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INTRODUÇÃO

Os estudos para o diagnóstico da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), que subsidiaram a elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), foram rea-
lizados a partir de uma ampla leitura do ordenamento do território 
e das áreas temáticas observadas no panorama regional: estrutu-
ração urbana, processo de urbanização e rede de centralidades; 
vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional e equipamen-
tos públicos; mobilidade, transporte e logística; dinâmica econômi-
ca; dinâmica ambiental; infraestrutura urbana; e gestão pública e 
governança regional. As várias leituras foram, em seguida, inter-
-relacionadas, com o objetivo de relevar os principais desafios e 
potencialidades da Unidade Regional (UR) e apontar processos e 
problemáticas que seriam endereçados no macrozoneamento me-
tropolitano, suas diretrizes e estratégias de ação.

Importante salientar que a metodologia adotada no diagnóstico re-
conhece a forte dimensão urbanística das questões regionais abor-
dadas pelo PDUI. Nesse sentido, os diversos temas e elementos de 
análise foram, sistematicamente, transpostos ao território e con-

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

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

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

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

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

A RMVPLN se beneficia de relevante inserção regional no Estado e na 
Macrometrópole Paulista, podendo ser considerada uma região poli-
cêntrica, com uma hierarquia urbana que se organiza, principalmen-
te, em torno do eixo da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no Vale, 
e também ao longo da Rodovia Rio-Santos, no Litoral. É ao longo da 
Via Dutra que se concentram os maiores equipamentos de relevância 
regional, articulando 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 nes-
se 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 RM apresenta integração funcional entre os municípios, cujos polos 
se convertem em destino dos deslocamentos de atividades comerciais 
e de serviços. 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 centrado em São José dos Campos. 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 avançados centros de pesquisa e diversas em-
presas do setor aeronáutico, constituindo o maior polo de alta tecno-
logia voltado à pesquisa, ao desenvolvimento e à produção industrial 
aeroespacial. Observa-se, ainda, a pouca inserção na região de dois 
importantes polos turísticos – Aparecida e Campos do Jordão.

A conurbação entre municípios, característica de processos de metro-
polização, ocorre nos municípios do eixo da Dutra, especialmente entre 
Jacareí e Taubaté. A RMVPLN apresentou expansão de 3,3% da área ur-
banizada entre 2013 e 2020 (+20km² = 630 km²), concentrada em maior 
grau nos municípios no eixo da Via Dutra e, em menor grau, no eixo da 
Rio-Santos e na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão.

Vale registrar a ocorrência de condomínios urbanos em áreas com ca-
racterísticas rurais no eixo da Tamoios, com importante sistema viário 
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conectando essa região com a porção sul de São José dos Campos, 
com possíveis impactos negativos na pressão por infraestrutura ur-
bana e em ativos ambientais e recursos hídricos de relevância regio-
nal. Nas áreas litorâneas, é possível identificar expansão urbana sobre 
Unidades de Conservação e próxima a territórios indígenas e quilom-
bolas. Esse processo de expansão também ocorre em grau considerá-
vel em Campos de 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. 

As estratégias para proteção, conservação e restauração dos bio-
mas, assegurando a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no 
território da RMVPLN, estão colocadas, especialmente, pela expres-
siva presença de Unidades de Conservação de proteção integral e de 
uso sustentável, pelo Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e pelas 
duas Terras Indígenas e três Territórios Quilombolas, no Litoral Norte. 
Ainda assim, em relação às Unidades de Conservação, existem assi-
metrias importantes em termos de tamanho, grau de proteção, distri-
buição intrarregional e existência de instrumentos de planejamento e 
gestão (plano de manejo e conselho gestor).

Das iniciativas e estratégias para proteção, conservação e restauração 
dos biomas, vale destacar as seguintes iniciativas do Governo do Esta-
do: áreas prioritárias para restauração e conservação da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul (BIOTA/FAPESP/SIMA), onde estão identificadas impor-
tantes áreas de interesse ambiental – corredores ecológicos para a 
conexão de remanescentes florestais; Projeto Conexão Mata Atlântica, 
que, desde 2017, desenvolve programas de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA) para incentivar produtores rurais a adotarem boas 

práticas agrícolas, com vistas à proteção de áreas estratégicas para 
produção de água, de modo a criar condições favoráveis à consolida-
ção de uma rede hídrico-ambiental capaz de garantir o desenvolvi-
mento sustentável e a resiliência do território da RMVPLN.

