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Apresentação
O Produto 7 (P7) é parte do processo de elaboração dos Planos de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) para as Unidades Regionais (URs) paulistas, conforme estabelece o Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015), e atende à demanda feita pelo
Governo do Estado de São Paulo (GESP) à Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas (Fipe), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR).
De acordo com o P1 – Plano de Trabalho, o P7 − Diagnóstico consiste na síntese das questões problematizadas durante os levantamentos e análises dos produtos anteriores − em especial, o Mapeamento e a Leitura Unificada do Macrozoneamento e Zoneamento
Municipais (P2, P3 e P4) e o Panorama Regional (P5). No processo,
também foram incluídas as contribuições dos grupos de trabalho e
das oficinais regionais (P6).
As diretrizes de planejamento, consolidadas a partir dos PDUIs, envolvem, por essência, questões de âmbito regional, ou seja, não se
restringem aos limites municipais − e seu equacionamento exige
um diálogo interfederativo. Justamente por isso, as questões do
Diagnóstico resultam de um processo complexo de levantamento
e interpretação de dados e temáticas interescalares − que vão do
âmbito municipal ao regional.
Esse mapeamento fundamenta uma visão específica – e necessariamente transversal – para apontar as potencialidades, oportunidades, desafios e limitações das Unidades Regionais. Estas questões serão continuamente aperfeiçoadas, a partir de contribuições

e discussões públicas, nos fóruns designados no processo de construção do Plano. Esse tipo de análise mostra, inicialmente, as dificuldades e as demandas já existentes.
Esse percurso teve como ponto de partida as leituras realizadas
nas diferentes Áreas Temáticas, que estruturaram a prospecção de
dados e as análises apresentadas pelas seções dedicadas ao Ordenamento do Território (P2, P3 e P4) e ao Panorama Regional (P5).
Na sequência, o diagnóstico de cada unidade regional foi organizado em Áreas Transversais, responsáveis pelo cruzamento das análises, a partir de questões orientadoras, e por conduzir às etapas de
proposição do Plano.
As Áreas Transversais, em suma, abordam os seguintes aspectos:
a sustentabilidade e o processo de urbanização na escala regional;
os desequilíbrios socioterritoriais, em termos de acesso a equipamentos, moradia, emprego e renda; os desafios e oportunidades
para o desenvolvimento econômico; a análise do grau de complexidade e da cobertura do conjunto de infraestruturas urbanas, em especial mobilidade e saneamento, para suportar o desenvolvimento
da unidade regional; e, concluindo, o cenário atual e os desafios
para uma efetiva articulação interfederativa e setorial na condução
das Funções Públicas de Interesse Comum a serem apontadas nos
PDUIs.
O P7 está estruturado em duas partes. Na primeira, foi sistematizada a metodologia para elaboração do diagnóstico das unidades regionais, retomando os principais aspectos já estruturados no Plano
de Trabalho, com novas inserções e ajustes necessários ao longo
do desenvolvimento. Nesse sentido, a metodologia adiciona, sobre-
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tudo, as questões orientadoras das Áreas Transversais e os mapas-síntese, que podem revelar temas e cruzamentos novos.
Por sua vez, a segunda parte está dividida em cinco capítulos dedicados às Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e Litoral Norte
(RMVPLN), de Ribeirão Preto (RMRP) e de Piracicaba (RMP), bem
como às Aglomerações Urbanas de Jundiaí (AUJ) e Franca (AUF).
Cada capítulo contém os resultados das análises do diagnóstico,
organizados de acordo com as Áreas Transversais.
Como parte do processo de elaboração e aperfeiçoamento do diagnóstico, este produto deverá passar por discussões, após conhecimento dos Conselhos de Desenvolvimento Regional das respectivas
URs, podendo recepcionar eventuais complementações. Consolidadas as questões e apontamentos, o diagnóstico será publicado
na plataforma digital para acesso dos participantes, com ampla
divulgação. Isso vai proporcionar o conhecimento dos conteúdos
do trabalho e propiciar a formulação e o acolhimento de propostas
de gestores públicos e da sociedade civil − iniciando novo ciclo de
construção coletiva dos PDUIs.
Por fim, ressalta-se que o P7 – Diagnóstico está sendo construído
de forma dinâmica, ao longo do processo de planejamento, e, nesse
sentido, deverá embasar as principais diretrizes a serem absorvidas nas etapas propositivas − em especial nos Cadernos Preliminar
e Final de Propostas e no Macrozoneamento dos PDUIs.
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I. METODOLOGIA
1. Objetivos do diagnóstico
O presente Diagnóstico tem como objetivo principal elaborar uma
síntese a partir da análise transversal das questões que emergiram no processo de leitura do ordenamento do território – dedicado
ao mapeamento e à interpretação das macrozonas, zonas e instrumentos urbanísticos municipais – e das temáticas observadas no
panorama regional.
Para atingir esse objetivo, a elaboração do diagnóstico teve um
direcionamento metodológico que deriva da própria natureza dos
PDUIs, em razão da forma como esses planos foram inseridos no
sistema de planejamento metropolitano e como dialogam com
os conceitos fundamentais do Estatuto da Metrópole (Lei Federal
13.089/2015).
Na estruturação da política de desenvolvimento regional, a governança interfederativa apresenta-se como um eixo central do Estatuto, na medida em que estabelece princípios e instrumentos visando ao compartilhamento de responsabilidades e à interação entre
União, Estados e Municípios (artigo 2º, inciso IV).
A fragmentação de competências, comumente observada na condução dessa política de desenvolvimento urbano em regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em geral desdobra-se em
ações exclusivamente setoriais − com marcante viés municipalista.
A organização sistêmica inerente às diversas funcionalidades me-

tropolitanas − como as redes de infraestrutura de mobilidade e de
saneamento −, mas também necessária em relação ao meio ambiente, ao enfrentamento dos problemas habitacionais e ao equacionamento dos desequilíbrios socioeconômicos, pressupõe a integração da atuação dos entes federativos, como propõe o Estatuto,
de forma conjunta e cooperada (artigo 10º, §4º).
É sob essa ótica que o Estatuto estabelece a noção de função pública de
interesse comum (FPIC), definida como uma “política pública ou ação
nela inserida cuja realização por parte de um Município, isoladamente,
seja inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes” (artigo 2º,
inciso II). O conceito fundamenta-se, portanto, no compartilhamento de projetos, estruturas de gestão e mecanismos de investimento, mas também a partir do reconhecimento do próprio território e
suas dinâmicas regionais, objetivo específico deste diagnóstico.
Dentre os instrumentos apontados no artigo 9º do Estatuto para
conduzir as FPICs, o PDUI é o principal mecanismo para construção da governança interfederativa. O Plano é, portanto, elemento
deflagrador do processo de identificação dos problemas e potencialidades da unidade regional.
O escopo mínimo atribuído ao PDUI o qualifica como principal
orientador das políticas públicas, capaz de direcionar as ações
de âmbito regional. O escopo contempla, em suma, as seguintes
ações: a apresentação das diretrizes para as FPICs e a articulação
intersetorial das políticas públicas; a proposta de um macrozoneamento para a Unidade Regional; as diretrizes quanto à articulação
dos municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo; a delimitação de áreas com restrição à urbanização, a partir da proteção do
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patrimônio ambiental, cultural e do controle de áreas de risco; a
implantação de um sistema de acompanhamento e monitoramento
do plano; e, por fim, diretrizes para uma política de regularização
fundiária.
Como proposto por Santos (2018), como desenhado pelo Estatuto
da Metrópole, o PDUI se assemelha, em termos de importância e
em relação à centralidade que ocupa no sistema de planejamento
regional, aos Planos Diretores previstos no Estatuto da Cidade, em
escala municipal. E, mais além, por seu papel como articulador de
instrumentos e de decisões da política urbana regional, bem como
pelo conteúdo do seu escopo mínimo, constitui-se em um plano
com acentuada característica urbanística (ibidem, p.498).
Portanto, o diagnóstico reconhece essa dimensão e parte de uma
abordagem urbanística das questões regionais, ou seja, os diversos
temas e elementos de análise são sistematicamente transpostos
ao território e confrontados com as dinâmicas e processos de urbanização da unidade regional, de forma a observar seus desdobramentos, sempre que possível, em aspectos físico-territoriais.
Nesse sentido, a estruturação de Áreas Transversais, conforme
exposto a seguir, buscou não somente correlacionar as leituras
temáticas, mas também sublinhar essa dimensão urbanística dos
problemas e potencialidades identificados, de forma a auxiliar as
próximas etapas, de caráter propositivo. Estamos entendendo problemas urbanísticos como aqueles que serão equacionados por
meio de projetos urbanos de escala metropolitana − e até mesmo
macrometropolitana.

