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APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento formaliza a entrega do Produto 5 – Panora-
ma Regional – que atende à demanda do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), 
para a elaboração de Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado 
(PDUIs) pelas Unidades Regionais paulistas, conforme estabelecido 
pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015).

O Estatuto da Metrópole é o principal instrumento regulatório para 
formulação do PDUI, e determina a necessidade da fixação de dire-
trizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução de políti-
cas públicas nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 
instituídas pelo Estado. Deve ser elaborado de forma democrática, 
no âmbito da estrutura de governança interfederativa, e aprovado 
por lei estadual.

A realização de PDUIs envolve, essencialmente, um processo de 
planejamento baseado em ampla organização e avaliação de dados, 
informações e contribuições de naturezas diversas − econômica, 
social, urbana, legal e ambiental. Como resultado, o PDUI objetiva 
a organização administrativa do território e a agregação de referên-
cias para a tomada de decisões, de forma a orientar as ações dos 
setores público e privado.

Há algum tempo, o Estado de São Paulo passou a considerar uma 
estratégica agenda regional para incorporar o planejamento terri-
torial nas políticas públicas. Dessa forma, o planejamento territo-
rial passa a ser um instrumento de integração de políticas públicas, 
tendo o território como plataforma de convergência dessas políti-

cas, respeitando especificidades setoriais e territoriais das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas. 

Desafios como mobilidade urbana, saneamento ambiental, habi-
tação, qualidade de vida, entre outros, ultrapassam as fronteiras 
dos governos locais. Muitas vezes, envolvem, também, outras 
divisões jurídico-administrativas do território até outros muni-
cípios vizinhos. Para que as intervenções tenham efetividade e 
produzam resultados positivos para a população, é necessária 
uma ação coordenada de vários agentes, abarcando uma visão 
multissetorial e de diferentes escalas de urbanização na busca 
de soluções.

A complexidade das ações nas áreas de habitação, transporte, sa-
neamento ambiental, entre outras, resulta na dificuldade dos ges-
tores locais em promover o avanço das políticas públicas, uma vez 
que estas não podem ser empreendidas de maneira isolada. Por 
isso, é necessária uma ação integrada entre os municípios para su-
perar os desafios e alcançar desenvolvimento econômico e organi-
zação territorial equilibrados.

Dessa forma, esse produto possui o desafio de articular uma visão 
regional a partir das características específicas de cada Unidade 
Regional em relação às FPICs, apontando demandas, dificuldades 
e oportunidades que venham a se constituir em investimentos e po-
líticas coordenadas no futuro.

O Panorama Regional faz parte do Diagnóstico Metropolitano – eta-
pa simultaneamente instrumental e analítica – e tem o propósito de 
reunir os elementos necessários para o reconhecimento qualifica-
do de cada Unidade Regional.
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A partir dessa análise é que se constitui a produção técnica das 
fases executivas do trabalho a seguir:

a. Estruturação do repositório de dados.
b. Produção de diagnóstico (ordenamento territorial, panora-

ma regional e diagnóstico).

É o panorama regional que irá compor os estudos analíticos que 
deverão propiciar a abordagem integrada e transversal que será 
objeto do diagnóstico. 

As seguintes Unidades Regionais serão objeto de análise no P5-Pa-
norama Regional: Regiões Metropolitanas do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte (RMVPLN), de Ribeirão Preto (RMRP), de Piracicaba 
(RMP), de Jundiaí (RMJ) e a Aglomeração Urbana de Franca (AUF).

Este documento está estruturado em duas partes: uma trata da 
metodologia para elaboração do Panorama Regional e a outra 
traz o levantamento realizado para a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN).  

Por fim, cabe ressaltar que a Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ) 
tornou-se, por força da Lei Complementar nº 1.362, de 30 de no-
vembro de 2021, Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), mantendo 
a mesma composição territorial com sete municípios.
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METODOLOGIA

O desenvolvimento desse produto foi orientado a partir da esco-
lha de Áreas Temáticas que foram definidas com a identificação e 
a contextualização das principais Funções Públicas de Interesse 
Comum (FPICs) estabelecidas em lei para cada Unidade Regional.

O Panorama Regional parte de questões gerais, que constituirão a 
base para montar um amplo quadro de referência. Essas questões 
contribuem para delimitar o universo do estudo, indicar as possí-

veis fontes de análise e auxiliar na construção de propostas para o 
desenvolvimento das regiões a serem estudadas.

É fundamental entender quais são as questões regionais estra-
tégicas que servirão de base para formular diretrizes e propos-
tas articuladas e centradas na dimensão físico-territorial do de-
senvolvimento metropolitano. Assim, caberá destacar quais são 
as potencialidades e fragilidades resultantes da análise dos eixos 
temáticos e que vão servir de apoio na formulação das diretrizes 
e ações dos PDUIs. 

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

Unidades 
Regionais 

FPICs

Planejamento 
e uso do solo

Transporte e 
sistema viário 

regional

Habitação 
de interesse 

social
Saneamento 

básico Meio ambiente Desenvolvimento 
econômico

Atendimento 
social Turismo Esporte e 

lazer
Agricultura e 
agronegócio

RM de 
Ribeirão 
Preto
RM Vale do 
Paraíba e 
Litoral Norte

AU  
de Franca

RM de 
Piracicaba

RM de  
Jundiaí
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Por esse motivo, o Panorama terá como produto um retrato regio-
nal preliminar, que servirá como orientação aos trabalhos das ofi-
cinas regionais, alicerçando o caminho para uma permanente cul-
tura de participação regional e metropolitana. 

As Áreas Temáticas foram definidas a partir de aspectos essenciais, 
que informam o ordenamento e a visão territorial com compromis-
so de desenvolvimento regional. São as seguintes: 

1. Estruturação urbana, processo de urbanização e 
rede de centralidades

Esse tema traz a descrição dos instrumentos de regulação do 
uso e a ocupação do solo urbano, caracterizando a mancha urba-
na e seus vetores de expansão. A leitura do zoneamento existen-
te nos municípios de cada UR e a análise dos seus planos dire-
tores e leis de uso e ocupação do solo – realizadas nos produtos 
2 e 3 – ajudaram na identificação de conflitos entre legislações 
municipais. Além disso, com o objetivo de subsidiar o macro-
zoneamento, também foi possível reconhecer potencial em um 
contexto de maior dinamismo regional. 

A rede de centralidades regionais é outro aspecto inserido nessa 
área temática. O objetivo é compreender a dinâmica de fluxos 
entre cidades e o papel hierárquico dos diferentes centros urba-
nos. As centralidades que foram identificadas são áreas dentro 
de um determinado território em que estão concentradas as ati-
vidades econômicas e sociais de uma cidade ou região. 

São espaços com grande oferta de emprego, heterogeneidade de 
usos (comércio, indústria, residencial e serviços) e acesso pelos 
meios de transporte e rede viária. Essas áreas, e consequente-
mente as atividades ali desenvolvidas, são fundamentais para o 
fortalecimento da identidade municipal ou metropolitana. A prin-
cipal fonte de informação é o relatório “Regiões de Influência das 
Cidades (REGIC)”, de 20181.

Entretanto, para a formulação dos PDUIs, o Estatuto da Metrópo-
le (artigo 12º da Lei 13.089 de 2015) requer a verificação dos des-
dobramentos dessa dinâmica regional em escala intraurbana, de 
maneira que seja possível evidenciar no território os elementos 
que compõem a complexa rede urbana de cada unidade regional. 

Dessa forma, para caracterizar a rede de centralidades intraur-
banas de relevância regional, foi proposto um procedimento 
metodológico que trouxesse uma somatória de elementos que 
pudessem expressar seus três atributos fundamentais: físico-
-territorial, localização e regulamentação urbanística. 

Assim, a análise deverá trazer um mapeamento dos principais atri-
butos e realizar uma leitura qualitativa de sua conformação espacial. 
Serão mostradas as principais infraestruturas de mobilidade regio-
nal, como os eixos de transporte, a localização de grandes equipa-
mentos públicos ou privados (complexos hospitalares, polos de ensi-
no superior, centros de pesquisa), polos de comércio e serviços, com 
abrangência e escala de atendimento regional.

1  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Região de Influência das Cidades, 
2018.
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A observação da rede de centralidades regionais na escala intraur-
bana terá como objetivo fornecer leituras que auxiliem o desenho 
do macrozoneamento e a construção de diretrizes para articulação 
desses polos entre os municípios. 

A análise da dinâmica imobiliária foi feita com base nos dados mais 
recentes do Graprohab2 que trazem os empreendimentos habita-
cionais para loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais 
analisados pelo órgão. 

Por fim, esse tópico também abrange a análise da dinâmica de-
mográfica, procurando averiguar as transformações ocorridas 
nas taxas de crescimento e, também, no grau de urbanização. 
Além disso, foram analisadas as modificações na estrutura e na 
distribuição da população, principalmente nas projeções de dis-
tribuição etária que podem nos trazer uma perspectiva das de-
mandas por políticas públicas, considerando o volume de pessoas 
em idade escolar, o índice de envelhecimento e a razão de depen-
dência da população. 

2. Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional 
e equipamentos públicos

A existência de diversos indicadores para tratar das questões refe-
rentes ao desenvolvimento humano e às condições de vida decorre 
da complexidade do tema e da dificuldade em sintetizar este as-
pecto tão complexo da realidade. Os indicadores de condições de 

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

vida da população devem estar presentes nesse tema, mostrando 
o padrão recente de desenvolvimento econômico e social das URs. 

Optou-se, preferencialmente, pela utilização do Índice Paulista de Res-
ponsabilidade Social (IPRS) da Fundação SEADE, não só pelo fato de ter 
sido objeto de atualização mais recente (2018) mas também por sua di-
mensão sintética3, referindo-se ao estágio de desenvolvimento de cada 
município em três dimensões: renda, escolaridade e longevidade. 

Em relação à questão habitacional, o foco da análise deverá ser, 
principalmente, o levantamento da situação de precariedade e vul-
nerabilidade habitacional nas URs. A análise apresenta a identifi-
cação, dimensionamento e caracterização das áreas ocupadas por 
assentamentos precários e ocupações irregulares, considerando 
que tais questões têm forte entrelaçamento com os temas do de-
senvolvimento urbano e do meio ambiente.

O objetivo será propor diretrizes para a redução da ocupação ir-
regular existente em áreas com risco ambiental, priorizando os 
territórios de mananciais, bem como ações que venham a prever 
o surgimento de novas situações de vulnerabilidade. Existem duas 
considerações importantes nesse tema: 1. A análise não pretende 
abranger o déficit habitacional dos municípios. O propósito é identi-
ficar possíveis pressões de ocupações precárias sobre o patrimônio 
ambiental, ou seja, assentamentos precários que estejam presen-
tes em áreas de mananciais, fundos de vale etc. 2. A pesquisa refe-
re-se à ausência de informações mais recentes que permitam uma 
análise georreferenciada de tais situações. 

3  O IPRS é baseado nos termos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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Para obter os resultados, será utilizada a metodologia desenvol-
vida no estudo do CEM/Cebrap “Diagnóstico dos assentamentos 
precários nos municípios da Macrometrópole Paulista” para URs 
que foram objeto desse estudo na data de sua publicação. Para as 
URs que não foram contempladas no estudo do CEM/Cebrap se-
rão utilizadas as informações da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), cujo levantamento aponta a exis-
tência de áreas de risco e de favelas nos municípios paulistas. 

Espera-se uma contribuição dos municípios e do programa es-
tadual Cidade Legal – ligado à Secretaria Estadual de Habitação 
– sobre o tema da necessidade de regularização fundiária e dos 
avanços já obtidos nessa área, assim como o levantamento de 
estoque de terras eventualmente disponíveis nos municípios.

Os equipamentos de serviço coletivo existentes nos municípios 
devem ser levantados de forma a avaliar se há um acesso equâ-
nime a toda a população residente na UR. São objeto dessa aná-
lise a distribuição das unidades de saúde e de ensino. 

3. Mobilidade, transporte e logística

O sistema viário e o transporte público são elementos estrutura-
dores do espaço geográfico, especialmente no que diz respeito 
ao uso e ocupação do solo e ao desenvolvimento do território. 

Para que cada Unidade Regional possa exercer suas funções 
econômicas, ambientais e sociais com eficiência, é fundamental 
que o sistema viário metropolitano seja capaz de articular todo 
o território. Como tema intersetorial, deverá permear as aná-

lises de desenvolvimento econômico, da área ambiental e da 
dinâmica urbana. 

O foco da análise deverá ser, especialmente, o sistema viário re-
gional, no transporte de cargas e nas interdependências viárias 
das áreas conurbadas. Serão analisadas as condições de provi-
mento e da eficiência dos sistemas de infraestrutura e de servi-
ços urbanos relativos à mobilidade urbana e à logística regional.

A avaliação da conectividade intermunicipal e da oferta de in-
fraestruturas levará em consideração os mapeamentos da es-
trutura viária principal (classificação e função das rodovias) e as 
funções exercidas por portos, aeroportos e rede de transporte 
ferroviário que porventura estejam presentes na UR.

Outro ponto que ganha importância é a análise dos projetos de 
investimentos relacionada aos drivers de desenvolvimento regio-
nal em direção a novos eixos logísticos. É preciso identificar se 
os sistemas exercem função estruturante em relação à ocupa-
ção urbana e avaliar em que medida são satisfatórios.

Do ponto de vista da mobilidade da população, o Panorama de-
verá trazer análises que identifiquem os fluxos de circulação 
de pessoas na região e, conforme a disponibilidade de dados, 
devem ser explorados: a. qualidade do transporte em relação 
à mobilidade e acessibilidade; b. a eficiência dos modais; c. a 
integração entre eles. 
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4. Dinâmica econômica

A análise da dinâmica econômica busca trazer elementos que permi-
tam o entendimento da estrutura produtiva de cada UR e das altera-
ções mais recentes que resultam na atual configuração. 

Assim, o objetivo geral é fazer um levantamento detalhado da evolu-
ção econômica das unidades regionais, com foco nas implicações na 
estrutura industrial, agropecuária e no setor de serviços. 

Para dar suporte a essa temática, algumas questões deverão nortear 
a análise, entre elas: a. o perfil predominante da atividade econômica 
nas URs; b. a organização da cadeia produtiva de tais atividades; c. 
as possíveis dificuldades de infraestrutura que se apresentam para o 
reforço das atividades produtivas.

Sempre que possível, a análise da dinâmica econômica também 
apontará a necessidade da mobilização da inovação, do conheci-
mento e do desenvolvimento tecnológico – aspectos que são deter-
minantes na afirmação e na aproximação de territórios, sobretudo 
em regiões diversificadas, nas quais, além de grandes concentra-
ções urbanas, ainda subsistem áreas rurais.

Também fazem parte deste bloco as temáticas do emprego, da renda 
e da qualificação da mão de obra. Do ponto de vista da capacitação 
da mão de obra, deverão ser analisadas as transformações no traba-
lho exigidas pelas principais atividades presentes nos municípios em 
face da oferta de qualificação existente.

Para mapear tendências da economia paulista, deverão estar pre-
sentes nas análises da dinâmica econômica os investimentos que 
estejam em curso e, também, os que estão planejados. Para esse 
levantamento, serão usados os dados da Pesquisa de Investimentos 
Anunciados no Estado de São Paulo (PIESP) e também serão con-
siderados os anúncios realizados por empresas privadas e estatais 
para investimentos no Estado de São Paulo. 

Os investimentos analisados são os que têm a finalidade de aumentar 
a capacidade produtiva das empresas e permitirão interpretar em que 
medida atendem a uma lógica de dinamização da economia da região.

As análises priorizarão a indicação de programas, projetos e ações 
que potencializem os investimentos produtivos em curso e/ou pro-
gramados e equacionem os principais gargalos ao desenvolvimento 
econômico e à competitividade das URs, mas sempre tendo em vista 
a necessidade da coesão territorial.

A temática do Turismo deverá examinar seu potencial de expansão e 
avaliar as cadeias produtivas à montante e à jusante que devem ser 
reforçadas. 

5. Patrimônio ambiental e recursos hídricos

Essa temática deverá proceder a identificação e análise das condi-
ções de preservação e recuperação do patrimônio ambiental e da 
capacidade de produção de serviços ecossistêmicos, abrangendo a 
definição de alternativas de uso sustentável dos ativos ambientais 
disponíveis em cada UR.
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Tendo como base as informações da Secretaria de Infraestrutu-
ra e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), o patrimônio 
ambiental será analisado por meio do levantamento das Unidades 
de Conservação existentes (bem como daquelas em processo de 
criação), dos parques municipais e da vegetação nativa.

Deverão ser identificados os compartimentos ambientais que 
apresentem relevantes atributos paisagísticos e culturais, as 
áreas prestadoras de serviços ecossistêmicos e a legislação am-
biental com rebatimento na regulação do uso e ocupação do solo.

Serão mapeadas as principais bacias hidrográficas que confor-
mam as regiões e levantadas as atuais e futuras condições de dis-
ponibilidade dos recursos hídricos, além da gestão dos recursos 
hídricos e do levantamento de comitês de bacias e câmaras temá-
ticas.

As possíveis situações de risco e degradação ambiental que 
acarretam redução da qualidade de vida serão expressas por le-
vantamentos das áreas sujeitas a alagamentos e com perigo de 
inundação, com o intuito de reunir diretrizes e ações destinadas à 
mitigação desses eventos extremos e promover maior resiliência 
nas regiões.

6. Infraestrutura urbana

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

Além da análise do nível de integração das redes existentes, será im-
portante dimensionar em que medida o crescimento da malha urba-
na exerce pressões sobre os recursos naturais que levam ao incre-
mento do consumo de água e de infraestrutura para o saneamento.

Para tanto, serão levantadas informações referentes ao acesso à rede 
de abastecimento de água, à coleta de esgoto e seu tratamento, com 
vistas a uma análise do provimento e da eficiência desses sistemas. 

Para formular diretrizes que venham a promover melhoria das con-
dições do serviço, será feito o levantamento do tratamento e des-
tinação final de resíduos sólidos, por meio do mapeamento das in-
fraestruturas de caráter metropolitano ou regional, bem como sua 
localização e área atendida. 

Já a composição da matriz energética e os energéticos mais con-
sumidos, bem como a intensidade do uso de energia e a participa-
ção setorial no consumo, serão analisados a partir dos dados do 
Balanço Energético do Estado de São Paulo (SIMA, 2019). O avanço 
das mudanças climáticas e a crescente preocupação com as ques-
tões ambientais têm colocado o conceito de transição energética no 
centro do debate da questão energética e trazem a necessidade de 
análise das fontes de geração de energia renovável. 

7. Gestão pública e governança regional

A governança metropolitana ou regional, entendida como um sis-
tema de cooperação entre níveis de governos, associações em-
presariais, universidades e sociedade deve priorizar a formulação 
e a implementação de políticas públicas e projetos que garantam 
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desenvolvimento sustentável, qualidade urbanística, equidade so-
cial, num contexto de reestruturação próprio dessa escala de ur-
banização.

A natureza e a dimensão dos problemas encontrados exigem solu-
ções articuladas e integradas de diferentes setores, quer no que se 
refere aos serviços urbanos, quer no que diz respeito à provisão de 
infraestrutura.

Para a gestão integrada das FPICs, será necessária a coordenação 
horizontal e vertical entre os municípios, que devem trabalhar em 
conjunto com outros níveis de governança − reforçando a coope-
ração −, com vistas a incrementar os investimentos e serviços em 
uma escala territorial mais ampla. A governança deverá ser exer-
cida por instâncias de planejamento que tenham legitimidade para 
promover diálogo entre os atores interfederativos e intersetoriais 
− como é o caso das agências regionais, secretarias de estado e 
conselhos de desenvolvimento.

Dessa forma, essa temática deverá trazer as estruturas de gover-
nança e articulação existentes em cada UR, conselhos de desen-
volvimento, comitês de bacias, comitês executivos, consórcios etc. 

A escala do investimento das políticas públicas e dos projetos de-
rivados dessa temática é elevada e, muitas vezes, os municípios 
que integram as regiões metropolitanas não têm condições de ar-
car com o alto volume de recursos exigidos. Os indicadores de ges-
tão fiscal e de capacidade de endividamento compõem a análise 
da disponibilidade de cada ente em integrar projetos com vistas à 
partilha de investimentos e de serviços que se façam necessários.

A questão do governo eletrônico deverá priorizar análises que de-
monstrem a transparência das informações contidas em websi-
tes oficiais, os serviços públicos disponibilizados de forma on-line 
à população e o uso de tecnologia da informação (TIC) na gestão 
urbana dos municípios, como sistemas de iluminação inteligentes, 
centros de operações para monitoramento de situações de 
emergência etc.

O Panorama é, portanto, uma análise exploratória que visa apre-
sentar as especificidades regionais, por meio da coleta e orga-
nização de dados, da revisão bibliográfica e do levantamento de 
estudos, das contribuições apresentadas nas oficinas regionais 
realizadas em outubro de 2021 em todas as Unidades Regionais. 
Ou seja, a metodologia pretende ser flexível de tal forma que possa 
incorporar temas que eventualmente venham a surgir nas rodadas 
de oficinas regionais.

As informações tratadas nas análises temáticas foram obtidas a 
partir de pesquisa nas bases de dados disponíveis e, também, em 
consultas a estudos apresentados pelo Governo do Estado e por 
suas secretarias, que pudessem contribuir para as análises.

As áreas temáticas até aqui descritas também formaram as linhas 
organizadoras do repositório de dados, que foi disponibilizado à 
equipe participante do projeto por meio do compartilhamento no Goo-
gle Drive, plataforma escolhida pelo projeto para coletar, armazenar 
e gerenciar a grande quantidade de dados necessários às análises. 

As bases de dados foram organizadas trazendo os códigos dos 
municípios, e, para facilitar a análise, foram sistematizadas infor-
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mações de todos os municípios do Estado de São Paulo. Visando 
à disseminação dos conhecimentos gerados e dos dados digitais 
produzidos ao longo do processo de construção dos PDUIs, o repo-
sitório deverá migrar para a plataforma digital, ficando disponível 
para acesso público.

É importante mencionar que o Panorama Regional está baseado 
em mapas, cartogramas, tabelas e gráficos, procurando trazer a 
informação de forma sintética e compreensível. As informações 
dos documentos coletados para o Panorama terão tratamento 
georreferenciado, sempre que possível, de maneira a possibilitar 
a análise integrada, favorecendo e evidenciando insumos para o 
macrozoneamento.
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Panorama da
Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba  
e Litoral Norte
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I. Introdução

O Panorama Regional é um documento que visa à caracterização 
geral da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
(RMVPLN).

I.1. Institucionalidade

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RM-
VPLN), criada pela Lei Complementar Estadual nº 1.166, de 9 de 
janeiro de 2012, é constituída por 39 municípios, subdivididos em 
5 sub-regiões. São sedes sub-regionais os seguintes municípios: 
São José dos Campos (Sub-região 1), Taubaté (Sub-região 2), Gua-
ratinguetá (Sub-região 3), Cruzeiro (Sub-região 4) e Caraguatatuba 
(Sub-região-5), com a seguinte composição: 

 ❏ Sub-região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro 
Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos.

 ❏ Sub-região 2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da 
Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antô-
nio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, 
Taubaté e Tremembé.

 ❏ Sub-região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, 
Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira.

 ❏ Sub-região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, 
Queluz, São José do Barreiro e Silveiras.

 ❏ Sub-região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Uba-
tuba.

 

A referida lei cria a RMVPLN com o objetivo de promover:

 ❏ O planejamento regional para o desenvolvimento socioeconô-
mico e a melhoria da qualidade de vida.

 ❏ A cooperação entre diferentes níveis de governo, mediante a 
descentralização, articulação e integração de seus órgãos e 
entidades da administração direta e indireta com atuação na 
região, visando ao máximo aproveitamento dos recursos pú-
blicos a ela destinados.

 ❏ A utilização racional do território, dos recursos naturais e a 
proteção do meio ambiente e dos bens culturais materiais e 
imateriais.

 ❏ A integração do planejamento e da execução das funções pú-
blicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na 
região.

 ❏ A redução das desigualdades regionais.
 
A RMVPLN ocupa a porção leste do Estado de São Paulo. Favorecida 
por sua situação geográfica, está localizada entre os dois grandes 
centros metropolitanos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Con-
ta com importante estrutura viária − com destaque para a rodovia 
Presidente Dutra – integrada também pelas rodovias Ayrton Senna/
Governador Carvalho Pinto, que dão acesso à Região Metropolitana 
de São Paulo, e Dom Pedro I, que faz conexão com a Região Me-
tropolitana de Campinas (RMC), além da Rodovia dos Tamoios, de 
acesso ao Litoral Norte. 

Com área total de 16.180 km², a RMVPLN caracteriza-se por ex-
pressiva diversidade produtiva – industrial, alto potencial turístico, 
atividades agropecuárias e rico patrimônio ambiental.
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MAPA I.1. Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
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Apresenta cenários regionais distintos, compostos pela área de 
maior desenvolvimento − conhecida como a Calha do Vale (do Rio 
Paraíba do Sul) −, que compreende o eixo da rodovia Presidente 
Dutra, com estrutura produtiva complexa, caracterizada por alta 
inserção tecnológica e áreas de expressiva atividade turística, in-
cluindo litoral e serra, além de municípios com tradição histórica 
e religiosa.

A população projetada para 2020 é de 2,5 milhões de habitantes 
(SEADE, 2020), e seu PIB é de R$136 bilhões (SEADE, 2018, em reais 
de 2020), representando igualmente 5,6% das médias estaduais.
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II. Estruturação urbana, processo de 
urbanização e rede de centralidades

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

As características da estrutura urbana e do uso do solo são analisa-
das por meio da leitura conjunta dos usos predominantes do solo, 
graus de urbanização, análise da mancha urbana e indicadores de 
dinâmicas de desenvolvimento. Interessa à análise reconhecer o 
processo de urbanização e identificar os principais padrões de ocu-
pação e de expansão da mancha urbana presente na Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Em linhas gerais, observa-se que o processo de desenvolvimento 
da região está relacionado às principais rodovias: a Via Dutra – com 
destaque para a presença de núcleos de uso especial e de indústria 
a ela associados – e a rodovia Rio-Santos. Também é significativa a 
presença de vegetação antrópica, sobretudo sítios e chácaras agrí-
colas, bem como a Serra do Mar, como elemento ambiental que 
contribui para a dinâmica do desenvolvimento na região, servindo 
de barreira à expansão.

Em relação à dinâmica de urbanização, é possível identificar em 
boa parte da região processo de expansão e de ocupações urbanas 
em meio às áreas rurais e de interesse ambiental. Pela análise do 
MapBiomas1, a taxa de crescimento da área urbanizada foi de quase 
3,3% entre 2013 e 2020, passando de 504,59 km² para 629,98 km², 

1  Projeto MapBiomas – Coleção 6.0 da Série Anual de Mapas de Uso e Cobertura da Terra 
do Brasil, acessado em 11/11/2021 pelo link: http://mapbiomas.org.

conforme se observa no mapa a seguir. Ainda que se note certo pa-
drão de dispersão das áreas conurbadas próximo aos eixos rodoviá-
rios, salienta-se que a expansão da mancha urbana identificada em 
2020 se deu em sua maior parte em áreas já urbanizadas em 2013.

Como destacado, a mancha urbana se concentra majoritariamen-
te ao longo do eixo da Via Dutra, sendo este o mais importante 
vetor de desenvolvimento da região. Outras áreas urbanizadas 
que merecem destaque, dissociadas desse eixo principal, são: na 
Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão; no eixo da Rio – Santos, 
Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião, no litoral. Os principais 
municípios das sub-regiões de São José dos Campos e Taubaté, 
cortados pela Via Dutra, apresentam conurbação, evidenciando 
a centralidade exercida por essas cidades, que resultam em alta 
atratividade de fluxos. Entre os municípios de Potim, Aparecida e 
Guaratinguetá também é possível identificar conurbação. Ainda 
em processo de conurbação estão as regiões urbanas entre Gua-
ratinguetá e Lorena.

No âmbito das manchas urbanas mais consolidadas, é possível ob-
servar que o fenômeno ocorre em Jacareí, São José dos Campos, 
Caçapava, Taubaté, Caraguatatuba e Ubatuba, diferentemente de 
São Sebastião e Pindamonhangaba, ainda em processo de conso-
lidação.

Existe uma multipolarização exercida pelos municípios de Jacareí, 
São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá, configurando o 
que pode ser denominado urbanização em “colar”. Além disso, há 
um vetor de expansão também apontando para os municípios do 
Litoral Norte.
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As diferentes configurações da mancha urbana também podem ser 
observadas sob o ponto de vista da concentração de determinados 
padrões de uso e ocupação do solo e da presença de equipamentos 
de porte regional.

No primeiro caso, foram observadas as Unidades Homogêneas de 
Uso e Ocupação do Solo Urbano (UHCT) do Estado de São Paulo, que 
figuram como análise do uso e cobertura da terra, e são resultantes 
da associação ou combinação de diferentes elementos da paisa-
gem que definem padrões espaciais específicos. Esta abordagem 
metodológica consiste na setorização ou parcelamento do território 
em áreas com características semelhantes quanto a determinados 
aspectos físicos, forma e textura intrínsecos da ocupação (SIMA).

É possível identificar a concentração de uso residencial, comer-
cial e de serviços de maneira significativa no eixo da Via Dutra e 
pequenas manchas com características urbanas espalhadas pelo 
território. As áreas de uso residencial, comercial e de serviços são 
de baixa densidade e pulverizada, com forte relação com as princi-
pais rodovias. No litoral, as áreas de uso residencial, comercial e 
de serviços são de baixa densidade, concentradas ao longo do eixo 
da Rio-Santos.

A região é bem servida de importantes infraestruturas regionais, 
como o aeroporto de São José dos Campos, o porto de São Sebas-
tião e o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Da Petrobrás, 
além da Refinaria Henrique Lajes (REVAP), em São José dos Cam-
pos, ali estão situados o terminal Almirante Barroso da Petrobrás, 
em São Sebastião, e a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lo-
bato (UTGCA), em Caraguatatuba.

Ainda em relação ao importante acesso ao litoral pela Rodovia dos 
Tamoios, estão em curso obras de nova pista no trecho de serra e 
construção dos contornos Norte em direção à Ubatuba e Sul em 
direção ao Porto de São Sebastião. Vale destacar, ainda, enquanto 
proposta importante para a logística da região e do Estado, a previ-
são de instalação de Porto Seco em Taubaté, no âmbito do Plano de 
Ação da Macrometrópole Paulista (PAM 2014-2040, Emplasa).

Em relação ao grau de urbanização, correspondente à proporção 
de população urbana no território, os municípios com os maiores 
índices entre os 39 da região, com proporção entre 94,01% e 99,3%, 
são: Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, 
Aparecida, São Sebastião e Ilhabela, configurando o eixo rodoviário 
já citado, e, fora esse conjunto, a sub-região de Caraguatatuba. Ou 
seja, a maior parte dos municípios menos urbanizados são os que 
se localizam entre o eixo da Dutra e os municípios do litoral. A dico-
tomia entre os dois conjuntos mais urbanizados – eixo Dutra e Lito-
ral – revela a heterogeneidade da região metropolitana em relação 
às suas dinâmicas de urbanização e metropolização.

Os empreendimentos de parcelamento do solo para fins habitacio-
nais protocolados no Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Ha-
bitacionais (Graprohab), responsável pelo licenciamento em âmbito 
estadual, foram utilizados para avaliação da dinâmica imobiliária 
e expansão urbana recente. Estes dados apresentam os empreen-
dimentos habitacionais para loteamentos, condomínios e conjun-
tos habitacionais analisados pelo colegiado e também aqueles 
analisados pela secretaria executiva (dispensados) nos municípios 
da Região no período 2010 a 2020. Os licenciamentos recentes de 
empreendimentos imobiliários (condomínio e loteamento), ou seja, 
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Fonte: MapBiomas 2013 – 2020.

MAPA II.1. Expansão da mancha urbana (2013 – 2020)
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Fonte: SIMA, 2015; IBGE, 2014; SEADE, 2020.

MAPA II.2. Estruturação do espaço urbano e uso do solo



21

Fonte: nonono nonono

MAPA II.3. Grau de urbanização (2020)
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Fonte: Graprohab 2010 – 2020; MapBiomas, 2020.

MAPA II.4. Empreendimentos Graprohab (2010 – 2020)
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aprovados com certificado até 2010 e em análise até 2020, se con-
centram em quatro municípios: São José dos Campos, Caçapava, 
Taubaté e Pindamonhangaba.

Foram protocolados no período 431 empreendimentos (desconsi-
derando os cancelados), com quase 117 mil lotes. Estas unidades 
estão concentradas, principalmente, nos municípios de São José 
dos Campos, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba, que somam 
mais da metade - cerca de 83 mil.

Por sua vez, os lotes se concentram especialmente nos municípios 
de economias regionais consolidadas, como São José dos Campos 
e Taubaté, e também em Caçapava. Há outro agrupamento no Lito-
ral Norte, no município de Caraguatatuba. 

II.2. Regulação urbanística municipal

A regulação urbanística nos municípios da Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte, e sua espacialização, expressam o 
planejamento desejado para o seu território. Quando analisadas de 
forma integrada e regional, permitem identificar conflitos de inte-
resses territoriais − que devem ser resolvidos coletivamente − e re-
conhecer potencialidades para incrementar o dinamismo regional, 
em todos os âmbitos: econômico, social e ambiental.

Na região, 25 dos 39 municípios possuem Planos Diretores (PD) e/
ou Leis de Uso e Ocupação do Solo (LUOS). Desses 25, 24 possuem 
PD, entre os quais 22 contam com instrumentos urbanísticos, sen-
do que 12 especificam zonas de aplicação. Dos 25 municípios com 
PD, 22 possuem Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e oito, 

Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIAs). 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 revi-
são, 12 dos 24 planos diretores foram revisados nos últimos cinco 
anos (entre 2016 e 2021), quatro entre 2011 e 2015, sete entre 2003 
e 2010 e um em 1994. 

Os zoneamentos especiais, como as Zonas Especiais de Interes-
se Social (ZEIS ou AEIS) e Zonas Especiais de Interesse Ambiental 
(ZEIA ou AEIA), indicam áreas que podem ser estratégicas do ponto 
de vista da proteção e/ou aproveitamento dos recursos naturais ou 
da inserção/requalificação urbana, e deverão ser objeto de estudo 
e proposições no PDUI também. 

Além de macrozoneamentos e zoneamentos, buscou-se levantar 
a existência de leis municipais de perímetros urbanos, a fim de 
entender a situação da ocupação urbana e as intenções de expan-
são futuras. Os perímetros urbanos geralmente estão delimitados 
nos mapas de macrozoneamento e zoneamento, porém, às vezes, 
têm delimitação independente ou não coincidem com as zonas 
urbanas. Na pesquisa da internet não foi possível identificar leis 
de perímetros urbanos, possivelmente por se tratar de leis mais 
antigas e não estar disponível on line.

Nas legislações dos planos diretores municipais também são esta-
belecidas as diretrizes para implementação de instrumentos da po-
lítica urbana definidos pelo Estatuto da Cidade. Esses instrumentos 
são importantes para auxiliar o processo de contenção do espraia-
mento urbano que ocorre em vários municípios. No entanto, sua 
aplicação e delimitação acabam sendo feitas por leis específicas. 
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QUADRO II.1. Instrumentos Urbanísticos (IUs) nas leis municipais de Plano Diretor (PD) – RMVPLN 

Município Lei do PD Última 
revisão do PD

Existência 
de IU IU nos Planos Diretores

Especifica 
zona de 

aplicação 
dos IUs?

Existência 
de ZEIS

Existência 
de ZIA

Aparecida LC nº 3.401 de 20 
dez 2006 (PD)

2006 sim PEUC; IPTU Progressivo no Tempo, e da Desapropriação 
com Pagamento em Títulos; Transferência do Direito de 
Construir; Operações Urbanas Consorciadas; Consórcio 
Imobiliário; Direito de Preempção; e Direito de Superfície.

sim sim não

Arapeí LC nº 278 de 09 
out 2014 (PD)

2014 sim Outorga Onerosa; Transferência do Potencial Construtivo; 
Direito de Preempção; Operação Consorciada; Direito de 
Superfície; Permuta; Desapropriação; e Desapropriação 
com Pagamento em Títulos da Dívida Pública.

sim sim não

Areias LC nº 05 de 11 
set 2014 (PD)

2014 sim PEUC; e Direito de Preempção. sim sim sim

Bananal LC nº 016 de 08 
dez 2014 (PD)

2014 sim Outorga Onerosa; Direito de Preempção; Transferência 
do Potencial Construtivo; Operação Urbana Consorciada; 
Estudo de Impacto Ambiental (EIV); Relatório de Impacto 
Ambiental (RIV); Permuta; PEUC; IPTU Progressivo no 
Tempo; Consórcio Imobiliário; Compensação Ambiental; 
Contrapartida de Empreendimentos.

sim sim sim

Caçapava LC nº 254 de 05 
jun 2007 (PD) 
com atualizações 
da LC nº 317 de 
05 jun 2017

2017 não - - sim não

Campos do 
Jordão

LC 2.737/2003 e 
suas alterações 
(LC 3.003/2006 e 
LC 3.820/2016)

2016 sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória 
(PEUC) na Zona Urbana Consolidada, IPTU progressivo 
no tempo, Desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida ativa, Outorga Onerosa do Direito de 
Construir, Transferência do Direito de Construir, Estudo 
de Impacto de Vizinhança (EIV), Direito de Preempção e 
Operações Urbanas Consorciadas (OUC).

sim sim não

Caraguatatuba LC nº 42 de 24 
nov 2011 (PD - 
revisado pela LC 
nº 73/2018)

2018 sim Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
Direito de preempção; Outorga onerosa do direito 
de construir; Transferência do direito de construir; 
Regularização de assentamentos precários, conjuntos 
habitacionais, loteamentos e edificações; Regularização 
fundiária; Usucapião coletivo; Direito de superfície; 
Estudo prévio de impacto de vizinhança.

não sim sim

>>
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Município Lei do PD Última 
revisão do PD

Existência 
de IU IU nos Planos Diretores

Especifica 
zona de 

aplicação 
dos IUs?

Existência 
de ZEIS

Existência 
de ZIA

Cruzeiro LC nº 2.266 de 
09 jan 1990 (com 
alterações no 
ordenamento 
pela LC nº 2.772, 
de 25 jan 1994 
PD)

1994 sim Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios; 
Progressividade do Imposto Predial, Territorial e Urbano; 
Desapropriação; Direito de Preempção; Operações 
Urbanas Consorciadas; Consórcio Imobiliário.

não sim não

Guaratinguetá LC nº 23 de 09 
jun 2006 (PD)

2006 sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios; IPTU Progressivo no Tempo; Outorga 
Onerosa do Direito de Construir; Transferência do Direito 
de Construir; Operações Urbanas Consorciadas; e Direito 
de Preempção.

não sim não

Ilhabela LC nº 421 de 5 
out 2006 (PD)

2006 não - - não não

Jacareí LC nº 49 de 12 
dez 2003 (PDOT 
- Plano Diretor 
de Ordenamento 
Territorial)

2003 sim Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 
IPTU Progressivo no Tempo; Desapropriação com 
pagamento em títulos; Outorga onerosa do direito de 
construir; Direito de Preempção; Outorga Onerosa do 
Direito de Construir; Operações Urbanas Consorciadas; 
Consórcio Imobiliário; Transferência do Potencial 
Construtivo; Estudo de Impacto de Vizinhança.

sim, alguns sim sim

Lorena LC nº 244 de 15 
dez 2016 (PD)

2016 sim PEUC - parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo, direito de 
preempção, outorga onerosa do direito de construir, 
operações urbanas consorciadas, e transferência do 
direito de construir.

não sim não

Monteiro Lobato LC nº 1.650 de 15 
set 2017 (PD)

2017 sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou utilização 
Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo, Transferência 
do Direito de Construir, Outorga Onerosa, Direito de 
Preempção, e EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança.

não sim não

Natividade da 
Serra

LC nº 706 de 22 
ago 2017 (PD)

2017 sim Parcelamento, edificação e utilização de compulsórios; 
direito de preempção e da outorga onerosa do direito de 
construir.

sim sim não

>>

>>
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Município Lei do PD Última 
revisão do PD

Existência 
de IU IU nos Planos Diretores

Especifica 
zona de 

aplicação 
dos IUs?