Os conflitos entre áreas de risco e urbanização, incluindo a presença 
de assentamentos precários, estão presentes em maior grau nas se-
guintes formações: Serra da Mantiqueira – perigo de escorregamento 
em Campos de Jordão, que possui 30% de seus domicílios em assen-
tamentos precários (CEM/2013); várzea do Rio Paraíba do Sul – espe-
cialmente 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; e Litoral Norte, em planí-
cies costeiras e encostas serranas – inundação e escorregamento, com 
presença de assentamentos precários. Ainda no contexto das fragilida-
des ambientais, destaca-se a concentração de assentamentos urbanos 
em áreas de vulnerabilidade de aquífero no vale do Rio Paraíba do Sul.

Ainda que seja difícil medir a efetividade da regulação urbanística, a 
existência de leis pode servir como indicativo. Na RMVPLN, 24 dos 
39 municípios possuem planos diretores, sendo que: 12 possuem até 
cinco anos de idade; quatro, entre cinco e 10 anos; quatro, entre 10 e 
15 anos; sete, entre 15 e 20 anos; e um com mais de 20 anos. Proble-
mas da falta de efetividade da regulação urbanística podem ser inferi-
dos pela presença de assentamentos precários, sendo que, na região, 
eles ocorrem de forma mais expressiva em municípios turísticos, 
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 re-
gional e estadual.
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Inserção regional e estruturação metropolitana – RMVPLN
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Expansão e dispersão da área urbanizada – RMVPLN



8

Expansão e dispersão da área urbanizada – RMVPLN
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Fragilidades ambientais e instrumentos de proteção e conectividade – RMVPLN
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Efetividade da regulação urbanística e do ordenamento territorial – RMVPLN
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1.2. Desigualdade socioterritorial

A segunda Área Transversal dedicou-se à análise das vulnerabilida-
des socioeconômica e territorial, com o intuito de destacar os prin-
cipais desequilíbrios existentes entre os municípios da Unidade Re-
gional. 

Para tanto, foram realizadas leituras em três dimensões comple-
mentares: a síntese dos dados de possíveis desequilíbrios socioe-
conômicos, com foco nas assimetrias entre os municípios, em fun-
ção de indicadores de riqueza, distribuição espacial do emprego e da 
presença de programas de transferência de renda. Foram também 
analisados os equipamentos de relevância regional e os ativos eco-
nômicos, na busca por compreender os padrões de acesso a servi-
ços públicos e oportunidades econômicas; finalmente, foi debatida a 
precariedade habitacional e possíveis programas e políticas de pro-
moção de habitação de interesse social, com o objetivo de entender 
a forma de distribuição de assentamentos precários – em diferentes 
níveis de precariedade – e a previsão de instrumentos e ações para 
enfrentar a questão habitacional, se existente na Unidade Regional.

A RMVPLN é bastante heterogênea quanto às condições de vida 
nos 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. Em re-
lação às três dimensões do IPRS (riqueza, longevidade e escolari-
dade), são cinco os municípios considerados dinâmicos na região 
– além dos já 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.

A vulnerabilidade econômica, analisada pela lente da distribuição 
de empregos formais entre a população de 15 a 64 anos, é um fato 
na RMVPLN. Os municípios de São José dos Campos, Aparecida, 
Jacareí, Tremembé, Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté e Cara-
guatatuba se destacam pela alta densidade de empregos. No sen-
tido contrário, estão os municípios que estão entre os eixos da Via 
Dutra e do litoral, com destaque para São José do Barreiro, Nativi-
dade 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.

Em termos de vulnerabilidade territorial, destacam-se questões re-
lativas à distribuição de serviços e de equipamentos públicos e de 
assentamentos precários. 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. Apesar de acumularem equipamentos, empregos e renda, 
municípios como São José dos Campos e Caraguatatuba também 
apresentam elementos de vulnerabilidade socioterritorial, expres-
sos, especialmente, pela concentração de assentamentos precários.

Os equipamentos de educação profissionalizante concentram-se 
nos municípios que circundam a Via Dutra, assim como as matrícu-
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las no ensino técnico e superior, em relação à população de 15 a 29 
anos. Tanto a utilização de equipamentos de saúde, educação, cul-
tura 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.

A precariedade habitacional está presente em 17 dos 39 municípios 
da RM, somando 22.390 domicílios em aglomerados subnormais 
(4,2% do Estado), em números muito inferiores às regiões metro-

politanas de São Paulo e da Baixada Santista. Em números absolu-
tos, 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). 
A tipologia mais frequente de boa parte desses assentamentos é 
a ocupação de áreas íngremes nas periferias que bordejam eleva-
ções das serras da Mantiqueira e do Mar, sendo que muitos desses 
aglomerados se sobrepõem a áreas com perigo de escorregamen-
to, especialmente em Campos de Jordão, Ubatuba e São Sebastião.
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Desequilíbrios socieconômicos – RMVPLN
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Acessos aos equipamentos e ativos econômicos – RMVPLN
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Precariedade habitacional e política de habitação de interesse social – RMVPLN
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1.3. Desenvolvimento econômico e inovação

Esta Área Transversal teve como objetivo avaliar a diversidade de ativi-
dades econômicas na Unidade Regional, as perspectivas de crescimen-
to econômico e as principais barreiras para o seu desenvolvimento. 