2. Estruturação da análise
2.1. Áreas transversais
Como premissas para a estratégia de elaboração dos PDUIs, busca-se a articulação de temas, questões e encaminhamentos, a correspondência entre concepção e implementação e a relação entre
as instâncias do governo estadual e dos governos municipais e seus
respectivos papéis, além da inserção das contribuições e dos resultados do processo de participação social na formulação das diretrizes e propostas.
Para tanto, as análises se dividem em dois momentos. Primeiro, foram estruturadas as Áreas Temáticas, responsáveis por organizar o
levantamento e a prospecção de dados, bem como por sistematizar
as leituras do ordenamento do território e do panorama regional.
Foram, ao todo, sete Áreas Temáticas, assim divididas: Estruturação urbana, processo de urbanização e rede de centralidades; Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional e equipamentos
públicos; Mobilidade, transporte e logística; Dinâmica econômica;
Dinâmica ambiental; Infraestrutura urbana; e Gestão pública e governança regional.
Na sequência, a interpretação e a análise cruzada dessas Áreas
Temáticas deram origem às Áreas Transversais, com caráter transdisciplinar, e que buscam uma integração entre as temáticas setoriais tradicionais1. Elas reúnem temas considerados centrais no
1 As cinco Áreas Transversais são: (i) Sustentabilidade e processo de urbanização, (ii) Desigualdade socioterritorial, (iii) Desenvolvimento econômico e inovação, (iv) Hub regional de
infraestrutura e (v) Articulação interfederativa e setorial.
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processo de urbanização e desenvolvimento metropolitano das Unidades Regionais − em suma, são responsáveis por nortear a identificação de problemas, potencialidades e seus desdobramentos em
aspectos físico-territoriais nos PDUIs.

2.2. Mapas-síntese e questões orientadoras

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

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

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

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

❏ a especificação de diretrizes para as macrozonas, considerando suas vocações e seu objetivo específico de orientar o
planejamento do uso e ocupação do solo na unidade regional,
servindo de referência para a revisão de planos municipais;
❏ apresentar bases para definição de ações que busquem a articulação setorial das políticas de âmbito regional, considerando as funções, serviços e programas de natureza sistêmica e de interesse comum entre os municípios e demais entes
federativos;
❏ evidenciar, quando oportuno, a presença de recortes específicos do território que permitem a articulação das ações interfederativas e intersetoriais, mediante regulações especiais e
a utilização de instrumentos urbanísticos.

A seguir, são apresentadas as questões e as Áreas Temáticas que
serão utilizadas pelas Unidades Regionais para elaboração dos mapas-síntese.
2.2.1. Sustentabilidade e processo de urbanização
Objetivos:
Apontar as principais potencialidades da estruturação urbana da
Unidade Regional e sua relação com os ativos ambientais. À luz
dessa estruturação, correlacionar o patrimônio ambiental e os recursos hídricos – suas fragilidades, seus instrumentos de planejamento e gestão – com as condições de desenvolvimento econômico
e urbano na UR. Esse cruzamento deve ser interpretado, também,
em função dos padrões de expansão da área urbanizada no pro-
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FIGURA 1. Áreas Transversais

e suas correspondências com as Áreas Temáticas

ÁREA TEMÁTICA 1

Estruturação urbana, processo de urbanização
e rede de centralidades
ÁREA TEMÁTICA 2

Vulnerabilidade socioterritorial, política
habitacional e equipamentos públicos
ÁREA TEMÁTICA 3

Mobilidade, transporte e política
ÁREA TEMÁTICA 4

Dinâmica econômica
ÁREA TEMÁTICA 5

Dinâmica ambiental
ÁREA TEMÁTICA 6

Infraestrutura urbana

ÁREA TRANSVERSAL 1

Sustentabilidade e processo de urbanização
ÁREA TRANSVERSAL 2

Desigualdade socioterritorial
ÁREA TRANSVERSAL 3

Desenvolvimento econômico e inovação
ÁREA TRANSVERSAL 4

Hub regional de infraestrutura
ÁREA TRANSVERSAL 5

Articulação interfederativa e setorial

ÁREA TEMÁTICA 7

Gestão pública e governança regional
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cesso de metropolização, considerando os processos de dispersão
da mancha urbana e a pressão sobre as áreas não urbanizadas, de
interesse ambiental ou agrícola.
Questões orientadoras:

a. Inserção regional e estruturação metropolitana:

- Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 3 e 4
- Quais as especificidades da UR na rede urbana paulista e
suas articulações regionais?
- Quais as centralidades que polarizam a UR? Quais os ativos
urbanos que merecem destaque?
- Todos os municípios são integrados na estrutura da UR?
- Existem municípios que, em função de afinidades funcionais, agregam-se às dinâmicas de outras URs?

b. Expansão e dispersão da área urbanizada:

- Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2 e 5
- A UR apresenta expansão significativa da área urbanizada
nos últimos anos? Quais os principais vetores de expansão?
- Qual o padrão de urbanização presente na expansão recente?
- A expansão urbana ocorre a partir de ocupações formais ou
com algum grau de precariedade e informalidade?
- Existem conflitos entre os vetores de expansão urbana e
áreas de interesse ambiental?

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

com instrumentos de planejamento e de gestão?
- Existem estratégias para proteção, conservação e restauração dos biomas, assegurando a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos?
- Foram identificadas propostas de corredores de biodiversidade?
- Existem conflitos entre áreas de risco e urbanização, incluindo a presença de assentamentos precários?

d. Efetividade da regulação urbanística e do ordenamento terri-

torial:
- Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 5 e 7
- Qual o cenário atual dos municípios da UR em relação à presença/utilização de instrumentos de planejamento urbano?
Os instrumentos existentes são suficientes para atingir os
objetivos de ordenamento territorial?
- A estruturação territorial indicada pelo conjunto de Planos
Diretores responde satisfatoriamente aos conflitos urbano-ambientais identificados?
- Quais conflitos e oportunidades foram identificados para o
uso coordenado de instrumentos da política urbana?

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

a. Desequilíbrios socioeconômicos

• Áreas Temáticas mobilizadas: 2 e 4
• Quais as assimetrias entre os municípios, considerando os
indicadores de vulnerabilidade e riqueza?
• Existem desequilíbrios na distribuição de emprego na UR?
Existem diferenças no rendimento e no nível de escolaridade
para as vagas ofertadas?
• Os municípios com maior vulnerabilidade em termos de emprego e renda têm acesso a equipamentos e programas voltados à qualificação da mão de obra?
• Existem programas ou políticas específicas para o enfrentamento e redução de desigualdades, incluindo a melhoria do
acesso a bens e serviços?

b. Acesso a equipamentos e ativos econômicos

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2, 3 e 4
• A utilização dos equipamentos de saúde, cultura e esporte
de alcance regional é polarizada em quais municípios?
• A demanda por atenção básica de saúde está coberta nos
municípios, ou gera deslocamentos e pressões na rede regional?
• As atividades de comércio e serviço e ativos econômicos estão concentradas ou distribuídas entre diferences centros?

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

c. Precariedade habitacional e política de habitação de interesse
social
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2 e 6
• Os assentamentos precários estão concentrados em quais
municípios da UR?
• Nos municípios onde esses assentamentos são identificados, existem instrumentos ou políticas específicas para Habitação de Interesse Social?

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

a. Perfil econômico dos municípios e diversificação das atividades
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 3 e 4
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• Qual perfil e função o município cumpre na UR? As atividades
econômicas estão concentradas, existem polos específicos?
• Existe a consolidação de um ecossistema econômico diverso, baseado na multiplicidade de atividades econômicas urbanas e rurais?

b. Perspectivas de investimento e impasses ao desenvolvimento

econômico
• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2, 4 e 7
• Quais os principais desafios para potencialização ou diversificação das atividades econômicas?
• Qual o grau de controle das contas públicas dos municípios na
UR? Esses municípios têm maior capacidade de investimento?
• Quais são as cadeias produtivas que devem ser trabalhadas/
reforçadas na UR para incremento da inserção competitiva?
• Quais investimentos previstos merecem ser destacados?

c. Incentivo à inovação e tecnologia

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 4
• Existem atividades que permitam identificar a formação de
um ambiente inovativo na UR?
• Qual o peso das atividades econômicas com média-alta e
alta intensidade tecnológica na UR?
• Existem programas voltados à inovação e à economia criativa?