Existência 
de ZEIS

Existência 
de ZIA

Pindamonhangaba LC nº 03 de 10 
out 2006 (PD)

2006 sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo, Outorga 
Onerosa do Direito de Construir, Operação Consorciada 
Centro.

sim, mas 
o mapa do 

anexo 6 
indicado no 
pd não foi 

encontrado

não sim

Potim LC de n° 108 de 
21 ago 2020 (PD)

2020 sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; 
Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) Progressivo 
no Tempo; Zonas Especiais de Interesse Social; 
Transferência do Direito de Construir; Operações 
Urbanas Consorciadas; Outorga Onerosa; Direito de 
Preempção; Estudo de Impacto de Vizinhança.

não sim não

Queluz LC nº 715 de 22 
fev 2016 (PD)

2016 sim Direito de Preempção; Unidades de Conservação 
Ambiental; Estudo de Impacto de Vizinhança; 
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória.

não sim não

São Bento do 
Sapucaí

LC nº 1.841 de 
2016 (PD)

2016 sim Parcelamento, utilização e edificação compulsória, 
direito a preempção; da Outorga Onerosa do Direito de 
Construir, Impacto de Vizinhança, Tombamento.

não sim não

São José dos 
Campos

LC nº 612 de 30 
nov 2018 (PD)

2018 sim Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência 
do Potencial Construtivo, Estudo de Impacto de 
Vizinhança, Operação Urbana Consorciada, PEUC - 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios, 
IPTU Progressivo no Tempo, Desapropriação e Direito de 
Preempção.

não sim (?) não

São Luís do 
Paraitinga

LC nº 1.347 de 07 
jan 2010 (PD)

2010 sim Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência 
do Direito de Construir, PEUC - Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo, 
e Operações Urbanas Consorciadas.

sim sim não

São Sebastião LC nº 263/2021 
(PD) e LC nº 
225/78 

2021 sim Direito de Preempção, IPTU Progressivo no Tempo, 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios.

sim sim sim

Taubaté LC nº 412 de 12 
jul 2017 (PD)

2017 sim Transferência do direito de construir; PEUC – 
Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsório e OODC 
– Outorga Onerosa do Direito de Construir.

não não não

>>

>>
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Município Lei do PD Última 
revisão do PD

Existência 
de IU IU nos Planos Diretores

Especifica 
zona de 

aplicação 
dos IUs?

Existência 
de ZEIS

Existência 
de ZIA

Tremembé LC nº 283 de 05 
dez 2014 (PD)

2014 sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; 
Zona Especial de Interesse Social; Outorga Onerosa do 
Direito de Construir; Transferência do Direito de Construir; 
Operações Urbanas Consorciadas; Direito de Preferência 
ou Preempção; Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
do Meio Ambiente (RIMA); Tombamento; Desapropriação e 
Compensação Ambiental e Social.

sim sim sim

Ubatuba LC nº 2.892 de 15 
dez 2006 (PD)

2006 sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios sim sim sim

Fonte: Páginas da internet das prefeituras e câmaras municipais. Elaboração Fipe, 2021

Após o levantamento da regulação urbanística dos municípios da 
RMVPLN, foi realizada uma leitura analítica dos textos das suas leis 
e elaborado o mapa dos instrumentos relativos ao seu ordenamen-
to territorial: macrozoneamento, zoneamento, perímetros urbanos, 
zonas especiais de interesse social e zonas especiais de interesse 
ambiental (a esse respeito, ver mapa do Produto 2 – Mapeamento 
das Macrozonas e Zonas da Região Metropolitana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte)2.

Para os casos em que não havia plano diretor ou mapa de macro-
zoneamento ou zoneamento, buscou-se localizar leis de perímetro 
urbano para separar as macrozonas urbana da rural. Na ausência 
destas leis, optou-se pelos Setores Censitários do IBGE (2020).

2  Ordenamento Territorial (P2, P3, P4) − plataforma digital https://rmvpln.pdui.sp.gov.br/

Diante da diversidade de macrozonas e zonas de cada município da 
região, foi sugerida uma leitura unificada para esse mapeamento, 
por meio da compatibilização entre as diversas nomenclaturas e 
conceitos adotados pelos municípios. 

A partir da leitura unificada das macrozonas e zonas municipais, 
que traz uma leitura regional da regulação urbanística existente, 
algumas considerações podem ser feitas:

1. As macrozonas e zonas urbanas confirmam as análises de 
uso do solo, que apontaram, por um lado, o espaçamento en-
tre as zonas urbanas municipais e por outro as intenções e 
tendências de seu crescimento e conurbação. Fica evidente 
que muitas das áreas definidas como urbanas ou de expansão 
urbana pelos municípios são bem maiores que sua mancha 

>>
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Fonte: FIPE 2021

MAPA II.5. Leitura unificada das macrozonas e zonas municipais
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urbana atual. Nessas áreas, é de extrema importância sobre-
por informações de caráter preservacionista (leis e estudos 
ambientais existentes) e informações sobre a dinâmica de-
mográfica local, para analisar possíveis discrepâncias entre o 
desejo de expansão urbana e a sua demanda real.

2. A maior parte do território tem a função de abrigar as ativida-
des rurais e o uso sustentável do solo. Deverão ser sobrepos-
tas informações para além das unidades de conservação, tais 
como áreas de mananciais de importância regional, áreas de 
vegetação nativa, para avaliar a aderência dos regramentos 
ambientais aos planos diretores municipais, bem como esta-
belecer diretrizes comuns para atividades rurais e, também, 
no sentido de garantir a segurança hídrica da região.

3. Esta é uma importante oportunidade para municípios que não 
possuem macrozoneamentos/zoneamentos observarem con-
dicionantes ambientais, dinâmicas socioeconômicas da região 
e os zoneamentos dos municípios vizinhos como referências 
na elaboração e revisão de seus planos diretores/leis de uso e 
ocupação do solo.

4. Os principais eixos de transporte – rodovias e vicinais – são in-
dutores de novas ocupações e passam por áreas de atividades 
rurais e uso sustentável, locais que exigem monitoramento 
constante para evitar ocupações irregulares.

5. É importante avaliar a ocorrência de “focos” de urbanização 
isolados do centro urbano consolidado. Será importante 
traçar ou reforçar diretrizes de controle da expansão urbana, 
evitando o espraiamento da ocupação e altos custos de 
investimentos em infraestrutura.

6. Devem ser consideradas zonas e macrozonas urbanas que 
possam representar áreas centrais e de desenvolvimento eco-

nômico dos municípios, para a composição de uma rede de 
centralidades intraurbanas de relevância regional.

II.3. Rede de centralidades

Na hierarquia da rede urbana estabelecida segundo a classifica-
ção da pesquisa de Regiões de Influência das Cidades (Regic, 2018) 
não se identifica a categoria “metrópole” na RMVPLN. Para o IBGE, 
as “metrópoles” correspondem aos 15 principais centros urbanos 
do país, cuja principal característica é a extensão territorial e a in-
fluência direta de uma ou mais metrópoles, tendo como região de 
influência todo o território nacional.

Os municípios da região são organizados em cinco arranjos popu-
lacionais, sendo o principal São José dos Campos, conformando 
Capital Regional B, definido como centro urbano com alta concen-
tração de atividades de gestão, com área de influência de âmbito 
regional.

Na sequência, aparecem: Guaratinguetá como Capital Regional C;  
Lorena como Centro Sub-regional A; Cruzeiro e os quatro municí-
pios do Litoral Norte conformando dois Centros Sub-regionais B. 
Ambos são classificados como centros com atividades de gestão 
menos complexas e áreas de influência menos extensas que as 
Capitais Regionais, hierarquizados, também, em relação à média 
populacional. Os demais municípios se configuram como Centros 
locais, cuja influência é restrita ao próprio limite territorial, poden-
do atrair população de outras cidades para temas específicos, mas 
tendo os outros centros de maior hierarquia como referência para 
atividades cotidianas.
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Fonte: IBGE, 2018.

MAPA II.6. Rede urbana – REGIC (2018)
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Dentre os arranjos populacionais na rede urbana, destaca-se o de 
São José dos Campos com vínculos estabelecidos para municípios 
de outros arranjos populacionais e vários centros locais − com ex-
ceção dos municípios do Vale Histórico − mostrando seu impor-
tante e relevante papel regional na hierarquia urbana da RMVPLN. 
No caso dos arranjos de Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro, há a 
tendência em estabelecer vínculos intrarregionais com municípios 
limítrofes ou mais próximos, atuando e exercendo sua condição 
como centralidades intermediárias regionais.

A concentração de grandes equipamentos urbanos é um dos princi-
pais fatores da forte integração funcional existente entre os municí-
pios da região. Verifica-se que se concentram no eixo da Via Dutra, 
onde se localizam principalmente os equipamentos de infraestru-
tura e sociais (educação, saúde e assistência social). A indústria 
aparece no mesmo eixo, com núcleos em Taubaté, Piquete e São 
Sebastião. A infraestrutura de mobilidade − garagens, terminais de 
ônibus, aeroporto etc. − acompanha as centralidades da região.

Os Padrões Socioespaciais das Unidades de Informações Territo-
riais (UITs)3 identificam os usos do solo caracterizados pela pre-
sença significativa na organização intrarregional do território. Por 
meio desta metodologia, é possível identificar as sub-centralidades 
de São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Campos do Jordão e 
São Sebastião. Há áreas com predominância de residências de mé-

3  Unidades de Informações Territorializadas (UITs): sistema de registro e monitoramento 
do uso e ocupação do solo, associado a um banco de dados socioeconômicos e físico-am-
bientais, por meio da delimitação de recortes territoriais com identidade urbanística própria. 
Essas unidades atendem à pesquisa de dados territoriais, socioeconômicos e informações 
urbanísticas, numa escala intermediária entre o recorte de setores censitários e os recortes 
municipais. Emplasa, UIT − RMVPLN, 2013.

QUADRO II.2. Hierarquia regional
Nome da cidade Nível Classe

Arranjo Populacional de São José dos Campos 2B Capital Regional B
São José dos Campos. Taubaté, Jacareí, 
Caçapava, Tremembé, Pindamonhangaba, 
Monteiro Lobato, Jambeiro, Natividade da 
Serra e Santa Branca.
Arranjo Populacional de Guaratinguetá 2C Capital Regional C
Guaratinguetá, Aparecida, Roseira e Potim

Arranjo Populacional de Lorena 3ª Centro Sub-regional 
A

Lorena e Canas

Arranjo Populacional de Cruzeiro 3B Centro Sub-regional 
B

Cruzeiro e Lavrinhas
Arranjo Populacional de Caraguatatuba - 
Ubatuba - São Sebastião 3B Centro Sub-regional 

B
Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e 
Ilhabela
Campos do Jordão 4ª Centro de Zona A
Arapeí 5 Centro Local
Silveiras 5 Centro Local
Cunha 5 Centro Local
Bananal 5 Centro Local
Queluz 5 Centro Local
Piquete 5 Centro Local
Areias 5 Centro Local
Paraibuna 5 Centro Local
São Bento do Sapucaí 5 Centro Local
São Luiz do Paraitinga 5 Centro Local
Santo Antônio do Pinhal 5 Centro Local
Lagoinha 5 Centro Local
Cachoeira Paulista 5 Centro Local
Igaratá 5 Centro Local
São José do Barreiro 5 Centro Local
Natividade da Serra 5 Centro Local

Fonte: IBGE, Regic, 2018.
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Fonte: Emplasa, 2010 / 2012.

MAPA II.7. Polos de usos comerciais e de serviços, equipamentos urbanos e infraestrutura de mobilidade
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Fonte: Emplasa, 2014.

MAPA II.8. Padrões socioespaciais, UITs (2014)
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dia renda ao longo da rodovia Presidente Dutra e no litoral de São 
Sebastião e Caraguatatuba. As áreas com ocupação residencial de 
média e alta renda estão apenas nos municípios de São José dos 
Campos e litoral de São Sebastião.

II.4. Dinâmica demográfica

A população da região, 2.489.629 em 2020, está concentrada nos 
principais centros urbanos, sendo que apenas seis dos 39 muni-
cípios possuíam mais de 100 mil habitantes: Caraguatatuba, Gua-
ratinguetá, Pindamonhangaba, Jacareí, Taubaté e São José dos 
Campos. Juntos, esses municípios respondem por mais de 60% da 
população. A população de São José dos Campos é mais que o do-
bro da segunda maior cidade – Taubaté − e responde sozinha por 
quase 30% do total da região. A única sub-região na qual a cidade-
-sede possui menos de 100 mil habitantes é Cruzeiro, com cerca de 
80 mil habitantes.

No censo de 2010, a região mostrou crescimento de 0,96% ao ano, 
pouco acima do Estado de São Paulo. Para o período 2020−2030, 
as projeções indicam que a região deverá agregar uma população 
adicional de 143 mil pessoas, mas com poucas mudanças na com-
posição interna, permanecendo concentrada nos municípios acima 
citados. A população rural, que já demonstrava decréscimo impor-
tante no período de 2000 a 2010, continuará mostrando a mesma 
tendência entre 2020−2030, observando-se queda principalmente 
nos municípios que hoje ainda mostram algum peso da atividade 
agrícola em sua estrutura produtiva, como Redenção da Serra, São 
José do Barreiro e Bananal.

TABELA II.1. População total, participação %  
e grau de urbanização - RMVPLN

Municipios População 2020 Part%  na 
RMVPLN

Grau de 
urbanização 

Aparecida  35.709 1,4% 98,55
Arapeí  2.471 0,1% 77,70
Areias  3.843 0,2% 67,06
Bananal  10.651 0,4% 84,44
Caçapava  91.217 3,7% 85,56
Cachoeira Paulista  32.231 1,3% 83,48
Campos do Jordão  50.118 2,0% 99,38
Canas  5.064 0,2% 96,17
Caraguatatuba  116.106 4,7% 96,29
Cruzeiro  79.927 3,2% 97,73
Cunha  21.681 0,9% 62,77
Guaratinguetá  118.345 4,8% 95,37
Igaratá  9.312 0,4% 85,60
Ilhabela  33.470 1,3% 99,31
Jacareí  227.945 9,2% 98,62
Jambeiro  6.214 0,2% 47,88
Lagoinha  4.819 0,2% 70,99
Lavrinhas  7.167 0,3% 94,06
Lorena  86.639 3,5% 97,56
Monteiro Lobato  4.465 0,2% 44,41
Natividade da Serra  6.698 0,3% 42,46
Paraibuna  18.230 0,7% 30,15
Pindamonhangaba  163.611 6,6% 97,27
Piquete  13.647 0,5% 93,82
Potim  20.702 0,8% 75,83
Queluz  12.644 0,5% 82,02
Redenção da Serra  3.837 0,2% 72,27

>>
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Os cinco municípios-sede das sub-regiões têm grau de urbaniza-
ção acima de 95%, destacando-se Aparecida, Jacareí, São Sebas-
tião, Ilhabela e Campos do Jordão, com grau de urbanização acima 
de 98%, pouco maior do que a taxa observada para São José dos 
Campos, sede da região. Os municípios de Paraibuna, Natividade da 
Serra, Monteiro Lobato e Jambeiro possuem grau de urbanização 
abaixo de 50%. 

Os municípios que apresentam maior densidade demográfica estão 
localizados no eixo da Via Dutra e no Litoral Norte, assim como foi 
possível observar no grau de urbanização e na análise da mancha 
urbana e sua dinâmica de urbanização. 

Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Aparecida e 
Cruzeiro são os que apresentam densidade demográfica acima de 
242 hab/km². Os municípios de Monteiro Lobato, Redenção da Ser-
ra, Natividade da Serra, Cunha, Silveiras, Areias, São José do Bar-
reiro e Arapeí possuem baixa densidade demográfica, com índice 
abaixo de 7,14 hab./km. A sub-região com menor densidade é a de 
Cruzeiro, enquanto a sub-região com densidade demográfica mais 
homogênea é de Caraguatatuba.

As maiores taxas de crescimento populacional ocorridas entre 2010 
e 2020 foram observadas nos municípios litorâneos (Ilhabela, São 
Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba) e em São José dos Campos, 
Canas e Jambeiro. Já a taxa de crescimento anual projetada para 
o período entre 2020 e 2030 apresenta mudanças em sua dinâmi-
ca. Os municípios que apresentavam indicações negativas de cres-
cimento populacional no período 2010-2020, poderão ter um sutil 
aumento no crescimento populacional, como Lagoinha e São José 
do Barreiro, que superam as taxas negativas e chegam a 0,01 e 0,07 
respectivamente. Os municípios de Bananal, Areias, Cruzeiro, São 
Luiz do Paraitinga, Paraibuna, Santa Branca, Campos do Jordão e 
São Bento do Sapucaí traçam o perfil demográfico regional, apon-
tando para estabilidade em taxas positivas que variam entre 0,07 a 
0,48. No mais, o restante dos municípios da região apresenta de-
créscimos da população. A TGCA projetada para a região entre 2020 
e 2030 é de 0,56%, acima do Estado de São Paulo (0,48%).

Municipios População 2020 Part%  na 
RMVPLN

Grau de 
urbanização 

Roseira  10.642 0,4% 96,00
Santa Branca  14.179 0,6% 88,21
Santo Antônio do 
Pinhal  6.628 0,3% 69,87

São Bento do Sapucaí  10.530 0,4% 51,61
São José do Barreiro  4.070 0,2% 79,04
São José dos Campos  710.654 28,5% 97,97
São Luiz do Paraitinga  10.569 0,4% 59,96
São Sebastião  87.135 3,5% 98,87
Silveiras  6.204 0,2% 53,82
Taubaté  307.361 12,3% 97,96
Tremembé  45.978 1,8% 93,01
Ubatuba  88.916 3,6% 97,67
RMVLPLN  2.489.629 100,0% -

Fonte:IBGE

>>
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Fonte: SEADE, 2021.

MAPA II.9. Densidade demográfica (2021)
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Fonte: SEADE, 2020.

MAPA II.10. Taxa Geométrica de Crescimento Anual – TGCA (2010 − 2020)
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Fonte: SEADE, 2020.

MAPA II.11. Taxa Geométrica de Crescimento Anual – TGCA (2010 - 2020)
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TABELA II.2. População e Taxa Geométrica de Crescimento Anual  (TGCA) 

Município
População total

TGCA - 2010-2020 TGCA-2020-2030 População adicional 
2020-20302010 2020 2030

Aparecida  35.006  35.709  35.813 0,20 0,03  104 
Arapeí  2.494  2.471  2.446 -0,09 -0,10 -25 
Areias  3.695  3.843  4.016 0,39 0,44  173 
Bananal  10.219  10.651  11.001 0,41 0,32  350 
Caçapava  84.676  91.217  94.729 0,75 0,38  3.512 
Cachoeira Paulista  30.066  32.231  33.447 0,70 0,37  1.216 
Campos do Jordão  47.758  50.118  51.654 0,48 0,30  1.536 
Canas  4.378  5.064  5.576 1,47 0,97  512 
Caraguatatuba  100.634  116.106  125.208 1,44 0,76  9.102 
Cruzeiro  77.009  79.927  81.506 0,37 0,20  1.579 
Cunha  21.876  21.681  21.418 -0,09 -0,12 -263 
Guaratinguetá  112.004  118.345  121.304 0,55 0,25  2.959 
Igaratá  8.826  9.312  9.683 0,54 0,39  371 
Ilhabela  28.125  33.470  36.654 1,76 0,91  3.184 
Jacareí  211.040  227.945  238.276 0,77 0,44  10.331 
Jambeiro  5.336  6.214  6.730 1,53 0,80  516 
Lagoinha  4.842  4.819  4.824 -0,05 0,01  5 
Lavrinhas  6.585  7.167  7.616 0,85 0,61  449 
Lorena  82.498  86.639  89.277 0,49 0,30  2.638 
Monteiro Lobato  4.116  4.465  4.683 0,82 0,48  218 
Natividade da Serra  6.680  6.698  6.731 0,03 0,05  33 
Paraibuna  17.385  18.230  18.916 0,48 0,37  686 
Pindamonhangaba  146.807  163.611  173.238 1,09 0,57  9.627 
Piquete  14.116  13.647  13.384 -0,34 -0,19 -263 
Potim  19.340  20.702  21.719 0,68 0,48  1.017 
Queluz  11.289  12.644  13.453 1,14 0,62  809 
Redenção da Serra  3.874  3.837  3.802 -0,10 -0,09 -35 
Roseira  9.590  10.642  11.359 1,05 0,65  717 

>>



40

A população em idade escolar corresponde às pessoas entre 0 e 
19 anos. Na região, esta população se concentra nas faixas de 0 a 
3 anos, 7 a 10 anos e 11 a 14 anos. Ou seja, a demanda por equipa-
mentos de educação irá pressionar em poucos anos as escolas de 
ensino médio. Entre os municípios, as porcentagens de indivíduos 
em cada uma das faixas de idade escolar são muito semelhantes, 
assim como em relação à média da região e ao Estado de São Paulo. 

Em relação à distribuição etária da população da RMVPLN, em 
2020, observa-se uma concentração da população do meio da 
pirâmide, especialmente entre 20 e 45 anos. Todavia, a projeção 
para 2030 indica a mesma tendência de transição demográfica 

identificada no Estado de São Paulo e no Brasil, a qual, em ter-
mos gerais, projeta estreitamento da base da pirâmide. Para se 
ter uma ideia do que isso significa, a faixa etária de 2 a 4 anos 
poderá ter redução acima de 15%, o que indica necessidade de 
planejamento da rede pública de educação para uma demanda 
decrescente. Por outro lado, o pico da população estará nas faixas 
de 30 a 54 anos, o que demandará políticas públicas de incentivo 
ao desenvolvimento econômico. O aumento da população idosa, 
no topo da pirâmide, exigirá ajustes dos serviços de saúde para 
fazer frente a uma demanda de atenção mais voltada a questões 
ligadas ao envelhecimento, bem como investimentos nos equipa-
mentos urbanos para assegurar a acessibilidade.

Município
População total

TGCA - 2010-2020 TGCA-2020-2030 População adicional 
2020-20302010 2020 2030

Santa Branca  13.757  14.179  14.438 0,30 0,18  259 
Santo Antônio do 
Pinhal  6.485  6.628  6.769 0,22 0,21  141 

São Bento do Sapucaí  10.467  10.530  10.575 0,06 0,04  45 
São José do Barreiro  4.078  4.070  4.099 -0,02 0,07  29 
São José dos Campos  629.106  710.654  763.810 1,23 0,72  53.156 
São Luiz do Paraitinga  10.397  10.569  10.687 0,16 0,11  118 
São Sebastião  73.793  87.135  96.765 1,68 1,05  9.630 
Silveiras  5.788  6.204  6.514 0,70 0,49  310 
Taubaté  278.379  307.361  324.754 1,00 0,55  17.393 
Tremembé  40.928  45.978  49.374 1,17 0,72  3.396 
Ubatuba  78.693  88.916  96.515 1,23 0,82  7.599 
RMVPVL  2.262.135  2.489.629  2.632.763 0,96 0,56  143.134 
Estado de São Paulo 41.223.683 44.639.899 46.825.450 0,80 0,48 2.185.551

Fonte:IBGE

>>
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GRÁFICO II.1. Pirâmide etária(2020)

Fonte: SEADE, 2020

GRÁFICO II.2. Pirâmide etária – RMVPLN (2030)

Fonte: SEADE, 2020
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III. Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos

III.1. Qualidade e condições de vida

Para analisar a qualidade e as condições de vida da população da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, busca-se 
considerar os indicadores de desenvolvimento, bem como a quali-
dade educacional.

O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) serve como 
parâmetro de mensuração do grau de desenvolvimento humano 
dos municípios paulistas, facilitando a orientação das políticas 
municipais.

O IPRS reflete o esforço dos municípios nas dimensões de riqueza, 
escolaridade e longevidade, incluindo indicadores que caracterizam 
mudanças em um prazo mais curto. Assim, o IPRS é composto de 
quatro medidas: três indicadores sintéticos setoriais, que mensu-
ram as condições do município em termos de riqueza, escolarida-
de e longevidade – permitindo o ordenamento dos 645 municípios 
do Estado segundo cada uma dessas dimensões; e uma tipologia 
constituída de cinco grupos, denominada grupos do IPRS, que resu-
me a situação dos municípios segundo os três eixos considerados, 
sem ordená-los.

A RMVPLN possui IPRS bem diverso. Cerca de 50% dos municípios 
são dinâmicos ou estão em transição. Contudo, um terço dos mu-
nicípios está categorizado como desiguais ou vulneráveis. A região, 

portanto, apresenta necessidade de políticas públicas estruturan-
tes e de curto prazo para reduzir as desigualdades internas que 
aqui aparecem.

O Índice de Longevidade, incluído no IPRS, é composto pelos indica-
dores de mortalidade perinatal, mortalidade infantil, mortalidade de 
pessoas de 15 a 39 anos e mortalidade de pessoas de 60 a 69 anos.

A longevidade apresenta desigualdade entre os municípios da re-
gião. Aqueles mais próximos do Estado do Rio de Janeiro, nas sub-
-regiões de Guaratinguetá e Cruzeiro, são os que possuem baixa 
longevidade, ainda que alguns poucos municípios apresentem lon-
gevidade média e alta. 

As sub-regiões de Taubaté e Caraguatatuba possuem municípios 
entre média e alta longevidade, ou seja, os indicadores de saúde 
que compõem este índice são considerados entre medianos e bons.

O segundo eixo do IPRS, Escolaridade, é composto pela proporção 
de alunos da rede pública com nível adequado nas provas de Língua 
Portuguesa e Matemática, taxa de atendimento escolar na faixa de 
0 a 3 anos e taxa de distorção idade-série no ensino médio. Confor-
me o mapa a seguir, a região possui boa parte de seus municípios 
categorizados como Baixa ou Média no quesito, o que indica neces-
sidade de políticas públicas específicas para a região com objetivo 
de alavancar estes indicadores. A exceção fica por conta dos muni-
cípios de São José dos Campos, São Bento do Sapucaí, Campos do 
Jordão, Roseira, Aparecida, Lagoinha e Caraguatatuba. Destacam-
-se, portanto, as sub-regiões de Cruzeiro e Guaratinguetá como as 
mais frágeis nos indicadores de escolaridade.
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Fonte: SEADE, 2018.

MAPA III.1. Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) – 2018
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MAPA III.2. Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) – Longevidade (2018)
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MAPA III.3. Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) – Escolaridade (2018)
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Fonte: SEADE, 2018.

MAPA III.4. Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) –Riqueza (2018)



47

Já o indicador de riqueza é composto pelos indicadores do PIB per 
capita, remuneração dos empregados formais e benefícios previ-
denciários, consumo residencial de energia elétrica, consumo de 
energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços.

A Região Metropolitana, em quase sua totalidade, apresenta a ca-
tegoria Baixa, excetuando os municípios de São José dos Campos, 
São Sebastião e Ilhabela. Conforme é possível compreender na 
parte deste documento sobre a dinâmica econômica, o município 
de São José apresenta uma dinâmica econômica mais sofisticada 
e complexa, relacionada ao eixo modal presente em seu território, 
bem como equipamentos como o Parque Tecnológico, o CTA4, entre 
outros. No caso dos municípios citados do Litoral Norte, há forte 
relação com o porto e a indústria de petróleo e gás.

O IPRS fornece muitos dados sobre o desempenho econômico e so-
cial dos municípios, mas não contempla integralmente a questão 
da desigualdade e a situação das áreas de concentração de pobreza 
dentro deles. Os mapas apresentados revelam a desigualdade no 
desenvolvimento dos territórios e municípios da região. A sub-re-
gião de São José dos Campos é o território de menor vulnerabilida-
de, bem como parte do território das outras sub-regiões que estão 
às margens da Via Dutra. Os municípios da sub-região de Cruzeiro, 
que se localizam entre o eixo da rodovia e o litoral apresentam as 
maiores vulnerabilidades. É possível perceber, ainda, que há nú-
cleos de vulnerabilidade muito alta, mais especificamente São José 
dos Campos, Jacareí e Igaratá.

4  Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA; originalmente Centro Técni-
co de Aeronáutica, CTA): organização militar e instituição científica e tecnológica do Coman-
do da Aeronáutica.

III.2. Necessidades habitacionais 

As necessidades habitacionais são aqui abordadas a partir da de-
manda emergencial dos municípios. Entende-se como demanda 
emergencial a provisão habitacional derivada de ações de urbani-
zação integrada, da qualificação ou eventual necessidade de remo-
ção e reassentamento de domicílios localizados em assentamentos 
precários. Tais assentamentos, importante destacar, podem apre-
sentar níveis muito diversos de precariedade, variando da irregula-
ridade fundiária à ausência de infraestrutura urbana básica e coin-
cidência ou não com áreas de risco. 

Considerando a própria dificuldade dos municípios e dos órgãos esta-
duais em manter um mapeamento atualizado dessas áreas, incluin-
do sua caracterização quanto ao nível específico de precariedade ur-
bana, optou-se por registrar os levantamentos mais consistentes já 
realizados. Conforme dados da Fundação SEADE, a RMVPLN possui 
valores absolutos de domicílios em risco e favelas considerados mé-
dios. No Estado de São Paulo, ela fica atrás apenas das regiões me-
tropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista e de Campinas. Como 
pode-se observar no gráfico a seguir, em 2014, 9,6% dos domicílios 
da região encontravam-se em área de risco e 3,3% em favela.

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte apre-
senta as menores taxas de precariedade urbana. Tal fator certa-
mente está associado à menor concentração do fenômeno urbano, 
que só se faz presente com a conurbação e dimensão tradicionais 
das regiões metropolitanas no eixo Jacareí/São José dos Campos/
Caçapava. São poucos os núcleos de subnormais, e os precários 
concentram-se nas encostas litorâneas.
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Os municípios de maior peso do ponto de vista econômico e com 
características industriais estão no eixo da Rodovia Presidente Du-
tra, a exemplo de Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, onde 
existem assentamentos precários.

Associados a esses municípios de médio porte, há os municípios 
vizinhos, de pequeno porte, particularmente Tremembé, que fazem 
o papel funcional de dormitório das classes de menor renda que 
trabalham nos municípios industriais.

O grande aglomerado de subnormais no município de São José dos 
Campos, junto à divisa com Jacareí, é a gleba Pinheirinho, que ga-
nhou notoriedade nacional por ter sido desocupada de forma sumá-
ria em 2012, ou seja, após a coleta do Censo 2010. Alguns setores 

precários têm grande extensão, mas, poucos habitantes, e muitos 
deles foram detectados com a pesquisa em imagens de satélite.

No litoral encontram-se numerosos setores com características 
de precariedade, em meio a subnormais praticamente inexistentes 
(tabela III.1).

Dos municípios da RMVPLN, destaca-se Campos do Jordão, que 
tem o segundo maior percentual demográfico nesses setores: 31%. 
Urbanisticamente, são ocupações em morros e encostas, que são 
frequentes por todo o tecido urbano jordanense. Com menores va-
lores, destacam-se Aparecida (6%) e Guaratinguetá (3%). O total de 
população em condições de precariedade de ambos atinge 5 mil, 
enquanto Campos do Jordão soma 15 mil.

O maior volume de população em condições de precariedade ha-
bitacional da região está no litoral. Quase todos os assentamentos 
foram detectados por imagens de satélite, e parecem originar-se 
dos mesmos processos de exclusão social característicos da maio-
ria das cidades brasileiras. A tipologia mais frequente desses as-
sentamentos é a ocupação de áreas íngremes nas periferias que 
bordejam as primeiras elevações da Serra do Mar.

Ocorre no Litoral Norte um previsível processo de valorização 
dos terrenos junto à orla, por conta da atividade turística e de 
veraneio. Mesmo em Ilhabela, onde o turismo mais seletivo (res-
trito pela travessia do Canal de São Sebastião por balsa) pro-
porcionaria um padrão socioeconômico mais elevado, foram de-
tectadas ocupações nas encostas da formação serrana também 
presente na Ilha de São Sebastião.

FIGURA III.1. Domicílios em favelas e áreas de risco  (em %) 

Fonte: SEADE, 2014. Elaboração CDHU
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TABELA III.1. Estimativas de domicílios em assentamentos precários em áreas urbanas, CEM (2013)

Município Domicílios em setores 
subnormais (A)

Domicílios em setores 
precários (B)

Estimativa de Domicílios 
em Assentamentos 

Precários (A + B)
Total de Domicílios em 

todos os tipos de setores
% de domicílios em 

Assentamentos Precários

Aparecida 0 535 535 10.180 5,26

Arapeí 0 0 0 608 0

Areias 0 0 0 726 0

Bananal 0 261 261 2.639 9,89

Caçapava 263 752 1.015 23.434 4,33

Cachoeira Paulista 0 0 0 7415 0

Campos do Jordão 0 4.295 4.295 14.216 30,21

Canas 0 0 0 1.127 0

Caraguatatuba 0 6.806 6.806 30.696 22,17

Cruzeiro 0 112 112 22.531 0,5

Cunha 0 0 0 3.949 0

Guaratinguetá 0 852 852 32.576 2,62

Igaratá 0 0 0 2.233 0

Ilhabela 0 1.847 1.847 8.956 20,62

Jacareí 2.766 2.043 4.809 63.313 7,6

Jambeiro 0 0 0 792 0

Lagoinha 0 0 0 1.083 0

Lavrinhas 0 0 0 1.709 0

Lorena 0 5 5 24.403 0,02

Monteiro Lobato 0 0 0 554 0

Natividade da Serra 0 0 0 1.010 0

Paraibuna 0 0 0 2;206 0

Pindamonhangaba 0 64 64 41.417 0,15

Piquete 0 0 0 4.127 0

>>
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O maior percentual de população em condições de precariedade do 
Litoral Norte está em São Sebastião: 34%. Nos demais municípios, 
todos ultrapassam 20%. Em termos absolutos, os quatro municí-
pios litorâneos somam 74 mil moradores em condições de preca-
riedade − o que equivale a 52% da RMVPLN.

No litoral, chama a atenção o crescimento de assentamentos pre-
cários em encostas da cidade de Ilhabela, acrescido por proble-

mas de saneamento típicos de ocupação de áreas protegidas de 
Serra do Mar e Mata Atlântica, como também em São Sebastião. 
Já na região elevada do Vale do Paraíba, chama a atenção o cres-
cimento de assentamentos precários em encostas da Serra da 
Mantiqueira com perigo de escorregamento no município de Cam-
pos do Jordão, área de intensa atividade turística de alta tempo-
rada no inverno.

Município Domicílios em setores 
subnormais (A)

Domicílios em setores 
precários (B)

Estimativa de Domicílios 
em Assentamentos 

Precários (A + B)
Total de Domicílios em 

todos os tipos de setores
% de domicílios em 

Assentamentos Precários

Potim 0 0 0 4.589 0

Queluz 0 0 0 2.552 0

Redenção da Serra 0 0 0 704 0

Roseira 0 0 0 2.713 0

Santa Branca 0 128 128 3.698 3,46

Santo Antônio do Pinhal 0 0 0 1.195 0

São Bento do Sapucaí 0 0 0 1.640 0

São José do Barreiro 0 0 0 940 0

São José dos Campos 2.015 3.805 5.820 185.640 3,14

São Luiz do Paraitinga 0 0 0 2.030 0

São Sebastião 0 7.419 7.419 23.503 31,57

Silveiras 0 0 0 848 0

Taubaté 0 1.060 1.060 82.047 1,29

Tremembé 32 152 184 9.883 1,86

Ubatuba 0 6.113 6.113 24.493 24,96

TOTAL 5.076 36.249 41.325 648.375 6,37
Fonte: CEM, PMDH, Emplasa, 2014

>>
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TABELA III.2. Estimativa de população residindo em assentamentos precários em áreas urbanas
 

Município Pessoas em setores 
subnormais (A)

Pessoas em setores 
precários (B)

Estimativa de pessoas em 
assentamentos precários 

(A+B)

Total de pessoas  
em todos os tipos  

de setores

% de pessoas  
em assentamentos 

precários

Aparecida 0 2.001 2.001 34.140 5,86

Arapeí 0 0 0 1.862 0

Areias 0 0 0 2.431 0

Bananal 0 855 855 8.098 10,56

Caçapava 932 2.822 3.754 79.713 4,71

Cachoeira Paulista 0 0 0 24.423 0

Campos do Jordão 0 14.804 14.804 46.991 31,5

Canas 0 0 0 4.069 0

Caraguatatuba 0 22.494 22.494 95.881 23,46

Cruzeiro 0 354 354 74.932 0,47

Cunha 0 0 0 12.078 0

Guaratinguetá 0 2.964 2.964 106.356 2,79

Igaratá 0 0 0 6.973 0

Ilhabela 0 5.988 5.988 27.871 21,48

Jacareí 10.143 7.355 17.498 207.968 8,41

Jambeiro 0 0 0 2.542 0

Lagoinha 0 0 0 3.095 0

Lavrinhas 0 0 0 5.969 0

Lorena 0 19 19 79.902 0,02

Monteiro Lobato 0 0 0 1.756 0

Natividade da Serra 0 0 0 2.784 0

>>
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Município Pessoas em setores 
subnormais (A)

Pessoas em setores 
precários (B)

Estimativa de pessoas em 
assentamentos precários 

(A+B)

Total de pessoas  
em todos os tipos  

de setores

% de pessoas  
em assentamentos 

precários

Paraibuna 0 0 0 7.180 0

Pindamonhangaba 0 203 203 141.198 0,14

Piquete 0 0 0 13.121 0

Potim 0 0 0 16.573 0

Queluz 0 0 0 8.617 0

Redenção da Serra 0 0 0 2.202 0

Roseira 0 0 0 9.089 0

Santa Branca 0 462 462 12.097 3,82

Santo Antônio do 
Pinhal 0 0 0 3.846 0

São Bento do 
Sapucaí 0 0 0 4.995 0

São José do Barreiro 0 0 0 2.857 0

São José dos 
Campos 7.310 13.678 20.988 615.522 3,41

São Luiz do 
Paraitinga 0 0 0 6.104 0

São Sebastião 0 24.700 24.700 73.332 33,68

Silveiras 0 0 0 2.867 0

Taubaté 0 3.827 3.827 270.798 1,41

Tremembé 137 603 740 34.550 2,14

Ubatuba 0 20.818 20.818 76.666 27,15

TOTAL 18.522 123.947 142.469 2.131.448 6,68

Fonte: CEM, PMDH, Emplasa, 2014

>>
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III.4. Regularização fundiária

É de grande importância para o PDUI obter dados relativos à 
questão da necessidade de regularização fundiária e dos avanços 
já obtidos nessa área. Espera-se uma contribuição dos municípios 
para esse tema, bem como dos órgãos estaduais, a exemplo do 
programa estadual Cidade Legal no âmbito da Secretaria de Es-
tado de Habitação.

Segundo o programa de regularização fundiária urbana em área 
rural, desenvolvido pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
(ITESP), dos 15 municípios da região em que foi iniciada alguma 
tratativa nesse sentido, nove estão na fase de protocolo de inten-
ções, um com contrato (Jacareí), um com contrato e imóveis cadas-
trados (Pindamonhangaba, com 900 imóveis na parceria), e quatro 
com convênio, 5.025 imóveis na parceria e 692 imóveis titulados 
(ver tabela a seguir).