As três frentes de análise abordaram o perfil econômico dos municí-
pios, com a demonstração do papel desempenhado por cada núcleo 
urbano da Unidade Regional, a indicação da distribuição setorial e o 
grau de diversificação nas atividades de comércio e serviço. Foram 
também analisadas as perspectivas de investimento e possíveis im-
passes ao desenvolvimento econômico regional, baseados na obser-
vação da distribuição de investimentos e no controle fiscal dos muni-
cípios. Finalmente, foram mapeadas as condições e iniciativas para o 
incentivo à inovação tecnológica, seja mediante distribuição de equi-
pamentos de formação e capacitação profissional, seja pela concen-
tração de empregos na indústria com média-alta e alta intensidades 
tecnológicas e também pela presença de ambientes inovativos, como 
parques tecnológicos, hubs de inovação e centros de pesquisa com 
desdobramento nas atividades econômicas da Unidade Regional. 

A área de serviços é predominante na RM, especialmente os par-
ticulares, em quase todos os municípios. Os que margeiam a Via 
Dutra concentram atividades industriais, com destaque para São 
José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá. 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 Gua-
ratinguetá, Caçapava, Roseira e Tremembé na produção de arroz. 

Na produção leiteira, há grandes obstáculos ao aumento de pro-
dutividade, 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 ex-
pressiva participação da indústria, nos setores petroquímico, auto-
mobilístico, de telecomunicações, químico, bélico, farmacêutico e 
aeronáutico. E também no turismo, de naturezas distintas, desta-
cando-se: Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, loca-
lizados no litoral (turismo de veraneio); Taubaté (histórico); Campos 
do Jordão (cultural e de inverno); São José dos Campos (de negó-
cios); e Aparecida (religioso).

A participação da região no Valor de Transformação Industrial (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.

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, articulan-
do com outras cadeias produtivas – como turismo ecológico e patri-
mônio cultural, por exemplo.

A atividade rural demanda melhor organização para o seu desen-
volvimento regional, com destaque para as produções ligadas à ca-
deia alimentar, bem como para a agricultura agroecológica.
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Em relação aos anúncios de novos investimentos, merecem des-
taque: o setor de serviços, com 41%, seguido da indústria, com 
24%, do comércio, com 21%, e da infraestrutura, com 14%, con-
centrados, principalmente, em torno da Via Dutra, especialmente 
empresas na área aeroespacial. Nos setores de transporte e in-
fraestrutura, destacam-se a duplicação da Rodovia dos Tamoios e 
as obras de saneamento em Ubatuba e Taubaté. No setor de co-
mércio, 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 am-
pliação/modernização, e, em implantação, as empresas Chery e 
Visiona Tecnologia Espacial.

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. 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, que 
se deve aos royalties e participações especiais da exploração de 
petróleo e gás.

As atividades econômicas com média-alta e alta intensidades 
tecnológicas têm peso considerável na região, concentrando 
empregos formais tanto nos setores industriais como nos Serviços 
Intensivos em Conhecimento no entorno da Via Dutra.

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 ins-
tituições de ensino e pesquisa. É nessa região que se encontram o 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), o Centro Técnico Aeroes-
pacial (CTA), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a 
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), entre outras empre-
sas do setor aeronáutico, petroquímico e automobilístico. 
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Perfil  econômico dos municípios e diversificação das atividades – RMVPLN
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Perspectivas de investimento e impasses ao desenvolvimento econômico – RMVPLN
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Incentivo à inovação e tecnologia – RMVPLN
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1.4. Hub regional de infraestrutura

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

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

A RMVPLN, com considerável extensão territorial (16.178 km²), 
concentra no modo rodoviário a principal alternativa de mobilida-
de, com papel importante na conectividade regional. O eixo ferro-

viário regional desempenha funções para o transporte de cargas 
às margens da Rodovia Presidente Dutra. A região possui 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, destacam-se o Porto de São Sebastião e o Terminal 
Marítimo da Petrobrás, no Litoral Norte, voltados ao transpor-
te 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 a outras regiões do Estado. 