2.2.4. Hub regional de infraestrutura
Objetivos:
Avaliar as condições de distribuição e funcionamento do complexo de redes de infraestrutura fundamentais para a qualifica-

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

a. Mobilidade e acessibilidade regional

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 3
• A distribuição da rede de mobilidade garante a conectividade
e a acessibilidade de todos os municípios da UR?
• A infraestrutura rodoviária existente é suficiente quanto à
mobilidade de pessoas e cargas?
• O transporte público oferece suporte à mobilidade regional da população em relação aos principais deslocamentos
identificados?
• Que potencialidade é identificada, a partir do conjunto de redes de mobilidade ofertado e planejado?

b. Universalização dos serviços de saneamento básico

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 6
• Quais as principais lacunas identificadas quanto ao abastecimento de água e a cobertura e tratamento de esgoto?
• Quais municípios merecem atenção no contexto da Unidade
Regional quanto à universalização dos serviços de saneamento básico?
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c. Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1 e 6
• Quais os principais desequilíbrios em relação à gestão de
resíduos sólidos?
• A infraestrutura voltada ao tratamento e disposição de resíduos sólidos é suficiente para as demandas da Unidade
Regional?

d. Geração de energia e diversificação da matriz energética

• Áreas Temáticas mobilizadas: 4 e 6
• Existe demanda expressiva da atividade econômica?
• Existem programas ou experiências locais em relação à geração de energia renovável e fontes mais limpas de energia?

Questões orientadoras:

a. Potencialidades e lacunas na gestão das FPICs

• Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 3, 6 e 7
• Quais articulações intermunicipais e interfederativas foram
identificadas?
• Foram identificadas concessões ou formas de governança
específicas das funções setoriais (mobilidade, saneamento
etc.)? Em que medida impactam o possível planejamento e
gestão integrada na UR?
• Os planos e sistemas de mapeamento e monitoramento das
políticas urbanas e regionais são suficientes e adequados
em todos os municípios da UR?

2.2.5. Articulação interfederativa e setorial
Objetivos:
Relacionar os órgãos e instrumentos de gestão e monitoramento
das ações públicas municipais e regionais e os níveis de articulação e interação entre entes federativos e entre as políticas públicas
setoriais. Envolve o panorama da administração, suas ferramentas
e sistemas de monitoramento do planejamento urbano, e lacunas
para a construção e condução de Funções Públicas de Interesse
Comum (FPICs). Este tema, em especial, não será abordado a partir de mapas-síntese, mas sob a forma de discussão dos principais
elementos identificados.
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II. DIAGNÓSTICO DA UNIDADES REGIONAL
1. Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte
1.1. Sustentabilidade e processo de urbanização
1.1.1. Inserção regional e estruturação metropolitana
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
(RMVPLN), que beneficia-se de relevante inserção regional no Estado e na Macrometrópole Paulista, pode ser considerada uma região policêntrica, com uma hierarquia urbana que se organiza em
torno de dois eixos: a Via Dutra, no Vale, e a Rodovia Rio-Santos, no
Litoral. (veja mapa na próxima página)
O eixo da Via Dutra, o mais importante nesta hierarquia, concentra os
maiores equipamentos de relevância regional, definindo importante
vetor de integração regional da Macrometrópole. É o responsável por
articular as regiões metropolitanas de São Paulo e, em menor medida, do Rio de Janeiro, destino de importante curso d’água que nasce
e percorre este eixo na região – o Rio Paraíba do Sul. É nesse eixo que
se localizam as principais centralidades que polarizam a região, com
destaque para a conurbação entre São José dos Campos e Taubaté e,
em menor grau, em termos de atratividade na dinâmica regional, as
centralidades de Guaratinguetá e Cruzeiro. No eixo da Rio-Santos, a
centralidade é exercida por Caraguatatuba.
A RMVPLN apresenta integração funcional entre os municípios, cujos
polos se convertem em destino dos deslocamentos de atividades co-

merciais e de serviços. O fortalecimento dessa integração tende a
reforçar o processo de conurbação, sobretudo a partir da mancha
definida por São José dos Campos e Taubaté – que configuram um
único Arranjo Populacional, tal como definido pelo IBGE –, e, em seguida, em direção a Guaratinguetá.
Os demais municípios, principalmente aqueles localizados entre os
dois eixos, apresentam frágil integração na rede urbana, condição
que é refletida em uma série de indicadores urbanos e econômicos
apresentados no conjunto dos mapas-síntese.
Em relação aos ativos urbanos, é no eixo da Via Dutra que se localizam, principalmente, os equipamentos sociais (de educação, saúde e
assistência social) e os ativos de relevância regional. Há também forte presença de indústria, com núcleos em São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba, com destaque para o importante
polo industrial e tecnológico de relevância nacional em São José dos
Campos. A infraestrutura de mobilidade – garagens, terminais de
ônibus, aeroporto etc. – acompanha as centralidades da região.
Em termos de dinâmicas regionais, vale destacar os municípios de
São José dos Campos e São Sebastião. O primeiro é um importante
centro tecnológico da América Latina, contando com dois dos mais
avançados centros de pesquisa: o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o Centro Técnico Aeroespacial (CTA). Lá também se
encontra o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e inúmeras empresas
do setor aeronáutico, constituindo o maior polo de alta tecnologia
voltado à pesquisa, ao desenvolvimento e à produção industrial aeroespacial.
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São José conta, ainda, com o Parque Tecnológico de São José dos
Campos, um dos mais desenvolvidos do país, com indústrias do
porte de Johnson & Johnson, Ford, General Motors, Volkswagen,
Nestlé, Ericsson, Villares, Basf, Monsanto, Avibrás, Mafersa, Liebherr, Basf, Kaiser, LG, Embraer e National, entre outras, além de
indústrias químicas, metalúrgicas, de papel e celulose, têxteis e
alimentícias. As atividades industriais correspondem a uma ampla
parcela do Valor Adicionado da indústria paulista (8,7%).
Já São Sebastião conta com o porto, cujo canal é considerado um
dos melhores do mundo, em termos de extensão e profundidade, e
o Terminal da Petrobrás (TEBAR), que recebe derivados de petróleo, enviados, por meio de dutos, para o planalto. Considerando a
importância do Porto de São Sebastião como equipamento regional, cabe destacar seu potencial impacto na dinâmica intraurbana
dos municípios do litoral norte. Sob esse aspecto, alerta-se sobre
o impacto das novas conexões promovidas pela duplicação da Tamoios e seus contornos, exigindo uma visão territorial integrada à
implantação da infraestrutura.
Os demais municípios da RMVPLN, além de serem satélites das
principais centralidades, possuem uma frágil integração regional.
Observa-se, ainda, a pouca inserção na região de dois importantes
polos turísticos – Aparecida e Campos do Jordão. Com relação à
Aparecida e sua atratividade por conta da Basílica, a proposta apresentada pela Prefeitura de São José do Campos de implantação de
um corredor de VLP (Veículo Leve sobre Pneus) paralelo à Via Dutra, seguindo a linha de alta tensão, certamente poderia ampliar
essa integração. Por fim, observa-se, também, além do Rio de
Janeiro, conexões com o Estado de Minas Gerais. Nesse contexto,

registra-se a demanda na oficina de Cruzeiro, de implantação de
centro logístico integrado às atividades econômicas interestaduais.
1.1.2. Expansão e dispersão da área urbanizada
A conurbação entre municípios ao longo dos eixos viários, característica de processos de metropolização de cidades grandes e médias,
ocorre na RMVPLN em municípios articulados à Via Dutra, especialmente entre Jacareí e Taubaté. Outra característica da estruturação
urbana é a dispersão da área urbanizada dentro dos limites municipais, observada na sede regional, São José dos Campos. (veja mapas
nas próximas páginas)
A RMVPLN apresentou uma expansão de 3,3% da área urbanizada
entre 2013 e 2020 (+20km² = 630 km²), concentrada, em maior grau,
nos municípios do vale, no eixo da Via Dutra. Ocorreu, também, em
menor grau, no eixo da Rio-Santos e na Serra da Mantiqueira, em
Campos do Jordão.
Do ponto de vista dos usos, é possível identificar concentração significativa de uso residencial, comercial e serviços no eixo da Dutra e
pequenas manchas desagregadas do tecido urbano pelo território.
No litoral, as áreas de uso residencial, comercial e serviços são de
baixa densidade e concentradas próximo ao mar.
Com relação à taxa de urbanização, os índices mais altos (entre
94% e 99%, em 2020) encontram-se em municípios de maior porte populacional e mais turísticos – Jacareí, São José dos Campos,
Taubaté e Aparecida, no eixo da Dutra, Campos do Jordão, na Serra
da Mantiqueira, São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte. As áreas
residenciais de renda média concentram-se também no eixo da Du-
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tra, com predominância de residências de média renda ao longo da
Via Dutra e no litoral de São Sebastião e Caraguatatuba. As áreas
com ocupação residencial de média e alta renda estão concentradas em São José dos Campos e nos municípios do litoral.

viário conectando essa região com a porção sul de São José dos
Campos, com possíveis impactos negativos na pressão por infraestrutura urbana e em ativos ambientais e recursos hídricos de relevância regional.