QUADRO III.1. Municípios com parceria ativa com ITESP

Município Tipo de parceria Imóveis na 
parceria

Imóveis 
titulados

Cunha Convênio 600  

Guaratinguetá Convênio 375  

São Sebastião Convênio 3500 452

Tremembé Convênio 550 240

Fonte: ITESP, 2021

III.5. Oferta pública de habitação de interesse social

A análise de oferta habitacional deverá compor o diagnóstico da re-
gião que, validado posteriormente, indicará ações de caráter regio-
nal a serem incorporadas pelo Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUI). Contudo, é importante salientar que o plano não 
tratará do déficit habitacional, mas vai indicar prioridades relativas 
às soluções para precariedades habitacionais. 

Na RMVPLN, dos 39 municípios que compõem a região, apenas 
12 apresentaram seus Programas de Habitação de Interesse So-
cial (PLHIS). As modalidades mais citadas pelos municípios foram 
“Provisão” e “Regularização Fundiária”. Também foram apontadas 
as modalidades “Urbanização”, “Instrumentos de Políticas Urba-
nas” e “Desenvolvimento Institucional”.

Cruzando a oferta de programas estaduais e as modalidades apon-
tadas como necessárias pelos municípios nos PLHIS, chegamos 
aos resultados representados no quadro a seguir.
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QUADRO III.2. Presença de propostas para habitação nos PLHIS e atuação do Estado

Município Casa 
Paulista Provisão Melhorias Desenvol.  

institucional
Regularização 

  fundiária
Cidade 
legal

Instrumentos  
 de pol. 
urbanas

Urbanização
C/PLHIS, mas  

 s/proposta 
  de ação

S/PLHIS

Aparecida X

Arapeí X

Areias X

Bananal X

Caçapava X

Cachoeira Paulista X

Campos do Jordão

Canas X

Caraguatatuba

Cruzeiro X

Cunha X

Guaratinguetá X

Igaratá X

Ilhabela

Jacareí

Jambeiro X

Lagoinha X

Lavrinhas X

Lorena X

Monteiro Lobato X

Natividade da Serra X

Paraibuna X

>>
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Município Casa 
Paulista Provisão Melhorias Desenvol.  

institucional
Regularização 

  fundiária
Cidade 
legal

Instrumentos  
 de pol. 
urbanas

Urbanização
C/PLHIS, mas  

 s/proposta 
  de ação

S/PLHIS

Pindamonhangaba

Piquete X

Potim

Queluz X

Redenção da Serra X

Roseira

Santa Branca X

Santo Antônio do Pinhal X

São Bento do Sapucaí X

São José do Barreiro X

São José dos Campos

São Luís do Paraitinga

São Sebastião

Silveiras X

Taubaté X

Tremembé X

Ubatuba

Ações do Estado x Ações municipais propostas no PLHIS

Ação do Estado (CDHU e/ou Casa Paulista) sem previsão municipal

Ação do Estado (CDHU e/ou Casa Paulista) com previsão municipal

Somente previsão municipal

Fonte: CDHU, Casa Paulista e PLHIS. Elaboração: Emplasa

>>
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A RMVPLN apresenta incipiente aparato institucional voltado 
para a habitação em seus municípios. Apesar de 76,9% deles 
possuírem um órgão específico e 69,2% terem cadastro habita-
cional, apenas 43,6% e 33,3% apresentam fundo e conselho de 
habitação, respectivamente. 

Dos municípios menores, apenas Campos do Jordão e Monteiro Lo-
bato declararam possuir órgão exclusivo de habitação. O restante ou 
possui um órgão subordinado ou não tem estrutura de gestão seto-
rial. Como a maior parte dos municípios pequenos da região não tem 
assentamentos precários, é normal que não haja preocupação maior 
com a questão habitacional, em que pese o baixo nível de monitora-
mento desse tema em âmbito regional. No entanto, há municípios, 
como Bananal e Tremembé, que possuem assentamentos precários 
e não dispõem de estrutura para lidar com o problema de forma 
adequada. Já os municípios maiores possuem órgão voltado para o 
setor de habitação. Guaratinguetá e Jacareí optaram por soluções 
diferentes: o primeiro tem um setor subordinado a outra secretaria e 
o segundo um setor da administração indireta.

Chama atenção o caso de Potim, Queluz e Ilhabela, que enfrentam 
o problema de assentamento precário sem possuir um cadastro (no 
caso de Ilhabela, é o único instrumento de gestão habitacional que 
o município não possui), enquanto municípios sem problemas ha-
bitacionais declararam possuí-lo, tendo casos em que o cadastro 
é o único aparato institucional presente (Paraibuna, Canas, San-
to Antônio do Pinhal, Silveiras e Tremembé). A situação pressupõe 
que esses cadastros existem apenas para cumprimento de norma 
federal em relação aos programas sociais (Cadastro Único para 
Programas Sociais – CadÚnico, Governo Federal).

Segundo dados do CEM (2013), a RMVPLN possui baixa institucio-
nalidade − conselho e órgãos municipais − especialmente quando 
comparada às RMs de São Paulo e Baixada Santista, que apresen-
tam maior precariedade habitacional.

QUADRO III.3.: Existência de instrumento de gestão habitacional 
nos municípios, ordenado por tamanho do município

Município Existência 
de PLHIS

Institucional
Órgão Cadastro Conselho Fundo

Arapeí subordinado X
Areias
Redenção da Serra subordinado
São José do 
Barreiro subordinado

Monteiro Lobato X X X
Canas X X
Lagoinha subordinado
Jambeiro subordinado X X
Silveiras X
Santo Antônio do 
Pinhal X

Lavrinhas subordinado X
Natividade da Serra subordinado X
Igaratá subordinado
Roseira X subordinado X X X
Bananal
São Luís do 
Paraitinga X subordinado X X X

>>
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O Fundo Municipal de Habitação (FMH) foi criado em 43,6% dos 
municípios, especialmente nos que mostram elevados percen-
tuais de assentamentos precários. Vale ressaltar, entretanto, a não 
existência de FMH em Bananal, Aparecida, Caçapava, Tremembé 
e Cruzeiro, que não apresentam problemas habitacionais. Por não 
terem criado o FMH, estes municípios perdem, consequentemente, 
o acesso aos recursos do governo federal, sem adesão ao SNHIS.

A RMVPLN responde apenas por 3,3% dos domicílios em favelas do 
Estado, sendo que os dados do PMHD (Emplasa, 2014) indicavam 
ter sido contemplada com 16% das unidades entregues do progra-
ma Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Na região são oito os municípios que registraram assentamentos 
precários sem nenhum investimento do Programa PMCMV − Faixa 
1. O destaque é Lorena que, proporcionalmente ao pequeno núme-
ro de assentamentos precários, teve grande investimento, seguido 
por Cruzeiro. 

Na escala da RM, não se observa homogeneidade nem clareza de 
padrões. É possível dividi-la em três realidades (agrupamentos dis-
tintos): o Litoral; a parte leste, mais próxima ao Rio de Janeiro, e a 
região da Serra da Mantiqueira. Nesse agrupamento, municípios de 
mesmo tamanho têm características e problemas diferentes.

Município Existência 
de PLHIS

Institucional
Órgão Cadastro Conselho Fundo

São Bento do 
Sapucaí
Queluz
Santa Branca subordinado X X
Piquete subordinado X X
Paraibuna X
Potim X subordinado X
Cunha subordinado X
Ilhabela X subordinado X X
Cachoeira Paulista subordinado X
Aparecida subordinado X
Tremembé X
Campos do Jordão X X X X X
São Sebastião X X X X X
Cruzeiro subordinado X
Ubatuba X subordinado X X X
Lorena subordinado X X
Caçapava subordinado X
Caraguatatuba X X X X X
Guaratinguetá subordinado X
Pindamonhangaba X X X X

Jacareí X administração 
indireta X X

Taubaté X X X X
São José dos 
Campos X X X X X

Fonte: MUNIC – IBGE (2011), EMPLASA, 2014

>>
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Município
Domicílios em setores 

subnormais + setores precários 
(CEM 2013/ IBGE 2010)

PMCMV  
Faixa 1

Aparecida 535

Arapeí 0 0

Areias 0 0

Bananal 261 0

Caçapava 1.051 1.042

Cachoeira Paulista 0 0

Campos do Jordão 4.295 0

Canas 0 0

Caraguatatuba 6.806 1.950

Cruzeiro 112 555

Cunha 0

Guaratinguetá 852 1.297

Igaratá 0

Ilhabela 1.847 1.847

Jacareí 4.809 1.249

Jambeiro 0 0

Lagoinha 0 0

Lavrinhas 0 0

Lorena 5 375

Monteiro Lobato 0 0

Município
Domicílios em setores 

subnormais + setores precários 
(CEM 2013/ IBGE 2010)

PMCMV  
Faixa 1

Natividade da Serra 0 0

Paraibuna 0 0

Pindamonhangaba 64 580

Piquete 0 0

Potim 0 0

Queluz 0 0

Redenção da Serra 0 0

Roseira 0 0

Santa Branca 128 0

Santo Antonio de Pinhal 0 0

São Bento do Sapucaí 0 0

São José do Barreiro 0 0

São José dos Campos 5.820 4.668

São Luiz do Paraitinga 0 0

São Sebastião 7.419 0

Silveiras 0 0

Taubaté 1.060 0

Tremembé 184 0

Ubatuba 6.113 0

Total RMVPLN 41.361 13.563

Fonte: CEM (2013), Caixa (2014). Elaboração Emplasa 2014

TABELA III.3. Domicílios em Assentamentos Precários e Produção MCMV - Faixa 1
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Entre as RMs do Estado, a RMVPLN foi a que teve maior taxa de 
oferta de habitações (77%). A liderança foi do MCMV Federal, com 
atendimento de 50% das necessidades. No entanto, como será vis-
to mais à frente, a oferta está concentrada em alguns municípios 
da região, ocorrendo em alguns casos sobre oferta. Tal fato sugere 
que o atendimento está sendo liderado pela iniciativa privada, que, 
por questões de organização local e preço dos terrenos, atuou for-
temente nessa área. Assim, a RMVPLN apresenta apenas 23% da 
sua necessidade habitacional não atendida; entretanto, esse aten-
dimento pode não estar bem distribuído pela região.

Importante levar em conta que, por esta ser uma área metropo-
litana criada recentemente, ainda não foram mapeadas todas as 
informações relativas à localização de ZEIS .

III.6. Distribuição de serviços e equipamentos públicos

III.6.1. Distribuição das unidades de ensino
Ao analisar a oferta de equipamentos de educação pública esta-
dual, verifica-se a concentração ao longo do eixo da Via Dutra, ou 
seja, nas áreas urbanizadas onde ocorre o desenvolvimento dos 
municípios da região. Há núcleos educacionais também na região 
do litoral, e unidades pontuais em praticamente todos os municí-
pios da região. A concentração é mais intensa nas sub-regiões de 
São José dos Campos e Taubaté, o que contribui para a leitura do 
eixo Escolaridade do IPRS apresentado anteriormente, com um pa-
norama de baixa escolaridade.

Além disso, existe significativo número de instituições públicas de 
ensino superior: ITA, Unesp, Unifesp, Univap e Unip em São José 
dos Campos, Unesp em Guaratinguetá, USP em Lorena e CEBIMar/
USP em São Sebastião, além de cinco Fatecs: em Cruzeiro, Guara-
tinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e São Sebas-
tião. Cabe ressalvar, também, que a região conta com diversas uni-
dades particulares de ensino superior e de várias Etecs distribuídas 
em 11 municípios.
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Fonte: CEM, 2013; Emplasa, 2014

FIGURA III.2. Produção habitacional e assentamentos precários (2013)
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Fonte: SEADE, 2020.

MAPA III.5. Oferta de equipamentos de educação pública estadual (2020)
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Fonte: SEADE, 2020.

MAPA III.6. Oferta de equipamentos de educação pública municipal (2020)
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Fonte: SEADE, 2020.

MAPA III.7. Oferta de equipamentos de educação pública privada – (2020)
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Fonte: SEADE, 2018.

MAPA III.8. Oferta de equipamentos de educação profissionalizante (2020)
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III.6.2. Distribuição das unidades de saúde
A rede hospitalar da região é composta por equipamentos de alta 
complexidade (23 unidades) e média complexidade (74 unidades), 
concentrada, principalmente, nos polos de Taubaté e São José dos 
Campos, que se destacam regionalmente como centros médicos de 
referência, com alcance até Minas Gerais.

Quanto à necessidade de deslocamento para internações pelo 
SUS, observa-se uma concentração dessas internações nos mu-
nicípios de São José dos Campos, Taubaté, Caraguatatuba, Ja-
careí, Pindamonhangaba, São Sebastião, Guaratinguetá, Lorena 
e Cruzeiro, com foco nos dois primeiros, que recebem o maior 
número de doentes.

A maior parte dos fluxos é de até 500 internações, seguido por flu-
xos de 500 a 1.000 internações e por mais de 1.000, respectivamen-
te, sendo que São José dos Campos, Taubaté e Caraguatatuba são 
os municípios que recebem os fluxos maiores.

Destaca-se que há um fluxo considerável inclusive entre municípios 
que são destino das internações, o que reforça a centralidade do 
papel que São José dos Campos e Taubaté exercem nessa questão.

III.6.3 Distribuição dos equipamentos de assistência social
A rede de assistência social é composta, majoritariamente, por Cen-
tros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Há, também, 
alguns Centros de Referência Especializados para População em 
Situação de Rua. Os municípios que não margeiam a Rodovia Dutra 
possuem poucas unidades desses equipamentos.

III.6.4 Distribuição dos equipamentos de cultura e lazer
Assim como nos demais casos, os equipamentos de cultura e lazer 
seguem a tendência de margear a Via Dutra, com predominância 
de centros culturais e museus. Em São José dos Campos, além do 
Memorial Aeroespacial Brasileiro e o Museu Interativo de Ciências 
− Casa do Saber Marechal Aviador Casimiro Montenegro Filho, a 
cidade possui o Museu do Folclore no Parque da Cidade Roberto 
Burle Marx e o Museu de Arte Sacra. Taubaté homenageia seus ci-
dadãos ilustres com os Museus Monteiro Lobato (escritor) e Maz-
zaropi (ator e cineasta). Campos de Jordão concentra equipamen-
tos de expressão regional, como o Auditório Claudio Santoro, que 
abriga um importante festival de música, além do Museu Felícia 
Leirner e o Palácio Boa Vista. E o litoral conta com o Museu de Arte 
e Cultura de Caraguatatuba.
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Fonte: CNES/DATASUS; SEADE, 2012.

MAPA III.9. Oferta de equipamentos de saúde pública e privada (2020)
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Fonte: Ministério da Saúde, 2020.

MAPA III.10. Deslocamentos por motivo de internação – SUS (2020)
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Fonte: SEADE, 2018.

MAPA III.11. Oferta de equipamentos de assistência social (2018)
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Fonte: SEADE, 2020, Emplasa, 2016

MAPA III.12. Oferta de equipamentos de cultura e lazer (2018)
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III.7. Atendimento social 

III.7.1. Educação e escolaridade 
Em termos de matrículas por nível de ensino, o maior número de 
crianças e jovens em idade escolar está matriculado no ensino fun-

damental (mais de 300 mil), seguido pela educação infantil (mais de 
120 mil) e pelo ensino médio (mais de 86 mil). Na educação especial 
estão contabilizadas 14.217 matrículas.

TABELA III.4. Matrículas por nível de ensino (2020)

Município Total  
de matrículas

% Matrículas em 
relação à RMVPLN

% Educação  
infantil

% Educação 
fundamental

% Ensino  
médio

% Educação 
especial

Aparecida 7.343 1,39% 20,86% 59,16% 16,00% 3,98%

Arapeí 518 0,10% 14,86% 61,78% 18,92% 4,44%

Areias 796 0,15% 19,47% 62,19% 17,09% 1,26%

Bananal 1.840 0,35% 15,76% 63,86% 17,50% 2,88%

Caçapava 19.529 3,68% 19,59% 62,23% 15,60% 2,58%

Cachoeira Paulista 7.123 1,34% 20,48% 58,87% 16,61% 4,04%

Campos do Jordão 11.750 2,22% 24,20% 56,15% 16,20% 3,45%

Canas 1.056 0,20% 20,93% 64,96% 10,23% 3,88%

Caraguatatuba 30.762 5,80% 25,61% 56,59% 15,48% 2,33%

Cruzeiro 15.702 2,96% 17,86% 60,50% 17,91% 3,73%

Cunha 3.828 0,72% 16,80% 61,73% 17,32% 4,15%

Guaratinguetá 23.818 4,49% 19,21% 59,42% 16,89% 4,48%

Igaratá 2.307 0,44% 18,81% 60,86% 18,03% 2,30%

Ilhabela 8.785 1,66% 23,23% 58,50% 15,37% 2,90%

Jacareí 48.776 9,20% 23,20% 58,15% 16,31% 2,35%

Jambeiro 1.238 0,23% 21,32% 61,63% 14,62% 2,42%

Lagoinha 941 0,18% 17,32% 61,32% 18,28% 3,08%

>>
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Município Total  
de matrículas

% Matrículas em 
relação à RMVPLN

% Educação  
infantil

% Educação 
fundamental

% Ensino  
médio

% Educação 
especial

Lavrinhas 1.303 0,25% 12,82% 69,99% 15,43% 1,77%

Lorena 17.039 3,22% 19,46% 60,73% 17,07% 2,74%

Monteiro Lobato 920 0,17% 19,78% 63,04% 14,02% 3,15%

Natividade da Serra 1.128 0,21% 11,70% 69,06% 17,46% 1,77%

Paraibuna 3.358 0,63% 18,05% 64,20% 15,40% 2,35%

Pindamonhangaba 32.910 6,21% 19,79% 60,80% 17,09% 2,32%

Piquete 2.172 0,41% 20,53% 60,64% 15,61% 3,22%

Potim 3.441 0,65% 23,80% 59,31% 11,86% 5,03%

Queluz 1.817 0,34% 19,54% 63,51% 15,02% 1,93%

Redenção da Serra 750 0,14% 11,20% 66,53% 19,60% 2,67%

Roseira 2.446 0,46% 26,78% 58,95% 11,04% 3,23%

Santa Branca 2.585 0,49% 19,65% 63,02% 14,85% 2,48%

Santo Antônio do Pinhal 1.513 0,29% 17,58% 65,83% 14,87% 1,72%

São Bento do Sapucaí 1.837 0,35% 15,41% 64,40% 18,13% 2,07%

São José do Barreiro 879 0,17% 16,27% 62,46% 16,95% 4,32%

São José dos Campos 151.398 28,57% 25,52% 55,96% 16,10% 2,42%

São Luiz do Paraitinga 1.849 0,35% 15,68% 63,12% 18,50% 2,70%

São Sebastião 20.384 3,85% 23,30% 57,55% 16,88% 2,28%

Silveiras 1.258 0,24% 15,98% 63,43% 19,16% 1,43%

Taubaté 65.954 12,44% 21,67% 58,46% 17,24% 2,62%

Tremembé 8.034 1,52% 22,50% 60,16% 14,64% 2,70%

Ubatuba 20.880 3,94% 26,19% 56,07% 15,38% 2,36%

Total UR 529.967 100,00% 22,73% 58,26% 16,33% 2,68%

Estado de São Paulo 9.426.398   57,44% 16,26% 16,26% 2,26%

Fonte: SEADE (2021)

>>
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A tabela a seguir traz dados sobre a taxa de analfabetismo na RM-
VPLN, dividida de acordo com a idade da população. O maior núme-
ro de analfabetos na região está na faixa acima de 18 anos, havendo 
11 municípios com proporção próxima ou maior de 10% de sua po-

TABELA III.5. Taxa de analfabetismo (2010)

Municípios 1 a 14 
anos

15 a 17 
anos

18 ou 
mais anos

Taxa de 
analfabetismo 

(%)

Aparecida 1,06 0,95 3,6 1,87

Arapeí 0 1,44 8,17 3,2

Areias 1,89 0,43 9,17 3,83

Bananal 1,52 1,61 8,46 3,86

Caçapava 1,57 0,87 4,38 2,27

Cachoeira Paulista 0,88 1,03 4,38 2,1

Campos do Jordão 1,76 1,06 4,67 2,5

Canas 4,23 3,77 6,34 4,78

Caraguatatuba 1,22 1,16 4,97 2,45

Cruzeiro 1,11 1,01 2,99 1,7

Cunha 1,31 1,6 11,15 4,69

Guaratinguetá 1,27 0,94 3,04 1,75

Igaratá 2,19 0,66 10,63 4,49

Ilhabela 1,19 1 5,51 2,57

Jacareí 1,42 0,93 3,95 2,1

Jambeiro 2,17 1,81 7,53 3,84

Lagoinha 0,6 1,47 11,26 4,44

Lavrinhas 1,34 1,88 6,7 3,31

Municípios 1 a 14 
anos

15 a 17 
anos

18 ou 
mais anos

Taxa de 
analfabetismo 

(%)

Lorena 1,18 1,43 3,84 2,15

Monteiro Lobato 0,36 0,47 11,22 4,02

Natividade da Serra 1,87 1,53 17,56 6,99

Paraibuna 0,71 0,86 9,85 3,81

Pindamonhangaba 1,19 1,07 4,07 2,11

Piquete 0,69 0,97 5,06 2,24

Potim 2,27 0,54 5,06 2,62

Queluz 1,31 1,91 6,86 3,36

Redenção da Serra 1,08 1,47 11,06 4,54

Roseira 0,93 0,59 5,67 2,4

Santa Branca 1,47 1 7,26 3,24

Santo Antônio do Pinhal 1,23 1,69 8,58 3,83

São Bento do Sapucaí 1,27 2,39 8,88 4,18

São José do Barreiro 1,57 2,37 11,58 5,17

São José dos Campos 1,1 0,89 3,09 1,69

São Luiz do Paraitinga 0,85 1,74 10,53 4,37

São Sebastião 1,32 1,04 6,2 2,85

Silveiras 3,03 0,37 11,59 5

pulação maior de idade nessa condição. Apesar disso, em termos 
gerais, a taxa de analfabetismo da região (3,26%) é menor do que a 
do Estado de São Paulo (4,3%).

>>
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A qualidade do ensino de competência estadual pode ser analisada 
a partir da Taxa de Aprovação do Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB) e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). É possível identificar a existência de escolas estaduais em 
23 dos 39 municípios. Vale registrar que o Estado tem como atribui-
ção ofertar serviço de ensino na faixa entre o sexto e o nono ano do 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

O SAEB é um dos indicadores que compõem o IDEB. O cálculo 
do índice é feito a partir do fluxo escolar (taxas de aprovação, 
reprovação e abandono), levantado pelo Censo Escolar, e do re-
sultado do desempenho dos alunos no SAEB. Assim, o IDEB 
permite visualizar, a partir do equilíbrio entre desempenho e 
fluxo escolar, se as escolas e sistemas de ensino estão atingin-
do as metas de qualidade definidas pelo Plano de Desenvolvi-
mento da Educação.

Na análise dos dados, verifica-se que a Taxa de Aprovação varia 
entre 0,8 e 0,99 no Ensino Médio, sendo que apenas Caraguatatuba, 
Ilhabela e São Sebastião possuem taxa igual ou superior à do Esta-
do de São Paulo (0,98).

Em relação ao IDEB, todos os municípios apresentam valores abai-
xo da média do Estado de São Paulo (0,65), principalmente no ensi-
no médio. Do 6º ao 9º ano, somente São Bento do Sapucaí, com 0,6, 
e Taubaté, com 0,61, se aproximam da média estadual.

Municípios 1 a 14 
anos

15 a 17 
anos

18 ou 
mais anos

Taxa de 
analfabetismo 

(%)

Taubaté 1,4 0,91 3,18 1,83

Tremembé 1,37 1,21 4,19 2,26

Ubatuba 1,76 1,38 6,15 3,1

RMVPLN 1,4 1,26 7,13 3,26

Estado de São Paulo       4,3
Fonte: IBGE (2010)

TABELA III.6. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) por faixa de ensino

Município Taxa de aprovação 
do 6º ao 9º ano

Taxa de aprovação 
ensino médio

SAEB
6º ao 9º ano

SAEB  
ensino médio

IDEB 
6º ao 9º ano

IDEB  
ensino médio

Aparecida   0,93   4,99   4,7

Arapeí   0,85   3,12   2,6

Areias   0,86   5,11   4,4

Bananal   0,83   4,25   3,5

Caçapava 0,95 0,93 5,48 5,09 5,2 4,8

Cachoeira Paulista 0,95 0,95 5,51 4,86 5,2 4,6

>>

>>
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Município Taxa de aprovação 
do 6º ao 9º ano

Taxa de aprovação 
ensino médio

SAEB
6º ao 9º ano

SAEB  
ensino médio

IDEB 
6º ao 9º ano

IDEB  
ensino médio

Campos do Jordão   0,8   5,4   4,3

Canas   0,94        

Caraguatatuba 0,99 0,98 5,4 4,85 5,4 4,8

Cruzeiro 0,95 0,93 5,39 4,89 5,1 4,6

Cunha 0,95 0,92 5,53 4,85 5,2 4,4

Guaratinguetá 0,93 0,86 5,48 5,21 5,1 4,5

Igaratá 0,95 0,86 5,42 4,67 5,2 4

Ilhabela   0,99   4,48   4,4

Jacareí 0,97 0,94 5,48 4,74 5,3 4,4

Jambeiro   0,96   4,83   4,7

Lagoinha 0,98 0,94 5,68 5,1 5,6 4,8

Lavrinhas 0,97 0,83   4,39   3,7

Lorena 0,91 0,88 4,81 4,75 4,4 4,2

Monteiro Lobato 0,94 0,92 5,87 5,28 5,5 4,8

Natividade da Serra 0,99 0,94 5,22 4,7 5,2 4,4

Paraibuna 0,96 0,91 5,98 5,11 5,7 4,6

Pindamonhangaba 0,98 0,92 5,63 5,1 5,5 4,7

Piquete 0,92 0,89 5,31 4,71 4,9 4,2

Potim   0,84        

Queluz 0,92 0,94 4,96   4,6  

Redenção da Serra 0,99 0,95 5,12 4,51 5,1 4,3

Roseira   0,87   4,98   4,3

Santa Branca   0,82   4,71   3,9

Santo Antônio do Pinhal   0,96   5,22   5

>>

>>
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A defasagem escolar pode ser medida por meio do índice Distorção 
Idade/Série, que é a proporção de alunos com atraso escolar de 
dois anos ou mais. No Estado de São Paulo, a média desse indica-
dor do 1º ao 5º ano é de 4%, o que coloca os municípios da RMVPLN 
em desvantagem, pois mais da metade se situa acima desse valor. 
O mesmo ocorre com os indicadores do 6º ao 9º ano, cuja média es-
tadual é de 12%, e do Ensino Médio, com média de 14% no Estado. 
A RMVPLN possui indicadores educacionais piores do que a média 
estadual, o que coloca a região no foco de atenção para políticas 
públicas em educação.

Apesar disso, há municípios que apresentam resultados melhores. 
Caraguatatuba, Cruzeiro, Ilhabela, Natividade da Serra, Pindamo-
nhangaba, São José dos Campos e São Sebastião possuem índices 
de distorção idade/série melhores do que o estadual em todos os 
níveis de ensino. Campos de Jordão tem os melhores índices em 
todo o ensino fundamental; Taubaté do 1º ao 5º ano e no ensino 
médio; Jacareí, São Bento do Sapucaí e Ubatuba do 6º ao 9º ano e 
no ensino médio. Os municípios de Lavrinhas e Redenção da Serra 
têm índices melhores que o do estado do 1º ao 5º ano, Piquete do 6º 
ao 9º ano, e Aparecida, Caçapava, Igaratá, Lagoinha, Santo Antônio 
do Pinhal e São Luiz do Paraitinga no ensino médio.

Município Taxa de aprovação 
do 6º ao 9º ano

Taxa de aprovação 
ensino médio

SAEB
6º ao 9º ano

SAEB  
ensino médio

IDEB 
6º ao 9º ano

IDEB  
ensino médio

São Bento do Sapucaí 0,98 0,94 6,13 5,31 6 5

São José do Barreiro   0,91   4,37   4

São José dos Campos 0,96 0,9 5,58 4,99 5,3 4,5

São Luiz do Paraitinga   0,93   5,28   4,9

São Sebastião   0,98   4,84   4,7

Silveiras 0,96 0,95 5,04 4,83 4,8 4,6

Taubaté 0,99 0,94 6,17 5,06 6,1 4,8

Tremembé   0,9   4,88   4,4

Ubatuba 0,99 0,95 5,11 4,47 5 4,3

Estado de São Paulo 0,98   6,81   6,7  

Fonte: INEP, (QEdu), 2020

>>
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TABELA III.7. Distorção idade/série (%)

Município 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano Ensino médio

Aparecida 9 18 13

Arapeí 10 22 36

Areias 4 14 20

Bananal 8 25 27

Caçapava 5 13 11

Cachoeira Paulista 6 16 17

Campos do Jordão 2 11 18

Canas 8 17 18

Caraguatatuba 3 8 8

Cruzeiro 3 10 9

Cunha 4 15 15

Guaratinguetá 5 15 14

Igaratá 7 14 13

Ilhabela 3 10 11

Jacareí 4 8 8

Jambeiro 9 22 15

Lagoinha 4 17 7

Lavrinhas 3 12 19

Lorena 6 15 14

Monteiro Lobato 13 20 30

Município 1º ao 5º ano 6º ao 9º ano Ensino médio

Natividade da Serra 3 7 10

Paraibuna 7 21 15

Pindamonhangaba 2 7 7

Piquete 4 9 15

Potim 11 19 15

Queluz 8 23 19

Redenção da Serra 2 12 14

Roseira 6 17 19

Santa Branca 8 22 24

Santo Antônio do Pinhal 5 14 8

São Bento do Sapucaí 5 10 12

São José do Barreiro 4 22 20

São José dos Campos 2 8 10

São Luiz do Paraitinga 6 17 13

São Sebastião 3 9 9

Silveiras 6 22 21

Taubaté 3 12 13

Tremembé 4 18 19

Ubatuba 5 10 10

Estado de São Paulo 4 11 12

Fonte: INEP (QEdu), 2020
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III.7.2. Saúde
O número de nascidos vivos e de óbitos registrado em 2020 na maio-
ria dos municípios da RMVPLN varia muito pouco, com valores pró-
ximos entre vivos e mortos. São exceção os municípios de Arapeí e 
Lagoinha, que registraram mais óbitos do que nascidos vivos. No 
geral, a região teve cerca de 13 mil nascimentos a mais que óbitos.

A média de mortalidade infantil, isto é, de crianças que morrem an-
tes de completar 1 ano a cada 1.000 nascidos vivos, foi, em 2018, de 
11,1, acima da média estadual, de 10,79. Os municípios de Apareci-
da, Areias, Bananal, Capaçava, Campos do Jordão, Cruzeiro, Cunha, 
Jacareí, Lorena, Natividade da Serra, Paraibuna, Queluz, Redenção 
da Serra, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos 
Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião e Tremembé apre-
sentaram índices de mortalidade infantil menores que o do Estado.

Por sua vez, a mortalidade perinatal, que se refere à mortalidade 
do feto ou recém-nascido, teve média de 14,3 na região, também 
maior que a estadual, que é de 12,44. Os municípios de Aparecida, 
Arapeí, Bananal, Caçapava, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, 
Lavrinhas, Natividade da Serra, Paraibuna, Roseira, São José dos 
Campos, São Luiz do Paraitinga e Tremembé apresentam índices 
de mortalidade perinatal menores que o estadual.

O índice de longevidade na região, cuja média é de 69,5 anos, está 
abaixo do apresentado por São Paulo, com média de 72 anos. Os mu-
nicípios de Aparecida, Arapeí, Bananal, Caçapava, Ilhabela, Jacareí, 
Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Natividade da Serra, Redenção da 
Serra, São José do Barreiro, São Luiz do Paraitinga e Tremembé 
apresentam índice de longevidade maior ou igual ao estadual.

TABELA III.8. Estatísticas vitais dos municípios

Municípios Nascidos vivos  
(2020)

Óbitos  
(2020)

Mortalidade infantil a cada 
1.000 nascidos vivos (2018)

Mortalidade perinatal a cada 
1.000 nascidos (2018)

Longevidade  
(2018)

Aparecida 372 294 8,4 11,1 74

Arapeí 14 21 14,9 0,0 81

Areias 38 34 6,1 21,0 61

Bananal 93 85 0,0 7,3 79

Caçapava 1.144 705 8,0 10,6 74

Cachoeira Paulista 431 266 13,1 16,9 65

Campos do Jordão 665 415 8,4 13,5 68

Canas 79 38 20,4 18,4 58

Caraguatatuba 1.762 1.009 11,4 13,7 68

>>
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Municípios Nascidos vivos  
(2020)

Óbitos  
(2020)

Mortalidade infantil a cada 
1.000 nascidos vivos (2018)

Mortalidade perinatal a cada 
1.000 nascidos (2018)

Longevidade  
(2018)

Cruzeiro 885 667 9,7 17,4 66

Cunha 233 163 8,4 18,0 66

Guaratinguetá 1.473 1.056 11,8 15,8 66

Igaratá 154 78 11,5 13,5 68

Ilhabela 484 160 11,8 11,8 75

Jacareí 2.742 1.670 10,2 12,4 72

Jambeiro 70 42 16,0 10,0 76

Lagoinha 42 44 13,6 6,8 77

Lavrinhas 107 40 12,6 9,8 72

Lorena 1.034 728 9,3 13,9 68

Monteiro Lobato 41 37 21,1 24,3 55

Natividade da Serra 56 47 10,4 12,3 70

Paraibuna 201 131 6,2 6,2 82

Pindamonhangaba 2.236 1.125 12,5 14,0 70

Piquete 132 142 11,1 17,6 69

Potim 264 127 19,6 23,2 54

Queluz 107 80 10,7 13,3 69

Redenção da Serra 48 39 6,1 15,2 75

Roseira 127 59 11,6 11,5 68

Santa Branca 148 114 20,9 28,7 53

Santo Antônio do Pinhal 71 49 13,2 21,2 69

São Bento do Sapucaí 102 94 8,1 16,0 70

São José do Barreiro 37 40 9,7 22,3 65

São José dos Campos 8.660 4.637 9,8 10,6 75

>>

>>
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III.7.3 Proteção social
A RMVPLN recebeu, em 2020, pouco mais de R$190 milhões de 
transferências relativas ao Programa Bolsa Família, o que equiva-
le a uma média mensal de cerca de R$4,9 milhões. As quantida-
des repassadas a cada município são distintas dentro da região, de 
acordo com a distribuição da população em geral e da população de 
baixa renda. 

TABELA II.9. Valores do Programa Bolsa Família  
repassados aos municípios em 2020

Municípios Total Média por mês
Aparecida R$ 1.257.631,00 R$ 104.802,58
Arapeí R$ 410.200,00 R$ 34.183,33
Areias R$ 758.498,00 R$ 63.208,17
Bananal R$ 1.126.874,00 R$ 93.906,17
Caçapava R$ 5.012.130,00 R$ 417.677,50
Cachoeira Paulista R$ 5.768.974,00 R$ 480.747,83
Campos do Jordão R$ 1.616.772,00 R$ 134.731,00
Canas R$ 1.234.748,00 R$ 102.895,67
Caraguatatuba R$ 10.973.127,00 R$ 914.427,25
Cruzeiro R$ 4.926.199,00 R$ 410.516,58
Cunha R$ 2.991.673,00 R$ 249.306,08
Guaratinguetá R$ 8.072.092,00 R$ 672.674,33

Municípios Nascidos vivos  
(2020)

Óbitos  
(2020)

Mortalidade infantil a cada 
1.000 nascidos vivos (2018)

Mortalidade perinatal a cada 
1.000 nascidos (2018)

Longevidade  
(2018)

São Luiz do Paraitinga 105 98 2,9 8,7 81

São Sebastião 1.164 454 8,9 13,8 71

Silveiras 71 47 15,4 15,2 70

Taubaté 3.604 2.259 11,8 15,3 68

Tremembé 504 265 7,7 11,2 76

Ubatuba 1.350 571 11,5 16,2 68

RMVPLN 30.850 17.930 11,1 14,3 69,5

Estado de São Paulo: 347.040 549.716 10,79 12,44 72

Fonte: SEADE

>>

>>
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Municípios Total Média por mês
Igaratá R$ 1.334.159,00 R$ 111.179,92
Ilhabela R$ 1.676.377,00 R$ 139.698,08
Jacareí R$ 12.531.561,00 R$ 1.044.296,75
Jambeiro R$ 551.248,00 R$ 45.937,33
Lagoinha R$ 669.452,00 R$ 55.787,67
Lavrinhas R$ 1.041.155,00 R$ 86.762,92
Lorena R$ 4.708.101,00 R$ 392.341,75
Monteiro Lobato R$ 458.387,00 R$ 38.198,92
Natividade da Serra R$ 722.646,00 R$ 60.220,50
Paraibuna R$ 1.236.150,00 R$ 103.012,50
Pindamonhangaba R$ 14.992.010,00 R$ 1.249.334,17
Piquete R$ 1.236.646,00 R$ 103.053,83
Potim R$ 2.113.531,00 R$ 176.127,58
Queluz R$ 992.304,00 R$ 82.692,00
Redenção da Serra R$ 974.007,00 R$ 81.167,25
Roseira R$ 1.573.262,00 R$ 131.105,17
Santa Branca R$ 2.070.717,00 R$ 172.559,75
Santo Antônio do Pinhal R$ 509.700,00 R$ 42.475,00
São Bento do Sapucaí R$ 927.421,00 R$ 77.285,08
São José do Barreiro R$ 1.003.937,00 R$ 83.661,42
São José dos Campos R$ 59.970.102,00 R$ 4.997.508,50
São Luíz do Paraitinga R$ 1.275.654,00 R$ 106.304,50
São Sebastião R$ 7.798.616,00 R$ 649.884,67
Silveiras R$ 747.567,00 R$ 62.297,25
Taubaté R$ 10.329.189,00 R$ 860.765,75
Tremembé R$ 4.746.737,00 R$ 395.561,42
Ubatuba R$ 11.475.595,00 R$ 956.299,58
RMVPLN R$ 191.815.149,00 R$ 4.918.337,15

Fonte: Ministério da Cidadania

O Índice de Gestão Descentralizada para os Municípios (IGDM) 
mede mensalmente as Taxas de Atualização Cadastral e de Acom-
panhamento das Condicionalidades de Educação e Saúde. A partir 
desse índice é que são calculados os repasses financeiros para os 
municípios a serem feitos pelo Ministério da Cidadania para gestão 
do Bolsa Família e do CadÚnico.

Esse índice varia de 0 a 1, sendo que 1 corresponde ao repasse 
mensal de R$1.430 aos municípios. Na RMVPLN, a média do IGDM 
é de 0,80, estando um pouco abaixo da média nacional, que é de 
0,84. Os municípios da região com maior IGDM são: São José do 
Barreiro, com 0,94, Arapeí, com 0,93, e Areias, com 0,91. Natividade 
da Serra e São Sebastião apresentam o índice 0.