A rede de infraestrutura de mobilidade e transporte existente na 
RMVPLN apresenta problemas no suporte à mobilidade da popu-
lação em relação à oferta de transporte público regional. E, ainda 
que com a presença de diferentes modais, a conectividade dos 
municípios da RM, tanto no que se refere aos deslocamentos de 
passageiros como de cargas, é marcada pela utilização das rodo-
vias. As concentrações de volumes médios de veículos trafegan-
do com mais intensidade ocorrem nas rodovias Presidente Dutra 
(BR-116), Carvalho Pinto (SP-70) e Tamoios (SP-99). Municípios 
localizados às margens do Eixo da Rodovia Presidente Dutra (BR-
116) são os que apresentaram maiores quantitativos de deslo-
camentos. Tal fato reside na capacidade desses municípios de 
atuarem como centralidades regionais (exemplos de Jacareí, São 
José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Apa-
recida, Guaratinguetá, Lorena e, em menor proporção, Cruzeiro). 

No quesito transporte público metropolitano, a RMVPLN é aten-
dida pelo fretamento de ônibus e veículos similares da Empre-
sa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), 
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com cobertura de linhas e itinerários atendendo aos 39 muni-
cípios. A demanda para municípios com população inferior a 20 
mil habitantes volta-se à expansão de horários de viagens para 
municípios mais bem capacitados de infraestrutura e serviços. 
No entanto, o sistema viário estruturante é insuficiente para in-
tegrar a região, apresentando fragilidades na conectividade para 
mobilidade de pessoas e com conflitos de uso de cargas e pes-
soas. O transporte público é insuficiente na oferta de suporte à 
mobilidade regional da população.

A ampliação em curso, desde 2012, da Rodovia dos Tamoios (SP-
99) está melhorando gargalos em trechos do planalto e, mais re-
centemente, da Serra do Mar, desafogando o tráfego – especial-
mente o sazonal –, de passageiros entre o vale e o litoral. Quando 
concluída, deve contribuir para agilizar o transporte de cargas 
em direção ao Porto de São Sebastião.

Em relação aos indicadores de saneamento, a RMVPLN ocupa 
posição relativamente confortável no Estado no que diz respei-
to ao balanço hídrico – exceto na alta temporada no litoral nor-
te, quando há problemas de abastecimento de água. Existe uma 
preocupação na região relativa a impactos negativos na disponi-
bilidade hídrica regional pela transposição de águas da bacia do 
Rio Paraíba do Sul do reservatório Jaguari para o Atibainha do 
Sistema Cantareira.

Chama a atenção a situação das perdas no sistema de abasteci-
mento de água (SNIS, 2019) da região, com 20 dos 39 municípios, 
a maioria dos mais populosos, na faixa acima de 30%, chegando 
a alcançar 60%. Ainda que a maioria dos grandes municípios es-

teja numa faixa boa do Índice de Atendimento de Água (IAA/SIMA, 
2018, acima de 95%), 27 dos 39 municípios apresentavam percen-
tual abaixo da média estadual (96,2%). Os demais se encontram 
numa faixa regular, à exceção de dois próximos ao reservatório 
Paraibuna e da Serra do Mar, que estão numa faixa ruim (Nativi-
dade e Redenção da Serra). 

A coleta e o tratamento de esgoto (ICTEM/SIMA, 2020) apresentam 
situação diversa na RMVPLN, com os municípios das Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) da Mantiqueira e 
do Litoral Norte com ICTEM regular (5,95 e 6,23) e do Paraíba do 
Sul bom (7,42). A maioria dos municípios mais populosos apre-
senta índice muito bom, como Jacareí (10), São José dos Campos 
(9,9) e Taubaté (9,4). Chama a atenção a situação de municípios 
turísticos serranos e litorâneos em condição de regular a ruim – 
Campos do Jordão (6), São Sebastião (5,1), Ubatuba (4,5), Apare-
cida (2,9) e Ilhabela (2,4). Dos municípios-sedes das sub-regiões, 
Guaratinguetá (3,5) e Cruzeiro (1,4) têm condição ruim. Ainda vale 
registrar municípios com localização estratégica, do ponto de vis-
ta dos recursos hídricos, em situação ruim, como Paraibuna (1) 
e Cunha (,19), nas bacias dos Rio Paraibuna e Paraitinga, forma-
dores do Paraíba do Sul, impactando, negativamente, a qualidade 
dessas importantes bacias.