Os dados de loteamentos e condomínios licenciados pelo Graprohab
(2010/2020) acompanham a expansão da mancha urbana, indicando
concentração nas bordas das áreas urbanas do eixo da Dutra, principalmente, e, em menor escala, no litoral e em Campos do Jordão.

Nas áreas litorâneas, é possível identificar expansão urbana sobre
unidades de conservação e próxima a territórios indígenas e quilombolas. Esse processo também ocorre em grau considerável em Campos do Jordão, São José dos Campos e Taubaté. Destaca-se o impacto da conversão da terra rural em urbana, demonstrando a pressão
da renda da terra urbana sobre a atividade rural e sobre áreas de
interesse ambiental de grande relevância na região. Nas oficinas regionais, essa preocupação foi identificada em diferentes falas, por
representantes de prefeituras, universidades e comitês de bacias.

Em relação às características dessa expansão − como é possível observar nos Mapas 2A e 2B −, a precariedade habitacional está presente em 17 dos 39 municípios da RMVPLN, somando 22.390 domicílios em aglomerados subnormais (4,2% do Estado). São números
muito inferiores aos apresentados pelas regiões metropolitanas de
São Paulo e da Baixada Santista, que merecem atenção para que não
aumentem e porque demandam soluções socialmente menos custosas.
Em números absolutos, os domicílios em aglomerados subnormais estão concentrados no litoral − São Sebastião (6.268), Ubatuba
(3.029), Caraguatatuba (1.376) e Ilhabela (1.612), na serra − Campos
do Jordão (3.149) −, e no vale − Jacareí (2.970), São José dos Campos
(1.625) e Taubaté (890). Muitos desses aglomerados se sobrepõem a
áreas com perigo de escorregamento, como se observa nos mapas
3 e 7 nos próximos capítulos, especialmente em Campos de Jordão,
Ubatuba e São Sebastião.

Vale registrar a ocorrência de condomínios urbanos em áreas com
características rurais no eixo da Tamoios, com importante sistema

1.1.3. Fragilidades ambientais e instrumentos de proteção e
conectividade
Entende-se que as estratégias para proteção, conservação e restauração dos biomas, assegurando a biodiversidade e os serviços
ecossistêmicos no território da RMVPLN, estão colocadas especialmente pela expressiva presença de unidades de conservação de
proteção integral e de uso sustentável, pelo Zoneamento Ecológico
Econômico e pelas duas Terras Indígenas e três Territórios Quilombolas no litoral norte.
Embora a RMVPLN tenha uma expressiva demarcação de Unidades de Conservação2 (UCs), existem assimetrias importantes em
2 Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC, 2021: https://antigo.mma.gov.br/
areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html#:~:text=O%20Cadastro%20Nacional%20
de%20Unidades,Nacional%20de%20Unidades%20de%20Conserva%C3%A7%C3%A3o.,
acesso em 01/10/2021).
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termos de tamanho, grau de proteção, distribuição intrarregional e
existência de instrumentos de planejamento e gestão. A região possui 49 UCs (19% das UCs que incidem no território do Estado), das
quais 16 são de proteção integral (UC-pi) e 33 são de uso sustentável
(UC-us). Das 16 UC-pi, 9 possuem Plano de Manejo e 10 possuem
Conselho Gestor. Das 33 UC-us, só duas possuem Plano de Manejo
e só 3 possuem Conselho Gestor, ressalvando-se que 21 delas (63%)
são Reservas Naturais do Patrimônio Natural (RPPN) de domínio
privado e, portanto, a elaboração dos PMs é de responsabilidade do
proprietário, não demandando ter um Conselho Gestor.
Vale destacar que a maior UC em termos de área é o Parque Estadual da Serra do Mar, com 1.457,58 ha, que pertence à categoria de
maior proteção de seus ativos ambientais (Proteção integral - pi),
possui Plano de Manejo e Conselho Gestor.
Para além das UCs, é possível identificar a existência de um conjunto de iniciativas e estratégias para proteção, conservação e restauração dos biomas.
Com relação aos corredores de biodiversidade, vale destacar o
mapa das Áreas prioritárias para restauração e conservação da
Bacia do Rio Paraíba do Sul, do Programa Biota Fapesp em conjunto com a SIMA, onde estão identificadas importantes áreas de
interesse ambiental − corredores ecológicos para a conexão de remanescentes florestais, adoção de boas práticas agrícolas e proteção de áreas estratégicas para produção de água, de modo a criar
condições favoráveis à consolidação de uma rede hídrico-ambiental
capaz de garantir o desenvolvimento sustentável e a resiliência do
território da RMVPLN.

Desde 2017, recursos do Projeto Conexão Mata Atlântica (SIMA) têm
sido aplicados nessas áreas, por meio do instrumento de incentivo
econômico denominado Pagamento por Serviços Ambientais, nas
modalidades Proteção de Vegetação Nativa e Uso Múltiplo. Nesse
projeto, o proprietário ou posseiro recebe recursos para restaurar e
conservar a vegetação nativa e para adotar boas práticas agrícolas.
Os conflitos entre áreas de risco e urbanização, incluindo a presença de assentamentos precários, estão presentes em maior
grau nas seguintes formações: Serra da Mantiqueira – perigo de
escorregamento em Campos de Jordão, que possui 30% de seus
domicílios em assentamentos precários (CEM/2013); várzea do Rio
Paraíba do Sul – especialmente perigo de inundação e vulnerabilidade do aquífero ao longo do eixo do rio, entre Jacareí e Cruzeiro,
com identificação de ocorrência de assentamentos precários nessas áreas, especialmente em Jacareí (8% de seus domicílios em
assentamentos precários), São José dos Campos (3%), Caçapava
(4%), Taubaté (1%), Tremembé (2%), Aparecida (5%), Guaratinguetá
(2%) e Cruzeiro (1%); e litoral norte, em planícies costeiras e encostas serranas – inundação e escorregamento em Caraguatatuba
(22%) e Ubatuba (25%), e escorregamento em São Sebastião (32%)
e Ilhabela (21%), todos com presença de assentamentos precários.
Ainda no contexto das fragilidades ambientais, destaca-se a concentração de assentamentos urbanos em áreas de vulnerabilidade de
aquífero no vale do Rio Paraíba do Sul, conforme observado no Mapa 3.
Nas oficinas sub-regionais foram apontadas as seguintes questões:
a premência de se encaminhar soluções sociais sustentáveis para
os assentamentos precários em geral e, em especial, em áreas
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de risco; a necessidade de se incluir, no mapa de áreas prioritárias para restauração e conservação, a bacia do Jaguari, onde está
ocorrendo transposição de água do Paraíba do Sul para o Sistema
Cantareira; a necessidade de medidas restritivas ao espraiamento
de condomínios urbanos no interior de áreas rurais, com impactos
negativos nas demandas por infraestrutura urbana e na proteção
de ativos ambientais e de recursos hídricos estratégicos para a região e o Estado; e, por fim, a necessidade de balanços periódicos
da eficácia dos diversos instrumentos de planejamento e gestão
− como os planos de manejo de UCs, planos de bacias, conselhos
gestores, consultivos, deliberativos −, no sentido destes prestarem
contas periodicamente e de se articularem regionalmente.
1.1.4. Efetividade da regulação urbanística e do ordenamento
territorial
O ordenamento territorial dos municípios da RMVPLN é expresso
por meio dos macrozoneamentos e zoneamentos estabelecidos em
seus planos diretores e leis de uso e ocupação do solo e, na ausência deles, pelos perímetros urbano-rural. A estruturação territorial indicada pelo conjunto de planos diretores e pelas delimitações
de áreas urbanas e rurais da região ressalta algumas descontinuidades e conflitos de interesses entre municípios, assim como
possibilidades de comunicação e integração de usos do solo entre
fronteiras, no momento de elaboração ou revisão dos zoneamentos. Um instrumento de planejamento no âmbito regional, como o
ordenamento territorial regional, será importante referência nesse
processo.