TABELA II.10. IGDM − Índice de Gestão Descentralizada  
para os Municípios (2020)

Municípios IGDM

Aparecida 0,81

Arapeí 0,93

Areias 0,91

Bananal 0,87

Caçapava 0,82

Cachoeira Paulista 0,87

Campos do Jordão 0,82

Canas 0,78

Caraguatatuba 0,83

Cruzeiro 0,80

>>

>>
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Municípios IGDM

Cunha 0,89

Guaratinguetá 0,84

Igaratá 0,74

Ilhabela 0,86

Jacareí 0,84

Jambeiro 0,88

Lagoinha 0,82

Lavrinhas 0,88

Lorena 0,78

Monteiro Lobato 0,86

Natividade da Serra 0

Paraibuna 0,84

Pindamonhangaba 0,8

Piquete 0,81

Potim 0,81

Municípios IGDM

Queluz 0,83

Redenção da Serra 0,82

Roseira 0,88

Santa Branca 0,84

Santo Antônio do Pinhal 0,78

São Bento do Sapucaí 0,83

São José do Barreiro 0,94

São José dos Campos 0,84

São Luiz do Paraitinga 0,85

São Sebastião 0

Silveiras 0,85

Taubaté 0,85

Tremembé 0,87

Ubatuba 0,82

RMVPLN 0,80

Fonte: Ministério da Cidadania, 2020

>>
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IV. Mobilidade, transporte e logística

A RMVPLN ocupa posição estratégica entre as duas regiões metro-
politanas mais importantes do país. Sua infraestrutura de transpor-
tes, uma das melhores do Brasil, é cortada pela Rodovia Presidente 
Dutra (BR-116) e pela malha ferroviária que faz a ligação entre São 
Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, é servida pelas rodovias SP-50 
Monteiro Lobato, que faz a ligação com o sul de Minas Gerais; SP-
99 Rodovia dos Tamoios, que leva ao Litoral Norte; e a Carvalho 
Pinto, que atende as cidades da Região Metropolitana de São Paulo 
e do Vale do Paraíba, com conexão com a Rodovia D. Pedro I, que 
faz a ligação com Campinas e outras regiões do interior do Estado.

O viário da região apresenta duas vocações distintas: o transpor-
te de cargas, atendendo ao grande número de indústrias sediadas 
na região, e o turismo. Como portal turístico, tem como principal 
destino o Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida, seguido 
das cidades da Serra da Mantiqueira − como a estância turística 
de Campos do Jordão −, e dos municípios do litoral norte paulista − 
como Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba −, além de Paraty e Angra 
dos Reis, no litoral sul fluminense.

IV.1. Avaliação da conectividade intermunicipal e oferta 
de infraestruturas

São intensas as relações funcionais ao longo, principalmente, da 
Rodovia BR-116 Dutra e de suas vias transversais. A Rodovia SP-70 
Carvalho Pinto conecta a RMSP (Guararema) com Taubaté, paralela 
à Dutra. A Rodovia SP-99 Tamoios conecta o eixo Dutra/Carvalho 

Pinto ao litoral norte (São José dos Campos a Caraguatatuba), com 
uma interseção pela Rodovia SP 88 Estrada de Pitas, que conecta a 
região à RMSP (Santa Branca/Salesópolis).

Além da Tamoios, o mesmo eixo se conecta com o litoral norte pela 
Rodovia SP-125 Oswaldo Cruz (Taubaté/Ubatuba), permitindo aces-
so aos municípios do litoral norte e ao Porto de São Sebastião, por 
meio da Rodovia SP-55 Doutor Manuel Hipólito Rego (trecho da BR-
101 Rio-Santos), que também conecta à Região Metropolitana da 
Baixada Santista e ao Porto de Santos. A Rodovia SP-50 Monteiro 
Lobato, liga os municípios do Médio Vale a Monteiro Lobato, Santo 
Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Campos do Jordão e ao 
sul de Minas Gerais. A Rodovia SP-123 Floriano Rodrigues Pinheiro 
faz ligação do eixo Dutra/Carvalho Pinto com Campos do Jordão e 
sul de Minas Gerais. A Rodovia SP-65 D. Pedro I conecta à Região 
Metropolitana de Campinas. (ver mapa a seguir).

Os fluxos podem ser dimensionados pelo Volume Médio Diário 
(VDM) de veículos que transitam no sistema viário da região. Os da-
dos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São 
Paulo (DER) para 2020 mostram a distribuição quantitativa do VDM 
entre veículos de passeio e comerciais. Destaque para a rodovia 
Carvalho Pinto, que, somados os fluxos, atinge 40.456 ao longo de 
sua extensão na RMVPLN (ver Tabela IV.1, a seguir).
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Fonte: IBGE, 2014; OSM, 2018.

MAPA IV.1. Sistema viário
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TABELA IV.1. Volume Médio Diário de veículos (VDM)2020 nos principais trechos das rodovias concedidas e estaduais (2020)

Posto Concessionária Rodovia Denominação Passeio Comercial Total

71 Ecopistas SP 70 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 11.566 1.260 12.826

471 Ecopistas SP 70 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 11.383 1.136 12.519

474 Ecopistas SP 70 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 6.854 922 7.776

474 Ecopistas SP 70 Rodovia Gov. Carvalho Pinto 6.525 810 7.335

26 DER-DR.10 SP 56 Santa Isabel - (Igaratá) 5.148 691 5.839

34 DER-DR.10 SP 66 SPA 172/060 (Guararema) - SP 77 (Jacareí) 3.469 632 4.101

457 DER-DR.6 SP 67 Jacareí - BR 116 (São José dos Campos) 14.672 1.220 15.892

102 DER-DR.10 SP 88 Salesópolis/Paraibuna - SP 099 (Pitas) 877 171 1.048

35 DER-DR.6 SP 68 Silveiras - SP 58 (Areias) 158 55 213

36 DER-DR.6 SP 69 Areias - SP 221 (São José do Barreiro) 852 118 970

37 DER-DR.6 SP 70 SP 221 (São José do Barreiro) - SP 247 (Bananal) 769 102 871

38 DER-DR.6 SP 71 SP 247 (Bananal) - Pouso Seco (Divisa RJ) 378 58 436

485 DER-DR.6 SP 64 SP 68 (Bananal) - Div.RJ (Barra Mansa) 1.559 254 1.813

845 DER-DR.6 SP 52 BR 116 (Cachoeira Paulista) - Cruzeiro 12.555 1.279 13.834

17 DER-DR.6 SP 52 SP 58 (Cruzeiro) - Div. MG (Túnel) 4.222 695 4.917

13 DER-DR.6 SP 46 SP 50 (Sto Ant. do Pinhal) - SP 123 
(Pindamonhangaba) 4.441 160 4.601

741 Rota das Bandeiras SP 65 SP-65 Rodovia Dom Pedro I 11.178 5.669 16.847

Fonte: DER, 2020
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O Volume Médio Diário (VDM) calculado pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2020), ver mapa a seguir5, 
indica a quantificação do trânsito de veículos na escala regional e 
estabelece a hierarquia viária. Nesse sentido, a via estruturante 
Presidente Dutra apresenta os maiores volumes, chegando a, apro-
ximadamente, 60 mil veículos transitando diariamente. Esses da-
dos também indicam a relevância da Rodovia Carvalho Pinto (con-
forme já destacado pelos dados do DER) e da Rodovia dos Tamoios, 
com fluxos de até 31.300 veículos. Nota-se, como mostra a figura 
a seguir, que a intersecção das vias com significativas quantidades 
converge em direção à Rodovia Presidente Dutra, nos trechos entre 
os municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Tauba-
té, diminuindo em direção ao Estado do Rio de Janeiro.

Nesse contexto, vale destacar o impacto da obra de duplicação da 
Rodovia dos Tamoios nos deslocamentos para o litoral. Iniciada em 
2012, teve o trecho de planalto entregue em 2014. A conclusão do 
trecho de serra está prevista para março de 2022. Em setembro de 
20216, foi noticiado pela imprensa da região que a conclusão do anel 
de contorno norte até Ubatuba, estaria prevista para o final de 2022 
e, do anel de contorno sul até São Sebastião, até o final de 2023.

No processo de licenciamento ambiental da obra, a mídia noticiou a 
grande preocupação, especialmente por parte da Prefeitura de São 
Sebastião e da ONG SOS Mata Atlântica, em relação aos impactos 
sociais e ambientais que poderiam acontecer. O poder municipal 
alertava, na época, para uma série de possibilidades, a exemplo da 

5  BRASIL (2021a). DNIT. Volume Médio Diário (VDM), acessado em 01/01/2021 pelo link: 
http://servicos.dnit.gov.br/dadospnct/Modelagem.
6  https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/09/21/doria-anuncia-reto-
mada-de-obras-do-contorno-da-rodovia-dos-tamoios-em-caraguatatuba.ghtml

atração de novas famílias para as áreas próximas ao traçado da 
via, impróprias para ocupação, da necessidade de deslocamento de 
moradias, do desmatamento de áreas de Mata Atlântica e de pre-
servação permanente, além do afugentamento da fauna silvestre.

O Governo do Estado, por sua vez, apontava para a necessidade de 
desafogar o trânsito na própria rodovia, bem como nas áreas ur-
banas do entorno, especialmente em Caraguatatuba. A ONG SOS 
Mata Atlântica alertava para os impactos negativos sobre áreas 
ambientalmente frágeis da serra e do litoral e sobre a infraestrutu-
ra regional − insuficiente para recepcionar a ampliação do Porto de 
São Sebastião, associado à duplicação da Tamoios (Jornal O Estado 
de São Paulo, 15/08/2012).

Dados do IBGE de precariedade habitacional de 2010 e 2019 indi-
cam crescimento do número de domicílios em aglomerados sub-
normais no litoral norte, especialmente em São Sebastião. Vale 
também destacar que, em 2013, o estudo do Centro de Estudos da 
Metrópole (CEM, ver item de vulnerabilidade) identificou essa ten-
dência nos quatro municípios do litoral norte, com variação de 20% 
a 31% do total de seus domicílios em assentamentos precários, os 
maiores índices da RMVPLN. O litoral norte apresentou no período 
2010 – 2020 as maiores taxas geométricas de crescimento anual 
(TGCA) da RM, variando de 1,23 a 1,76, e também a maior de todas 
as UGRHIs do Estado. Somado à população flutuante, o número de 
habitantes duplica ao longo do ano e triplica na alta temporada, 
pressionando as infraestruturas regionais.

Inaugurado em 1955, o Porto de São Sebastião fica a uma distân-
cia de 200 quilômetros de São Paulo e a 110 km de São José dos 
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MAPA IV.2. Volume Médio Diário de veículos (VDM) – DNIT (2020)
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Campos, tem uma configuração natural que a coloca como a terceira 
melhor região portuária do mundo7, com canais de acesso de 500 
metros de largura, com 18 metros de profundidade ao norte e 300 
metros de largura e 25 metros de profundidade ao sul, totalizando 
22,8 km de extensão. Os principais produtos de importação que che-
gam no porto são: barrilha, sulfato de sódio, malte, cevada, trigo, 
produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, bobinas de fio de 
aço e cargas gerais. E de exportação são: veículos, peças, máquinas 
e equipamentos, vitualhas, produtos siderúrgicos e cargas gerais.

O Plano Mestre do Complexo Portuário de São Sebastião de 20188, 
iniciativa da Secretaria Nacional de Portos (SNP) do Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA), no âmbito da estrutura-
ção do planejamento portuário, informa que este complexo é com-
posto por: Porto Organizado de São Sebastião, administrado pela 
Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa vinculada à 
Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo; pelo 
Terminal de Uso Privado (TUP) da Petrobras Transporte S.A. (Trans-
petro), denominado Terminal Aquaviário de São Sebastião (também 
chamado de Terminal Almirante Barroso – Tebar); pela travessia 
de balsas entre São Sebastião (SP) e Ilhabela (SP), administrada 
pela empresa de Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa). Esse 
documento apontava para uma queda de 2% nas movimentações 
do complexo entre os anos de 2012 e 2017. Em termos relativos, as 
cargas gerais foram a natureza de carga com maior redução, com 
queda de 67% nas movimentações no período analisado, seguida 
pelos granéis sólidos vegetais, com queda de 17%. 

7  Companhia Docas de São Sebastião. http://portoss.sp.gov.br/home/infraestrutura-por-
tuaria/oporto/. 2021
8  BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Secretaria Nacional de Por-
tos. Plano Mestre Sumário Executivo.pdf (portoss.sp.gov.br). 2018.

Em relação ao tipo de navegação de cargas, em torno de 85% do 
total correspondeu a operações de cabotagem e o restante (cerca 
de 15%) a operações de longo curso entre 2012 e 2017. Os desem-
barques representaram, em média, 95% do total das operações 
realizadas ao longo do período observado, especialmente pelos 
volumes de granéis líquidos combustíveis movimentados no Tebar, 
representando 99% do volume movimentado pelo Complexo. Com 
relação ao Porto, os granéis sólidos minerais se constituem na 
principal natureza de carga, seguida pelos granéis sólidos vegetais, 
com predomínio da navegação de longo curso, com destaque para 
os desembarques.

As instalações de atracação do Porto de São Sebastião, em forma-
to de píer, medem 362 metros de comprimento, distribuídos em 
quatro berços. O principal, com 150 metros de comprimento, está 
associado a dois dolfins, o que permite atracação de navios de até 
250 metros, e profundidade de nove metros. Os outros três ber-
ços de menor comprimento e profundidade de 7,0 metros atendem 
embarcações de menor porte. Para armazenagem, o porto conta 
com um armazém em alvenaria, com 1.131 m², três armazéns es-
truturados em lona, com 5.000 m² de área cada um, e dois pátios, 
perfazendo 58.500 m² para carga geral.

Dados da Autoridade Portuária informam que a movimentação de 
cargas no porto em 2016 foi de 606 mil toneladas, representando 
uma receita de R$16 milhões. Em 2021, foram 799 mil toneladas e 
R$22,6 milhões respectivamente, com destaque para granéis sóli-
dos, como barrilha e sulfato de sódio.9

9  Investe SP - https://www.investe.sp.gov.br/por-que-sp/infraestrutura/portos/.

http://portoss.sp.gov.br/home/infraestrutura-portuaria/oporto/
http://portoss.sp.gov.br/home/infraestrutura-portuaria/oporto/
http://portoss.sp.gov.br/wp-content/uploads/Documentos/Infraestrutura%20Portu%C3%A1ria/PDZ/Revis%C3%A3o%20de%20PDZ/Plano%20Mestre%20Sum%C3%A1rio%20Executivo.pdf
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Fonte: Emplasa, 2014; SEADE, 2020; MapBiomas, 2020.

MAPA IV.3. Sistema de transporte e logística
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Na área do Porto Organizado, o Terminal Marítimo Almirante Bar-
roso da Petrobras (Tebar), para petróleo e derivados, opera em 
dois píeres com quatro berços, numa extensão de 905 metros, 
com profundidade variando entre 14 metros e 26 metros, com 43 
tanques de depósito de 2.100.000 toneladas de capacidade. É o 
maior terminal operado pela Transpetro, responsável pela movi-
mentação de mais de 60% do petróleo nas regiões Centro-Oeste e 
Sudeste10. Recebe petróleo por navio-petroleiro e abastece quatro 
refinarias do Estado de São Paulo por meio dos oleodutos São Se-
bastião-Guararema e Santos-São Sebastião. Os derivados entram 
e saem do terminal pelo oleoduto Guararema-Paulínia. Outra for-
ma de vazão é o envio dos derivados por navios para outros portos 
nacionais ou para exportação.

Segundo a Companhia Docas de São Sebastião, a área de influência 
portuária é representada pelo Vale do Paraíba, destacando-se os 
municípios paulistas de São José dos Campos, Taubaté, Pindamo-
nhangaba, Guaratinguetá e Cruzeiro, e pela Região Metropolitana 
de São Paulo – em particular por parte da região do ABC e Mogi das 
Cruzes –, Sorocaba, Campinas, Piracicaba e Estado de Goiás.

No âmbito do Plano Integrado Porto Cidade (PIPC), desenvolvido 
em 2009 pela empresa CPEA, o Governo do Estado de São Paulo 
propunha tornar o Porto de São Sebastião um porto multiuso para 
cargas gerais, unitizadas ou não, capaz de receber navios de maior 
calado do que os demais portos da região sudeste, por conta da 
profundidade natural do canal de São Sebastião. Em 2015, a Justiça 

10  Petrobras (2021). Terminal de São Sebastião. https://petrobras.com.br/pt/nos-
sas-atividades/principais-operacoes/terminais-e-oleodutos/terminal-sao-sebas-
tiao.htm.

Federal julgou procedente ação movida em conjunto pelo Ministé-
rio Público do Estado de São Paulo e pelo Ministério Público Fede-
ral e invalidou a licença prévia emitida pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama) para ampliação do 
referido porto. Sobre a expansão do porto, o estudo contratado pela 
Petrobras, desenvolvido pelo Instituto Pólis (201211) − Diagnóstico 
Urbano Socioambiental Participativo do Município de São Sebastião 
(Relatório de São Sebastião) do projeto Litoral Sustentável – Desen-
volvimento com Inclusão Social, alertava para problemas decorren-
tes da “falta de áreas disponíveis, em termos de adequadas condi-
ções ambientais, somada ao elevado valor do solo, e a ausência de 
política pública de atração de empreendimentos industriais”, que 
poderiam obstar os planos de expansão do porto.

O aeroporto de São José dos Campos − Aeroporto Professor Urbano 
Ernesto Stumpf, localiza-se a oito quilômetros do centro de São José 
dos Campos e a cerca de 90 quilômetros do centro da capital paulis-
ta. A infraestrutura do aeroporto é compartilhada pela Aviação Civil, 
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A (Embraer), pelo Centro 
Tecnológico da Aeronáutica (CTA) e pelo aeroclube local. O sítio 
aeroportuário tem uma área de 1.197.580,66 metros quadrados. 
Dispõe dos seguintes espaços: Terminal de Passageiros, com ca-
pacidade para atender 190.500 passageiros/ano, e Terminal de Car-
gas Internacional, alfandegado desde março de 2000. O tráfego de 
passageiros é caracterizado, predominantemente, por viagens de 
negócios nos dias úteis, tendo como importância especial a ligação 
de São José dos Campos com o Rio de Janeiro. 

11  Resumo-Executivo-SÃO-SEBASTIÃO-Litoral-Sustentavel.pdf (polis.org.br).
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O volume de passageiros, aeronaves e cargas (ver figuras a seguir) 
indica a prevalência de voos domésticos de passageiros e aerona-
ves; para voos de carga, o aeroporto registrou maior demanda para 
traslados internacionais.

Permanece em operação no Vale do Paraíba o eixo ferroviário con-
cedido à MRS – Logística S/A (antiga Central do Brasil), importante 
meio de transporte para o escoamento de minérios e outros pro-
dutos no eixo Rio de Janeiro/São Paulo. Segundo dados da ANTT 
(2020), a utilização desse eixo ferroviário para transporte de cargas 
pela MRS tem atendido ao embarque de manufaturados em três es-
tações localizadas nos municípios de Caçapava, Cruzeiro e Roseira. 
As cargas de produtos siderúrgicos e transporte de areia tiveram 
como destinos o interior do Estado de São Paulo e os estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os volumes em toneladas variaram 
entre 3.000 e, aproximadamente, 194.000 toneladas em 2020.

FIGURA IV.1. Movimentação de passageiros por ano  
– Aeroporto de São José dos Campos

FIGURA IV.2. Movimentação de aeronaves por ano  
– Aeroporto de São José dos Campos

FIGURA IV.3. Movimentação de cargas por ano  
– Aeroporto de São José dos Campos

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2021)
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O início do sistema ferroviário na região data de 188612, primeiro 
para atender à demanda de escoamento da produção de café, de-
pois, à demanda da fase sanatorial (1900-1965) e, por último, à de-
manda do processo de industrialização. As estações induziram a 
formação e o crescimento dos seguintes bairros e distritos: Esta-
ção Limoeiro (preservada, ramal com trilhos, Bairro do Limoeiro), 
Estação Ferroviária de São José dos Campos (ainda existe, ativa, 
MRS, Bairro de Santana), Estação Ferroviária Engº Martins Guima-
rães (preservada, ramal abandonado, sem trilhos, Bairro Martins 
Guimarães) e Estação Ferroviária Eugênio de Melo (ainda existe, 
inativa, Distrito de Eugênio de Melo).

12  BRASIL (2021b). DNIT: http://www1.dnit.gov.br/ferrovias/historico.asp (acesso em 
01/11/2021). FCCR http://www.fccr.sp.gov.br/index.php/comphac-sp-27657/bens-preserva-
dos/3948-estacao-ferroviaria-central-s-j-campos-2, http://www.estacoesferroviarias.com.
br/s/sjcampos.htm (acesso em 01/11/2021).

Em 1877, a Estrada de Ferro do Norte (ou E. F. São Paulo−Rio) saía 
de São Paulo até Cachoeira Paulista, em terminal navegável, en-
contrando a E. F. Dom Pedro II (construída em 1855), que vinha do 
Rio de Janeiro. Em 1889, passou a se chamar E. F. Central do Bra-
sil. Em 1957, a Central foi incorporada pela RFFSA. O trecho entre 
Mogi e São José dos Campos foi abandonado no fim dos anos 1980. 
Em 1998, o transporte de passageiros entre o Rio de Janeiro e São 
Paulo foi desativado, com o fim do Trem de Prata, e, no mesmo ano, 
a MRS passou a ser a concessionária da linha.

Com o impulso dado à construção de rodovias e ao transporte 
automobilístico, houve a diminuição gradativa da importância do 
sistema ferroviário no Brasil, especialmente de passageiros, per-
manecendo o transporte de cargas, que, com a extinção da Rede 
Ferroviária Federal S. A. (RFFSA), foi concedido à MRS Logística. 

TABELA IV.2. Movimentação de cargas, Ferrovia MRS, Vale do Paraíba (2020)
Ano Ferrovia Mercadoria Estação origem UF origem Estação destino UF destino Tonelada Ton. por km útil

2020 MRS Prd. Siderúrgicos - Placa Caçapava SP Itaguai RJ 37.859 12.633.712

MRS Areia Cruzeiro SP Mooca SP 193.457 45.314.588

MRS Prd. Siderúrgicos - Fio Máquina Cruzeiro SP Ouro Branco MG 3.459 1.853.303

MRS Areia Cruzeiro SP Santo André SP 35.940 8.930.332

MRS Areia Roseira SP Água Branca SP 76.478 14.114.162

MRS Areia Roseira SP Mooca SP 66.429 11.836.977

Total 413.622 94.683.074

Fonte: ANTT (2020)

http://www.fccr.sp.gov.br/index.php/comphac-sp-27657/bens-preservados/3948-estacao-ferroviaria-central-s-j-campos-2
http://www.fccr.sp.gov.br/index.php/comphac-sp-27657/bens-preservados/3948-estacao-ferroviaria-central-s-j-campos-2
http://www.fccr.sp.gov.br/index.php/comphac-sp-27657/bens-preservados/3948-estacao-ferroviaria-central-s-j-campos-2
http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/sjcampos.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/sjcampos.htm
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Muitas estações desativadas foram demolidas. A Estação de São 
José dos Campos segue operando até hoje, atendendo à MRS, ten-
do sido preservada pela Lei Municipal n.º 4.943/96, em 1996.

IV.2. Caracterização dos eixos de mobilidade e 
deslocamentos

De acordo com a Pesquisa Origem e Destino (201513), os indicadores 
percentuais de deslocamentos por motivo de trabalho são maiores 

13  São Paulo. Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos. 1ª Pesquisa Origem e 
Destino Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 2015.

em todos os municípios da RMVPLN, quando comparados aos rea-
lizados para educação e outros. Quando analisados os modais, a 
utilização é mais distribuída entre transporte coletivo, fretado, indi-
vidual, não motorizado e outros. Contudo, o uso de transporte não 
motorizado tende a ser o modo mais predominante na maioria dos 
municípios da RMVPLN, com exceção dos municípios de Caçapava, 
Campos do Jordão, Guaratinguetá, Jacareí, Jambeiro, Lorena, Pa-
raibuna, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé, onde os des-
locamentos por modo individual são superiores aos demais modos, 
de acordo com o quadro a seguir.

TABELA IV.3. Pesquisa origem e destino (2015)

Localidades
Deslocamentos Modais Índice 

mobilidade

Trabalho Educação Outros Coletivo Fretado Individual Não 
motorizado Outros Total

Aparecida 0,74 0,36 0,08 0,13 0,09 0,34 0,53 - 1,18

Arapeí 0,59 0,24 0,46 0,1 0,07 0,23 1,15 1,15 1,29

Areias 0,25 0,09 0,12 0,02 0,02 0,13 0,26 0,26 0,46

Bananal 0,75 0,2 0,11 0,11 0,2 0,16 0,47 0,48 1,06

Caçapava 0,52 0,15 0,19 0,17 0,11 0,27 0,24 0,24 0,86

Cachoeira Paulista 0,66 0,32 0,12 0,09 0,04 0,33 0,57 0,57 1,1

Campos do Jordão 0,58 0,2 0,4 0,2 0,04 0,58 0,28 0,28 1,18

Canas 0,69 0,02 0,17 0,19 0,01 0,32 0,32 0,33 0,88

Caraguatatuba 1,01 0,69 0,65 0,38 0,07 0,74 1,1 1,1 2,35

Cruzeiro 0,53 0,37 0,33 0,08 0,05 0,43 0,57 0,57 1,23

Cunha 0,55 0,34 0,42 0,01 0,07 0,34 0,74 0,74 1,31

Guaratinguetá 0,62 0,38 0,37 0,19 0,07 0,53 0,48 0,48 1,37
Igaratá 0,51 0,35 0,24 0,04 0,16 0,24 0,57 0,57 1,1

>>
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Localidades
Deslocamentos Modais Índice 

mobilidade

Trabalho Educação Outros Coletivo Fretado Individual Não 
motorizado Outros Total

Ilhabela 0,85 0,38 0,53 0,41 0,03 0,6 0,66 0,71 1,76

Jacareí 0,75 0,35 0,35 0,36 0,17 0,43 0,37 0,38 1,45

Jambeiro 0,94 0,27 0,18 0,14 0,36 0,41 0,38 0,38 1,39

Lagoinha 0,46 0,32 0,53 0,1 0,04 0,32 0,72 0,74 1,31

Lavrinhas 0,62 0,48 0,2 0,19 0,07 0,39 0,61 0,63 1,3

Lorena 0,57 0,31 0,21 0,11 0,06 0,43 0,41 0,42 1,09

Monteiro Lobato 0,49 0,17 0,37 0,11 0,01 0,38 0,43 0,43 1,03

Natividade da Serra 0,68 0,07 0,61 0,1 0,02 0,52 0,56 0,61 1,36

Paraibuna 0,7 0,25 0,25 0,06 0,12 0,42 0,5 0,51 1,2

Pindamonhangaba 0,51 0,2 0,25 0,17 0,05 0,34 0,34 0,35 0,96

Piquete 0,46 0,25 0,22 0,17 0,03 0,18 0,46 0,46 0,93

Potim 0,44 0,27 0,13 0,16 0,05 0,16 0,53 0,53 0,84

Queluz 0,63 0,24 0,58 0,07 0,08 0,46 0,84 0,86 1,45

Redenção da Serra 0,4 0,27 0,45 0,12 0,09 0,36 0,43 0,44 1,12

Roseira 0,9 0,3 0,15 0,15 0,15 0,25 0,72 0,75 1,35

Santa Branca 0,51 0,42 0,11 0,08 0,16 0,28 0,42 0,43 1,04

Santo Antônio do Pinhal 0,69 0,31 0,46 0,03 0,13 0,67 0,92 0,95 1,46

São Bento do Sapucaí 0,83 0,21 0,42 0,01 0,13 0,53 1,07 1,07 1,46

São José do Barreiro 0,75 0,32 0,39 0,02 0,06 0,32 1,07 1,11 1,46
São José dos Campos 0,73 0,39 0,7 0,41 0,14 0,85 0,54 0,55 1,82

São Luiz do Paraitinga 0,61 0,23 0,44 0,02 0,02 0,38 0,72 0,72 1,28

São Sebastião 0,83 0,68 0,46 0,42 0,14 0,49 0,89 0,91 1,97

Silveiras 1,1 0,39 0,27 0,02 0,11 0,49 1,02 1,03 1,76

Taubaté 0,57 0,2 0,33 0,21 0,09 0,47 0,28 0,29 1,1

Tremembé 0,41 0,19 0,13 0,14 0,06 0,29 0,26 0,26 0,73

Ubatuba 0,69 0,3 0,42 0,21 0,02 0,41 0,7 0,7 1,41

Fonte: SMT/EMTU - Pesquisa Origem e Destino Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 2015

>>
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O indicador de mobilidade14 pode ser espacializado segundo a figu-
ra abaixo, que mostra maiores índices nos municípios de São José 
dos Campos, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Silveiras. Os 
municípios que apresentam menores indicadores são Caçapava, 
Monteiro Lobato, Tremembé, Pindamonhangaba, Piquete, Canas e 
Areias. (Mapa IV.4)

Os dados contidos na Pesquisa Origem e Destino (2015) trazem os 
deslocamentos entre as sub-regiões da RMVPLN. O maior número 
de viagens realizadas pelo modal fretado ocorreu entre as sub-re-
giões de São José dos Campos e Taubaté, precedidas de viagens 
entre Taubaté e Guaratinguetá. Nas demais sub-regiões, as viagens 
atingiram até 1.000 deslocamentos. (Mapa IV.5)

As viagens por modal coletivo mantêm a dinâmica anterior, com 
destaque para os maiores fluxos entre as sub-regiões de São José 
dos Campos e Taubaté. As sub-regiões de Cruzeiro e Taubaté apre-
sentam as menores quantidades de viagens intrarregionais por 
modo coletivo, com até 100 deslocamentos. (Mapa IV.6)

No que se refere aos deslocamentos por modal individual, destacam-
-se os números superiores a 5.000 viagens entre as sub-regiões de 
São José dos Campos e Taubaté. Os demais municípios localizados 
no Eixo da Dutra, nas sub-regiões de Taubaté – Guaratinguetá – 
Cruzeiro, mantêm significativas viagens entre si, assim como a 
sub-região de São José dos Campos em direção à sub-região de 
Caraguatatuba. Ocorrem deslocamentos de até 1.000 viagens em 
todas as sub-regiões. (Mapa IV.7)

14  EMTU (2015): o índice de mobilidade refere-se ao total de viagens realizadas 
pela quantidade de habitantes de uma determinada área.

A RMVPLN apresenta a menor proporção de movimentos pendu-
lares entre as regiões metropolitanas da Macrometrópole Pau-
lista, apesar de ter registrado aumento desses movimentos em 
todos os seus municípios. Os dados do Censo 2010 informaram 
que os movimentos pendulares em torno de São José dos Cam-
pos, Jacareí e Taubaté se acentuaram, com importante cresci-
mento no litoral norte.

Quase 150 mil pessoas deixaram seu município de residência com 
destino a outro município, de forma regular, por motivos de estudo 
ou trabalho, na semana anterior ao Censo Demográfico de 2010 − o 
que significa crescimento de mais de 77% em dez anos. O aumento 
desses fluxos, com destaque para aqueles que se dirigem ou se 
originam em outras regiões (externas), salienta a relevância eco-
nômica e demográfica da área, apontando para uma dinamização 
cada vez maior e mais abrangente em termos geográficos.

Em termos absolutos, a cidade de Jacareí é a que apresentou maior 
volume de pessoas (24 mil) que deixaram o município com destino 
a outras cidades ou estados. Em números relativos, isso significa 
que o município respondeu por 16% (aumento de 107% em relação 
a 2000) dos deslocamentos registrados pelos Censos Demográficos 
na região. Depois de Jacareí, seguem, em importância numérica, 
as cidades de São José dos Campos (sede), com mais de 22 mil 
pessoas, Taubaté, com mais de 13 mil, e Pindamonhangaba, com 
mais de 11 mil pessoas.

Também chamam a atenção os volumes de entrada e, principal-
mente, os de saída para outros municípios que não pertencem à 
RMVPLN, envolvendo o município de São José dos Campos, no qual 
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MAPA IV.4. Índice de mobilidade
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MAPA IV.5. Viagens intrarregionais por modo fretado (2015)
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MAPA IV.6. Viagens intrarregionais por modo coletivo (2015)
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MAPA IV.7. Viagens intrarregionais por modo individual (2015)
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as saídas para municípios de outras regiões superam os movimen-
tos para a própria região metropolitana do Vale do Paraíba.

Para a visualização cartográfica dos movimentos pendulares inter-
-regionais, foram consideradas as regiões metropolitanas, aglo-
merações urbanas, unidades regionais e mesorregiões próximas 
à RMVPLN. Nesse sentido, percebe-se intenso fluxo de desloca-
mentos em razão de trabalho e estudo para a RM de São Paulo. Os 
demais e mais significativos destinos incluem a RM de Campinas, 
da Baixada Santista e do Rio de Janeiro, bem como as Mesorregiões 
Sul Fluminense e Sul/Sudoeste de Minas (Mapa IV.8).

Quando observados os movimentos pendulares em direção à RM-
VPLN, a região recebeu um número expressivo de pessoas, particu-
larmente vindas da RMSP. Contudo, as ofertas de trabalho e estudo 
atraem também número considerável de pessoas que se deslocam 
em direção à RMVPLN com origem nas RMs da Baixada Santista, 
de Campinas e do Rio de Janeiro. Outras mesorregiões como a Sul 
Fluminense e a Sul/Sudoeste de Minas também realizam fluxos de 
até 2.500 pessoas em direção ao Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
(Mapa IV.9) 

Na escala intrarregional, os deslocamentos em razão somente de 
estudo, obtidos do Censo Demográfico de 2010, ocorreram entre 
municípios localizados no eixo da Via Dutra, como os destinos de 
maiores procuras. Os principais destinos foram os municípios de 
Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pin-
damonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista e Cru-
zeiro. No Eixo da Rio-Santos, destacam-se os municípios de Cara-
guatatuba e São Sebastião.

A figura a seguir (Mapa IV.10) mostra os dois municípios de maior 
concentração dos fluxos em razão somente de estudo, ou seja, São 
José dos Campos e Taubaté. Conjuntamente aos demais municípios 
acima destacados, os pequenos municípios localizados no entorno 
dos eixos rodoviários buscaram a infraestrutura de ensino, gerando 
uma interdependência de municípios, cuja estrutura oferece supor-
te ao ensino regional.

Os movimentos pendulares em razão somente de trabalho apon-
tam para municípios que possuem atividades econômicas mais ex-
pressivas, e que, neste sentido, atuaram como centros na busca de 
empregos e trabalhos. Observando os deslocamentos para o ano de 
2010, percebe-se uma dinâmica de pessoas chegando em maior nú-
mero – acima de 5.000 − entre Jacareí e São José dos Campos. No-
ta-se, também, que o município de São José dos Campos é destino 
para outros municípios de outras sub-regiões. Seguido pelo muni-
cípio de Taubaté, que demonstra posição de destaque nos desloca-
mentos em razão de trabalho, e, em menor intensidade, Aparecida 
e Guaratinguetá, São Sebastião e Caraguatatuba. Os municípios 
de menor concentração econômica, com até 400 deslocamentos, 
buscam municípios do Eixo da Dutra para suprir a necessidade de 
trabalho. (Mapa IV.11)

A frota total de veículos cresceu 57% entre 2010 e 2020. A tabela e a 
figura logo na sequência mostram o acréscimo de mais de 100% nos 
municípios de Canas, Ilhabela, Jambeiro, Potim, Santo Antônio do 
Pinhal e Ubatuba. Os municípios de Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, 
Lorena, São José dos Campos e Taubaté apresentaram um cresci-
mento próximo ou abaixo dos 57%, registrados para toda a RMVPLN. 
O município de Monteiro Lobato registrou o aumento menor da fro-
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Fonte: IBGE, 2010.

MAPA IV.8. Deslocamentos macrorregionais por razão de trabalho e estudo que saem da RMVPLN (2010)
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Fonte: IBGE, 2010.

MAPA IV.9. Deslocamentos macrorregionais por razão de trabalho e estudo que chegam à RMVPLN (2010)
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Fonte: IBGE, 2010.

MAPA IV.10. Deslocamentos de pessoas por razão somente de estudo − 2010
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Fonte: IBGE, 2010.

MAPA IV.11. Deslocamentos de pessoas por razão somente de trabalho (2010)
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ta, com aproximadamente 18% no decênio. Quanto à razão número 
de habitantes por veículo, municípios menores apresentam valores 
maiores, como Silveira, Santa Branca e Bananal, com 2,98, 2,81 e 

2,44, respectivamente, acima da razão do Estado (2,44), e bem acima 
da região (1,6), de onde se aproximam municípios mais populosos, 
como Caçapava (1,59) e São José dos Campos (1,58).

TABELA IV.4. Frota de veículos (2010 − 2020)

Municípios
Frota Frota Nº 

habitantes/ 
veículos

Var % frota 
2010/20202010 2020

Aparecida 15.961 22.667 1,58 42,01
Arapeí 689 1.184 2,09 71,84
Areias 853 1.699 2,26 99,18
Bananal 2.588 4.966 2,14 91,89
Caçapava 36.150 59.740 1,53 65,26
Cachoeira Paulista 9.868 17.044 1,89 72,72
Campos do Jordão 22.391 37.051 1,35 65,47
Canas 904 2.054 2,47 127,21
Caraguatatuba 37.103 73.194 1,59 97,27
Cruzeiro 28.647 44.426 1,8 55,08
Cunha 6.958 13.718 1,58 97,15
Guaratinguetá 49.731 77.733 1,52 56,31
Igaratá 3.460 6.476 1,44 87,17
Ilhabela 10.084 22.846 1,47 126,56
Jacareí 94.692 145.823 1,56 54
Jambeiro 1.377 3.047 2,04 121,28
Lagoinha 2.277 3.968 1,21 74,26
Lavrinhas 1.849 3.462 2,07 87,24
Lorena 32.260 49.116 1,76 52,25
Monteiro Lobato 2.597 3.063 1,46 17,94
Natividade da Serra 1.578 2.972 2,25 88,34
Paraibuna 5.997 11.074 1,65 84,66
Pindamonhangaba 60.010 98.307 1,66 63,82

Municípios
Frota Frota Nº 

habitantes/ 
veículos

Var % frota 
2010/20202010 2020

Piquete 4.210 6.694 2,04 59
Potim 3.326 7.369 2,81 121,56
Queluz 2.388 4.241 2,98 77,6
Redenção da Serra 1.321 2.231 1,72 68,89
Roseira 3.626 5.853 1,82 61,42
Santa Branca 4.284 7.356 1,93 71,71
Santo Antônio do 
Pinhal 2.415 5.011 1,32 107,49

São Bento do 
Sapucaí 3.574 6.801 1,55 90,29

São José do 
Barreiro 898 1.667 2,44 85,63

São José dos 
Campos 319.026 454.956 1,56 42,61

São Luiz do 
Paraitinga 3.554 6.719 1,57 89,05

São Sebastião 20.654 39.564 2,2 91,56
Silveiras 1.936 3.214 1,93 66,01
Taubaté 155.585 223.968 1,37 43,95
Tremembé 12.081 22.638 2,03 87,39
Ubatuba 24.227 53.018 1,68 118,84
RMVPLN 991.129 1.556.930 1,6 57,09
ESP 2,4

Fonte: Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Sistema Nacional de Registro de 
Veículos/RENAVAM, Sistema Nacional de Estatística de Trânsito/SINET (2010-2020)
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De acordo com dados da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo (SÃO PAULO, 2021c15 - EMTU), a RMVPLN 
possui uma frota de veículos que atendem aos municípios da re-
gião, totalizando 2.338 unidades, conforme mostrado na tabela. 
Cerca de 99% da frota é operada por empresas e as pessoas físicas 
estão concentradas no fretamento escolar.

As rotas de circulação da frota de veículos da EMTU no interior 
da região podem ser visualizadas na figura a seguir, que apre-
senta uma cobertura de linhas/itinerários da totalidade dos mu-
nicípios. Os trajetos das linhas da EMTU se sobrepõem às prin-
cipais rodovias de acesso aos municípios, incluindo as que ligam 
as sub-regiões distantes dos principais polos econômicos nos 
Eixos da Dutra e da Rio-Santos, a exemplo da sub-região 4 de 
Cruzeiro e o Vale Histórico.

15  EMTU (2021). Rotas de Transporte Coletivo Metropolitano.

Nas oficinas sub-regionais, foram apontados problemas de defi-
ciência nos transportes públicos intramunicipais e intermunicipais 
da região. Nas oficinas das sub-regiões de Cruzeiro e Guaratingue-
tá, foi informada a inexistência de linhas intermunicipais em muitos 
municípios e, em alguns, de linhas intramunicipais.