Já a situação dos resíduos sólidos urbanos pode ser considerada 
sob controle, quando se analisa os indicadores básicos produzi-
dos pelas instituições de estatística e de monitoramento: a rede 
de coleta atende mais de 90% dos domicílios urbanos (IBGE, Cen-
so de 2010); o Índice de Qualidade dos Aterros (SIMA/DATAGEO, 
2020) é adequado para 37 dos 39 municípios da região, sendo que 
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os outros dois dispõem seu resíduo no Rio de Janeiro. Merecem 
atenção alguns aspectos da gestão dos resíduos sólidos urbanos 
da região: o transporte diário de resíduos gerados no litoral nor-
te para aterros de Jambeiro e Santos; a vida útil de aterros com 
menos de cinco anos que atendem 11 municípios da região; e as 
condições inadequadas de uma estação de transbordo do litoral 
norte (São Sebastião). 

Analisando o consumo total de energéticos por município, na RM-
VPLN, é possível observar que dois deles se destacam regional-
mente e em âmbito estadual: São José dos Campos (sede regional, 
com importantes indústrias e centro de negócios e serviços) e Ja-
careí (centro industrial). São José e Jacareí são os maiores consu-
midores de energéticos e emissores de CO₂ da região, com desta-
que 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-re-
giões, essa distribuição se altera, especialmente, no litoral norte, 
onde o consumo residencial predomina sobre os demais. 

A RMVPLN conta com 17 unidades geradoras de energia hidrelétri-
ca (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, inclusi-
ve 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 peque-
na, tem potencial de crescimento, sobretudo a partir de resíduos 
oriundos da intensificação da silvicultura.
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Mobilidade e acessibilidade regional – RMVPLN
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Universalização dos serviços de saneamento básico – RMVPLN
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Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos – RMVPLN
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Consumo, geração e diversificação da matriz energética – RMVPLN
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1.5. Articulação interfederativa e setorial

A Área Transversal buscou relacionar os órgãos e os instrumentos 
de gestão e monitoramento das ações públicas municipais e regio-
nais e os níveis de articulação e interação entre entes federativos 
e entre as políticas públicas setoriais. Sua construção envolveu o 
panorama da administração, suas ferramentas e sistemas de mo-
nitoramento do planejamento urbano, e lacunas para a condução 
de Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs). 

Especialmente para este tópico, foram identificadas iniciativas no 
contexto da Unidade Regional que já promovem o debate interfede-
rativo, como consórcios, gestão compartilhada de serviços públicos 
e estruturas integradas de planejamento – como das unidades hídri-
cas e ambientais.

A RMVPLN tem um histórico de organização e planejamento que re-
monta aos anos 1940, com o estudo sobre possibilidades de aprovei-
tamento agrícola das várzeas pelo controle das águas do Rio Paraíba 
do Sul, realizado pelo Serviço de Melhoramento do Vale do Paraíba. 
Nos anos 1970, foi desenvolvido pelo Consórcio de Desenvolvimento 
Integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Codivap) o estudo de 
Caracterização e Avaliação dos Conhecimentos Existentes sobre a 
Região do Vale do Paraíba e Diagnósticos Resultantes. No mesmo 
ano, o Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP) realizou as Diretrizes de Ordena-
mento do Uso do Solo do Macrozoneamento da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul. Em 1992, o Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (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 RM-
VPLN. 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 Re-
cursos 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), foram criados o Conselho de Desenvolvimento da 
RMVPLN, a Agência Metropolitana e os Conselhos Consultivos das 
cinco sub-regiões da RMVPLN.

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). 

A RMVPLN conta com a atuação do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 15 municípios, no 
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fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do pro-
cesso 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 ro-
dadas de negócios. 

Vale registrar, ainda, o projeto na área de saneamento desenvol-
vido no Parque Tecnológico de São José dos Campos, junto com o 
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia de Saneamento (CDTA-
SA) e o Ceivap, que passou pelas fases de desenvolvimento e pro-
totipagem e já tem financiamento na área de Desperdício/Perdas 
de Água Tratada. Uma das aplicações piloto será em Guaratingue-
tá, 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 fra-
gilidades quando se trata de articular uma pauta de desenvolvi-
mento regional capaz de superar as desigualdades socioterrito-
riais e de fomentar a integração setorial a partir da formulação de 
políticas públicas. É preciso considerar o território como platafor-
ma de integração dessas políticas e projetos. A função do PDUI, 
como instrumento de planejamento regional, é contribuir para 
organizar essa articulação interfederativa e setorial, apresentan-
do diretrizes de ordenamento territorial e ações estratégicas que 
organizem o território e foquem na atuação regional. O fortaleci-
mento da ação metropolitana passa pelo comprometimento das 
instâncias governamentais envolvidas e pela alocação de recursos 
financeiros para viabilizar a implementação do plano.
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