24 possuem PD, sendo que 22 citam instrumentos urbanísticos do
Estatuto da Cidade em suas leis. Desses 22, 12 especificam zonas
de aplicação de pelo menos um dos instrumentos. Dos 25 municípios com PD, 22 contêm Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIs)
e oito Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZIAs). Até o momento, foi identificada a aplicação de Outorga Onerosa do Direito
de Construir apenas em São José dos Campos. Quanto ao tempo
da última revisão, 12 dos 24 PDs foram revisados nos últimos cinco
anos, entre 2016 e 2021; quatro, entre 2011 e 2015; sete, entre 2003
e 2010; e um em 1994.
Quanto à efetividade dos instrumentos de planejamento urbano, é
possível que haja deficiências por conta de problemas identificados
no uso e ocupação do solo, em especial pela presença expressiva
de assentamentos precários, muitos em áreas de risco, e também
de loteamentos e condomínios urbanos em áreas rurais, com impactos negativos na infraestrutura urbana, nos ativos ambientais e
recursos hídricos de importância regional e estadual.
Oportunidades para o uso coordenado de instrumentos de política
urbana poderiam surgir a partir do consorciamento de municípios
que enfrentam problemas semelhantes para encaminhamento de
soluções comuns. A Agência Metropolitana atuaria como elemento
organizador das informações e demandas, mediador e aglutinador,
encarregado de encaminhar formas de financiamento de soluções.
O exemplo vale para os municípios do eixo da Via Dutra, da área
serrana turística e do litoral norte.

Na RMVPLN, 25 dos 39 municípios possuem planos diretores (PD)
e/ou leis de uso e ocupação do solo (LUOS). Desses 25 municípios,
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1.2. Desigualdade socioterritorial
1.2.1. Desequilíbrios socioeconômicos
A RMVPLN é bastante heterogênea quanto às condições de vida
dos municípios que a compõem. Na dimensão de riqueza do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), só dois municípios
(São Sebastião e Ilhabela) estão acima da média estadual (44), não
apresentando alteração em relação ao IPRS-Riqueza de 2014. Os
demais apresentam indicador abaixo da média estadual. Em relação às três dimensões do IPRS (riqueza, longevidade e escolaridade), são cinco os municípios considerados dinâmicos da região
– além desses citados, São José dos Campos, Jacareí e Aparecida;
cinco equitativos – Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal,
Tremembé, São Bento do Sapucaí e Lagoinha; 10 desiguais – entre
eles os municípios turísticos da serra e do litoral; 10 em transição
e oito vulneráveis (como pode ser observado no Mapa 5, na próxima página).
O município de São José dos Campos apresenta uma dinâmica econômica relacionada ao eixo da Dutra, bem como concentração de
ativos de relevância regional, como o Parque Tecnológico, a Embraer, o ITA, o INPE e o CTA, entre outros. No caso dos municípios
do litoral norte, há forte relação com a indústria de petróleo e gás.
A vulnerabilidade econômica, analisada pela lente da distribuição
de empregos formais entre a população de 15 a 64 anos, é um fato
na RMVPLN. Como se observa no Mapa 5, os municípios de São
José dos Campos, Aparecida, Jacareí, Tremembé, Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté e Caraguatatuba se destacam pela alta
densidade de empregos. No sentido contrário, estão os municípios

que estão entre os eixos da Via Dutra e do litoral, com destaque
para São José do Barreiro, Natividade da Serra, Cunha, Silveiras e
Areias, além de Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira. Nesse
contexto, pode-se afirmar que a concentração de ativos urbanos e
oportunidades de emprego para a população em idade ativa segue
o padrão de polarização da região descrito em sua estruturação
metropolitana.
O salário médio nominal da região é de R$2.184,31. Contudo, esse
valor tem ampla variação entre os municípios − de R$1.165,10 em
Redenção da Serra a R$3.242,23 em São José dos Campos. Merecem destaque os municípios com salário médio no setor da indústria bastante acima da média, como Caraguatatuba, Cruzeiro,
Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos
e Taubaté. No setor de serviços, destaca-se, São Sebastião e Caraguatatuba na agropecuária.
Por sua vez, em termos de vulnerabilidade territorial, destacam-se questões relativas à distribuição de serviços e equipamentos
públicos e de assentamentos precários. Como se vê no Mapa 6, os
equipamentos e ativos econômicos concentram-se no eixo da Via
Dutra e, em menor nível, no litoral. Seguindo padrão semelhante ao da vulnerabilidade econômica, os assentamentos precários
da região concentram-se nos municípios de São José dos Campos, Campos de Jordão e nos municípios do litoral, como se vê no
mapa 7. Apesar de acumularem equipamentos, empregos e renda, municípios como São José dos Campos e Caraguatatuba também apresentam elementos de vulnerabilidade socioterritorial,
expressos, especialmente, pela concentração de assentamentos
precários.
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Em termos relativos, os municípios com maior vulnerabilidade,
tanto territorial quanto econômica, são aqueles que se encontram
entre o eixo da Via Dutra e o litoral. Os equipamentos de educação
profissionalizante concentram-se nos municípios que circundam a
Via Dutra, assim como as matrículas no ensino técnico e superior,
em relação à população de 15 a 29 anos, como demonstrado no
Mapa 10.

principalmente, nos casos de internação pelo SUS. São José dos
Campos, Taubaté e Caraguatatuba são os municípios que recebem
os maiores fluxos de deslocamento: acima de mil internações vindas de outros municípios. Destaca-se que há um fluxo considerável, inclusive entre municípios que são destino das internações, o
que novamente indica a centralidade do papel que São José dos
Campos e Taubaté exercem nessa questão.

Pela observação do Mapa 5, é possível identificar que o número de
famílias que recebem recursos do Programa Bolsa Família, em relação aos domicílios, acompanha em certa medida os menores níveis de riqueza do IPRS.

As atividades de comércio e serviços e ativos econômicos concentram-se no entorno da Via Dutra, como se observa no Mapa 6. Os
principais equipamentos e ativos econômicos são acessíveis por
meio de transporte público principalmente por vias que ligam o
eixo da Via Dutra com os demais municípios. Apesar disso, como se
pode ver no mapa 11, alguns municípios com maior vulnerabilidade
– entre o eixo da Via Dutra e o Litoral Norte – não possuem transporte coletivo intramunicipal, o que dificulta esse acesso.