FIGURA IV.4. Sistema operado pela EMTU - RMVPLN

Sistema
Total

Fretamento Fretamento escolar Regular

Operador
Empresa

Contagem 1.932 8 317 2.311
% em Sistema 100,0% 22,9% 100,0% 98,8%

Pessoa física
Contagem 0 27 0 27
% em Sistema 0,0% 77,1% 0,0% 1,2%

Total
Contagem 1.932 35 371 2.338
% em Sistema 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: SÃO PAULO (2021c) - EMTU
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Fonte: EMTU, 2021.

MAPA IV.12. Rotas de transporte coletivo metropolitano EMTU (2021)
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IV.3. Transporte de cargas e logística

Com base na Pesquisa Origem e Destino (OD) de 2015, observa-se 
uma equidade entre os transportes de cargas sobre rodas (cami-
nhões) que entram e saem da RMVPLN. Contudo, os dados do qua-
dro abaixo mostram que os veículos que chegam na região são ma-
joritariamente de pequeno porte. A frota de caminhões que saem 
da região é de pequeno e pequeno-médio porte (ver figura a seguir).

Na oficina sub-regional de Cruzeiro, foi apontada a necessida-
de de criação de um centro logístico intermodal para atender à 
necessidade de escoamento das demandas oriundas da conexão 
com Minas Gerais.

Desde os anos 1970, quando foi inaugurada a Refinaria Henrique 
Lage (REVAP), localizada na Rodovia Presidente Dutra, em São José 

dos Campos, a RMVPLN ocupa posição relevante na produção e re-
fino de petróleo. Hoje, responde pelo abastecimento, principalmen-
te, dos mercados paulista e do centro-oeste do país (BRASIL, 2021 
- Petrobras16). A infraestrutura para o transporte e refino necessi-
tou de uma ampla rede de dutos, interligando a produção a outras 
estações no Estado de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em 2011, foi inaugurada a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro 
Lobato (UTGCA), da Petrobras, localizada em Caraguatatuba, litoral 
norte de São Paulo. A unidade tem capacidade para processar, dia-
riamente, até 20 milhões de metros cúbicos de gás natural, oriun-
do de diversas plataformas interligadas à Plataforma de Mexilhão, 
instalada a cerca de 140 quilômetros da costa. De lá, o produto che-
ga à UTGCA por meio de um gasoduto.17

A região possui uma extensão de dutos que passam pelo vale, sendo 
que alguns descem para o litoral, com conexões em São José dos 
Campos, Taubaté, Caraguatatuba e São Sebastião. O escoamento 
da produção de bacias no litoral norte e do que chega no terminal 
da Petrobrás em São Sebastião ocorre por esses dutos. Somam-se 
às demais ramificações de dutos que interligam a região ao interior 
do Estado de São Paulo, conforme mostra a figura abaixo, enfa-
tizando o sistema dutoviário e as estações de produção, refino e 
tratamento presentes na RMVPLN.

16 https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/refina-
rias/refinaria-henrique-lage-revap.htm.
17 https://www.agenciapetrobras.com.br/Materia/ExibirMateria?p_materia=978443.

FIGURA  IV.5. Entrada e saída de transporte de cargas  
sobre rodas (2015)
Saindo da RMVPLN Entrando na RMVPLN 
Número de Eixos Caminhões Número de Eixos Caminhões
2 Eixos 2.627 2 Eixos 3.045
3 Eixos 3.684 3 Eixos 3.532
4 Eixos 892 4 Eixos 1.072
5 Eixos 3.010 5 Eixos 1.824
6 Eixos 1.784 6 Eixos 1.885
7 Eixos ou + 502 7 Eixos ou + 734
Total 12.499 Total 12.092

Fonte: São Paulo (2015). Pesquisa Origem Destino
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MAPA IV.13. Sistema de transporte por dutos

Fonte: EMPLASA, 2014. MapBiomas, 2020.



109

V. Dinâmica econômica

V.1. Perfil econômico regional e estrutura produtiva

A economia da RMVPLN caracteriza-se pela presença de uma in-
dústria bastante desenvolvida, na qual se evidenciam os setores 
aeronáutico, aeroespacial, automotivo, bélico e farmacêutico, com 
predominância de atividades produtivas nos municípios localizados 
no eixo da Rodovia Presidente Dutra. O desenvolvimento da região, 
bastante ligado ao eixo viário e às decisões de investimento para 
formação de um polo tecnológico-industrial-aeroespacial18, privi-
legiou como polos principais as cidades de São José dos Campos, 
Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá.

Atualmente, a RMVPLN abriga um parque industrial bastante 
desenvolvido, absorvendo operações de grandes empresas como 
Johnson & Johnson, Ford, General Motors, Volkswagen, Nestlé, 
Ericsson, Villares, Basf, Monsanto, Avibrás, Mafersa, Liebherr, 
Basf, Kaiser, LG, Embraer e National, entre outras, além de in-
dústrias químicas, metalúrgicas, de papel e celulose, têxteis e 
alimentícias. Induzido pelo crescimento da indústria, do empre-
go e da população, o setor terciário teve significativo desenvolvi-
mento na região.

Paralelamente, a RMVPLN apresenta importantes reservas na-
turais, como as serras da Mantiqueira, da Bocaina e do Mar, bem 

18  A Região também se beneficiou de um movimento de reestruturação urbano-
-industrial da cidade de São Paulo, com reflexo na dispersão das atividades indus-
triais em direção ao interior do Estado. Ver Lencioni (1998).

como importante acervo histórico e arquitetônico representado 
pelo passado cafeeiro, mostrando seu forte potencial turístico. 

A região concentra importante produção leiteira − a segunda mais 
significativa do país. Na agricultura, a produção tradicional é a cul-
tura de arroz nas várzeas do Rio Paraíba.

São José dos Campos é o maior centro tecnológico da América La-
tina. O desenvolvimento e a industrialização do município são inti-
mamente ligados à tecnologia, desde a criação do Centro Técnico 
de Aeronáutica em 1946 (mais tarde denominado Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial – DCTA), de onde se originaram 
o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE) e a Embraer, formando o primeiro 
e grande ecossistema tecnológico do país. O parque tecnológico é 
o principal representante dessa frente tecnológica da cidade − e 
experimenta uma grande expansão19. A cadeia produtiva da região 
se forma por meio de uma intensa sinergia entre instituições de 
ensino e pesquisa e empresas do setor aeroespacial.

A RMVPLN respondia, em 2018, por 5,6% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do Estado de São Paulo, correspondente a um total 
de R$135,9 bilhões, em valores atualizados para 2020. O PIB per 
capita da região era de R$54,6 mil, ligeiramente acima do Estado 
de São Paulo, com R$ 52,7 mil.

19  Em 2019, com a aprovação da Nova de Lei de Zoneamento, que estabeleceu as 
normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos, o Núcleo 
do PqTec e seu entorno passaram a integrar o Perímetro Especial do PqTec, que 
abrange 15,8 milhões de m2.
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As diferenças inter-regionais são expressivas. Enquanto Ilhabe-
la exibe um PIB per capita de R$207,6 mil, outros municípios da 
região apresentam valores de R$10 mil a R$ 11 mil, a exemplo 
de Potim e Natividade da Serra, respectivamente. São José dos 
Campos – polo central da RMVPLN − possui o maior PIB da região, 

de R$43,4 bilhões (em 2018 a valores de 2020) e PIB per capita 
de R$61,9 mil. O município contribui com mais de 30% do produ-
to total da região. Taubaté é o segundo município em termos de 
participação no PIB regional, com 14%, seguido por Ilhabela, com 
12%, e Jacareí, com 10%.

Municípios PIB em R$ 
mil de 2020

Part.% 
no PIB 

regional

Part.% 
no PIB do 
Estado de 
São Paulo

PIB per 
capita Em 
R$ mil de 

2020
Aparecida 1.183,4 0,9% 0,0% 32,19
Arapeí 33,6 0,0% 0,0% 13,20
Areias 47,1 0,0% 0,0% 12,52
Bananal 201,7 0,1% 0,0% 20,90
Caçapava 4.719,9 3,5% 0,2% 50,78
Cachoeira Paulista 665,1 0,5% 0,0% 20,33
Campos do Jordão 1.363,9 1,0% 0,1% 26,32
Canas 114,3 0,1% 0,0% 28,81
Caraguatatuba 3.635,1 2,7% 0,2% 28,29
Cruzeiro 2.662,2 2,0% 0,1% 29,13
Cunha 283,1 0,2% 0,0% 12,33
Guaratinguetá 6.199,5 4,6% 0,3% 47,29
Igaratá 197,4 0,1% 0,0% 25,31
Ilhabela 15.739,9 11,6% 0,7% 207,56
Jacareí 13.886,5 10,2% 0,6% 54,79
Jambeiro 260,5 0,2% 0,0% 39,14
Lagoinha 61,9 0,0% 0,0% 12,77
Lavrinhas 120,2 0,1% 0,0% 15,58
Lorena 3.089,5 2,3% 0,1% 33,04
Monteiro Lobato 71,4 0,1% 0,0% 15,65
Natividade da Serra 79,2 0,1% 0,0% 11,59

Municípios PIB em R$ 
mil de 2020

Part.% 
no PIB 

regional

Part.% 
no PIB do 
Estado de 
São Paulo

PIB per 
capita Em 
R$ mil de 

2020
Paraibuna 304,7 0,2% 0,0% 16,65
Pindamonhangaba 9.418,0 6,9% 0,4% 47,56
Piquete 179,8 0,1% 0,0% 12,33
Potim 237,6 0,2% 0,0% 10,70
Queluz 367,6 0,3% 0,0% 29,42
Redenção da Serra 58,1 0,0% 0,0% 15,69
Roseira 320,9 0,2% 0,0% 30,03
Santa Branca 267,2 0,2% 0,0% 18,16
Santo Antônio do 
Pinhal 120,7 0,1% 0,0% 18,04

São Bento do Sapucaí 222,3 0,2% 0,0% 20,41
São José do Barreiro 57,9 0,0% 0,0% 12,76
São José dos Campos 43.387,7 31,9% 1,8% 61,94
São Luiz do Paraitinga 179,8 0,1% 0,0% 17,95
São Sebastião 4.133,4 3,0% 0,2% 43,73
Silveiras 80,0 0,1% 0,0% 12,27
Taubaté 18.872,4 13,9% 0,8% 58,67
Tremembé 825,6 0,6% 0,0% 17,85
Ubatuba 2.337,2 1,7% 0,1% 24,73
RMVPLN 135.986,26 100,0% 5,6% 54,62
Estado de São Paulo 2.416.052,9 100,0% 52,70

 Fonte: IBGE. SEADE 

TABELA V.1. Produto Interno Bruto e PIB per capita (2018)
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A análise do valor adicionado permite verificar a participação da 
região no VA do Estado e quanto cada setor contribui no processo 
produtivo da própria região. A RMVPLN responde por 5,8% do VA es-
tadual, de acordo com dados do SEADE para 2018. Internamente na 
região, o peso da indústria no VA total é de 41%, quase o dobro da 
participação observada para todo o Estado de São Paulo, de 21,1%. 
Por outro lado, os serviços exibiam participação de 49% no valor total 
adicionado da região, percentual bem abaixo do estadual, com 67,5%. 

Os gráficos que se seguem (Gráfico V.1.)mostram o valor adicionado 
total nos três principais setores: indústria, serviços e agropecuária. 
Cinco municípios respondem por mais de 70% do valor adicionado 
total da RMVPLN: São José dos Campos (31,9%), Ilhabela (13,2%), 
Taubaté (13%), Jacareí (9,5%) e Pindamonhangaba (6,5%). O VA da 
indústria é ainda mais concentrado, com os mesmos cinco municí-
pios mostrando participação acima de 80%20. De acordo com o Mapa 
da Indústria Paulista da Fundação SEADE, a RMVPLN respondia em 
2016 por 9,9% do Valor de Transformação Industrial do Estado de 
São Paulo, atrás apenas da RMSP e da RMC.

Nos serviços, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí respondem 
por mais da metade do valor adicionado nesse setor.

O quadro se altera na análise do valor adicionado da agropecuá-
ria, notando-se maior pulverização do setor entre os municípios. 

20  No caso de Ilhabela, a elevada participação do valor adicionado da indústria de-
ve-se ao benefício advindo da produção de petróleo e gás. Em 2020, a produção na-
cional de petróleo foi de 1,1 bilhão de barris e apenas no pré-sal foi de 750 milhões 
de barris. O Estado de São Paulo foi o 2º maior produtor. ANP, Anuário Estatístico 
2021. https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-
-estatistico/arquivos-anuario-estatistico-2021/anuario-2021.pdf. Consultado em 
04/11/2021.

Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Ubatuba, São Bento do Sapucaí 
e Jacareí participam com mais de 6% cada um no valor adicionado 
pelo setor na região.

V.2. Produção industrial

A estrutura industrial da região é direcionada aos segmentos inten-
sivos em capital e tecnologia. Grandes unidades foram implantadas, 
com destaque para empresas ligadas aos setores petroquímico, au-
tomobilístico, de telecomunicações, químico, bélico, farmacêutico e 
veterinário e, principalmente, o aeronáutico, que inclui a Embraer e 
todo o cluster aeronáutico e aeroespacial. As indústrias petroleira e 
de material de transportes, que incluem os complexos automobilís-
tico e aeroespacial, ocupam as primeiras posições em importância 
regional, seguidas da indústria química.

No entanto, nota-se, pelo mesmo Mapa da Indústria Paulista ci-
tado acima, que a região, embora ainda com peso expressivo no 
VTI estadual, vem perdendo participação: respondia por 11,7% em 
2003, reduzindo o peso para 9,9% em 2016. Na comparação com as 
demais regiões metropolitanas e aglomerações urbanas paulistas, 
a RMVPLN perde participação em detrimento da RM de Sorocaba, 
da AU de Jundiaí e da então AU de Piracicaba no período analisado.

A análise desagregada permite observar que a redução da parti-
cipação no VTI do Estado deveu-se, principalmente, ao recuo no 
setor de veículos automotores, reboques e carrocerias: juntos, os 
municípios de São José dos Campos e Taubaté respondiam, em 
2003, por 18,4% do total do Estado, percentual que cai para 10,5% 
em 2016. Entretanto, em relação à fabricação de “outros equipa-

https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/arquivos-anuario-estatistico-2021/anuario-2021.pdf
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/arquivos-anuario-estatistico-2021/anuario-2021.pdf
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GRÁFICO V.1. Participação % dos municípios no Valor Adicionado Total e por setores de atividade (2018)

Fonte: SEADE, 2018
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/MapaIndustria_abril2019.pdf
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mentos de transporte, exceto veículos”, os dois municípios exibem 
o 1º e o 2º lugares, com participação conjunta de 70,5% no total do 
Estado em 2016.

Mas há, certamente, importante reconfiguração produtiva e de lo-
calização geográfica da indústria de veículos, que vem perdendo 
peso na região, o que certamente traz impactos ao mercado de tra-
balho. Esse tema merece endereçamento nas diretrizes a serem 
formuladas para o PDUI da região.

Como se vê no gráfico a seguir, o setor com maior peso no valor 
de transformação industrial na RMVPLN em 2017 foi o de deriva-
dos de petróleo, com 20,65%, seguido por outros equipamentos de 

transporte e veículos automotores, reboques e carroceiras. Apenas 
esses três setores, juntos, já correspondem a mais de 50% do valor 
de transformação industrial da região.

O potencial da exploração de petróleo e gás natural paulista é ine-
gável. Coloca-se, no entanto, como desafio para o Estado de São 
Paulo a construção de uma agenda capaz de induzir e dinamizar 
sua economia além das atividades de extração. Ou seja, potencia-
lizar os benefícios decorrentes da produção crescente para incre-
mentar a geração de renda e emprego − incorporando avanços de 
centros de pesquisa e segmentos à jusante da cadeia produtiva de 
exploração de petróleo e gás natural.

V.3. Produção agropecuária

A região é importante bacia leiteira do Estado, contribuindo com cer-
ca de 5% da produção brasileira de leite. Nos municípios de Lorena, 
Piquete, Areias e São José do Barreiro, mais de 50% dos estabeleci-
mentos agropecuários têm como finalidade a pecuária de leite. 

De acordo com o Instituto de Economia Agrícola (IEA), a região tinha 
79 mil cabeças de vacas em lactação em 2020, 12% abaixo do nú-
mero verificado em 2019. O volume de leite cru resfriado produzido 
foi de 205 mil litros/ano em 2020, também revelando recuo de 5% 
em relação ao ano anterior. 

Em 2017, o número total estimado de bovinos destinados à produ-
ção de leite no Estado de São Paulo foi de 1,2 milhão de cabeças, 
conforme dados da pesquisa subjetiva IEA/CATI. Da mesma forma 
que na área de pastagem, houve redução no total de animais. De 

GRÁFICO V.2. Distribuição do Valor de Transformação Industrial 
(VTI) da RMVPLN por divisão da indústria – em % (2017)
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2008 a 2017, houve pouca variação no rebanho de gado leiteiro, os-
cilando entre 911 mil e 1,4 milhão de cabeças, com média anual de 
1,2 milhão no período considerado. 

Apesar dessa posição importante na produção leiteira do cenário 
estadual, há obstáculos a serem vencidos − alguns deles identifica-
dos nas oficinas regionais e em reunião com a Secretaria estadual 
da Agricultura: os custos da produção do leite, as dificuldades em 
genética e mão de obra especializadas. De acordo com o Instituto de 
Economia Agrícola, outras culturas vêm ampliando suas áreas com 
a consequente incorporação de pastagens para a produção do leite. 
“Pode-se considerar, ainda, que outros fatores indiretos também 
estão contribuindo para esse movimento: aspectos como o enve-
lhecimento da população do campo, a falta de interesse dos jovens 
em dar continuidade às atividades dos pais, o custo e a dificuldade 
de contratação de mão de obra especializada para o trabalho com 
o leite, a escala de produção e o nível tecnológico dos produtores 
são bons exemplos que podem justificar e ajudar a esclarecer os 
motivos para essa estagnação na produção”21. Nesse cenário, há 
redução das áreas de pastagens, do número de vacas ordenhadas 
e, consequentemente, diminuição da produção, comercialização, 
renda e empregos relacionados à atividade leiteira na região.

Verifica-se que as pastagens estão cedendo espaço para os re-
florestamentos de eucalipto. A silvicultura, com base na eucalip-
tocultura, foi o setor da economia agroindustrial que mais se de-
senvolveu econômica e tecnologicamente. Faz-se necessário maior 
debate com os municípios para aprofundamento da questão.

21  Ver Diagnóstico da Produção e Consumo de Leite no Estado de São Paulo em http://www.
iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=14509.

Na agricultura, a produção tradicional é a cultura de arroz nas 
várzeas do Rio Paraíba. Entre os municípios que cultivam arroz, 
Guaratinguetá merece destaque, possuindo a maior área colhida, 
2.100 hectares, e a maior quantidade produzida, 13.860 toneladas, 
o que corresponde, respectivamente, a 27,8% da área colhida e a 
32,5% do volume produzido na região. Também se destacam Ca-
çapava, Roseira e Tremembé. A produção de arroz, a exemplo da 
produção leiteira, também enfrenta obstáculos, seja em função 
de uma nova praga, conhecida como cigarrinha, que já provocou 
quebra de 40% da safra, ou de problemas relacionados à irriga-
ção. Entretanto, há espaço para a plantação de tipos especiais de 
arroz, entre os quais o arroz preto, arroz para a culinária japone-
sa, arroz aromático e o arbóreo.

Desde 1992, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Es-
tado, por meio do Instituto Agronômico (IAC-APTA), pesquisa tipos 
especiais de arroz para nichos de mercado, quando iniciou um pro-
grama de melhoramento genético. Atualmente são cinco: IAC 300, 
IAC 400, IAC 500, IAC 600 e IAC 301.

O Vale do Paraíba está situado entre duas formações montanho-
sas, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, tendo mais de 50% 
de sua área total, calculada em quase 1,4 milhão de hectares, do-
minada por terrenos com grau de declividade acima de 20%, um 
relevo acidentado que dificulta a ocupação por culturas agrícolas 
e o uso de mecanização e irrigação. Ainda assim, há condições 
de intensificar o desenvolvimento do agronegócio, com destaques 
para produções ligadas à cadeia alimentar, como frutas, doces, 
bebidas, laticínios e defumados.
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Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2017

MAPA V.1. Estabelecimentos voltados à produção de leite – RMVPLN, IBGE (2017)
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V.4. Mineração

A produção de minérios associa-se, normalmente, a investimen-
tos de naturezas e ordens diversas (infraestrutura, vias de trans-
porte, energia e serviços, entre outros). Por esse motivo, o setor 
tem alto potencial de funcionar como polo estratégico para o de-
senvolvimento de outros setores22. Por outro lado, por se tratar 
de um recurso natural, a extração pode trazer vários impactos 
ambientais indesejáveis e, também, conflitos em relação ao uso e 
ocupação do solo. 

Cerca de 70% do valor da produção mineral do Estado de São Paulo 
se concentra em quatro grupos com grande peso na cadeia produ-
tiva da construção: brita, areia, calcário e argila.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 2015), a 
RMVPLN possui uma produção diversificada de minerais e rochas 
industriais, com destaque para água mineral (Campos do Jordão), 
areia (Taubaté) e calcário (Jambeiro). Contudo, o grande desta-
que é a mineração de areia, cuja produção, diante da escassez da 
exploração de areia nos rios Tietê e Pinheiros, extrapola o abas-
tecimento dos centros consumidores locais e vem contribuindo, 
de forma crescente, sobretudo para o suprimento da indústria da 
construção civil na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)23. 
Atualmente, a RMVPLN responde por cerca de 5% da produção 
nacional e 25% da estadual, com projeções de que 30% da produ-
ção seja destinada à Capital.

22  IPT (2002) http://energia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2016/06/S%C3%83O-
-JOS%C3%89-DOS-CAMPOS.pdf, acessado em 01/10/2021.
23  Becker e Valério Silva (2017).

A extração de areia tem papel importante na economia local de 
alguns municípios da RMVPLN. Por se tratar de insumo para a 
construção civil, é de suma importância que haja oferta em locais 
próximos aos grandes centros urbanos − sendo o frete fator funda-
mental para garantir a competitividade. 

O tema é multidisciplinar e envolve, além da questão econômica 
(segurança jurídica ao privado), a avaliação ambiental e a questão 
da ocupação do território, sendo parâmetro importante na formu-
lação dos planos diretores. Além de multidisciplinar, o tema é in-
terfederativo por natureza, uma vez que o subsolo é competência 
da União, mas a proteção do meio ambiente e o controle da polui-
ção devem ser legislados conjuntamente pelo Estado e pela União. 
Como atribuições dos municípios estão a obrigação de suplementar 
as legislações federais e estaduais, no que couber, e promover o 
adequado ordenamento territorial por meio de planejamento e con-
trole do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

Em 2019, a SIMA publicou uma portaria (n° 55/2019) disciplinan-
do o licenciamento ambiental dos empreendimentos minerários de 
extração de areia na várzea da bacia hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul. A determinação estabelece, também, critérios técnicos com 
objetivo de mitigar os impactos gerados pela atividade promovendo 
a recuperação das áreas mineradas. Com a publicação, as ativida-
des de extração de areia em leito de rio serão submetidas às Nor-
mas Técnicas da CETESB. 

Também está disponível Relatório Técnico do IPT com estudos diri-
gidos à elaboração do Ordenamento Territorial Geomineiro (OTGM) 
na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que 
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traz levantamentos realizados nos municípios da região em 2015. O 
estudo constatou em 2013, no território do OTGM, que apenas São 
José dos Campos e Lavrinhas não possuem mineração de areia. Os 
demais municípios são produtores, sendo que, em seis deles, a ex-
tração ultrapassava o montante anual de um milhão de toneladas. 
A liderança da produção é de Jacareí (3,4 milhões de t/ano), seguido 
de Caçapava (2,4 milhões de t/ano), Pindamonhangaba (2,0 milhões 
de t/ano), Taubaté (1,7 milhão de t/ano) e Roseira (1,1 milhão de t/
ano). Houve a divulgação no relatório de uma Carta de Condicionan-
tes Técnico-Legais para o Aproveitamento de Recursos Minerais 
nos 15 municípios abrangidos pelo OTGM da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo, com 
síntese das classes restritivas, bem como sua combinação com o 
potencial mineral-econômico.

Nesse cenário, caberá ao PDUI a formulação de diretrizes capazes 
de encampar o tema da mineração de forma abrangente, levando 
em conta o potencial econômico da atividade e os meios de prover a 
preservação da exploração mineral no presente e no futuro.

V.5. Comércio exterior

A corrente de comércio exterior da RMVPLN foi de US$16, 4 bilhões 
em 2019, com exportações de US$10,6 bilhões e importações de 
US$5,9 bilhões, gerando saldo comercial positivo de US$4,7 bi-
lhões. São José dos Campos respondeu por 37% do total exportado 
pela região em 2019, com destaque para as aeronaves produzidas 
pela Embraer. Em segundo lugar figura Ilhabela, com US$2,9 bi-
lhões e cerca de 28% do total regional. Ambos os municípios tam-
bém exibem elevado saldo comercial, em função de baixas impor-
tações, comparativamente às vendas externas.

A participação das exportações da região no total do Estado foi de 
quase 5% em 2019, percentual que sobe para quase 10% quando se 
analisa as importações. Isso se explica pela elevada complexidade 
de produtos como aeronaves, cuja fabricação demanda a importa-
ção de diversos componentes.
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TABELA V.2.  Comércio exterior - RMVPLN (2019)

Município Exportações 
em US$ milhões 

Importações 
em US$ milhões

Saldo comercial  
em US$ milhões

Participação % na RMVPLN
Exportações Importações

Aparecida  0,53  2,49 -1,97 0,00% 0,04%
Bananal  -  0,01 -0,01 0,00% 0,00%
Caçapava  95,87  99,66 -3,79 0,91% 1,70%
Cachoeira Paulista  0,04  1,64 -1,60 0,00% 0,03%
Campos do Jordão  0,01  0,06 -0,05 0,00% 0,00%
Caraguatatuba  0,01  0,02 -0,01 0,00% 0,00%
Cruzeiro  95,67  126,96 -31,29 0,91% 2,16%
Cunha  0,09  - 0,09 0,00% 0,00%
Guaratinguetá  276,49  1.098,52 -822,03 2,62% 18,70%
Igaratá  0,04  0,14 -0,10 0,00% 0,00%
Ilhabela  2.916,49  0,12 2.916,37 27,65% 0,00%
Jacareí  785,53  635,79 149,74 7,45% 10,82%
Jambeiro  14,34  18,92 -4,57 0,14% 0,32%
Lavrinhas  0,00  - 0,00 0,00% 0,00%
Lorena  66,26  35,96 30,30 0,63% 0,61%
Monteiro Lobato  -  0,04 -0,04 0,00% 0,00%
Paraibuna  -  0,26 -0,26 0,00% 0,00%
Pindamonhangaba  575,22  413,62 161,60 5,45% 7,04%
Piquete  -  0,57 -0,57 0,00% 0,01%
Potim  4,14  2,27 1,87 0,04% 0,04%
Queluz  0,27  0,86 -0,58 0,00% 0,01%
Redenção da Serra  -  0,02 -0,02 0,00% 0,00%
Roseira  0,05  2,80 -2,75 0,00% 0,05%
Santa Branca  0,06  0,72 -0,66 0,00% 0,01%
São José dos Campos  3.933,05  1.070,55 2.862,49 37,28% 18,22%
São Sebastião  968,56  1.414,32 -445,76 9,18% 24,07%
Taubaté  810,25  941,06 -130,81 7,68% 16,02%
Tremembé  5,77  8,45 -2,68 0,05% 0,14%
Ubatuba  0,02  0,06 -0,04 0,00% 0,00%
RMVPLN  10.548,78  5.875,90 4.672,88 100,00% 100,00%
Estado de São Paulo  51.720,78  59.382,38 -7.661,60 - -

Obs: os municípios que não tiveram movimentação de comércio exterior em 2019 não constam da tabela. | Fonte: Comex-Stat. Ministério da Economia
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V.6. Emprego, renda e qualificação da mão de obra

A RMVPLN contava com um total de 574,4 mil empregos formais 
em 2019, pouco mais de 4% do total estadual. Apesar da diferença 
observada na comparação da estrutura produtiva da região em 
relação ao Estado, conforme comentado acima, a participação do 
emprego nos diversos setores de atividade assemelha-se muito 
com a verificada para o Estado. Assim, 52% dos empregos encon-
tram-se no setor de serviços, seguido por 21,7% no comércio e 
20,6% na indústria. 

O gráfico a seguir traz informações sobre a variação anual do nú-
mero de empregos formais de 2016 a 2019. Em 2019, especifica-
mente, nota-se um descolamento entre a região e o Estado: en-
quanto o emprego formal aumentou pouco acima de 3% no Estado, 
o crescimento foi nulo na RMVPLN. Na comparação 2016-2019, o 
emprego formal teve queda de 0,9%, sendo que o único setor com 
crescimento expressivo foi o de construção civil (+19,7%). Mais de 
50% dos empregos concentram-se nos municípios de São José dos 
Campos (31,7%), Taubaté (14,2%) e Jacareí (8,7%).

GRÁFICO V.3. Distribuição do emprego formal na RMVPLN,  
por setor de atividade (2019) - em %
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GRÁFICO V.4. Variação % anual do emprego formal –  
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A análise dos empregos por intensidade tecnológica na indústria 
denota uma região na qual 58% concentra-se na indústria de alta e 
média-alta tecnologia. A participação dos empregos industriais re-
lacionados à alta tecnologia (24% do total) posiciona-se bem acima 
da estrutura verificada para o Estado de São Paulo (13,3%). Pode-
-se dizer que tais ocupações estão majoritariamente concentradas 
na fabricação de aeronaves. (Gráfico V.5 e Mapa V.2)

Em relação aos empregos no setor de serviços, a maior parte en-
contra-se naqueles não intensivos em tecnologia – mesmo padrão 
observado para o Estado de São Paulo. Os SICs sociais, que abran-
gem as atividades ligadas à educação e saúde, respondem por mais 
de 18% do total de empregos no setor de serviços. (Gráfico V.6)

Observa-se, ainda, que os empregos formais se concentram, es-
pecialmente, em estabelecimentos pequenos, que possuem até 19 
empregados: 32% do total. Em seguida, vêm as empresas acima de 
1000 empregados, que respondem por 18% do total ante 24% para 
todo o Estado.  (Gráfico V.7)

GRÁFICO V.5. Distribuição do emprego na indústria na RMVPLN e no 
Estado de São Paulo, por intensidade tecnológica – em % (2019)
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GRÁFICO V.6. Distribuição do emprego nos serviços  
na RMVPLN e no Estado de São Paulo,  
por intensidade de conhecimento – em % (2019)
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Fonte: RAIS. Ministério da Economia.

MAPA V.2. Distribuição do emprego na indústria por intensidade tecnológica (em números absolutos)
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Ao considerar-se o emprego formal por nível de escolaridade na 
RMVPLN, cujos dados são apresentados na tabela a seguir, tem-se 
que a maioria desses empregos se concentra entre a população 
com ensino médio completo, com 61,8% do total, seguido por en-
sino superior, com 20,2%. Necessário ressaltar que esses percen-
tuais compõem a média da região e a observação individual permite 
verificar que os empregos mais precários, com grau de escolarida-
de de fundamental incompleto, respondem por entre 20% e 30% do 
total em alguns municípios menores.

O salário médio real pago aos trabalhadores formais da região era 
de R$ 2.283,00 em 2019. A média, contudo, esconde situações diver-
sas, com 13 dos 39 municípios apresentando salário médio abaixo 

GRÁFICO V.7. Distribuição do emprego formal nos municípios da 
RMVPLN e no Estado de São Paulo, por tamanho da empresa – 
em % (2019)
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TABELA V.3. Emprego formal por escolaridade (2019)

Município Fundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Médio 
completo

Superior 
completo

Aparecida 6,6% 19,3% 59,8% 14,4%
Arapeí 31,8% 11,4% 35,4% 21,4%
Areias 24,5% 21,7% 38,2% 15,7%
Bananal 18,9% 25,5% 39,1% 16,5%
Caçapava 5,6% 11,2% 66,5% 16,7%
Cachoeira Paulista 8,4% 9,1% 57,5% 25,0%
Campos do Jordão 8,7% 22,4% 54,4% 14,5%
Canas 10,5% 14,9% 57,3% 17,3%
Caraguatatuba 6,7% 11,6% 64,7% 17,0%
Cruzeiro 4,5% 7,7% 67,6% 20,2%
Cunha 21,1% 18,9% 45,2% 14,8%
Guaratinguetá 6,4% 16,6% 59,3% 17,7%
Igaratá 5,4% 17,0% 60,9% 16,7%
Ilhabela 8,6% 13,9% 58,6% 18,9%
Jacareí 6,7% 10,0% 62,2% 21,2%
Jambeiro 11,0% 11,5% 63,4% 14,1%
Lagoinha 27,0% 17,0% 44,5% 11,5%
Lavrinhas 14,6% 21,3% 42,0% 22,2%
Lorena 5,2% 9,1% 63,1% 22,6%
Monteiro Lobato 16,4% 17,7% 51,8% 14,1%
Natividade da Serra 23,6% 15,6% 41,8% 19,1%
Paraibuna 18,8% 18,2% 47,9% 15,1%
Pindamonhangaba 5,6% 10,4% 64,1% 19,9%
Piquete 10,1% 9,4% 61,0% 19,5%
Potim 6,8% 15,2% 53,6% 24,3%
Queluz 17,2% 21,0% 47,8% 14,0%
Redenção da Serra 9,9% 13,2% 66,6% 10,4%
Roseira 13,2% 15,6% 57,3% 14,0%

>>
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de R$ 2.000,00 e apenas 6 com valores acima de R$ 3.000,00, sendo 
estes: Caçapava, Jacareí, Jambeiro, Pindamonhangaba, Cruzeiro e 
São José dos Campos. No Estado de São Paulo, o salário médio 
pontuava R$ 3.273,00 em 2019, sendo que na RMVPLN apenas São 
José dos Campos situava-se acima desse patamar. A densidade de 
empregos, medida pela relação entre o número total de emprega-
dos e a área do município, mostra a concentração nos municípios 
de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Cruzeiro. Na RMVPLN, 
ela é de 35,51 empregos formais por km². (Mapa V.3)

Por fim, a relação entre o número de empregos formais existentes 
e a População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, o número de 
habitantes em idade e condições físicas para exercer algum ofício 
no mercado de trabalho, com idade entre 15 e 64 anos, é de 33%, 
indicando que estão assegurados empregos formais para pouco 
mais de um terço da população economicamente ativa. Essa situa-
ção repete-se em quase todo o Estado e no país, e se explica pela 
conjuntura econômica, que leva a uma precarização do emprego, 
com redução do emprego formal.

V.7. Turismo

O PIB do turismo no Estado de São Paulo é da ordem de R$183 
bilhões − dados estimados para 2020 pela CIET/SeturSP −, partici-
pando com 9,3% do PIB total.

Observa-se grande diversidade de segmentos turísticos na RM-
VPLN: lazer, aventura, turismo religioso, cultural, entre outras mo-
dalidades. A atividade é bem mais expressiva nas áreas exteriores 
à várzea do Rio Paraíba do Sul, nas quais as paisagens naturais das 
regiões serranas são exploradas. Associa-se a esta característica, 
o patrimônio arquitetônico e cultural presente na região, que reme-
te aos períodos da colonização e ao auge da cultura cafeeira.

Na faixa marginal à planície aluvionar, o turismo religioso tem 
maior importância, pela presença da Catedral Basílica Santuário 
Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no município 
de Aparecida, da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista 
e da igreja e do museu Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, em Gua-
ratinguetá, construídos em homenagem ao Frei Galvão. No entanto, 

Município Fundamental 
incompleto

Fundamental 
completo

Médio 
completo

Superior 
completo

Santa Branca 13,0% 14,0% 57,5% 15,5%
Santo Antônio do 
Pinhal 6,2% 16,1% 61,3% 16,3%

São Bento do 
Sapucaí 13,7% 13,4% 57,9% 14,9%

São José do 
Barreiro 21,0% 14,3% 42,9% 21,8%

São José dos 
Campos 4,1% 9,9% 62,5% 23,5%

São Luiz do 
Paraitinga 18,6% 13,5% 53,8% 14,1%

São Sebastião 9,6% 16,7% 58,7% 15,0%
Silveiras 28,9% 10,3% 43,5% 17,3%
Taubaté 5,4% 11,6% 61,6% 21,4%
Tremembé 10,0% 13,5% 57,4% 19,0%
Ubatuba 7,2% 14,1% 67,9% 10,8%
RMVPLN 6,2% 11,9% 61,8% 20,2%
Estado de São 
Paulo 7,5% 13,0% 55,3% 24,1%

Fonte: RAIS. Ministério da Economia

>>
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Fonte: RAIS, 2019.

MAPA V.3. Densidade de empregos formais (2019)
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também estão presentes dois roteiros turísticos nessa faixa: o Cir-
cuito Caminhos do Rio Paraíba o Circuito Paulista da Estrada Real.

Esses diversos segmentos apresentam um perfil diversificado de 
demanda a montante, bem como desdobramentos igualmente di-
versos a jusante. Por ser uma cadeia produtiva com baixa tendên-
cia de concentração, pois os atrativos e produtos turísticos estão 
distribuídos no espaço territorial, há características específicas e 
diferenciadas que devem ser observadas quando se analisa esse 
setor. Assim, para que sejam corretamente trabalhadas as diretri-
zes para o setor de turismo, no âmbito do PDUI, deve-se proceder 
conjuntamente com os municípios um diagnóstico dos blocos e elos 
que formam essa cadeia.

Além dos blocos principais formados por alojamentos e alimenta-
ção, devem ser levantados os dados de infraestrutura, de promo-
ção, divulgação, e outros aspectos, para que isso resulte em uma 
matriz com as dificuldades e os potenciais existentes para a ex-
pansão do setor na região.,  A partir daí devem ser elaboradas as 
diretrizes para políticas públicas nesse tema − sempre lembrando 
que uma efetiva ação para o fomento desse segmento exigirá uma 
abordagem transversal e multidisciplinar.

A Mantiqueira Paulista e o Litoral Norte fazem parte do Programa 
Rotas Cênicas Paulistas24. O programa tem como objetivo hierar-
quizar os destinos em cada rota, agregando valor, em termos de 
qualidade visual e especial, à paisagem e à população. A ideia é que 
a os atrativos presentes nas rotas se tornem uma ferramenta para 

24  Ver https://rotacenica.com/downloads/#masterplans. Acesso em 11/11/2021.

a proteção das paisagens e das comunidades, e para a promoção e 
o fortalecimento dos valores estético, ambiental e cultural dos re-
cursos naturais e do patrimônio histórico-cultural das localidades 
em que estão inseridas.

Na Mantiqueira, as diversas paisagens são divididas em: Rota Ver-
tente da Serra; Rota do Arvoredo; Rota Campista e Rota do Livro. No 
Litoral Norte, são as seguintes rotas: Rota da Enseada e Rota Costa 
Atlântica. Nas rodovias e nos trajetos que cortam as paisagens estão 
sendo instalados/melhorados uma série de paradouros e equipa-
mentos (mirantes, pontos de informação turística, pontos de ônibus 
etc.), que visam dar apoio ao turismo em cada uma das rotas.

Dados da RAIS do Ministério do Trabalho, contemplando as ativida-
des características do turismo − hospedagem, alimentação, trans-
porte de passageiros, agências de viagens, lazer, locação de veí-
culos e organização de eventos − demonstram que os vínculos de 
empregos formais na área do turismo são estabelecidos no entorno 
da Via Dutra e no Litoral Norte, com destaque para os municípios de 
Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba, São José dos Campos, Taubaté, 
Campos de Jordão e Aparecida, que concentram entre 2.252 e 9.579 
vínculos. O total de vínculos no setor era de 43 mil em 2019.