1.2.2. Acesso a equipamentos e ativos econômicos
Tanto a utilização de equipamentos de saúde, educação, cultura e
esporte quanto as ligações da rede de saúde são fortemente polarizadas na RMVPLN, com os primeiros concentrados no eixo da Via
Dutra − em especial entre Jacareí e Pindamonhangaba −, que também apresenta as maiores taxas de jovens no ensino médio. Vale
destacar a presença, em Campos de Jordão, de dois equipamentos
culturais com forte correlação com a atividade turística: o Museu
Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, este último de expressão estadual, abrigando importante festival de música.
Em termos de necessidade de deslocamento para internações pelo
SUS, tem-se uma concentração das internações nos municípios de
São José dos Campos, Taubaté, Caraguatatuba, Jacareí, Pindamonhangaba, São Sebastião, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro, com
foco para os dois primeiros, que recebem o maior número de internações. Os deslocamentos e a pressão na rede regional ocorrem,
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1.2.3. Precariedade habitacional e política de habitação de
interesse social
A precariedade habitacional está presente em 17 dos 39 municípios da RMVPLN. Os assentamentos precários concentram-se em
São José dos Campos, Campos de Jordão e nos municípios do litoral − São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela, conforme
mostra o Mapa 7. A tipologia mais frequente de boa parte desses
assentamentos é a ocupação de áreas íngremes nas periferias que
bordejam elevações das serras da Mantiqueira e do Mar.
Segundo dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM, 2013), os
municípios da RMVPLN que concentram assentamentos precários
possuem programas voltados à produção de Habitação de Interesse
Social. Na região, a maioria dos municípios não tem assentamentos precários (56%) nem possuem programas habitacionais, em
que pese o baixo nível de monitoramento desse tema em âmbito
regional. A maioria dos municípios de maior porte populacional da
região possui órgão voltado para o setor de habitação, assim como
Campos do Jordão, que também possui assentamentos precários.
Em Ilhabela, que apresenta assentamentos precários, não se identificou a existência de informações sobre cadastro de demanda
habitacional, enquanto municípios sem problemas habitacionais
declararam possuí-lo, tendo casos em que o cadastro é o único
aparato institucional presente.
Reforça-se a premência de se encaminhar soluções sociais sustentáveis para os assentamentos precários em geral e, em especial,
para aqueles localizados em áreas de risco.
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1.3. Desenvolvimento econômico e inovação
1.3.1. Perfil econômico dos municípios
e diversificação das atividades
Como se pode observar no Mapa 8, há na RMVPLN predominância da área de serviços, especialmente os particulares, em quase
todos os municípios. Os que margeiam a Via Dutra concentram,
também, atividades industriais, com destaque para São José dos
Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá. Como anteriormente
citado, São José dos Campos abriga importante centro tecnológico da América Latina.
Na atividade agropecuária, destacam-se os municípios de Lorena,
Piquete, Areias e São José do Barreiro, na produção leiteira; e Guaratinguetá, Caçapava, Roseira e Tremembé na produção de arroz.
No caso da produção leiteira, há grandes dificuldades para aumento
de produtividade, considerando a baixa tecnologia e os altos custos
para enfrentamento das questões fitossanitárias, fatores que dificultam a permanência e a agregação de valor à atividade na região.
O sistema econômico da região baseia-se, principalmente, na expressiva participação da indústria, nos setores petroquímico, automobilístico, de telecomunicações, químico, bélico, farmacêutico
e aeronáutico. Têm relevância na região os setores de serviços
privados e da administração pública. Na atividade agropecuária,
a produção de arroz e leite. E, no turismo, de naturezas distintas,
destacam-se Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, localizados no litoral (turismo de veraneio), Taubaté (histórico), Campos do Jordão (cultural e de inverno), São José dos Campos (de
negócios) e Aparecida (religioso).

1.3.2. Perspectivas de investimento e impasses
ao desenvolvimento econômico
A participação da região no VTI do Estado vem se reduzindo, principalmente pelo recuo no setor de veículos automotores, reboques
e carrocerias, nos municípios de São José dos Campos e Taubaté.
Com relação ao setor, vale registrar a ocorrência de importante reconfiguração produtiva e de localização geográfica da indústria de
veículos no país, trazendo impactos ao mercado de trabalho. Esse
tema merece endereçamento nas diretrizes a serem formuladas
para o PDUI da região.
Segundo registros das oficinas regionais, importante desafio para
a diversificação da economia regional é a necessidade de qualificação da mão de obra, com incorporação de conhecimento tecnológico, bem como a estruturação e organização da cadeia de
turismo e agregação de valor à atividade rural, com valorização e
organização de arranjos produtivos locais, articulando com outras
cadeias produtivas – como turismo ecológico e patrimônio cultural, por exemplo.
Ademais, a atividade rural carece de organização para o seu desenvolvimento regional, com destaque para as produções ligadas
à cadeia alimentar – como frutas, doces, bebidas, laticínios e defumados –, bem como para a agricultura agroecológica. Outra possível frente de diversificação e potencialização da atividade rural está
na silvicultura, com ampliação da produtividade do solo rural com
incorporação de tecnologia.
Em relação aos anúncios de novos investimentos (como se observa
no Mapa 9), merece destaque o setor de serviços, com 41%, seguido
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da indústria, com 24%, do comércio, com 21%, e da infraestrutura,
com 14%. Já o setor agropecuário registra menos de 1% do total.
No Mapa 9, também é possível identificar que os investimentos se
concentram, principalmente, em torno da Via Dutra, especialmente
empresas na área aeroespacial e também no setor de transporte
e infraestrutura, correspondendo à duplicação da Rodovia dos Tamoios e obras de saneamento em Ubatuba e Taubaté.
No setor de comércio, destaca-se a implantação de grandes empreendimentos em shopping centers e comércio atacadista. No setor industrial, os destaques são para a Embraer, Novelis e Volkswagen, em ampliação/modernização. Em implantação, são as
empresas Chery e Visiona Tecnologia Espacial. Em infraestrutura,
destaca-se a ampliação do consórcio Litoral Norte e Dersa (ampliação da Tamoios). Já nos serviços, os maiores investimentos em implantação são do Plaza Shopping Jacareí, Centro Empresarial Aeroespacial Caçapava, Via Vale Garden Shopping, Shopping Fashion
Vale Outlet e Pátio Pinda Shopping.
Há grande desigualdade entre os municípios da RMVPLN quanto ao potencial de arrecadação de impostos. Acima da média de
R$ 1.092,00 per capita, figuram apenas oito municípios, sendo eles
o polo central da região (São José dos Campos) e a cidade de Queluz
e os litorâneos e balneários. Estes últimos possuem receita maior
advinda do IPTU, em função da quantidade de unidades de veraneio de alto valor. Em relação às receitas de transferências, chama
atenção o alto valor obtido por Ilhabela, de R$18.180,00 per capita,
o que se deve aos royalties e participações especiais da exploração
de petróleo e gás.

Em relação ao Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), que analisa as
contas públicas municipais, 16 municípios apresentaram, em 2018,
melhor desempenho de controle das contas públicas (“gestão boa e
de excelência”), sendo Caraguatatuba e São Sebastião classificados
no quesito mais alto. Cinco municípios tiveram os piores desempenhos (“gestão crítica”) – Bananal, Tremembé, Queluz, Silveiras
e Natividade da Serra. Vale destacar que os municípios com melhores IFGF – Ilhabela, São José do Barreiro, São Bento do Sapucaí, Canas e Cachoeira Paulista – não são necessariamente aqueles com maior capacidade de investimento. Salienta-se, contudo,
as dificuldades dos municípios em aumentar seus investimentos,
principalmente em uma circunstância de economia em desaceleração e queda de receitas.
1.3.3. Incentivo à inovação e tecnologia
A RMVPLN abriga diversos centros de pesquisa, desenvolvimento e
tecnologia, com destaque para um extenso grupo de universidades –
Unesp, Unifesp, USP, ITA, Univap, Unitau, Unip, Anhanguera e Fatecs.
Além disso, São José dos Campos possui um centro tecnológico de
grande relevância no Brasil e na América Latina, com um complexo
de inovação e empreendedorismo com mais de 300 empresas e instituições de ensino e pesquisa. É nessa região que se encontram o
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), entre outras empresas do setor aeronáutico, petroquímico e automobilístico.
Além dessas estruturas já estabelecidas, a região também ampliou
o acesso da população à banda larga e registra alto índice de matrículas no ensino tecnológico superior, em relação à população de 15
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a 29 anos, na maioria dos municípios, com destaque para aqueles
que margeiam a Via Dutra, como se observa no Mapa 10.
As atividades econômicas com média-alta e alta intensidade tecnológica têm peso considerável na região, concentrando empregos
formais tanto nos setores industriais como nos Serviços Intensivos
em Conhecimento no entorno da Via Dutra.
Em termos de inovação, observa-se no Mapa 10 o aumento do acesso à banda larga pela maioria dos municípios da região, de 2019 a
2021, assim como da densidade de acessos à internet (número de
acessos por 100 domicílios).
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1.4. Hub regional de infraestrutura
1.4.1. Mobilidade e acessibilidade regional
Em linhas gerais, avalia-se que a rede de infraestrutura de transporte existente na região não é suficiente para atender as necessidades
de mobilidade da população em relação à oferta de transporte público regional, especialmente se for considerado os deslocamentos
para trabalho, estudo e acesso aos equipamentos e ativos regionais.
A RMVPLN tem considerável extensão territorial (16.178 km²), e concentra no modo rodoviário a principal alternativa de mobilidade e conectividade regional. As ferrovias atuais desempenham funções para
o transporte de cargas, com tráfego em pontos específicos nos municípios do eixo da Via Dutra. Possui, também, cinco aeródromos públicos, com destaque para o Aeroporto de São José dos Campos, com
função regional voltada, principalmente, para o embarque de cargas.
Como importante infraestrutura regional de logística, destaca-se o
Porto de São Sebastião e o Terminal Marítimo da Petrobrás, no Litoral Norte, voltados para o transporte aquaviário de cargas e derivados do petróleo. Nesse contexto vale citar o hub de dutos de combustíveis que cruza a região, do litoral ao planalto, conectando-se a
outras regiões do Estado.
Embora existam diferentes modais, a conectividade dos municípios
da RMVPLN, tanto nos deslocamentos de passageiros como no de
cargas, é dependente das rodovias. Estas representam uma resposta positiva à conectividade regional, com volumes médios de veículos mais intensos nas rodovias Presidente Dutra (BR-116), Carvalho
Pinto (SP-70) e Tamoios (SP-99). Os maiores quantitativos de des-

locamentos acontecem nos municípios localizados às margens da
Rodovia Presidente Dutra (BR-116), uma vez que estes atuam como
centralidades regionais (exemplos de Jacareí, São José dos Campos,
Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Aparecida, Guaratinguetá,
Lorena e, em menor proporção, Cruzeiro).
Mesmo que exista um sistema viário estruturante, ainda é insuficiente para integrar a região, uma vez que não garante a acessibilidade entre todos os municípios. O sistema apresenta fragilidades na
conectividade para mobilidade de pessoas, com conflitos de uso de
cargas e pessoas.
O transporte público também é insuficiente na oferta de suporte à
mobilidade regional da população. Sob esse aspecto, e em relação
ao transporte público metropolitano, a RMVPLN é atendida pelo fretamento de ônibus e veículos similares da EMTU, com cobertura de
linhas e itinerários atendendo os 39 municípios. Há uma demanda
dos municípios com população inferior a 20 mil habitantes para expansão de horários de viagens em direção aos municípios com maior
oferta de serviços.
Do ponto de vista do viário regional, vale destacar as obras em curso,
desde 2012, de ampliação da Rodovia dos Tamoios (SP-99), com o objetivo de melhorar gargalos em trechos da Serra do Mar, desafogar
o tráfego – especialmente o sazonal – de passageiros para o litoral,
bem como contribuir para agilizar o transporte de cargas em direção
ao Porto de São Sebastião. Reforça-se o alerta para a necessidade
dos planos diretores dos municípios do litoral organizarem seus territórios visando a mitigar os impactos da descida da Tamoios e seus
contornos em suas estruturas urbanas.
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Em reunião do Grupo de Trabalho do PDUI com a Secretaria de
Logística e Transporte, foram levantados projetos de médio e
longo prazos para a região, tais como: modernização da rodovia BR-101 (Santos-Angra dos Reis), com vistas à mitigação dos
efeitos do volume de veículos no litoral, especialmente em períodos sazonais; projeto de Porto Seco no planalto; modernização
ferroviária e concessão do aeroporto de São José dos Campos;
VLP no eixo da Dutra, como alternativa de ampliação do modal
de conexão entre os municípios e atendimento de demandas do
setor de turismo, inclusive de caráter religioso; necessidade de
alças de acesso e contornos do sistema viário, desviando o fluxo
do interior do tecido urbano, a exemplo de Potim, cujo acesso se
dá por dentro de Aparecida.

1.4.2. Universalização dos serviços de saneamento básico
A RMVPLN ocupa posição relativamente confortável no que diz
respeito ao balanço hídrico – disponibilidade versus demanda,
com exceção da alta temporada no litoral norte, quando ocorrem
problemas de abastecimento de água. Mas existe a preocupação,
expressada nas oficinas sub-regionais, com o impacto negativo
na disponibilidade hídrica regional resultante da transposição de
águas da bacia do Rio Paraíba do Sul, do reservatório Jaguari para
o Atibainha, do Sistema Cantareira.
Chama atenção, ainda, a situação das perdas no sistema de abastecimento de água (SNIS, 2019) da RM, com 20 dos 39 municípios,
a maioria dos mais populosos, na faixa acima de 30%. São eles:
Cruzeiro, com 62%; Guaratinguetá, 49%; São José dos Campos,
39% Jacareí, 37%; Caçapava, 37%, e Caraguatatuba, 35%, acima ou
igual à média estadual (35%). Na faixa entre 20% e 35% estão 16
municípios, entre eles: Taubaté, com 34%; Pindamonhangaba, 31%;
Ubatuba, 29%; Campos do Jordão, 25%, e Ilhabela, 24%.
Quanto ao Índice de Atendimento de Água (IAA/SIMA, 2018), a maioria dos grandes municípios situados no eixo da Via Dutra / Paraíba
do Sul, está numa faixa boa, acima de 95%. Os demais se encontram numa faixa regular, à exceção de dois municípios próximos
ao reservatório Paraibuna e da Serra do Mar, que estão numa faixa
ruim (Natividade e Redenção da Serra). Mesmo sendo os de menor
concentração populacional, 27 dos 39 municípios apresentavam
percentual abaixo da média estadual (96,2%).
A coleta e o tratamento de esgoto (ICTEM/SIMA, 2020) apresentam situação diversa na RM, com os municípios das UGRHIs da Mantiqueira
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e do Litoral Norte com ICTEM regular (5,95 e 6,23) e os do Paraíba do
Sul com boa situação (7,42). A maioria dos municípios mais populosos
tem índice muito bom, como Jacareí (10), São José dos Campos (9,9) e
Taubaté (9,4). Chama a atenção a situação de municípios turísticos em
condição regular, como Campos do Jordão (6) e São Sebastião (5,1), e
ruim, como Ubatuba (4,5), Aparecida (2,9) e Ilhabela (2,4), que poderiam mobilizar recursos para melhorar essa situação.
Dos municípios sedes das sub-regiões, Guaratinguetá (3,5) e Cruzeiro (1,4) também apresentam condição ruim. Ainda vale registrar
municípios com localização estratégica do ponto de vista dos recursos hídricos em situação ruim, como Paraibuna (1) e Cunha (1,9),
nas bacias dos rios Paraibuna e Paraitinga, formadores do Paraíba
do Sul. Trata-se de condição com impacto negativo na qualidade
da bacia e na situação de saúde da população. Em reunião com o
Grupo de Trabalho com os setoriais do Estado, foi informado que o
ICTEM não considera a existência de rede sem conexão domiciliar,
informação importante a ser levantada para ampliar as conexões
dos domicílios com redes existentes.
Dentre as lacunas identificadas quanto à prestação destes serviços, destacam-se: cadastros incompletos e desatualizados das redes de água e esgoto; perdas elevadas no sistema de distribuição
de água; diminuição da capacidade de remoção de matéria orgânica nas ETEs, devido ao atingimento ou superação da capacidade
de tratamento destas ou, ainda, pela ausência de manutenção dos
sistemas. É importante registrar, também, a ausência de rede de
abastecimento de água e de tratamento de esgotos, especialmente em áreas rurais de recarga de aquífero, adotando-se soluções
individuais e alternativas, como poços e minas d’água, para o for-

necimento de água e sumidouros, fossas negras e sépticas para
o tratamento de esgoto. Com o novo marco regulatório do saneamento, o planejamento e os investimentos nesses serviços devem
contemplar, inclusive, as áreas rurais, garantindo acesso às redes
de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
1.4.3. Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos
A situação dos resíduos sólidos urbanos na região pode ser considerada sob controle, quando se analisa os indicadores básicos
produzidos pelas instituições de estatística e de controle: a rede de
coleta atende mais de 90% dos domicílios urbanos (último dado do
IBGE, Censo de 2010); o Índice de Qualidade dos Aterros (SIMA/DATAGEO, 2020) é adequado para 37 dos 39 municípios da região. Não
se tem informação sobre os outros dois, que dispõem seu resíduo
no Rio de Janeiro.
Já o Índice de Gestão de Resíduos (SIMA/Datageo, 2020) indicava
problemas relativos à insuficiência de sua cobertura, com dados
somente para seis dos 39 municípios, sendo três ineficientes e três
medianos.
Dos 39 municípios, somente 12 possuem coleta seletiva. Ainda que
seja menos de ⅓ do total de municípios da região, a soma da geração de resíduos destes municípios (1.900 ton/dia) representa 86%
do total da região (2.208 ton/dia).
Merecem atenção alguns aspectos da gestão dos Resíduos Sólidos
Urbanos: o transporte diário de resíduos sólidos urbanos gerados
no litoral norte para os aterros de Jambeiro e Santos; a vida útil de
aterros com menos de cinco anos que atendem 11 municípios da
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região; e as condições inadequadas de uma estação de transbordo
do litoral norte (São Sebastião).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que serão priorizados no acesso aos recursos da União os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos
resíduos sólidos. Há, ainda, outras vantagens no consorciamento,
como, por exemplo, a diluição dos custos entre os diversos municípios e a possibilidade de gestão qualificada, com a elevação das
capacidades técnica, gerencial e institucional.