V.8. Investimentos anunciados

A previsão de investimentos na RMVPLN entre 2012 e 2020, de acor-
do com a Pesquisa de Investimentos do Estado de São Paulo realiza-
da pelo SEADE, foi de R$28,7 bilhões, totalizando 208 anúncios. Por 
setor de atividade, nota-se que os maiores valores foram dirigidos à 
indústria, que recebeu R$16,3 bilhões do total investido para amplia-
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Fonte: RAIS, 2019.

MAPA V.4. Vínculos formais – emprego – turismo
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ção e modernização. Em seguida, vêm o segmento de infraestrutura, 
com 21% do total, e o de serviços, com 7%. O setor agropecuário teve 
apenas um investimento anunciado no período, de R$2 milhões.

Dos 208 anúncios, cerca de 48% foram dirigidos à ampliação de em-
preendimentos na indústria, na infraestrutura e nos serviços; 29% à 
ampliação e à modernização; e 22,5% à implantação e modernização.

No setor industrial, os destaques em ampliação são as empresas 
Novelis, Embraer e Volkswagen; em ampliação/modernização, a 
Embraer e Novelis; e em implantação são as empresas Chery e Vi-
siona Tecnologia Espacial. Já no setor serviços, os maiores investi-
mentos em implantação são do Plaza Shopping Jacareí, do Centro 

Empresarial Aeroespacial Caçapava, do Via Vale Garden Shopping, 
do Shopping Fashion Vale Outlet e do Pátio Pinda Shopping. Em in-
fraestrutura destacam-se os investimentos em ampliação do Con-
sórcio Litoral Norte e da Dersa. No setor de comércio, destaca-se 
a implantação de grandes empreendimentos, como Havan Spani 
Atacadista e Renner.

GRÁFICO V.8. Distribuição dos investimentos anunciados para a 
RMVPLN por setor (2012-2020)

71,3
%

20,9
%

6,7% 1,2% 0,0%

Industria
Infraestrutura
Serviços
Comércio
Agropecuária

Fonte: SEADE

TABELA V.4. Investimentos anunciados para a RMVPLN,  
segundo tipo de investimentos (2012-2020)

Rótulos de linha Soma  (milhões de Reais) Contagem de tipo
Ampliação  13.928,81 51
Indústria  8.315,36 25
Infraestrutura  5.542,70 16
Serviços  70,75 10
Ampliação/modernização  8.315,06 32
Comércio  4,00 3
Indústria  7.912,86 10
Infraestrutura  100,80 9
Serviços  297,40 10
Implantação  6.459,36 120
Agropecuária  2,00 1
Comércio  334,70 40
Indústria  4.231,87 14
Infraestrutura  348,45 3
Serviços  1.542,34 62
Modernização  7,21 5
Indústria  4,30 1
Infraestrutura  2,70 1
Serviços  0,21 3
Total geral  28.710,44 208

Fonte: SEADE
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V.9. Inovação e economia criativa

Diversos centros de pesquisa, desenvolvimento e tecnologia estão 
situados na RMVPLN, com destaque para um extenso grupo de uni-
versidades, como já mencionado anteriormente – Unesp, Unifest, 
USP, ITA, Univap e Fatecs. Além disso, São José dos Campos abriga 
um dos maiores centros tecnológicos da América Latina e o maior 
parque tecnológico do Brasil, com um complexo de inovação e em-
preendedorismo com mais de 300 empresas e instituições de ensi-
no e pesquisa. É nessa região que se encontram o Instituto Tecno-
lógico da Aeronáutica (ITA), o Centro Técnico Aeroespacial (CTA), o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Empresa Brasi-
leira de Aeronáutica (Embraer), entre outras empresas dos setores 
aeronáutico, petroquímico e automobilístico.
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VI. Dinâmica ambiental

VI.1. Patrimônio ambiental e paisagístico

VI.1.1. Unidades de conservação e áreas tombadas
O território da RMVPLN é extenso e heterogêneo, abrigando muitos 
dos desafios que a dimensão ambiental coloca para cada um dos 
seus compartimentos − da Serra da Mantiqueira ao Vale do Rio Pa-
raíba do Sul, passando pela Serra da Bocaina, pelos Mares do Morro 
entre o vale e a Serra do Mar, até as encostas e planícies litorâneas.

Para dar início ao vasto percurso pelos patrimônios ambiental e 
paisagístico da RMVPLN, a cartografia − que reúne o relevo e a hi-
drografia da região − ilustra bem toda essa rica diversidade. Rica 
em recursos hídricos, com extensa rede de cursos d’água, nascen-
tes e represas, e altitudes que vão de quase 2.500 metros (Pedra da 
Mina, Serra da Mantiqueira, municípios de Lavrinhas e Queluz), até 
o nível do mar, nos municípios do litoral norte.

As Unidades de Conservação (UCs), de importância estratégica para 
o desenvolvimento territorial sustentável, foram organizadas como 
de proteção integral (PI) e uso sustentável (US) pela Lei Federal n.º 
9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação da Natureza (SNUC). Desempenham papel fundamental na 
proteção da vegetação nativa, da paisagem e dos recursos hídricos, 
em especial os mananciais de abastecimento público de água (Lei 
Estadual nº 9.866/1997 das diretrizes para a proteção e recupera-
ção das bacias hidrográficas dos mananciais).

Segundo a lei do SNUC, os objetivos das Unidades de Proteção In-
tegral são “a manutenção dos ecossistemas livres de alterações 
causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto 
dos seus atributos naturais”. Já as Unidades de Uso Sustentável 
visam à “exploração do ambiente de maneira a garantir a perenida-
de dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de 
forma socialmente justa e economicamente viável”. Assim, resumi-
damente, pode-se dizer que o objetivo básico das Unidades de Pro-
teção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso 
indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previs-
tos em lei. E o objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais.

O Estado de São Paulo dispõe de um expressivo conjunto de Uni-
dades de Conservação, com categorias variadas de proteção. Os 
dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação do Mi-
nistério do Meio Ambiente (BRASIL, 2021 – MMA/CNUC, quadro 
a seguir)), informam que a RMVPLN possui 49 UCs, sendo 16 de 
Proteção Integral e 33 de Uso Sustentável, abrigando importan-
tes remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlânti-
ca. Se somadas, as áreas abrangidas pelas UCs representariam 
cerca de 70% do território da RMVPLN, porém, há sobreposições 
que impedem essa simples soma. Além dessas do CNUC, existe 
mais uma UC de Uso Sustentável em Caçapava - Área de Proteção 
Ambiental Municipal da Serra do Palmital, com 4.942 hectares 
(ha) e Plano de Manejo elaborado.
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Fonte: SIMA/CPLA, 2013. IBGE, 2017.

MAPA VI.1. Relevo e hidrografia



131

Em termos de extensão territorial, os destaques das UCs de Prote-
ção Integral são: o Parque Estadual da Serra do Mar, com 1.457,58 
km² (12,5% do total de áreas de UCs da região); o Refúgio de Vida 
Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, federal, com 674,72 km² 
(5,8%); o Parque Nacional da Serra da Bocaina, com 388,88 km² na 
sua porção paulista (3,34%); o Parque Estadual de Ilhabela, com 
293,18 km² (2,5%); e o Parque Estadual de Campos do Jordão, com 
82 km² (0,7%). 

Das Unidades de Conservação de Uso Sustentável, os destaques 
em extensão territorial são: a APA Marinha do Litoral Norte, es-
tadual, com 3.163,67 km² (27,2%); a APA Bacia do Paraíba do Sul, 
federal, com 2.925,98 km² (25,2%); a APA Serra da Mantiquei-
ra, federal, , com 1.235,24 km² (10,6%); a APA Silveiras, esta-
dual, como 414,74 km² (3,6%); a APA Sapucaí Mirim, estadual, 
com 388,20km² (3,3%); a APA Campos do Jordão, estadual, com 
288,87 km² (2,5%); e a APA São Francisco Xavier, estadual, com 
119,80 km² (1%).

De importância socioambiental e histórica, vale destacar a presen-
ça de duas Terras Indígenas (TI) da Etnia Guarani e três Territórios 
de Comunidades Quilombolas, presentes na sub-região do Litoral 
Norte, nos municípios de Ubatuba e São Sebastião. Segundo infor-
mações do GEO-SEADE, a TI de Ubatuba, denominada Boa Vista 
Sertão do Promirim, tem uma parte na fase Regularizada e a outra 
na fase Declarada, sendo considerada como Tradicionalmente ocu-
pada. A TI de São Sebastião − Ribeirão Silveira está na fase Declara-
da e é considerada como Tradicionalmente ocupada.

Segundo informações do Instituto de Terras do Estado de São Pau-
lo25, os três Territórios de Comunidades Quilombolas estão loca-
lizados em Ubatuba – Caçandoca, Itamambuca e Cambury, todos 
com Relatórios Técnicos Científicos elaborados em cumprimento 
às exigências legais relativas aos procedimentos de reconhecimen-
to de comunidades remanescentes de quilombo no Estado de São 
Paulo, visando à emissão dos títulos de propriedade da terra ocu-
pada pela comunidade.

Vale destacar, ainda, como fonte de informação sobre áreas de 
interesse ambiental, o levantamento e o georreferenciamento 
dos planos diretores municipais, descritos nos documentos do 
macrozoneamento.

A linha do tempo do início da criação das Unidades de Conserva-
ção na região da RMVPLN data da década de 1940, com a criação 
da Floresta Nacional de Lorena e do Parque Estadual de Campos do 
Jordão. Na década de 1960, foi criada a Estação Ecológica Estadual 
de Bananal e, na de 1970, o Parque Nacional da Serra da Bocaina 
(na porção paulista abrange municípios da sub-região de Cruzeiro, 
além de Ubatuba), os parques estaduais da Serra do Mar, de Ilhabela 
e da Ilha Anchieta (abrangendo municípios na encosta e no litoral) 
e o Parque Natural Municipal do Trabiju (Pindamonhangaba). Nos 
anos 1980 e 1990, a ênfase foi dada às Áreas de Proteção Ambiental 

25  “O direito das comunidades remanescentes de quilombos à propriedade da ter-
ra que ocupam está prevista na Constituição de 1988. O Itesp é responsável, em São 
Paulo, pelo reconhecimento dos quilombos e de seus territórios, por meio do Relatório 
Técnico-Científico (RTC), publicado no Diário Oficial do Estado. Após o reconhecimento, 
é possível a titulação, para garantir a permanência das comunidades quilombolas em 
suas áreas, que não podem ser vendidas. Das comunidades remanescentes de qui-
lombos apontadas, 27 já foram reconhecidas; 6 delas estão tituladas pelo governo, em 
terras devolutas.” ITESP (2021)
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Fonte: SEADE, 2020, MapBiomas, 2020, ITESP, 2018

MAPA VI.2. Unidades de conservação, terras indígenas e territórios quilombolas
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(APAs), como as APAs federais da Bacia do Rio Paraíba do Sul, da 
Mantiqueira e Estadual de Silveiras. E, nos anos 2000, as RPPNs. 

Do total das 50 Unidades de Conservação identificadas como inci-
dentes total ou parcialmente no território da RMPLN, 12 têm Plano 

de Manejo elaborado e 13 possuem conselho gestor. Neste con-
texto, vale registrar que não foi identificada demanda para que as 
RPPNs tenham conselho gestor.

TABELA VI.1. Unidades de conservação, cadastro nacional de unidades de conservação (2021)

Nome da UC Esfera 
administrativa

Categoria de 
manejo

Ano de 
criação Área km²

% das 
áreas das 

UCs
Municípios 
abrangidos

Plano de 
manejo

Conselho 
gestor

Grupo de 
UC*

APA Bacia do 
Paraíba do Sul Federal Área de Proteção 

Ambiental 1982 2.925,98 25,16% Aparecida não não US

APA Baleia Sahy Municipal Área de Proteção 
Ambiental 2013 3,93 0,03% São Sebastião sim sim US

APA Campos do 
Jordão Estadual Área de Proteção 

Ambiental 1984 288,87 2,48% Campos do Jordão não não US

APA do Banhado Estadual Área de Proteção 
Ambiental 2002 31,21 0,27% São José dos 

Campos não não US

APA Marinha do 
Litoral Norte Estadual Área de Proteção 

Ambiental 2008 3.163,67 27,20%
Caraguatatuba, 
Ilhabela, São 
Sebastião, Ubatuba

não não US

APA São 
Francisco Xavier Estadual Área de Proteção 

Ambiental 2002 119,8 1,03% São José dos 
Campos sim não US

APA Sapucaí 
Mirim Estadual Área de Proteção 

Ambiental 1998 388,2 3,34%
Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento 
do Sapucaí

não não US

APA Serra da 
Mantiqueira Federal Área de Proteção 

Ambiental 1985 1.235,24 10,62%

Campos do 
Jordão, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, 
Lorena, Lavrinhas, 
Pindamonhangaba, 
Piquete, Queluz, 
Santo Antônio do 
Pinhal, São Bento 
do Sapucaí

não sim US

>>
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Nome da UC Esfera 
administrativa

Categoria de 
manejo

Ano de 
criação Área km²

% das 
áreas das 

UCs
Municípios 
abrangidos

Plano de 
manejo

Conselho 
gestor

Grupo de 
UC*

APA Silveiras Estadual Área de Proteção 
Ambiental 1984 414,74 3,57%

Areias, Cruzeiro, 
Lavrinhas, Queluz, 
Silveiras

não não US

ARIE da Pedra 
Branca Estadual

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico

1987 6,36 0,05% Tremembé não não US

ARIE de São 
Sebastião Estadual

Área de 
Relevante 
Interesse 
Ecológico

2008 6,08 0,05%
Caraguatatuba, 
Ilhabela, São 
Sebastião, Ubatuba

não não US

Estação 
Ecológica 
Bananal

Estadual Estação 
Ecológica 1964 8,85 0,08% Bananal não sim PI

Estação 
Ecológica 
Tupinambás

Federal Estação 
Ecológica 1987 24,64 0,21% São Sebastião, 

Ubatuba sim sim PI

Floresta Nacional 
de Lorena Federal Floresta 1934 2,81 0,02% Lorena não sim US

Monumento 
Natural Estadual 
da Pedra do Baú

Estadual Monumento 
Natural 2010 31,56 0,27% São Bento do 

Sapucaí não não PI

Monumento 
Natural 
Municipal do Pico 
do Itaguaré

Municipal Monumento 
Natural 2012 33,31 0,29% Cruzeiro não sim PI

Parque Estadual 
da Ilha Anchieta Estadual Parque 1977 8,22 0,07% Ubatuba sim sim PI

Parque Estadual 
da Serra do Mar Estadual Parque 1977 1.457,58 12,53%

São Luís do 
Paraitinga, São 
Sebastião, Ubatuba, 
Caraguatatuba, 
Cunha (SP), 
Natividade da 
Serra, Paraibuna

sim sim PI

>>

>>
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Nome da UC Esfera 
administrativa

Categoria de 
manejo

Ano de 
criação Área km²

% das 
áreas das 

UCs
Municípios 
abrangidos

Plano de 
manejo

Conselho 
gestor

Grupo de 
UC*

Parque Estadual 
de Campos do 
Jordão

Estadual Parque 1941 82,05 0,71% Campos do Jordão sim sim PI

Parque Estadual 
de Ilhabela Estadual Parque 1977 293,18 2,52% Ilhabela sim não PI

Parque Estadual 
Dos Mananciais 
de Campos do 
Jordão

Estadual Parque 1993 5,17 0,04% Campos do Jordão sim não PI

Parque Nacional 
da Serra da 
Bocaina

Federal Parque 1971 388,88 3,34%
Areias, Cunha, São 
José do Barreiro, 
Ubatuba

sim sim PI

Parque Natural 
Municipal 
Augusto Ruschi

Municipal Parque 2010 2,44 0,02% São José dos 
Campos sim sim PI

Parque Natural 
Municipal do 
Banhado

Municipal Parque 2012 1,76 0,02% São José dos 
Campos não não PI

Parque Natural 
Municipal do 
Juqueriquerê

Municipal Parque 2012 0,04 0,00% Caraguatatuba não não PI

Parque Natural 
Municipal do 
Trabiju

Municipal Parque 1979 5,84 0,05% Pindamonhangaba não sim PI

Parque Natural 
Municipal Vale do 
Itaim

Municipal Parque 2018 1,9 0,02% Taubaté não não PI

Refúgio de Vida 
Silvestre do 
Arquipélago de 
Alcatrazes

Federal Refúgio de Vida 
Silvestre 2016 674,72 5,80% São Sebastião sim sim PI

RPPN Besouro 
de Fogo Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2019 0,36 0,00% São José do 
Barreiro não não US

>>

>>
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Nome da UC Esfera 
administrativa

Categoria de 
manejo

Ano de 
criação Área km²

% das 
áreas das 

UCs
Municípios 
abrangidos

Plano de 
manejo

Conselho 
gestor

Grupo de 
UC*

RPPN Caburé Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2016 1,14 0,01% São José do 
Barreiro não não US

RPPN Chacara 
Santa Inez Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2015 0,06 0,00% Bananal não não US

RPPN Fazenda 
Bela Aurora Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

1999 0,86 0,01% Cruzeiro não não US

RPPN Fazenda 
Renopolis Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2011 0,83 0,01% Santo Antônio do 
Pinhal não não US

RPPN Fazenda 
San Michele Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2001 0,41 0,00% São José dos 
Campos não não US

RPPN Gigante do 
Itaguaré Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2018 3,58 0,03% Cruzeiro não não US

RPPN Morro do 
Curussu Mirim Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

1999 0,23 0,00% Ubatuba não não US

RPPN O Primata Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2011 3,53 0,03% São José dos 
Campos não não US

RPPN Pedra da 
Mina Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2013 6,33 0,05% Queluz não não US

>>

>>
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Nome da UC Esfera 
administrativa

Categoria de 
manejo

Ano de 
criação Área km²

% das 
áreas das 

UCs
Municípios 
abrangidos

Plano de 
manejo

Conselho 
gestor

Grupo de 
UC*

RPPN Pousada 
Campos da 
Bocaina

Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2010 0,04 0,00% São José do 
Barreiro não não US

RPPN Reserva 
Dos Muriquis Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2018 0,44 0,00% São José dos 
Campos não não US

RPPN Reserva 
Rizzieri Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2003 0,13 0,00% São Sebastião não não US

RPPN Rio 
Vermelho Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2013 0,23 0,00% Bananal não não US

RPPN Santa Rita 
de Cassia Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2015 1,98 0,02% Queluz não não US

RPPN Serra da 
Bocaina Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2019 0,2 0,00% São José do 
Barreiro não não US

RPPN Serrinha Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2014 2,45 0,02% Queluz não não US

RPPN Sítio do 
Jacu Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2001 0,02 0,00% Caraguatatuba não não US

RPPN Sitio 
Manaca Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2012 0,25 0,00% Guaratinguetá não não US

>>

>>
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Nome da UC Esfera 
administrativa

Categoria de 
manejo

Ano de 
criação Área km²

% das 
áreas das 

UCs
Municípios 
abrangidos

Plano de 
manejo

Conselho 
gestor

Grupo de 
UC*

RPPN Sítio São 
Joaquim I Estadual

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2020 0,13 0,00% São Bento do 
Sapucaí não não US

RPPN Toque 
Toque Pequeno Federal

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 
Natural

2000 0,03 0,00% São Sebastião não não US

Total 11.630,27 100,00%

Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 2021
(https://dados.gov.br/dataset/unidadesdeconservacao/resource/baf25448-5064-4ece-9a0e-d778b0eca542, acesso em 01/10/2021)
*Grupo de UC: US – Uso Sustentável; PI – Proteção Integral. 
Além dessas 49 UCs, inclui-se duas outras, MONA Serra da Mantiqueira criada em 2021 e APA Municipal  Serra do Palmital.

VI.1.2. Zoneamento ecológico econômico do Litoral Norte
Além das unidades de conservação, destaca-se o importante pa-
pel do Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte (ZEE-LN) 
para a proteção dessa porção ambientalmente frágil do território 
da RMVPLN. Definido por legislação específica em âmbitos nacio-
nal e estadual, o ZEE constitui um instrumento de ordenamento 
territorial e planejamento ambiental que visa identificar e definir o 
potencial e a vocação de cada área do território.

Em 2002, o Decreto Federal nº 4.297/02 regulamentou a implemen-
tação do ZEE no território nacional como instrumento da Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/81) e estabeleceu 
as regras gerais para sua execução. No Estado de São Paulo, a Po-
lítica Estadual de Mudanças Climáticas (Lei Estadual n.º 13.798/09, 
regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 55.497/10) instituiu o ZEE 
como um de seus instrumentos.

O ZEE-LN abrange os municípios de São Sebastião, Ilhabela, Ca-
raguatatuba e Ubatuba, região com diversidade de recursos natu-
rais e elevado potencial turístico, que podem ser ameaçados em 
decorrência da intensa especulação imobiliária, do parcelamento 
irregular do solo, da pesca predatória e das estruturas náuticas 
e atividades portuárias em desconformidade com a conservação 
dos recursos marinhos. Foi inicialmente regulamentado pelo De-
creto Estadual nº 49.215/2004, considerando a necessidade de 
promover o ordenamento territorial e disciplinar os usos dos re-
cursos naturais.

Em virtude das dinâmicas econômicas, sociais e ambientais, este 
instrumento de planejamento foi revisado pelo Grupo Setorial de 
Coordenação do Gerenciamento Costeiro, órgão colegiado com-
posto por representantes do Estado, prefeituras e sociedade civil. 
Em 8 de novembro de 2017, foi promulgado o Decreto Estadual nº 

>>
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62.913/2017, que dispõe sobre a revisão do Zoneamento Ecológico-
-Econômico do Setor do Litoral Norte, estabelecendo as normas de 
uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais a serem 
observadas em cada uma das zonas e subzonas de que trata o refe-
rido diploma, ficando revogado o Decreto Estadual nº 49.215/2004.

O ZEE-LN engloba os ecossistemas terrestres, marinhos e de tran-
sição, sendo que, por suas características especiais, os ecossis-
temas de transição poderão ter suas normas, diretrizes e metas 
estabelecidas ora no Zoneamento Terrestre, ora no Zoneamento 
Marinho, ou ainda em ambos.

Para o processo de construção do macrozoneamento do PDUI, con-
siderou-se o zoneamento terrestre na leitura unificada das macro-
zonas municipais (SIMA, 201726), cuja espacialização está expressa 
nas figuras a seguir.

26  Disponível em https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/zonea-
mento/zoneamento-ecologico-economico/litoral-norte/, acesso em 01/10/2021.

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/litoral-norte/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/litoral-norte/
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Fonte: SIMA, 2017.

FIGURA VI.1. Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte (2017)
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VI.2. Cobertura da terra

Analisar a cobertura de vegetação nativa nos municípios é essencial 
como indicador para a sua qualidade ambiental, uma vez que são 
importantes para manutenção de diversos serviços ecossistêmicos 
que a região necessita. Em seu conjunto, a RMVPLN apresenta 34% 
do seu território coberto com vegetação natural. O destaque é a 
sub-região do Litoral Norte, com mais de 86% de seu território com 
cobertura vegetal natural, concentrado numa sub-região que re-
presenta 30% do total da RM.

Destacam-se, também, os municípios de Monteiro Lobato (sub-
-região 1), Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Ben-
to do Sapucaí (sub-região 2), Piquete (sub-região 3) e São José do 
Barreiro e Bananal (sub-região 4), com bons índices de cobertura 
vegetal. Analisando a expansão da área urbana no Mapa MapBio-
mas 2013 – 2020 no item II da Estrutura Urbana, é possível iden-
tificar que boa parte do crescimento do período se dá nos municí-
pios do Litoral Norte.

Vale destacar, ainda, que a sub-região do Litoral Norte vem sofren-
do cada vez mais pressão da ocupação urbana sobre suas áreas 
ambientalmente frágeis (mapa de expansão da mancha urbana, 
com % por sub-região).

Quando se coteja as informações sobre áreas protegidas e o Mapa 
de Cobertura da Terra do Projeto MapBiomas 2020 (mapa VI.3), al-
guns aspectos a respeito do território da RMVPLN são evidenciados, 
a saber: 

 ❏ as principais e mais extensas áreas de formação florestal se 
localizam nas porções serranas (Mantiqueira, Bocaina e Mar);

 ❏ predominam extensas áreas de pastagem, especialmente 
nos Mares de Morros entre o vale e as serras do Mar e Bocai-
na, na bacia do Rio Paraíba do Sul;

 ❏ a silvicultura se espalha em manchas em várias porções do 
vale, mais evidentes próximo de Taubaté e da RMSP, onde se 
localizam fábricas de papel e celulose;

 ❏ as principais áreas de agricultura, assim como as de áreas 
urbanizadas, se localizam especialmente no vale, próximas 
aos eixos do Rio Paraíba e da Via Dutra.

Com o objetivo de restaurar e proteger importantes áreas de inte-
resse ambiental (para a conexão de remanescentes florestais, ado-
ção de boas práticas agrícolas e proteção de áreas estratégicas para 
produção de água), a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo (SIMA/GESP) e o Programa Biota Fapesp27 
empenharam-se na indicação de áreas prioritárias e corredores 
ecológicos, 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. Um dos resul-
tados desses esforços se traduz no mapa de áreas prioritárias da 
bacia do Rio Paraíba do Sul (mapa VI.4). 

27  https://fapesp.br/biota/.
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Fonte: MapBiomas, 2020

MAPA VI.3. Cobertura da terra, RMVPLN (2020)
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MAPA VI.4. Áreas prioritárias para restauração e conservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul
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Como desdobramento desse trabalho no Vale do Paraíba, o Projeto 
Conexão Mata Atlântica28, entre outras ações, vem aplicando desde 
2017 o instrumento de incentivo econômico denominado Pagamen-
to por Serviços Ambientais, nas modalidades Proteção de Vegeta-
ção Nativa e Uso Múltiplo, em que o proprietário ou posseiro rece-
be recursos para restaurar e conservar a vegetação nativa e para 
adotar boas práticas agrícolas. Nas duas figuras a seguir é possível 
identificar áreas na região do Vale do Paraíba que estão recebendo 
esses recursos.

VI.3. Áreas de risco ambiental

A expansão urbana sobre as áreas de maior declividade − assim 
como a ocupação de fundos de vale e sua consequente impermea-
bilização – são causadoras das principais ocorrências de áreas de 
risco por escorregamento das encostas e alagamentos ou inunda-
ção. O crescimento urbano desordenado, a ausência ou mesmo a 
precariedade de infraestruturas e o adensamento populacional em 
moradias de baixo padrão construtivo, contribuem para o aumento 
significativo dos escorregamentos e inundações em áreas urbanas.

A Política Nacional de Defesa Civil (PNPDEC), Lei nº 12.608/2012, 
estabelece, em seu Artigo 8º, que é de competência municipal 
identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a 
fiscalização dessas áreas, manter a população informada e prover 
solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres, 
entre outras atribuições. O Artigo 14 define ainda que os programas 
habitacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos mu-

28  SÃO PAULO (2021). SIMA – Projeto Conexão Mata Atlântica.

nicípios devem priorizar a relocação de comunidades atingidas e de 
moradores de áreas de risco.

Assim, entende-se como necessária a articulação metropolitana 
para gestão de riscos ambientais (geológicos, hidrológicos, meteo-
rológicos, climatológicos e tecnológicos), alinhado às diretrizes e 
estratégias da PNPDEC, em especial no que tange às responsa-
bilidades dos municípios, e integração desta política às demais 
políticas setoriais municipais e regionais, uma vez que os riscos 
ambientais devem ser entendidos dentro de uma visão sistêmica e 
permanentemente monitorados.

O Artigo 12 do Estatuto da Metrópole confere ao Plano de Desen-
volvimento Urbano Integrado o dever de apresentar uma “delimi-
tação das áreas com restrições à urbanização, visando à proteção 
do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas 
a controle especial pelo risco de desastres naturais”. Para esta de-
limitação, é preciso fazer um levantamento dos dados geográficos 
referentes aos riscos ambientais existentes para os municípios da 
RMVPLN, com o objetivo de avaliá-los e organizá-los de forma con-
junta, verificando a necessidade de atualizar ou elaborar outros 
mapeamentos. 

Os instrumentos de avaliação e mapeamento de risco, em esca-
las regional e local, fornecem diretrizes para o desenvolvimento 
urbano e o ordenamento territorial, promovendo a resiliência dos 
municípios, seja evitando a formação de novas áreas de risco, ou 
por meio do gerenciamento das áreas já existentes, aumentando a 
segurança das populações expostas. Esses instrumentos são dis-
ponibilizados por instituições que trabalham com o tema do risco, 
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Fonte: SÃO PAULO (2021f) – SIMA

FIGURA VI.2. Projeto Conexão Mata Atlântica – áreas atendidas – PSA Proteção (SIMA, 2018)
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Fonte: SÃO PAULO (2021f) – SIMA

FIGURA VI.3. Projeto Conexão Mata Atlântica – áreas atendidas – PSA uso múltiplo (SIMA, 2018)
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Fonte: IG, 2014; MapBiomas, 2020.

MAPA VI.5. Perigo de escorregamento e áreas urbanas
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Fonte: IG, 2014; MapBiomas, 2020.

MAPA VI.6. Perigo de inundação e áreas urbanas
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que disponibilizam seus dados ao público por meio de sites e pla-
taformas de dados espaciais, como Datageo, Geoportal da Defesa 
Civil do Estado de São Paulo, Infraestrutura de Dados Espaciais do 
Estado de São Paulo (IDE-SP), Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais (INDE), entre outros.

Para a RMVPLN, foi feita uma sobreposição de mapas do Institu-
to Geológico (2014) sobre perigos de escorregamento e perigos de 
inundação com os mapas do MapBiomas das áreas urbanas, para 
levantar indicativos de pontos de atenção para a ação metropolitana.

Quanto ao perigo de escorregamento, de maneira geral, destacam-
-se as encostas serranas e litorâneas. Quando se observa este pe-
rigo em relação às áreas urbanas, destacam-se áreas nos municí-
pios de Campos de Jordão e litorâneos.

Em relação ao mapa de perigo de inundação, de maneira geral, ele 
está presente nas planícies do Rio Paraíba e litorâneas. Quando se 
observa esse perigo em relação às áreas urbanas, destacam-se 
áreas nos municípios do eixo da Via Dutra e litorâneos.

VI.4. Qualidade do ar

Os problemas causados pela poluição ambiental trazem prejuízos 
à saúde humana, ao bem-estar público, além de danos à flora e à 
fauna, o que torna a discussão sobre a sustentabilidade assunto 
premente − que deve ser encarado visando à preservação da vida 
no planeta. O Estado de São Paulo vem se aparelhando ao longo 
dos anos para o enfrentamento das questões ambientais − sem dei-
xar de lado o relacionamento com outras esferas de governo que 

também se responsabilizam, pelo menos em parte, pela gestão do 
meio ambiente (SÃO PAULO, 201929).

A presença e a disseminação do coronavírus (SARS-CoV-2) demons-
traram, mais uma vez, o quanto é frágil a cadeia que mantém a bio-
diversidade, reforçando a primordial necessidade de um meio am-
biente saudável e sustentável − bem como repensar os padrões de 
consumo e a maneira como as pessoas vivem. As informações gera-
das no período em que houve, em maior ou menor grau, isolamento 
social e redução de algumas atividades, proporcionam uma base de 
dados importante para comparação com resultados históricos, e per-
mitirão avaliar a influência de alguns fatores na qualidade ambiental, 
possibilitando, eventualmente, reavaliar políticas públicas voltadas à 
melhoria da qualidade ambiental (SÃO PAULO, 202030).

Sete estações automáticas formam a rede de monitoramento da 
qualidade do ar na RMVPLN, que medem e comparam a quantida-
de de poluentes dispersos no ar. Três delas ficam em São José dos 
Campos, uma em Jacareí, uma em Taubaté, uma em Guaratinguetá 
e outra em São Sebastião, como mostra o quadro a seguir.

Com base em um comparativo de dados das estações fixas e móveis 
nos cinco municípios das UGRHIs 2 e 3, foi possível notar diferenças 
em quantidades de emissão de gases poluentes na atmosfera. 

O quadro a seguir apresenta números para duas situações: uma 
de normalidade (2019) e outra considerando a pandemia (2020). 
No município de São José dos Campos, as estações fixas regis-

29  CETESB. 2020a.
30  CESTEB. 2019.
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QUADRO VI.1. Qualidade do ar na RMVPLN

Locais com monitoramento automático Emissão (1000 t/ano)

Município População Frota Fontes CO (Monóxido 
de Carbono)

HC 
(hidrocarbonetos)

Nox 
(Dióxido de 
Nitrogênio)

MP (Material 
Particulado)

SOx (Dióxido 
de Enxofre) Total

2020

Guaratinguetá 122.505 38.922
Fixa (3 in.) 0,003 0,280 0,400 0,080 0,060 0,823
Móvel 1,300 0,240 0,830 0,020 0,010 2,400

Jacareí 235.416 69.947
Fixa (10 in.) 2,810 0,520 2,980 0,850 0,590 7,750
Móvel 1,600 0,330 0,830 0,020 0,010 2,790

São José dos 
Campos 729.737 236.456

Fixa (4 in.) 1,990 0,690 3,870 0,340 5,740 12,630
Móvel 5,290 1,100 2,070 0,050 0,040 8,550

Taubaté 317.915 112.002
Fixa (2 in.) 0,070 0,020 0,050 < 0,010 - 0,140
Móvel 2,960 0,570 0,640 0,010 0,010 4,190

São Sebastião 90.328 21.741
Fixa (2 in.) - - - - - 0,000
Móvel 0,550 0,100 0,190 0,010 0,000 0,850

Total 1.495.901 479.068 16,573 3,850 11,860 1,380 6,460 40,123
Locais com monitoramento automático Emissão (1000 t/ano)

Município População Frota Fontes CO (Monóxido 
de Carbono)

HC 
(hidrocarbonetos)

Nox (Dióxido 
de Nitrogênio)

MP (Material 
Particulado)

SOx (Dióxido 
de Enxofre) Total

2019

Guaratinguetá 121.798 38.313
Fixa (3 in.) 0,003 0,280 0,400 0,080 0,060 0,823
Móvel 1,300 0,240 0,720 0,020 0,030 2,310

Jacareí 233.662 69.200
Fixa (10 in.) 2,720 0,270 3,600 0,560 0,920 8,070
Móvel 1,650 0,330 0,780 0,020 0,030 2,810

São José dos 
Campos 729.737 236.456

Fixa (4 in.) 1,740 0,940 3,430 0,310 7,140 13,560
Móvel 5,680 1,170 1,950 0,040 0,060 8,900

Taubaté 317.915 112.002
Fixa (2 in.) 0,070 0,020 0,050 < 0,010 - 0,140
Móvel 3,170 0,600 0,610 0,010 0,010 4,400

São Sebastião 90.328 21.741
Fixa (2 in.) - - - - - 0,000
Móvel 0,620 0,120 0,200 0,010 0,010 0,960

Total 1.493.440 477.712 16,953 3,970 11,740 1,050 8,260 41,973

Fonte: CETESB, 2020a.
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traram as maiores emissões de poluentes, com 13,500 mil t/ano 
para 2019 e 12,630 mil t/ano para 2020. O município de Jacareí 
foi o segundo em emissões, com 8,070 e 7,750 mil t/ano, respec-
tivamente, para os anos de 2019 e 2020. São Sebastião, que fica 
distante do eixo da Rodovia Presidente Dutra, apresentou em suas 
estações móveis medições de 0,900 mil t/ano para 2019 e 0,850 
mil t/ano para 2020.

Considerando os impactos da pandemia sobre as emissões de ga-
ses nocivos à saúde e ao meio ambiente, podemos observar que 
ocorreu queda em todas as estações fixas ou móveis nos municí-
pios das UGRHIs I e II. O quadro apresenta a relação de crescimento 
negativo na emissão entre 2019 e 2020, nos municípios. Com exce-
ção da estação móvel de Guaratinguetá, das estações fixas em Gua-

ratinguetá e Taubaté, as demais registraram variações negativas 
nas quantidades totais de gases poluentes em mil t/ano.

Em alguma medida, o isolamento social, o teletrabalho e medidas 
restritivas de deslocamento no território para o enfrentamento da 
disseminação dos vírus Sars-Cov2 tiveram impactos na queda das 
emissões de gases poluentes nos municípios da RMVPLN.

VI.5. Recursos hídricos

O tratamento das principais questões associadas aos recursos 
hídricos deve considerar − além de aspectos relativos à dinâmi-
ca interna da região −, elementos relacionados ao conjunto das 
bacias hidrográficas que conformam o território de uma região 
e incorporam áreas limítrofes e adjacentes, situadas para além 
dos limites político-administrativos dos municípios, da região e 
do Estado.

A articulação entre diferentes porções do território e a conjugação 
de esforços entre os diferentes atores locais e regionais é de extre-
ma importância, especialmente num cenário em que as estruturas 
hidráulicas existentes são insuficientes para garantir as vazões ne-
cessárias e onde há desequilíbrio entre disponibilidade e demanda 
dos recursos hídricos.

O Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Ma-
crometrópole Paulista (PDARH, DAEE, 2013) já evidenciava a criti-
cidade de importantes bacias hidrográficas que compõem a região, 
com dados alarmantes em relação aos índices de disponibilidade 
hídrica e ao agravamento de algumas situações em face da necessi-

QUADRO VI.2. Qualidade do ar na RMVPLN - variação (2019 - 2020)

Município Fontes Total

20
20

Total
20

19
Variação  

2020-2019

Guaratinguetá
Fixa (3 in.) 0,823 0,823 0,00
Móvel 2,400 2,310 3,90

Jacareí
Fixa (10 in.) 7,750 8,070 -3,97
Móvel 2,790 2,810 -0,71

São José dos 
Campos

Fixa (4 in.) 12,630 13,560 -6,86
Móvel 8,550 8,900 -3,93

Taubaté
Fixa (2 in.) 0,140 0,140 0,00
Móvel 4,190 4,400 -4,77

São Sebastião
Fixa (2 in.) 0,000 0,000 -
Móvel 0,850 0,960 -11,46

Total 40,123 41,973 -4,41
Fonte: CETESB, 2020a.
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dade de efetuar transferências hídricas entre as bacias hidrográficas 
e os reservatórios existentes. São os casos das bacias dos rios Tie-
tê, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que compreendem os territórios 
das regiões de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Jundiaí e Piracicaba. 
Os dados de balanço hídrico indicam que a relação entre demanda 
e disponibilidade hídrica e seu entorno pode evoluir para situações 
ainda mais críticas, exigindo ações de gestão dos recursos hídricos 
que garantam o desenvolvimento da MMP, bem como a sustentação 
de processos fundamentais dos territórios que a compõem.

Vale destacar os efeitos e impactos das mudanças climáticas na es-
cassez hídrica, cada vez mais frequente, especialmente em regiões 
que, inclusive, não tinham problemas com oferta de água. Assim, é 
urgente que instrumentos e ações viabilizem a segurança hídrica 
da RMVPLN, da MMP e do Estado.

A maior parte do território da RMVPLN encontra-se na Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) 02 – Paraíba do 
Sul (32 municípios), classificada como industrializada, ainda que 
a parte mais a leste (Cruzeiro) seja menos urbanizada e indus-
trializada do que a porção mais a oeste dessa bacia (São José do 
Campos). O restante está distribuído entre duas outras UGRHIs 
de Conservação − 01 – Mantiqueira (três municípios) e 03 – Litoral 
Norte (quatro municípios). 

De uma forma geral, os planos de recursos hídricos e de bacias in-
dicam que, em termos médios, estas UGRHIs apresentam uma boa 
condição em seus balanços hídricos – demanda e oferta, ainda que 
a porção mais urbanizada, industrializada e turística (litoral norte) 
já apresente problemas de abastecimento público.