1.4.4. Consumo, geração e diversificação da matriz energética
Analisando o consumo total de energéticos por município na RMVPLN, é possível observar que dois deles se destacam regionalmente e em âmbito estadual: São José dos Campos (sede regional, com importantes indústrias e centro de negócios e serviços)
e Jacareí (centro industrial). São José e Jacareí são os maiores
consumidores de energéticos e emissores de CO² da região, com
destaque para o consumo de petróleo e etanol em São José dos
Campos, e gás natural, derivados de petróleo e eletricidade em
Jacareí. Os setores que mais contribuem para as emissões são o
de transporte e a indústria. Dentre os combustíveis, os mais impactantes são o óleo diesel, a gasolina e o gás natural.
A maior consumidora de energia elétrica da região é a atividade industrial (47%), seguida da residencial (30%) e da comercial
(15%). No contexto das sub-regiões, essa distribuição se altera
especialmente no litoral norte, onde o consumo residencial predomina sobre os demais.
Em reunião do Grupo de Trabalho com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, foi informado que não há pressão de
demanda de energia, uma vez que está ocorrendo, no Estado,
um aumento de geração distribuída de energia solar fotovoltaica
em casas, comércios e indústrias, com mais de 5 mil empreendimentos de micro e minigeração, com potência instalada de mais
de 36 MW.
A Prefeitura de São José dos Campos apresentou um projeto de
instalação de uma usina fotovoltaica, com recursos privados, para
atender à demanda do município. A empresa Johnson & Johnson
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instalou em 2020 um parque fotovoltaico em sua unidade de São
José dos Campos, com capacidade para atender à demanda de
mil residências.
A RMVPLN conta com 17 unidades geradoras de energia hidrelétrica (Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul,
2017/2020), sendo três Usinas Hidrelétricas (UHE) nos reservatórios de Jaguari, Santa Branca e Paraibuna, sete Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) e sete Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCH) em diferentes rios dessa bacia.
A despeito dessa concentração da produção hidrelétrica, a matriz
de geração de energia é pouco diversificada na RMVPLN, inclusive em relação ao Estado, concentrando a produção em fontes
não renováveis, em especial termelétricas a partir do petróleo e
gás natural. O uso da biomassa, embora ainda com participação
pequena, tem potencial de crescimento, sobretudo a partir de resíduos oriundos da intensificação da silvicultura.

GRÁFICO. Matriz energética por origem de combustível

no Estado e na RMVPLN - % de potência fiscalizada
em geração elétrica centralizada

Matriz energética por origem de combustível no Estado
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Matriz energética por origem de combustível na RMVPLN
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Fonte: Sistema de Informações de Geração, ANEEL.
Dados obtidos em 01/11//2021.
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1.5. Articulação interfederativa e setorial
1.5.1. Potencialidades e lacunas na gestão das FPICs
A região tem um histórico de organização e planejamento que remonta aos anos 1940, com a elaboração do estudo sobre possibilidades de aproveitamento agrícola das várzeas pelo controle das
águas do Rio Paraíba do Sul. Nos anos 1970, foi produzido o estudo
de Caracterização e avaliação dos conhecimentos existentes sobre
a Região do Vale do Paraíba e Diagnósticos Resultantes e as Diretrizes de ordenamento do Uso do Solo do Macrozoneamento da Bacia
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Em 1992, o INPE e o Codivap
desenvolveram o Macrozoneamento do Vale do Paraíba e Litoral
Norte do Estado de São Paulo (MAVALE).
Atualmente, a RMVPLN possui oito consórcios, que revelam a longa
trajetória de articulação entre os municípios da região. Muito de
suas pautas e objeto de consorciamento abrangem as funções públicas de interesse comum previstas na lei complementar de criação da RMVPLN. No entanto, essa articulação não se revelou efetiva do ponto de vista dos resultados de superação dos problemas
que se propõe a enfrentar.
Atuam na região quatro comitês de bacias hidrográficas, sendo um
federal, Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba
do Sul Cevap, e três estaduais:

❏ Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira –
CBH-SM – Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos
– UGRHI 1;
❏ Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul – CBH-PS – UGRHI 2;
❏ Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte – CBH-LN –
UGRHI 3.
Em 2012, com a institucionalização da região metropolitana (LC
1.166/2012), foi criada a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte (Agemvale, LC 1.258/2015), autarquia estadual vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, que tem
por finalidade integrar a organização, o planejamento e a execução
das funções públicas de interesse comum. Nessa estrutura também foram criados Conselhos Consultivos das cinco sub-regiões
da RMVPLN.
A LC 1.166/2012 também criou o Conselho de Desenvolvimento
da RMVPLN, de caráter normativo e deliberativo, composto pelos
prefeitos dos 39 municípios, e os Conselhos Consultivos das cinco
sub-regiões.
Os serviços disponibilizados pelo Governo do Estado de São Paulo
para atendimento regional incluem: sete unidades do Poupatempo (Caçapava, Guaratinguetá, Jacareí, Pindamonhangaba, Piquete,
São José dos Campos e Taubaté) e 19 unidades do Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran SP), parte integrante do
Sistema Nacional de Trânsito (SNT), em Aparecida, Bananal, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Cruzeiro, Cunha, Igaratá, Ilhabela, Lorena, Paraibuna, Potim, Queluz, Roseira, Santa
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Branca, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São Luiz do
Paraitinga e Tremembé.
A RMVPLN conta com a atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 15 municípios (Caçapava, Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí,
Lorena, Pindamonhangaba, Potim, São Bento do Sapucaí, São José
dos Campos, São Sebastião, Taubaté, Tremembé e Ubatuba), no
fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo
de formalização da economia por meio de parcerias com os setores
público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à
inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.
O Instituto de Pesquisa e Planejamento de São José dos Campos
(IPPLAN) firmou convênio, junto ao Programa de Desenvolvimento
“Viva o Vale”, do governo estadual, e a Secretaria de Desenvolvimento Regional para recuperar estradas vicinais de 17 municípios
da região, com recursos da linha de fomento e incentivo à recuperação da infraestrutura de estradas vicinais na RMVPLN. O acesso a
esse programa beneficiaria, particularmente, os municípios do Vale
Histórico e o Vale da Fé. Os municípios contemplados são: Areias,
Arapeí, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, Silveiras, São José
do Barreiro, Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira. O Codivap será o responsável pelo apoio técnico aos municípios para realizarem seus
projetos de recuperação de 60 km de estradas vicinais.

o CEIVAP, que já passou pelas fases de desenvolvimento e prototipagem e já tem financiamento na área de Desperdício/Perdas de
Água Tratada. Uma das aplicações piloto será em Guaratinguetá,
com início previsto ainda em 2022.
A despeito do histórico de parcerias via consórcios e comitês de
integração de bacias hidrográficas, a região ainda apresenta fragilidades quando se trata de articular uma pauta de desenvolvimento
regional capaz de superar as desigualdades sócioterritoriais e de
fomentar a integração setorial a partir da formulação das políticas
públicas.
É preciso considerar o território como plataforma de integração
dessas políticas e projetos. A função do PDUI, como instrumento de
planejamento regional, é contribuir para organizar essa articulação
interfederativa e setorial, apresentando diretrizes de ordenamento
territorial e ações estratégicas que organizem o território e foco à
atuação regional. O fortalecimento da ação metropolitana passa pelo
comprometimento das instâncias governamentais envolvidas e pela
alocação de recursos financeiros para viabilizar a implementação
do plano. 3.

Vale registrar, ainda, o projeto na área de saneamento desenvolvido
no Parque Tecnológico de São José dos Campos, junto com o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia de Saneamento (CDTASA) e
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