Os mapas do balanço hídrico da região, presentes no Plano Es-
tadual de Recursos Hídricos (PERH 2016 – 2019, último aprovado 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, publicado em 2017), 
mostram a situação das bacias do Paraíba do Sul e do Litoral Norte 
(mapas a seguir). O mapa da Bacia do Rio Paraíba do Sul identifica 
as sub-regiões com problemas entre oferta e demanda. Segundo 
o PERH 2016 – 2019, as maiores demandas estão localizadas no 
eixo de desenvolvimento urbano e econômico da região, especial-
mente nos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, 
Tremembé e Guaratinguetá, onde se inserem as regiões críticas, 
às margens da Via Dutra. Há também municípios que, apesar da 
atividade industrial não se destacar, possuem uma ou mais sub-ba-
cias com o balanço hídrico estimado acima de 100%, como Cunha, 
Queluz, Arapeí e Cachoeira Paulista.

FIGURA VI.4. Classificação das UGRHIs do Estado de São Paulo

Fonte: CETESB, 2020a.



153

Fonte: SigRH, PERH, 2016 – 2019

FIGURA VI.5. Balanço hídrico da Bacia do Rio Paraíba do Sul (PERH 2016-2019)
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FIGURA VI.6. Balanço hídrico da Região Hidrográfica Litorânea (PERH, 2017)

Fonte: SigRH, PERH, 2016 – 2019



155

O Balanço hídrico da Região Hidrográfica Litorânea, apresentado 
na figura a seguir, informa não haver problemas entre oferta e de-
manda na UGRHI 03 – Litoral Norte.

Ainda que o PERH 2016 – 2019 não traga um mapa da UGRHI 01 – 
Mantiqueira, as informações dão conta de que os três municípios 
dessa UGRHI não apresentam problemas em seu balanço hídrico, 
com a demanda se situando bem abaixo da oferta.

Com relação à presença de comitês, agências, planos de bacias e 
cobrança pelo uso da água, o PERH 2017 informa que o Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CRH), que coordena o PERH, de-
finiu, por meio da Deliberação CRH nº 188/2016, novos prazos e 
um cronograma específico para atualização e aprovação dos Planos 
das Bacias. Cada comitê de bacia (CBH) pode optar por apresentar: 
(a) documento integral do “Plano de Bacia”, aprovado até dezem-
bro de 2016, ou (b) documentos parciais denominados “Relatório I 
– Informações Básicas” e “Relatório II – Plano de Bacia”, aprovados 
até dezembro de 2016 e de 2017, respectivamente. Assim, o PERH 
indica que ohorizonte de planejamento (ações e investimentos) dos 
planos vigentes nas UGRHIs 1, 2 e 3, que abrangem a quase totali-
dade do território da RMVPLN, se situa entre 2016 e 2019.

A Cobrança dos Usuários Urbanos e Industriais começou no Estado 
de São Paulo pela Bacia dos rios Paraíba do Sul (PS) e Piracicaba/
Capivari/Jundiaí (PCJ) ,que emitiram seus primeiros boletos em 
2007. O Decreto nº 51.450/2006 aprovou e fixou os valores a serem 
cobrados pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Es-
tado de São Paulo nas Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul.

A cobrança pela utilização dos recursos hídricos, respaldada no Có-
digo Civil, prevê a remuneração pela utilização dos bens públicos 
de uso comum no Código de Águas e na Política de Meio Ambiente, 
pelo princípio do usuário-pagador aplicado aos recursos naturais. 
Em rios de domínio do Estado de São Paulo, a cobrança é regida 
pela Lei 12.183/2005, tendo como principais objetivos:

 ❏ Reconhecer a água como um bem público de valor econômi-
co, dando ao usuário uma indicação de seu real valor.

 ❏ Incentivar o uso racional e sustentável da água.
 ❏ Obter recursos financeiros para o financiamento dos progra-

mas e intervenções contemplados nos planos de recursos hí-
dricos e de saneamento.

 ❏ Utilizar a cobrança da água como instrumento de planeja-
mento, gestão integrada e descentralizada do uso da água e 
seus conflitos.

Até o momento, só estão sujeitos à cobrança os usos urbanos e 
industriais, cuja regulamentação se deu pelo Decreto Estadual 
50.667/2006. A Deliberação CRH nº 90/2008, aprovou limites e con-
dicionantes para a cobrança, fornecendo mais subsídios para a im-
plantação deste instrumento de gestão.

O mapa a seguir demonstram a situação atual dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas (CBHs) quanto à realização das etapas ne-
cessárias para a implantação da cobrança publicada na página 
do SigRH31:

31  SigRH 2020. Cobrança pelo uso da água. Disponível em https://sigrh.sp.gov.br/
cobrancapelousodaagua, acesso em 01/10/2021.

https://sigrh.sp.gov.br/cobrancapelousodaagua
https://sigrh.sp.gov.br/cobrancapelousodaagua
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Fonte: CRHi/SIMA, 2021

FIGURA VI.7. Cobrança pelo uso da água
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São Paulo compartilha o Rio Paraíba do Sul com o Estado do Rio de 
Janeiro. O Paraíba do Sul nasce na confluência dos rios Paraitinga 
e Paraibuna, todos de domínio da União, e percorre cerca de 1.150 
km, desaguando no norte fluminense. Além do Comitê do Paraíba 
do Sul (CEIVAP – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), São 
Paulo integra outros três comitês no âmbito do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH).

Analisando a linha do tempo da institucionalidade na região, os Co-
mitês de Bacia Hidrográficos do Paraíba do Sul e da Serra da Manti-
queira foram instalados em 1994, quando essas duas bacias tinham 
um só comitê. Em 1997, é promulgada a Lei nº 9.866/1997, que dis-
põe sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das 
bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Esta-
do de São Paulo, e é instalado o Comitê de Bacia do Litoral Norte 
(CBH LN). Em 2001, houve o desmembramento do CBH Paraíba do 
Sul e Mantiqueira nos Comitês SM e PS. Em 2013, é publicado o De-
creto nº 58.804 que aprova e fixa os valores a serem cobrados pelo 
uso dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo na 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Mantiqueira. Em 
2015, o Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira 
aprova o Plano de Bacia da UGRHI-1 – Serra da Mantiqueira. Cam-
pos do Jordão, 2015. A UGRHI 02 conta com a Agência da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul (AGEVAP).

Em relação à crise hídrica de 2015, que atingiu a Região Sudeste 
do país, o PERH 2017 destaca que a situação mais crítica se ve-
rificou nas porções do Alto Paraíba e na Bacia do Médio Paraíba, 
nas quais as precipitações foram inferiores à precipitação média 
histórica. Essa situação de escassez hídrica trouxe consequências 

para diversas bacias, em especial para a UGRHI 06-Alto Tietê que 
teve seu sistema de abastecimento público de água seriamente 
comprometido. Diante da situação, o Governo de São Paulo iniciou 
em 2016 uma série de obras prevista nos arranjos hidráulicos do 
Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Ma-
crometrópole Paulista (DAEE, 2009-2013), entre elas a interliga-
ção entre o Reservatório Jaguari da UGRHI 02-PS e o Reservatório 
Atibainha, que integra o Sistema Cantareira (bacia do Rio Piraci-
caba, UGRHI 05-PCJ).

A interligação prevê a transposição de água tanto no sentido Ja-
guari-Atibainha quanto no Atibainha-Jaguari. Diante das questões 
técnicas e políticas criadas a partir da proposta de transposição das 
águas da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, para reforçar o 
abastecimento público da UGRHI 06-AT, e da interface Minas Ge-
rais-São Paulo-Rio de Janeiro, em 2015 firmou-se entre os órgãos 
gestores estaduais e federal a Resolução Conjunta ANA/DAEE/
IGAM/INEA nº 1.382. Essa resolução estabeleceu regras para a ope-
ração do Sistema Hidráulico da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul, com os objetivos de atender às necessidades dos estados e 
aumentar a segurança hídrica da bacia ao compatibilizar os atuais 
usos (saneamento e produção de energia) com os usos futuros – a 
exemplo da ampliação da Estação de Tratamento do Guandu e a 
interligação entre os reservatórios Jaguari, na bacia do Paraíba do 
Sul, e Atibainha, no Sistema Cantareira.

Foi criado o Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema 
Hidráulico Paraíba do Sul (GAOPS), sob coordenação da ANA 
e integrado por DAEE, Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(IGAM), Instituto Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio de 
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Janeiro (INEA), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e 
pelo Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul (CEIVAP).

O PERH 2016 – 2019 destaca que, diante desse panorama de escas-
sez hídrica, pode-se considerar que a Bacia do Paraíba do Sul, na 
sua porção paulista, apresenta problemas de demanda em relação 
à sua disponibilidade hídrica, pois o compromisso legal com o Rio 
de Janeiro reveste-se de criticidade alta, agravada pela proposta de 
interligação dos reservatórios Jaguari e Atibainha para abastecer o 
Sistema Cantareira e a Região Metropolitana de São Paulo.

Na página do Sistema Estadual de Recursos Hídricos (SigRH, 2021), 
foi possível identificar a existência de comitês de bacias para as três 
UGRHIs e planos de bacia das UGRHIs 2 e 3, ambos de 2017. Para 
subsidiar a análise da infraestrutura de saneamento ambiental 
dessas bacias, apresentada no próximo capítulo, destaca-se a se-
guir aspectos ambientais relevantes de cada uma das três UGRHIs.

Os dados constantes da página do SigRH dão conta de que as ati-
vidades do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Manti-
queira (CBH-SM) tiveram início em 2001, a partir da Deliberação 
CRH 32/2001, que separou as atividades da UGHRI-1 da UGRHI-2 
(Paraíba do Sul). A Bacia Hidrográfica da Serra da Mantiqueira, 
com área de aproximadamente 686 km², abrange as estâncias 
climáticas de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São 
Bento do Sapucaí. A região abriga importantes cursos d’agua e 
formações que compõem o bioma da Mata Atlântica. (Mantiqueira 
em Tupi significa “lugar em que nascem as águas”, “montanha 
que chora”, “gota de chuva”). 

A UGRHI possui uma área de drenagem de 675 km², população es-
timada em 67 mil habitantes e tem como principais rios: Sapucaí-
-Mirim, Rio da Prata, Ribeirão do Inocêncio, Ribeirão da Cachoeira, 
Ribeirão Lajeado, Ribeirão dos Melos, Ribeirão do Paiol Velho, Ribei-
rão do Paiol Grande, Ribeirão dos Bernardos, Rio Sapucaí-Guaçu, 
Rio Capivari, Ribeirão da Abernéssia, Ribeirão do Imbiri, Ribeirão 
das Perdizes, Ribeirão do Fojo e Ribeirão dos Marmelos. Predomi-
nam as atividades dos setores relacionados ao comércio, turismo e 
lazer, com destaque para os setores hoteleiro e gastronômico, além 
da truticultura. A vegetação remanescente: 328 km² de vegetação 
natural remanescente, que ocupa, aproximadamente, 48% da área 
da UGRHI. A categoria de maior ocorrência é a Floresta Ombrófila 
Mista. As principais unidades de conservação são: APA Campos do 
Jordão, APA Sapucaí-Mirim, APA da Serra da Mantiqueira, PE de 
Campos do Jordão e PE Mananciais de Campos do Jordão.

Todos os sistemas de abastecimento de água dos municípios da 
UGRHI 01 − Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento 
do Sapucaí − são operados pela Sabesp. 

O levantamento do índice de perdas nos Sistemas de Abasteci-
mento de Campos do Jordão e de Santo Antônio do Pinhal, fei-
to pela Emplasa em 2014, por ocasião do Plano Metropolitano 
de Desenvolvimento Habitacional, dava conta de que este índice 
atingia 43% e 41%, respectivamente. No planejamento dos siste-
mas de abastecimento desses municípios para 2040, assumiu-
-se que esses índices deveriam ser reduzidos, gradualmente, a 
25%. O município de São Bento do Sapucaí apresentava índice de 
perdas de 15%, que deveria ser mantido constante até 2040. As 
demandas totais de água em 2040, nos três municípios, estima-
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Fonte: SigRH, PERH, 2016 – 2019

FIGURA VI.7. UGRHI 01 – Mantiqueira – de conservação
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das no Plano de Bacia da Serra da Mantiqueira de 2009 (não foi 
localizado um plano mais atual na página do SigRH) em cerca de 
300 l/s (0,3 m³/s), enquanto a disponibilidade hídrica da UGRHI, 
em avaliação mais conservadora em termos de vazão média plu-
rianual, vazão com 95% de permanência e vazão mínima (Q₇co₀), 
era de 16,8m³/s, 7,3m³/s e 5,6m³/s, respectivamente.

Os dados constantes na página do SigRH dão conta de que a URGH 
2 – Paraíba do Sul possui área de drenagem de 14.444 km², po-
pulação estimada em 2,1 milhões de habitantes, banhada pelos 
principais rios: Paraibuna, Paraitinga, Jaguari, Una, Buquira/Fer-
rão, Embaú/Piquete, Bocaina e Pitangueiras/Itagaçaba, além dos 
reservatórios de Paraibuna, Paraitinga, Santa Branca e Jaguari. 
Tem como principais atividades econômicas, do ponto de vista de 
extensão territorial, a agropecuária, o cultivo de arroz nas várzeas 
do Paraíba, além da pecuária leiteira extensiva.

A atividade industrial é expressiva nas áreas urbanas do eixo da 
Via Dutra, bem como importantes atividades de ensino e pesqui-
sa em tecnologia (principalmente os setores automobilístico e ae-
roespacial), mineração de areia e várias modalidades de turismo, 
em busca do patrimônio ambiental, histórico e cultural, além das 
atividades religiosas com centro na Basílica de Nossa Senhora de 
Aparecida. A vegetação natural remanescente ocupa cerca de 3.846 
km², representando, aproximadamente, 26,5% da área da UGRHI.

As categorias de maior ocorrência são Floresta Ombrófila Densa, 
Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Mista. As 
principais Unidades de Conservação da UGRHI – 2 são: APA Bacia 
do Rio Paraíba do Sul, APA da Serra da Mantiqueira, APA São Fran-

cisco Xavier, APA do Banhado, APA Silveiras, ARIE Pedra Branca, 
Estação Ecológica de Bananal, Floresta Nacional de Lorena, Parque 
Estadual da Serra do Mar, Parque Nacional da Serra da Bocaina, e 
várias RPPNs (RPPN Sítio do Cantoneiro, RPPN Fazenda San Mi-
chele, RPPN Fazenda Bela Aurora, RPPN Fazenda Rio dos Pilões e 
RPPN Sítio Primavera).

A UGRHI – 2 abrange 36 municípios, dos quais 32 estão na RMVPLN 
(Aparecida, Arapeí, Areias, Arujá, Bananal, Caçapava, Cachoeira 
Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guararema, Guaratinguetá, Gua-
rulhos, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, 
Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pindamonhan-
gaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa 
Branca, Santa Isabel, São José do Barreiro, São José dos Campos, 
São Luís do Paraitinga, Silveiras, Taubaté, Tremembé). 

A represa Jaguari localiza-se na porção noroeste da URGH 2– Pa-
raíba do Sul, onde, desde 2017, vem ocorrendo a transposição de 
águas dessa bacia para o sistema Cantareira, por meio da Repre-
sa Atibainha.

Os dados constantes na página do SigRH dão conta de que a UGRHI 
03 – LN foi formalmente constituída em 1997, a partir da instala-
ção do Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte (CBH-LN), 
como na URGHI – 1, também pelo desmembramento do Comitê do 
Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Essa UGRHI 02 – LN abrange os 
municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. 
Ainda que possua cerca de 86% de seu território com cobertura 
vegetal nativa, trata-se de uma bacia com problemas de sanea-
mento ambiental, tais como: carência de sistema de coleta e tra-
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Fonte: SigRH, PERH, 2016 – 2019.

FIGURA VI.8. UGRHI 02 – Paraíba do Sul – industrializada
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Fonte: SigRH, PERH, 2016 – 2019

FIGURA VI.8. UGRHI 03 – Litoral Norte – de conservação



163

tamento de esgoto, comum aos quatro municípios, o que resulta 
na principal fonte de poluição hídrica da região e na balneabilida-
de das praias da região.

Essa UGRHI conta com predominância de áreas protegidas, sen-
do 80% delas de proteção integral, correspondendo a cerca de 
6% das áreas protegidas do Estado de São Paulo. Sua área de 
drenagem é de, aproximadamente, 2 mil km², considerando o 
continente e as ilhas costeiras. A população residente da UGRHI 
03 – LN é estimada em 325 mil habitantes. Dos rios que nascem 
na Serra do Mar, as sub-bacias que drenam diretamente para o 
Oceano Atlântico, destacam-se: Pardo, Camburu, São Francisco, 
Rio Grande e Itamambuca.

As principais atividades econômicas são o turismo de veraneio e o 
setor terciário correlato –comércio, serviços e construção civil. O 
terminal petrolífero da Petrobrás e o Porto de São Sebastião cons-
tituem uma referência significativa na infraestrutura regional e es-
tadual. Entre as atividades industriais, destacam-se aquelas liga-
das ao setor de petróleo e gás, além da pesca extrativa marinha. A 
UGRHI possui 1.688 km² de vegetação natural remanescente, que 
ocupa, aproximadamente, 86,5% da área total da UGRHI, sendo 
a categoria de maior ocorrência a Floresta Ombrófila Densa. As 
principais unidades de conservação da UGRHI são a APA Marinha 
do Litoral Norte, ARIE de São Sebastião, EE Tupinambás, os 
Parques Estaduais da Ilha Anchieta, de Ilhabela, da Serra do Mar, 
da Serra da Bocaina, e várias RPPNs, entre elas: a RPPN Sítio do 
Jacu, RPPN Toque-Toque Pequeno, RPPN Rizzieri e RPPN Morro do 
Curussu Mirim.

A situação média dessa UGRHI é boa, considerando a produção de 
água e a proteção dada por unidades de conservação, porém, ela 
atinge situações críticas de abastecimento por conta da população 
flutuante, que dobra a quantidade de habitantes, triplicando na alta 
temporada, sobrecarregando as estruturas de saneamento am-
biental da região.
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VII. Infraestrutura urbana

VII.1. Panorama da política municipal e regional  
dos serviços de saneamento básico

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente coordenou a elabo-
ração da proposta do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH 
2020 – 2023), que entrou em consulta pública no final de 2020 (Si-
gRH). O PERH 2020 – 2023 alerta para os impactos decorrentes 
de eventos hidrológicos extremos, exigindo a condução de ações 
transversais e multidisciplinares que considerem a interrelação 
existente entre temas que até então não eram observados por não 
fazerem parte da gestão dos recursos hídricos. Tais eventos extre-
mos de seca e inundações são cada vez mais recorrentes, a exem-
plo do excesso de chuvas em São Paulo, causando inundações em 
várias UGRHIs entre 2009 e 2010, e uma escassez hídrica (seca) 
sem precedentes históricos em algumas das mesmas UGRHIs, en-
tre 2013 e 2015.

Estes eventos influenciam sobremaneira o balanço hídrico (dis-
ponibilidade hídrica natural e alterações pelos usos da água, cap-
tações, lançamentos, barragens e reservatórios de regularização 
etc.) portanto, estudos de planejamento relacionados a estes temas 
precisam ser considerados. Aspectos como uso e ocupação do solo, 
existência e manutenção da cobertura vegetal, manejo de resíduos 
sólidos, ocorrência de processos erosivos, entre outros, passaram 
a ter mais expressividade, tendo em vista suas comprovadas inter-
ferências sobre os recursos hídricos. O PERH 2020 – 2023 destaca 
temas relevantes para cada uma das três UGRHIs da RMVPLN.

URGHI 2 – Paraíba do Sul
 ❏ Negociação e pactuação entre União, estados, municípios e 

comitês de bacias visando a garantir o uso múltiplo da água e 
a revitalização da bacia hidrográfica.

 ❏ Estudo das demandas x disponibilidade hídricas, consideran-
do o compromisso legal com o Estado do Rio de Janeiro e a 
interligação dos reservatórios Jaguari e Atibainha.

 ❏ Atualização e acompanhamento dos estudos de planejamen-
to do sistema produtor de água macrorregional das UGRHI 
02 – OS.

 ❏ Inundações em afluentes do Rio Paraíba do Sul.
 ❏ Avaliação de mecanismos adicionais de aumento da dispo-

nibilidade hídrica mediante reservatórios de regularização 
de vazão.

UGRHIs da Vertente Litorânea (inclui a URGHI 3 – Litoral Norte)
 ❏ Ocupação irregular e especulação imobiliária.
 ❏ Grande fluxo de população flutuante, em especial nas UGRHI 

03 – LN.
 ❏ Perda da qualidade de rios e praias, devido às deficiências de 

saneamento.
 ❏ Perda de balneabilidade das praias, com tendência de piora.
 ❏ Disciplina de uso dos aquíferos, que têm baixa produtividade.

Grande/SJD (que inclui a UGRHI 01 – Mantiqueira):
 ❏ Déficit de pontos de monitoramento de qualidade das águas
 ❏ População flutuante (UGRHI 01 – SM).
 ❏ Erosão nas áreas rurais, deslizamento e escorregamento 

(UGRHI 01 – SM).
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Sobre uso e ocupação do solo, o PERH 2020 – 2023 destaca a UGRHI 
2-OS como uma das que apresenta os maiores percentuais de mo-
saicos de ocupações em áreas florestais (30,85%), o que significa 
áreas caracterizadas por ocupação mista de agricultura, pastagem 
e/ou silvicultura associada ou não a remanescentes florestais, na 
qual não é possível uma individualização de seus componentes.

A UGRHI 03 – LN é uma das que apresenta alto percentual de ve-
getação florestal (88,03%). As UGRHIs 01–SM e 02–OS têm 21,57% 
e 20,22%, respectivamente, de área recoberta com vegetação 
florestal, sendo que a primeira possui 38% de área com vegetação 
campestre, caracterizada por formações de vegetação com estrato 
predominantemente arbustivo, esparsamente distribuído sobre um 
estrato gramíneo-lenhoso.

Aspecto importante a ser considerado na gestão dos recursos hí-
dricos da região é o impacto da população flutuante nas regiões tu-
rísticas nas UGRHIs 03–LN e 01–SM. Na alta temporada, a popula-
ção chega a triplicar nesses lugares, comprometendo os sistemas 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e de manejo de 
resíduos sólidos, afetando, consequentemente, a disponibilidade 
hídrica e a qualidade das águas nessas UGRHIs.

Outra fonte de criticidade destacada pelo PERH 2020 – 2023 é 
a presença – e a tendência – de expansão de aglomerados sub-
normais em municípios importantes da RMVPLN, localizados em 
áreas restritas à ocupação, ou mesmo de risco, e com carência de 
serviços públicos essenciais. A falta de estrutura de saneamento 
básico adequada nesses aglomerados gera impactos nos recur-
sos hídricos.

A projeção populacional apresentada no PERH 2020 – 2023 mostra 
que as UGRHIs da RMVPLN têm comportamentos distintos, com a 
UGRHI 01 atingindo seu pico populacional em 2025 e a UGRHI 02 – 
PS em 2040, ambas alcançando a saturação até 2045, para efeito do 
cálculo do balanço hídrico. Já a UGRHI 03–LN não atinge seu pico 
populacional no horizonte do PERH (2040), indicando tendência de 
continuar crescendo após esta data.

Com relação à demanda pelos recursos hídricos, o PERH 2020 – 
2023 informa um aumento gradativo nas últimas décadas, se tor-
nando um tema crítico para a gestão de recursos hídricos, em 
função da disponibilidade existente, das incertezas trazidas pelas 
mudanças climáticas e pelos eventos extremos, como a estiagem 
de 2013-2015, que se repete em 2021. A determinação das deman-
das por água considerou as diversas tipologias de uso dos recursos 
hídricos – abastecimento urbano, industrial, irrigação, desseden-
tação animal, e as soluções alternativas e outros usos. No cenário 
tendencial. O cenário de demandas para usos rurais foi estimado 
com base em um exercício de projeção de uso e cobertura da terra, 
que indica tendência de crescimento da área dedicada à agricultura 
e redução das áreas de pastagem com manejo e mosaico de ocupa-
ções em área florestal, pressão de expansão de área de silvicultura 
e redução de áreas de vegetação florestal e mosaicos de ocupações 
em áreas campestres – cenário em que se enquadra a UGRHI–2 PS.

Com relação à disponibilidade hídrica, o PERH 2020 – 2023 indi-
ca, de forma geral, escassez de recursos hídricos para suprimento 
das demandas, mais acentuada em algumas regiões do Estado de 
São Paulo. As razões para as baixas disponibilidades hídricas es-
barram nos seguintes fatores: localização de demandas excessivas 
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em áreas de cabeceiras; expressivo contingente populacional em 
algumas regiões; elevado consumo de águas para os diversos usos 
– além de questões envolvendo as perdas nos sistemas e aspectos 
da qualidade das águas em todo o Estado. Isolados ou em conjunto, 
esses fatores contribuem para restringir as disponibilidades hídri-
cas naturais quali-quantitativas.

A disponibilidade hídrica natural per capita média para as UGRHIs 
da regiãofoi considerada boa pelo PERH 2020 – 2023: UGRHI 01 – 
SM = 10.429 m³/hab.ano; 2 – PS = 3.200 m³/hab.ano; e 3 – LN = 
10.782 m³/hab.ano.

A classificação da ONU adotada pelo PERH 2020 – 2023 é a se-
guinte: >2.500m³/hab.ano – Boa; entre 1.500 e 2.500 m³/hab.ano 
– Atenção; <1.500 m³/hab.ano – Crítica. Porém, vale destacar a 
recente autorização para transferir adicionalmente mais 40 bi-
lhões de m³ de água do Paraíba do Sul para socorrer o Sistema 
Cantareira por conta da crise hídrica deste ano. Com relação à 
criticidade das bacias, vale observar o mapa do PERH 2020 – 2023, 
que aponta os municípios – em todas as UGRHIs da região metro-

politana – em condições de criticidade qualitativa e impactos da 
população flutuante.

A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) disponibi-
liza em sua plataforma DATAGEO informações (vigentes em 31 de 
dezembro de 2018) sobre a demanda de água por finalidade de uso 
(abastecimento público, industrial, rural e solução alternativa e ou-
tros usos). Considera como “demanda de água” a vazão em metros 
cúbicos por segundo (m³/s) proveniente de usos consuntivos e regu-
larizados junto ao DAEE, em rios de domínio estadual e aquíferos.

A maior fonte de abastecimento de água da RMVPLN é superficial, 
como mostra a tabela a seguir. Na UGRHI Paraíba do Sul a fon-
te subterrânea responde por 26% do total. Quanto à demanda, a 
UGRHI 01 – Mantiqueira, que representa 6% da procura por água, é 
68% rural e 29% urbana. Já a UGRHI 02, que representa 84% da de-
manda, 34% vai para abastecimento público, 21% para a indústria 
e 28% para a área rural. Por fim, a UGRHI 03 – Litoral Norte, que 
representa 16% da demanda da RM, atende em 100% o abasteci-
mento público.

TABELA VII.1. Fonte e demanda de água por setor de atividade e por UGRHI (2020)

UGRHI Nome Superficial Subterrânea
Demanda m³/s

Total demanda 
por setorAbastecimento 

público Industrial Rural Outros

1 Mantiqueira    1.139   0.015   0.332  0.003   0.780  0.040   1.154
2 Paraíba do Sul  12.657 4.454 5.773 3.617 4.876 2.845 17.111
3 Litoral Norte  3.182  0.129 2.356  0.056  0.504  0.396 3.311

Fonte: SIM/DATAGEO, 2021
*”demanda de água”: vazão de água em m³/s provenientes de usos consuntivos e regularizados junto ao DAEE, em rios de domínio estaduais e aquíferos.
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Fonte: SigRH, PERH 2020 – 2023

FIGURA VII.1. Disponibilidade hídrica natural per capita por bacias hidrográficas (PERH 2020 – 2030)
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A Agência Nacional das Águas (ANA) publicou em 2019 o Plano Na-
cional de Segurança Hídrica (PNSH29), que reforça a necessidade 
de se planejar e executar ações para as bacias da Macrometrópole 
Paulista, incluindo a bacia do Paraíba do Sul.

Esses estudos deixam clara a necessidade de melhoria das con-
dições de saneamento na região, fundamental para se reverter o 
quadro de criticidade decorrente da baixa disponibilidade hídrica. 
Nesse sentido, o PERH 2020−2023 destaca a importância da con-
tinuidade das ações voltadas à universalização dos serviços de sa-
neamento básico. O novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 
Federal 14.026/2020) estabeleceu como meta alcançar a universa-
lização até 2033, para que 99% da população brasileira tenha aces-
so à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. A lei 
também prevê ações para a redução do desperdício de água, para 
estimular investimentos privados, por meio de licitação entre em-
presas públicas e privadas, e o condicionamento do cumprimento 
das metas à continuidade da execução dos serviços. 

O Relatório de Qualidade das Águas Interiores (CETESB, 2020 a32, 
apresenta dados importantes sobre a crise hídrica que o Estado e 
o país estão vivenciando. A intensidade de chuva de 2020 foi 75% 
inferior à média histórica estadual, indicando uma situação menos 
crítica na RMVPLN, com intensidade entre 0% e 20% da média es-
tadual. A UGRHI – 1 – Mantiqueira, com três municípios da região, 
está na primeira faixa negativa desse balanço (0% a 10%, a pior 
situação), assim como a UGRHIs 2 – Paraíba do Sul, que abrange 

32  Na abertura desse relatório, foi citado que a CETESB enfrentou dificuldades, por conta 
da pandemia, na operação das redes de monitoramento de qualidade ambiental, causando 
descontinuidades parciais da coleta de dados.

32 municípios da RM, lembrando que esta bacia está transferindo 
água de seu manancial para o sistema Cantareira. A UGRHI 03 – Li-
toral Norte, que abrange quatro municípios da RM, está na segunda 
faixa azul (10% a 20% – a mais confortável da RM).

Quanto à operação dos sistemas de saneamento, a maioria dos mu-
nicípios da RM é operada pela Sabesp (28 dos 39). Quando se com-
para a operação com o Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgoto 
(ICTEM), observa-se, de forma geral, que os municípios operados 
pela Sabesp estão em boas condições, à exceção do Litoral Norte.
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TABELA VII.2. Índice de coleta e tratabilidade de esgotos e operação dos serviços de esgoto 

Municipio Sub-região UGRHI ICTEM Operação 
SABESP (*) Operação municípios (** e ***) Operação privada (**)

Aparecida 3 11 - Paraíba 2,86
SAAE - Serviço Autônomo de Água 
e Esgotos e Resíduos Sólidos de 
Aparecida

Arapeí 4 30 - Paraíba 9,90 SABESP

Areias 4 7 - Paraíba 1,50 Serviço Municipal de Água e Esgotos 
de Areias

Bananal 4 19 - Paraíba 7,70 SABESP

Caçapava 1 18 - Paraíba 7,26 SABESP

Cachoeira Paulista 3 28 - Paraíba 9,70 SABESP

Campos do Jordão 2 2 - Mantiqueira 6,04 SABESP

Canas 3 22 - Paraíba 8,12 SABESP

Caraguatatuba 5 6 - Litoral 7,46 SABESP

Cruzeiro 4 5 - Paraíba 1,42 SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Cruzeiro

Cunha 3 9 - Paraíba 1,90 Serviço Municipal de Água e Esgotos 
de Cunha

Guaratinguetá 3 12 - Paraíba 3,48 SAEG (Sociedade e de Economia 
Mista Municipal)

Igaratá 1 13 - Paraíba 3,76 SABESP

Ilhabela 5 3 - Litoral 2,38 SABESP

Jacareí 1 33 - Paraíba 9,96 SAAE - Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Jacarei

Jambeiro 1 27 - Paraíba 9,70 SABESP

Lagoinha 2 25 - Paraíba 9,48 SABESP

Lavrinhas 4 16 - Paraíba 6,68 SABESP

Lorena 3 21 - Paraíba 7,77 SABESP

Monteiro Lobato 1 17 - Paraíba 7,00 SABESP

>>
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Municipio Sub-região UGRHI ICTEM Operação 
SABESP (*) Operação municípios (** e ***) Operação privada (**)

Natividade da Serra 2 10 - Paraíba 2,86  Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto de Natividade da Serra

Paraibuna 1 2 - Paraíba 0,98

CAEPA - Companhia de Água e 
Esgoto de Paraibuna (controlada pela 
GS Inima Brasil, da Coréia do Sul e 
pela Enorsul Saneamento)

Pindamonhangaba 2 20 - Paraíba 7,76 SABESP

Piquete 3 3 - Paraíba 1,26 Águas de Piquete S/A (controlada 
pela empresa Iguá)

Potim 3 8 - Paraíba 1,60 Serviço Municipal de Água e Esgotos 
de Potim

Queluz 4 15 - Paraíba 5,59 SABESP

Redenção da Serra 2 14 - Paraíba 5,06 SABESP

Roseira 3 26 - Paraíba 9,63 SABESP

Santa Branca 1 6 - Paraíba 1,46 SABESP

Santo Antônio do Pinhal 2 1 - Mantiqueira 4,63 SABESP

São Bento do Sapucaí 2 3 - Mantiqueira 7,85 SABESP

São José do Barreiro 4 4 - Paraíba 1,27

São José dos Campos 1 31 - Paraíba 9,91 SABESP

São Luiz do Paraitinga 2 29 - Paraíba 9,84 SABESP

São Sebastião 5 5 - Litoral 5,11 SABESP

Silveiras 4 32 - Paraíba 9,93 SABESP

Taubaté 2 24 - Paraíba 9,44 SABESP

Tremembé 2 23 - Paraíba 9,37 SABESP

Ubatuba 5 4 - Litoral 4,50 SABESP
* Levantamento junto à SABESP em 01/10/2021
** Levantamento no site da ARSESP (http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/saneamento/municipios-conveniados-saneamento.aspx, dados de 2020, acesso em 25/10/2021)
*** Levantamento nos sites das Prefeituras em 25/10/2021.

>>
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VII.2. Abastecimento de água

O atendimento de domicílios urbanos pela rede pública de abaste-
cimento de água, segundo a base de dados do Censo Demográfico 
de 2010 do IBGE, chega a 92% dos domicílios da RM. Dos 39 municí-
pios da região, 18 têm mais de 90% dos seus domicílios conectados 
à rede, destacando-se Aparecida, Cruzeiro e São José dos Campos, 
com índices de cobertura acima de 97%. Os municípios com as me-
nores coberturas não chegam a 50% de seus domicílios atendidos 

por rede pública de água (Redenção da Serra, Monteiro Lobato e 
Natividade da Serra). Vale registrar que estes possuem pequena 
proporção de seus domicílios em áreas urbanas.

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2017 (IBGE) apre-
senta os números de ligações e o tipo de tratamento da água para 
atendimento público (ver tabela a seguir).

TABELA VII.3. Ligações e volumes de água. Pesquisa Nacional de Saneamento, IBGE (2017)

Municípios RMVPLN Ligações totais Volume total de 
água consumida

% do Volume total 
de água consumida 

da região
Volume total de 
água distribuída

% do Volume total 
de água distribuída 

da região

Volume de água 
distribuída com 

tratamento

Aparecida 11.665 6.801 3,41% 14.947 4,69% 14.947

Arapeí 894 278 0,14% 293 0,09% 293

Areias 1.200 0,00% 2.400 0,75% 2.400

Bananal 3.474 1.241 0,62% 1.503 0,47% 1.503

Caçapava 34.220 14.282 7,17% 23.224 7,28% 23.224

Cachoeira Paulista 11.242 4.713 2,37% 6.132 1,92% 6.132

Campos do Jordão 15.924 9.377 4,71% 12.802 4,01% 12.802

Canas 1.589 685 0,34% 888 0,28% 888

Caraguatatuba 55.664 23.607 11,85% 36.266 11,37% 36.266

Cruzeiro 26.744 11.642 5,84% 27.648 8,67% 27.648

Cunha 3.623 3.380 1,70% 3.936 1,23% 3.936

Guaratinguetá 41.487 18.312 9,19% 43.088 13,51% 43.088

Igaratá 3.019 1.229 0,62% 1.520 0,48% 1.520

Ilhabela 11.689 7.664 3,85% 9.764 3,06% 9.764

Jacareí 69.879 34.536 17,33% 55.896 17,52% 55.896

>>



172

Municípios RMVPLN Ligações totais Volume total de 
água consumida

% do Volume total 
de água consumida 

da região
Volume total de 
água distribuída

% do Volume total 
de água distribuída 

da região

Volume de água 
distribuída com 

tratamento

Jambeiro 1.721 762 0,38% 1.031 0,32% 1.031

Lagoinha 1.506 455 0,23% 645 0,20% 645

Lavrinhas 2.339 978 0,49% 1.312 0,41% 1.312

Lorena 30.862 13.144 6,60% 21.271 6,67% 21.271

Monteiro Lobato 989 381 0,19% - 0,00% -

Natividade da Serra 1.363 1.920 0,96% 2.400 0,75% 2.400

Paraibuna 3.980 2.216 1,11% 2.741 0,86% 2.741

Pindamonhangaba 54.442 25.096 12,60% 36.726 11,51% 36.726

Piquete 4.627 2.262 1,14% 5.875 1,84% 5.875

Potim 5.800 - 0,00% 5.040 1,58% 5.040

Queluz 3.143 1.281 0,64% 1.662 0,52% 1.662

Redenção da Serra 878 294 0,15% 419 0,13% 419

Roseira 3.497 1.360 0,68% 1.960 0,61% 1.960

Santa Branca 3.912 1.170 0,59% 2.965 0,93% 2.965

Santo Antônio do Pinhal 1.974 723 0,36% 1.029 0,32% 1.029

São Bento do Sapucaí 3.360 1.232 0,62% 1.514 0,47% 1.514

São José do Barreiro 1.047 - 0,00% 1.037 0,33% 1.037

São José dos Campos 186.400 108.162 54,29% 173.214 54,30% 173.214

São Luiz do Paraitinga 3.046 962 0,48% 1.380 0,43% 1.380

São Sebastião 24.141 13.188 6,62% 22.163 6,95% 22.163

Silveiras 1.575 553 0,28% 649 0,20% 649

Taubaté 98.792 49.697 24,94% 82.599 25,90% 82.599

Tremembé 15.169 6.761 3,39% 10.326 3,24% 10.326

Ubatuba 33.042 19.908 9,99% 28.642 8,98% 28.642

RMVPLN 779.918 199.231 100,00% 318.973 100,00% 318.973
IBGE, Pesquisa Nacional do Saneamento Básico, 2017

>>
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Fonte: SIMA/CPLA, 2018.

MAPA VII.1. Índice de Atendimento de Água (IAA), SIMA (2018)
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Com relação ao índice de atendimento por rede de água, merecem 
atenção os municípios das UGRHIs 1 – SM e 3 − LN, no que tange à 
necessidade de melhorias nos indicadores de abastecimento urba-
no (70% e 77%, respectivamente), considerados críticos pelo PERH 
2020 − 2023.

O Índice de Atendimento por Água de 2018 representa o percentual 
da população efetivamente atendida por abastecimento público de 
água. A seguir, o IAA em tabela e em mapa.

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
apresenta os dados de atendimento e de perdas para 2019, con-
forme tabela a seguir. Os índices elevados de atendimento pela 
rede de água pertencem, especialmente, à maioria dos municípios 
mais populosos − que representam 73% da população da região – 
com mais de 98% de atendimento pela rede de água. Os municípios 
turísticos do litoral norte apresentam índices que variam de 81% a 
69% − e Campos do Jordão com 61,6%. Os dados de perdas na faixa 
acima de 30% envolvem 20 dos 39 municípios, a maioria entre os 
mais populosos: 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: Taubaté, com 34%; Pindamonhangaba, 
31%; Ubatuba, 29%; Campos do Jordão, 25%; e Ilhabela, 24%.

TABELA VII.4. Índices de atendimento e perda de água

Município População total 
2019 (IBGE)

Índice de 
atendimento 
total de água

Índice de 
perdas na 

distribuição
Aparecida 36.157 98,55 48,88
Arapeí 2.469 86,51 15,78
Areias 3.886 66,91 19,21
Bananal 10.945 77,77 12,02
Caçapava 94.263 100 36,51
Cachoeira Paulista 33.327 96,57 25,76
Campos do Jordão 52.088 61,64 24,58
Canas 5.138 93,46 30,11
Caraguatatuba 121.532 81,51 34,91
Cruzeiro 82.238 100 61,73
Cunha 21.547 55,64 9,25
Guaratinguetá 121.798 98,87 49,09
Igaratá 9.534 57,04 20,97
Ilhabela 34970 69,04 24,36
Jacareí 233.662 99,36 36,83
Jambeiro 6.602 72,46 17,89
Lagoinha 4.896 64,95 26,22
Lavrinhas 7.260 96,87 23,03
Lorena 88.706 100 37,25
Monteiro Lobato 4653 49,82 17,69
Natividade da Serra 6.661 42,83 89,71
Paraibuna 18222 73,48 30,74
Pindamonhangaba 168.328 100 31,06
Piquete 13.657 93,66 46,7
Potim 24.643 78,71 0,49
Queluz 13.420 75,39 18,1
Redenção da Serra 3.851 46,79 32,24

>>
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VII.3. Esgotamento sanitário

Da mesma forma que as redes de distribuição de água, a Sabesp 
opera as redes de distribuição de coleta de esgotos de 28 dos 39 
municípios da região, sendo que os outros 11 municípios operam 
suas próprias redes de coleta de esgotos. 

De acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, 81% dos do-
micílios da RMVPLN estavam conectados à rede de coleta de esgo-
tos. Dez municípios apresentaram índices de atendimento de rede 
de coleta de esgotos inferiores a 50%. As menores coberturas eram 
em Redenção da Serra, Ubatuba e llhabela, com índices de 29%, 
27% e 7%, respectivamente. Oito municípios da região apresen-
tavam índices acima de 90%, destacando-se Aparecida, Lorena e 
Potim, com mais de 95% dos seus domicílios conectados à rede de 
coleta de esgotos.

Ainda segundo o Censo Demográfico de 2010, os sistemas de es-
gotamento sanitário situados na UGRHI 01 − Serra da Mantiquei-
ra apresentavam índices de atendimento em coleta e tratamento 
de 61% e de 5%, respectivamente. Para a UGRHI 02 − Paraíba do 
Sul, os índices médios de atendimento em coleta e tratamento, em 
2010, eram de 88% e 66%, respectivamente. E, na UGRHI 03 −Li-
toral Norte, Ilhabela possuía o menor índice de atendimento por 
rede coletora, de aproximadamente 7%, Caraguatatuba, com 52,7% 
e Ubatuba, 33%.

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2017) informa o 
número de ligações e volume coletado total e residencial, para cada 
um dos municípios da RMVPLN.

Município População total 
2019 (IBGE)

Índice de 
atendimento 
total de água

Índice de 
perdas na 

distribuição
Roseira 10.712 94,07 30,81
Santa Branca 14.788 64,44 46,18
Santo Antônio do Pinhal 6.811 56,41 31,54
São Bento do Sapucaí 10.878 73,19 16,95
São José do Barreiro 4.147 91,63 7,16
São José dos Campos 721.944 100 39,16
São Luiz do Paraitinga 10.687 58,22 33,51
São Sebastião 88.980 73,26 38,29
Silveiras 6.302 64,04 20,15
Taubaté 314.924 100 34,55
Tremembé 47.185 100 18,96
Ubatuba 90.799 75,12 28,93

Fonte: SNIS, 2019

>>
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TABELA VII.5. Número de ligações e volume coletado de esgoto – RMVPLN (2017)

Município Ligações - Total Ligações residenciais Volume de esgoto coletado Volume de esgoto coletado - 
residencial

Aparecida 11.471 4.176
Arapeí 733 652 187 163
Areias 1.200 1.100
Bananal 3.207 2.924 902 800
Caçapava 28.884 26.440 9.511 8.413
Cachoeira Paulista 10.319 9.236 3.367 2.870
Campos do Jordão 13.113 11.304 5.981 4.395
Canas 1.384 1.253 447 391
Caraguatatuba 46.212 42.424 15.819 13.213
Cruzeiro 25.486 23.621 6.985 6.405
Cunha 3.260 2.898 1.370
Guaratinguetá 38.405 34.954 14.656 10.187
Igaratá 1.436 1.214 454 363
Ilhabela 6.524 5.461 3.207 2.361
Jacareí 69.914 64.464 27.840 24.456
Jambeiro 1.192 1.084 375 325
Lagoinha 1.477 1.335 347 300
Lavrinhas 1.518 1.429 470 434
Lorena 30.442 27.562 10.393 9.203
Monteiro Lobato 769 655 233 178
Natividade da Serra 1.363 1.165 1.920
Paraibuna 2.649 2.422
Pindamonhangaba 52.200 48.173 19.455 14.933
Piquete 3.454 3.234 1.719 1.570
Potim 5.018 4.300
Queluz 2.170 2.033 675 611
Redenção da Serra 731 656 191 166
Roseira 3.398 3.192 1.035 953

>>
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O Relatório de Qualidade das Águas Interiores do Estado de São 
Paulo (CETESB, 2020a) informa o percentual da população atendida 
pela coleta e pelo tratamento de esgotos e o ICTEM nas áreas urba-
nas das três UGRHIs (tabela a seguir).

O Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana 
de Município (ICTEM)33 leva em consideração a efetiva remoção da 
carga orgânica (em relação à carga orgânica potencial gerada pela 
população urbana), sem deixar, entretanto, de observar a importân-
cia de outros elementos que compõem um sistema de tratamento de 
esgotos, como a coleta, o afastamento e o tratamento. Além disso, 
considera, também, o atendimento à legislação quanto à eficiência 
de remoção (superior a 80% da carga orgânica) e a conformidade 
com os padrões de qualidade do corpo receptor dos efluentes. Ain-
da que municípios de grande porte populacional, como Jacareí, São 
José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba, estejam na melhor 
faixa do ICTEM, existem vários outros enquadrados nas piores faixas, 

33  ICTEM: a) Coleta; b) Existência e eficiência do sistema de tratamento do esgoto coletado; c) 
Efetiva remoção da carga orgânica em relação à carga potencial; d) Destinação adequada de lodos 
e resíduos gerados no tratamento; e) Não desenquadramento da classe do corpo receptor pelo 
efluente tratado e lançamento direto e indireto de esgotos não tratados (DATAGEO/SIMA, 2021).

Município Ligações - Total Ligações residenciais Volume de esgoto coletado Volume de esgoto coletado - 
residencial

Santa Branca 3.547 3.334 492 462
Santo Antônio do Pinhal 1.111 938 331 253
São Bento do Sapucaí 2.402 2.110 688 592
São José do Barreiro 1.047 1.016
São José dos Campos 175.033 158.256 85.261 73.614
São Luiz do Paraitinga 2.784 2.508 699 608
São Sebastião 18.408 16.490 7.434 6.130
Silveiras 1.310 1.150 370 323
Taubaté 94.389 85.161 36.570 31.460
Tremembé 12.563 11.714 4.254 3.902
Ubatuba 18.478 16.299 8.198 6.815

Fonte: IBGE, 2017

TABELA VII.6. UGRHI – Atendimento de Coleta  
e Tratamento de Esgotos e ICTEM

UGRHI % pop. com 
coleta

% pop. com 
tratamento ICTEM

1 – Mantiqueira 56 54 5,95

2 – Paraíba do Sul 93 81 7,42

3 – Litoral Norte 53 ND 6,23

Fonte: CETESB, 2020

>>
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Fonte: SigRH, Plano da Bacia da UGRHI 03 Litoral Norte, 2017

FIGURA VII.2. UGRHI 03 Litoral Norte − Plano de Bacia 2017 − Estrutura de tratamento de esgoto    



179

em especial os turísticos, como Campos do Jordão, o vale histórico 
e o litoral norte, comprometendo a qualidade das águas da região.

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento apre-
senta dados sobre esgotamento sanitário para 2019. As maio-

res coberturas por rede de esgoto, entre 99,7% e 93%, estão em 
municípios mais populosos, que concentram 71% da população 
da região. Os municípios turísticos do litoral norte (entre 69% 
e 33%) e Campos do Jordão (52,7%) estão abaixo da média da 
região (87,6%).

TABELA VII.7. População atendida com esgotamento sanitário

Município
População  
total 2019 

 (IBGE) 

População total 
atendida com 
esgotamento 

sanitário

% População 
atendida com 

rede de esgoto

Caçapava 94.263 89.835 95,3
Cruzeiro 82.238 80.143 97,45
Lorena 88.706 88.080 99,29
Pindamonhangaba 168.328 166.569 98,96
São José dos Campos 721.944 717.478 99,38
Taubaté 314.924 314.040 99,72
Tremembé 47.185 42.919 90,96
Jacareí 233.662 231.084 98,9
Guaratinguetá 121.798 113.192 92,93
Aparecida 36.157 30.999 85,73
Lavrinhas 7.260 4.723 65,06
Cachoeira Paulista 33.327 29.301 87,92
Roseira 10.712 9.831 91,78
Piquete 13.657 10.720 78,49
Canas 5.138 4.300 83,69
São José do Barreiro 4.147 3.386 81,65
Arapeí 2.469 1.787 72,38
Caraguatatuba 121.532 83.911 69,04
Potim 24.643 19.397 78,71
Bananal 10.945 8.075 73,78

Município
População  
total 2019 

 (IBGE) 

População total 
atendida com 
esgotamento 

sanitário

% População 
atendida com 

rede de esgoto

Queluz 13.420 7.771 57,91
Ubatuba 90.799 30.344 33,42
Paraibuna 18.222 7.816 42,89
São Sebastião 88.980 51.600 57,99
São Bento do Sapucaí 10.878 5.444 50,05
Jambeiro 6.602 3.223 48,82
Ilhabela 34.970 13.401 38,32
Areias 3.886 2.600 66,91
Lagoinha 4.896 3.136 64,05
Santa Branca 14.788 8.431 57,01
Silveiras 6.302 3.390 53,79
Campos do Jordão 52.088 27.459 52,72
São Luiz do Paraitinga 10.687 5.701 53,35
Igaratá 9.534 2.466 25,87
Santo Antônio do Pinhal 6.811 2.180 32,01
Cunha 21.547 6.282 29,15
Monteiro Lobato 4.653 1.840 39,54
Redenção da Serra 3.851 1.488 38,64
Natividade da Serra 6.661 2.853 42,83

Fonte: SNIS, 2019
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Fonte: SIMA/CPLA, 2020

MAPA VII.2. ICTEM, SIMA (2020)
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O Relatório da Qualidade das Praias Litorâneas (SÃO PAULO, 
2020b, CETESB) informa que o Litoral Norte possui 184 praias 
e conta com 90 pontos de monitoramento. Vale destacar que a 
qualidade das praias está diretamente relacionada à situação 
dos esgotos da região.

Nessa região, os meses de dezembro a março são os mais chuvo-
sos, e também aqueles com mais afluxo de turistas, se traduzindo 
em mais eventos de impropriedade das praias.

Pela classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que as-
socia a concentração de enterococos ao risco de se contrair doen-
ças, a situação de cada município é a seguinte:

 ❏ Ubatuba = 71% das praias nas categorias boa e muito boa.
 ❏ Caraguatatuba = 50% das praias na categoria boa.
 ❏ São Sebastião = 33% das praias nas categorias muito boa e boa.
 ❏ Ilhabela = 68% das praias na categoria boa.

 VII.4. Macrodrenagem34

No contexto de desenvolvimento e elaboração do PDUI, o tema ma-
crodrenagem será tratado não apenas do ponto de vista mais espe-
cífico e setorial, restrito à área de infraestrutura urbana, devendo 
abranger questões mais amplas, a exemplo da gestão da água e os 
diferentes modos de aproveitamento do recurso hídrico.

Nesse sentido, incorporando o conjunto de aspectos relevantes nas 
escalas regional e metropolitana, é possível estender o tema da 
macrodrenagem a uma série de outros assuntos que deverão inte-
grar o PDUI, tais como:

 ❏ Ocupação e expansão da urbanização do território.
 ❏ Rede de infraestrutura existente e planejada, notadamente a 

articulação entre os sistemas de micro e macrodrenagem.
 ❏  Prevenção às ocorrências de risco, incluindo as inundações e 

os deslizamentos.
 ❏ Preservação e conservação de importantes estruturas am-

bientais necessárias ao aproveitamento dos recursos am-
bientais e ao equilíbrio do território.

 ❏ Demais possibilidades que, eventualmente, comporão o 

34  O conceito de macrodrenagem está associado ao conjunto de elementos que envolvem a 
condução e o escoamento das águas superficiais, visando controlar cheias, impedir a ocor-
rência de enchentes e prevenir as demais consequências negativas ao ambiente urbano. 
Enquanto a microdrenagem envolve estruturas de menor porte, como guias, sarjetas, bocas 
de lobo e galerias de águas pluviais, a macrodrenagem está voltada para elementos naturais, 
como córregos, rios e ribeirões, e para elementos projetados e construídos, tais como ca-
nais, barragens e outras infraestruturas que promovam o controle das águas pluviais e flu-
viais e a articulação dos sistemas de microdrenagem às condições naturais próprias de cada 
sítio urbano. Grosso modo, a macrodrenagem dedica-se à detenção e retenção das águas, 
amortecendo cheias e tratando da condução e disposição das águas nas áreas ocupadas por 
atividades urbanas ou que demandem a adequação às condições locais.
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FIGURA VII. Qualidade das praias do litoral norte – CETESB, 2021b



183

conjunto dos aspectos a serem abordados durante a elabo-
ração do Plano.

Sem descartar a importância das ações setoriais, frequentemen-
te adotadas para superar problemas associados à macrodrena-
gem no ambiente urbano – intervenções no sistema de micro-
drenagem, construção e operação de barragens e reservatórios, 
ou, ainda, a canalização de rios e córregos –, é recomendável 
uma abordagem mais ampla e interdisciplinar da macrodrena-
gem, articulando os diferentes atores atuantes na RM. Assim, é 
possível antever a necessidade de combinar medidas estruturais 
e não-estruturais.

As medidas estruturais estão associadas às obras e estruturas fí-
sicas de afastamento, amortecimento e contenção de cheias, tais 
como a canalização e retificação de rios e córregos, a construção 
de reservatórios para o armazenamento das águas de chuvas (es-
truturas de detenção ou retenção) e demais elementos hidráuli-
cos projetados.

Já as medidas não-estruturais levam em conta aspectos que estão 
além da implantação do projeto e da operação de estruturas hi-
dráulicas, considerando elementos que dizem respeito ao planeja-
mento e à gestão do território − em um amplo espectro situado en-
tre a legislação e a educação ambiental. Além disso, elas têm como 
objetivos principais controlar as taxas de escoamento, mediante a 
diminuição dos impactos da urbanização no regime de cheias, pro-
teger e incrementar a qualidade das águas, contribuir com a recar-
ga natural do lençol freático, entre outros aspectos, que, em maior 
ou menor grau, contribuem para a adequação das atividades huma-

nas às condições naturais de determinado território ou à mitigação 
dos seus efeitos sobre o meio ambiente.

Ainda no âmbito das medidas não-estruturais, alguns eixos temáti-
cos podem ser definidos como suporte aos critérios e diretrizes de 
gestão e controle das águas, a saber: drenagem urbana e manejo 
de águas pluviais; uso e ocupação do solo; educação ambiental e 
capacitação; pesquisa; sistema de informação, monitoramento e 
avaliação; equilíbrio econômico-financeiro; e gestão35.

Considerando as questões incidentes nas UGRHIs que compõem a 
RM, alguns aspectos tornam-se relevantes a partir da considera-
ção das características sobre o uso e ocupação do solo e a distri-
buição espacial da população na região − incluindo a identificação 
das áreas de espraiamento da mancha urbana e de concentração 
de habitações precárias associadas à existência de população de 
mais baixa renda. Nesse sentido, os aspectos relativos à macrodre-
nagem devem atentar para a urbanização mais intensa nas sedes 
municipais e, principalmente, nas áreas de conurbação entre os 
municípios, bem como para a ocorrência de ocupação precária e de 
déficit na infraestrutura instalada.

Considerando os principais desafios associados à macrodrenagem 
(enchentes e deslizamentos) e os fatores já mencionados − que des-
tacam a necessidade de atuação nas áreas de maior concentração 
populacional −, recomenda-se um conjunto de medidas estruturais 
aliadas aos aspectos não-estruturais listados a seguir:

35  Os eixos temáticos referentes às medidas não-estruturais foram extraídos do Terceiro 
Plano Diretor de Macrodrenagem da Bacia do Alto Tietê – PDMAT 3 Relatório nº 10 – Plano 
de Ações Não-Estruturais. Revisão 02 (Departamento de Água e Energia Elétrica; Consórcio 
Cobrape/ Engecorps/ Maubertec – DAEE, Setembro/ 2013).
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 ❏ Prevenção contra eventos hidrológicos extremos, incluindo a 
antecipação a enchentes e inundações, e realização de proje-
tos e obras específicas.

 ❏ Ordenamento territorial adequado à mitigação dos possíveis 
efeitos danosos.

 ❏ Gestão dos elementos que articulam as diferentes ações36.

Em primeiro lugar, sobre a prevenção e o enfrentamento das ques-
tões de risco − principalmente inundações e cheias – é fundamental 
a adoção de medidas preventivas, corretivas e emergenciais, iden-
tificando as principais áreas onde se dão as ocorrências mais signi-
ficativas e desenvolvendo programas associados à gestão do risco.

Em segundo, quanto aos projetos e obras específicos, enfatiza-se a 
construção de reservatórios, o melhoramento de estruturas existen-
tes (canais e galerias) e adoção de ações que promovam a maior per-
meabilidade do solo, o escoamento da água para os lençóis freáticos 
e medidas estruturais e não-estruturais de condução das águas.

Em terceiro lugar, sobre o ordenamento territorial, é possível, no-
vamente, observar a importância de se promover a sustentabilida-
de hídrica em sintonia com a proteção ambiental e com o uso sus-
tentável das águas, o que exige ações e soluções integradas.

É importante reforçar a necessidade de ações coordenadas e inte-
gradas de diferentes naturezas, sem entretanto prescindir de ações 
e projetos específicos de interferência direta no manejo das águas, 

36  Informações retiradas do Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí 2010- 2020 (com propostas de atualização do enquadramento dos corpos d’água e 
de programa para efetivação dos enquadramentos dos corpos d’água até o final de 2035) – 
Relatório Final.

mas de compreender a prática de controle das águas no ambiente 
urbano em uma dimensão mais abrangente, de acordo com os pa-
drões de uso e ocupação do solo e com as boas práticas associadas 
ao manejo das águas; ao acompanhamento dos processos, incluin-
do suas interfaces com as questões de risco; e, ainda, à articulação 
desse amplo panorama.

VII.5 Resíduos sólidos 

Os Censos do IBGE 2010 classificavam o destino do lixo domiciliar 
coletado da seguinte forma: a. coletado diretamente por serviço 
de empresa pública ou privada; b. depositado em uma caçamba, 
tanque ou depósito, fora do domicílio, para depois ser coletado por 
serviço de empresa pública ou privada. Com base nisso, o atendi-
mento por coleta de lixo apresentava bons índices de cobertura na 
maioria dos municípios da RMVPLN, com 98% dos domicílios urba-
nos com serviço de coleta de lixo.

Outro indicador, o Índice de Gestão dos Resíduos Sólidos (IGR/
SIMA), avalia a gestão de resíduos sólidos domiciliares no Estado 
de São Paulo. Identifica fragilidades e auxilia os municípios no de-
senvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da gestão. 
O IGR pode variar de 0 a 10 e as gestões municipais podem ser 
classificadas como: gestão ineficiente (0 a 6,0), gestão mediana (6,1 
a 8,0) e gestão eficiente (8,1 a 10,0). Para a RMVPLN, só existem 
informações sobre 11 dos 39 municípios na base da SIMA (DATA-
GEO, 2021) referentes ao IGR de 2019 – São Bento do Sapucaí (inefi-
ciente), Roseira (ineficiente), Taubaté (mediana), Lorena (mediana), 
Cruzeiro (mediana), Lavrinhas (mediana), São Sebastião (ineficien-
te) e Ilhabela (mediana).
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Já os dados do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU/SIMA/DATAGEO, 2019) informam as condições da disposição 
final de resíduos sólidos, qualitativa e quantitativamente, com a 
análise dos Índices de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR). Este 
índice expressa o enquadramento do local de disposição final de 
RSUs utilizado pelo município. O índice varia de 0 a 10, sendo que a 
CETESB considera como Condições Inadequadas de disposição se 
o IQR for igual ou inferior a 7,0; Condições Adequadas, se o IQR for 
maior que 7,0. Com base nessa classificação, 37 municípios da RM-
VPLN dispõem seus resíduos de forma adequada, menos São Luiz 
do Paraitinga, com situação inadequada, e Areias e Bananal, não 
enquadrados no IQR por enviarem seus resíduos para Barra Mansa 
no Estado do Rio de Janeiro.

No mapa a seguir, merecem atenção os municípios que dispõem 
seus resíduos em aterros com vida útil menor que cinco anos.

A região é atendida por nove aterros, oito dos quais ficam no Estado de 
São Paulo, todos com IQR adequado. Destes, seis ficam na RMVPLN e 
três fora da região, assim distribuídos: um na RMSP, um em Santos e 
um em Barra Mansa/ RJ, de onde não se tem dados de IQR. Segundo 
os dados da CETESB, 2020c, a vida útil dos aterros varia de menos de 
dois anos a mais de cinco anos, conforme mostra o mapa a seguir. 

A RMVPLN possui seis Estações de Transbordo, sendo cinco ade-
quadas (Guaratinguetá, Taubaté, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabe-
la) e uma inadequada – São Sebastião (SIMA/DATAGEO, 2020).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que serão prio-
rizados no acesso aos recursos da União os municípios que opta-

rem 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 muni-
cípios e a possibilidade de gestão qualificada com a elevação das 
capacidades técnica, gerencial e institucional.

No entanto, apesar de todas as vantagens no compartilhamento da 
gestão, a fim de racionalizar e melhorar a gestão dos resíduos sóli-
dos, a maioria dos municípios da RMVPLN dispõe seus resíduos em 
aterros que, apesar de adequados, são, muitas vezes, distantes do 
local de geração. O ideal é que fossem encontradas soluções cole-
tivas de tratamento e de disposição, por meio de arranjos intermu-
nicipais para a gestão e compartilhamento dos aterros sanitários.

Não foi identificada na RMVPLN nenhum arranjo intermunicipal 
para tratar do tema dos resíduos.

Com relação ao processamento de resíduos sólidos, a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos estabelece os princípios da gestão e ge-
renciamento de resíduos sólidos com a seguinte ordem de priori-
dade: a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos. Portanto, devem ser priorizadas unidades de proces-
samento que possibilitem a triagem, reciclagem, compostagem e 
demais tecnologias para o tratamento e recuperação energética 
dos resíduos. 

O Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Resíduos Sólidos 
– SIGOR (SIMA/DATAGEO, 2021) − Reciclagem identificou a existên-
cia na região de nove entidades de catadores cadastradas, sendo 
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Fonte: CETESB, 2020.

MAPA VII.3. Destino e vida útil dos aterros (2020)
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quatro em São José dos Campos, duas em Caraguatatuba, uma em 
Jacareí, uma em Taubaté, uma em Pindamonhangaba e uma em 
Guaratinguetá. 

As lacunas na atualização e sistematização das informações sobre 
resíduos sólidos são empecilhos sérios para o conhecimento da 
real situação dos resíduos, que impactam no controle e dificultam 
a definição de políticas públicas para uma melhor gestão e dire-
cionamento das soluções por parte de entidades governamentais e 
privadas que tratam do assunto. Esse problema é ainda maior para 
os resíduos industriais, dos serviços de saúde, perigosos, agrossil-
vopastoris, da mineração e de transporte.

Quanto aos resíduos da construção civil (RCC), cabe ao poder públi-
co municipal disciplinar a gestão para pequenos e grandes gerado-
res, por meio de instrumentos específicos para regular e fiscalizar 
sua movimentação e destinação. Um desses instrumentos é o Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que deve ser 
elaborado pelos municípios em consonância com o Plano Municipal 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Embora a construção civil 
seja importante atividade na região, especialmente nos municípios 
mais populosos e turísticos, não foram encontradas informações 
sobre coleta, disposição e reciclagem.

VII.6. Energia37

O Plano Paulista de Energia 2020 previa elevar para 69% a parti-
cipação das energias renováveis na matriz energética do Estado 
até 2020, objetivo ambicioso. Vale lembrar que a matriz energética 
paulista já é mais limpa do que as médias brasileira e mundial (55% 
contra 45,5% e 12,5%, respectivamente).

Ainda que a participação de energia renovável na matriz energética 
do Estado de São Paulo seja expressiva - rejeitos da cana-de-açú-
car e a geração hidráulica, as fontes de energias não renováveis - 
derivados de petróleo e gás natural, representam 61% do consumo. 
Na RMVPLN essas mesmas fontes representam 66% do consumo.

GRÁFICO VII.1. Participação dos energéticos  
no consumo total da RMVPLN (2020)
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37  SÃO PAULO (2021). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
Anuário de Energéticos por município (2021, ano base 2020): considera dados que as Con-
cessionárias e Agências Reguladoras (ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica e ANP 
– Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) disponibilizam por município 
de energia elétrica; gás natural e gás natural comprimido; Derivados de petróleo e etanol 
hidratado. Essas informações permitem identificar os desafios tanto na oferta quanto na 
demanda de insumos necessários ao desenvolvimento regional, contribuindo assim para a 
expansão do emprego e da renda da população.
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GRÁFICO VII.2. Participação dos energético da RMVPLN  
no consumo total do estado (2020)
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – Ano base 2020

 
Em relação ao consumo de energia elétrica, das 16 Regiões Admi-
nistrativas estaduais, a de São José dos Campos (que tem a mesma 
composição da RMVPLN) ocupa a 4ª posição, com 6% do total es-
tadual, atrás de São Paulo (41%), Campinas (22%) e Sorocaba (7%). 
Quanto ao consumo de gás natural, é a terceira, com 14%, atrás de 
SP e de Campinas, ambas com 34%, cada. Nos derivados de petró-
leo e etanol, também está em 4º lugar, à exceção de asfalto, que 
fica em 7º lugar, atrás de SP, Campinas, Sorocaba, Santos, Ribeirão 
Preto e São José do Rio Preto.

Vale destacar que a RMVPLN conta com unidades geradoras de 
energia hidrelétrica, segundo dados de 2016 do Plano da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, sendo três Usinas Hidrelétri-
cas (UHEs) nos reservatórios de Jaguari, Santa Branca e Paraibu-
na, sete Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e sete Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs), em diferentes rios da bacia. (ver 
mapa do Plano de Bacia 2017).

Analisando o consumo total de energéticos na RMVPLN, é possí-
vel observar que alguns municípios se destacam regionalmente e 
no mercado estadual: São José dos Campos (sede regional, com 
importantes indústrias e centro de negócios e serviços) e Jacareí 
(centro industrial), maiores consumidores de energéticos e emis-
sores de CO2 da região, com destaque para o consumo de petróleo e 
etanol em São José dos Campos, e gás natural, derivados de petró-
leo e eletricidade em Jacareí. (ver quadro a seguir)

Os setores que mais contribuem para as emissões são o de trans-
porte e a indústria. Dentre os combustíveis, os mais impactantes 
são o óleo diesel, a gasolina e o gás natural.

As emissões de CO2 da RMVPLN representam 7% do Estado. Quanto 
aos dados municipais, os maiores emissores são Jacareí (19%), São 
José dos Campos (17%), Pindamonhangaba (14%) e Guaratinguetá 
(10%), responsáveis por 61% da RM. (ver tabela e mapa a seguir)
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Fonte: SigRH, PERH 2016 – 2019.

FIGURA VII.1. Unidades geradoras de energia hidroelétrica na Bacia do Rio Paraíba do Sul
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TABELA VII.8. Consumo de energéticos e emissão de CO2 por município da RMVPLN (2020)

Município
Eletricidade Gás natural Etanol Derivados de 

petróleo Total Emissões de CO2

(toe) (toe) (toe) (toe) (toe) (10³ tCO2/ano) %

Aparecida 6.718 0 4.341 29.490 40.549 85 2%

Arapeí 236 0 26 240 502 1 0%

Areias 426 0 101 640 1.167 2 0%

Bananal 1.527 0 436 3.768 5.732 10 0%

Caçapava 34.561 49.353 8.095 37.409 129.417 217 5%

Cachoeira Paulista 4.841 0 1.330 4.574 10.745 13 0%

Campos do Jordão 11.108 906 3.660 17.212 32.887 50 1%

Canas 780 0 1.284 7.641 9.704 22 0%

Caraguatatuba 30.287 0 11.788 39.853 81.927 112 2%

Cruzeiro 22.538 11.885 5.777 42.166 82.366 148 3%

Cunha 2.242 0 985 5.722 8.950 16 0%

Guaratinguetá 33.844 95.429 10.319 90.261 229.853 470 10%

Igaratá 1.962 0 1.033 5.209 8.203 15 0%

Ilhabela 7.226 0 1.336 8.975 17.537 25 1%

Jacareí 96.893 275.118 18.389 92.452 482.851 878 19%

Jambeiro 610 0 110 2.482 3.201 7 0%

Lagoinha 612 0 143 941 1.695 3 0%

Lavrinhas 784 0 464 10.469 11.717 31 1%

Lorena 21.288 4.359 5.809 38.300 69.755 120 3%

Monteiro Lobato 515 0 260 850 1.625 2 0%

Natividade da Serra 824 0 110 581 1.514 2 0%

Paraibuna 2.235 0 1.625 5.679 9.539 16 0%

Pindamonhangaba 100.235 169.478 12.235 94.402 376.350 648 14%

>>
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Município
Eletricidade Gás natural Etanol Derivados de 

petróleo Total Emissões de CO2

(toe) (toe) (toe) (toe) (toe) (10³ tCO2/ano) %

Piquete 1.550 0 834 3.843 6.227 11 0%

Potim 2.692 0 163 3.434 6.289 9 0%

Queluz 1.239 0 3.640 69.771 74.649 204 5%

Redenção da Serra 623 0 0 15 638 0 0%

Roseira 1.798 0 995 28.230 31.023 83 2%

Santa Branca 2.144 0 518 1.955 4.616 5 0%

Santo Antônio do 
Pinhal 1.128 0 561 4.273 5.962 12 0%

São Bento do Sapucaí 1.381 0 1.805 10.363 13.549 29 1%

São José do Barreiro 501 0 34 414 948 1 0%

São José dos Campos 156.035 55.555 80.794 229.488 521.872 774 17%

São Luiz do Paraitinga 1.470 0 704 2.815 4.989 8 0%

São Sebastião 30.926 0 6.067 25.171 62.165 70 2%

Silveiras 654 0 447 7.591 8.692 22 0%

Taubaté 66.577 25.858 37.302 89.221 218.958 306 7%

Tremembé 8.339 2.303 1.118 4.761 16.521 18 0%

Ubatuba 19.534 0 11.076 30.107 60.717 84 2%

RMVPLN 678.882 690.242 235.708 1.050.767 2.655.599 4.527 100%

ESTADO SÃO PAULO 10.466.825 4.852.019 5.171.241 19.269.028 39.759.113 65.825 7%
Fonte: SÃO PAULO (2021j). SIMA: Anuário Energético, 2021

>>
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Fonte: SÃO PAULO (2021). SIMA. Anuário Energético.

MAPA VII.4. Consumo de energia elétrica (2021)
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O Plano Paulista de Energia (PPE-2020) aponta para a intensificação 
do uso de gás natural pelos diferentes segmentos de consumo em 
São Paulo, tendo como premissa a indução da penetração do gás 
natural nos segmentos que apresentam maior potencial de agre-
gação de valor e competitividade econômica, melhorias ambientais 
decorrentes da substituição de outros energéticos mais poluentes 
e do aumento da eficiência energética. Nesse sentido, dentre as 
ações e diretrizes para o desenvolvimento energético estadual es-
tabelecidas pelo Conselho Estadual de Política Energética e pelo 
Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural, está a ampliação do 
uso do gás natural prioritariamente, em substituição a outros ener-
géticos de origem fóssil na indústria e demais setores produtivos e 
nas utilizações finais em que sua penetração apresente potencial 
de promover a eficiência energética.

Ainda conforme o PPE−2020, o potencial técnico de substituição de 
outros energéticos pelo gás natural na indústria não é muito eleva-
do, devido a duas características específicas da matriz energética 
industrial estadual: o grande uso da biomassa e o uso elevado de 
eletricidade para processos que requerem energia elétrica e para 
geração de calor. Por esses motivos, o potencial de substituição 
concentra-se no óleo combustível, no GLP e no diesel, que são pro-
dutos de maior valor econômico. 

Quanto ao gás natural, a RMVPLN responde por 14% do consumo 
estadual, com Jacareí entre os 15 maiores consumidores do Esta-
do, com 5,67%. (ver figura a seguir)

A RMVPLN participa com 6,5% do consumo total de energia elé-
trica do Estado, sendo que a cidade de São José dos Campos, com 

1,5% do Estado, está entre os 15 maiores consumidores. (ver fi-
gura a seguir).

Quanto ao consumo de combustíveis – petróleo e etanol hidratado – 
a RMVPLN responde por 5% do consumo de derivados de petróleo 
e 5% do etanol do Estado. (ver figura a seguir).

São José dos Campos está entre os 15 maiores consumidores de 
combustíveis do Estado, com 1,2% do petróleo e 1,6% do etanol. 
(ver figura a seguir)

Quanto à energia elétrica, na RMVPLN, a maior consumidora é a 
atividade industrial (47%), seguida da residencial (30%) e da comer-
cial (15%). No contexto das sub-regiões, essa distribuição se altera 
especialmente no litoral norte, onde o consumo residencial predo-
mina sobre os demais (ver figura a seguir, por sub-região).

As diretrizes para a questão energética no Estado de São Paulo, 
com foco em segurança energética, eficiência e sustentabilidade, 
deve reforçar fontes de energia mais limpas como o gás natural 
(combustível da transição para economia de baixo carbono e ener-
gia firme para a intermitência das renováveis); estímulo ao aumen-
to da participação das energias renováveis como a biomassa, so-
lar fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e energia 
gerada a partir dos resíduos sólidos; além da implementação de 
projetos conjugados de eficiência energética e geração de energia 
renovável em escolas, hospitais e outros grandes consumidores.

A publicação Energia Solar Paulista – Levantamento preliminar é 
um trabalho do Governo do Estado que destaca a importância da 
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

FIGURA VII.2. Consumo de gás natural
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

FIGURA VII.2. Consumo de energia elétrica



196

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

FIGURA VII.2. Consumo de combustíveis
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

FIGURA VII.2. Consumo de etanol
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Fonte: SÃO PAULO (2021). SIMA.

MAPA VII.5. Consumo de energia elétrica por setor de atividade (2021)
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atratividade dessa tecnologia em um processo de aprendizagem 
por parte de todos os agentes envolvidos, incluindo o desenvolvi-
mento de mecanismos operacionais e gerenciais, novos segmentos 
de atuação e o equacionamento de suas particularidades inerentes 
e traz um levantamento prévio do potencial no Estado de São Paulo.

O trabalho tem como uma de suas bases institucionais o atendi-
mento à Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC), insti-
tuída pela Lei Estadual nº 13.798, de 9 de novembro de 2009. Os 
objetivos principais a serem atingidos, frente ao compromisso e aos 
desafios assumidos, são: aumentar a quantidade de energia gera-
da por fontes renováveis, sustentáveis e de forma descentralizada; 
reduzir emissões de gases de efeito estufa e de poluentes locais; 
reduzir a dependência energética do Estado; fomentar o desenvol-
vimento tecnológico e industrial; garantir a geração de novos em-
pregos e negócios; implantar o conceito de sustentabilidade para 
edificações; e fomentar o desenvolvimento regional.
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VIII. Gestão pública e governança regional

VIII.1. Estrutura de articulação regional

A região tem uma histórica tradição na articulação regional, quan-
do, 50 anos atrás, constituiu o Consórcio de Desenvolvimento In-
tegrado do Vale do Paraíba (Codivap), com a missão de promover 
e difundir as boas políticas públicas e práticas de gestão entre os 
municípios associados, visando ao desenvolvimento social e am-
biental da região. 

Conta, ainda, com outros consórcios, com destaque para: o Con-
sórcio Intermunicipal da Serra da Mantiqueira (Cisma) e o Consór-
cio Intermunicipal Três Rios, que atuam na área de infraestrutura; 
o Consórcio Intermunicipal de Saúde (Consavap), com atuação na 
área da saúde; e o Consórcio Intermunicipal de Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana 
(Cisamu), que atende demandas de remoções da saúde.

Atualmente, a RMVPLN conta com os seguintes instrumentos de 
articulação:

1. Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira (Cisma), que 
tem por finalidade promover a integração de atividades vi-
sando ao fortalecimento e ao desenvolvimento do turismo, da 
economia criativa, da saúde pública, do meio ambiente, do es-
porte, da cultura e lazer dos municípios que o integram: Cam-
pos do Jordão, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, Santo 
Antônio do Pinhal e Tremembé.

2. Consórcio Intermunicipal Três Rios, associação pública, cons-
tituída pelos seguintes municípios: Salesópolis (RMSP), Jam-
beiro, Paraibuna e Santa Branca. Tem como objetivo o de-
senvolvimento rural e urbano dos entes consorciados, assim 
como o bem-estar da comunidade nos aspectos social, cultu-
ral e ambiental sustentáveis.

3. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíba 
(Consavap), que tem como objetivo principal promover o de-
senvolvimento integral da saúde nos municípios de Caçapava, 
Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa 
Branca e São José dos Campos, com melhoria das ações e 
serviços públicos de saúde.

4. Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana (Cisamu), com-
posto pelos municípios de Campos do Jordão, Lagoinha, Nati-
vidade da Serra, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, 
São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé, cujo objetivo é o 
controle e a operacionalização do SAMU. 

5. Consórcio Vale Histórico, que abrange os municípios da Sub-
-região 4, com atuação nos serviços públicos voltados ao de-
senvolvimento econômico, social, de infraestrutura e meio 
ambiente, defesa civil, turismo e outros.

A região também já fez parte das iniciativas do Consórcio Intermu-
nicipal Sabas e do Consórcio Intermunicipal Cidades Amigas, volta-
dos à conservação de estradas e controle de erosão, e do Consór-
cio Intermunicipal Vale Histórico, que atuava na área do turismo. 
A estrutura de articulação regional da RMVPLN conta, também, 
com uma entidade privada, representada pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 15 municípios: 
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Caçapava, Campos do Jordão, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, 
Jacareí, Lorena, Pindamonhangaba, Potim, São Bento do Sapucaí, 
São José dos Campos, São Sebastião, Taubaté, Tremembé e Uba-
tuba. O Sebrae atua 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 capaci-
tação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, 
feiras e rodadas de negócios.

No tocante à governança metropolitana, também há o Conselho de 
Desenvolvimento da RMVPLN, de caráter normativo e deliberativo 
para definição das prioridades para o desenvolvimento socioeconô-
mico da região. Além dele, também existem conselhos consultivos, 
para fomento de debates sub-regionais.

A Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Agem-
Vale), por sua vez, é uma autarquia estadual, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, que tem a função de discutir, plane-
jar e executar ações de interesse comum para o desenvolvimento 
da RMVPLN, por meio da elaboração de planos, programas e proje-
tos estratégicos para a região.

Por fim, a região conta com seis comitês: o Comitê Executivo do 
PDUI, o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba 
do Sul, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, o 
Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, o Comitê 
de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte e a Estrutura de Relações 
Interfederativas dos Transportes e Sistema Viário Regional.

QUADRO 1

Estruturas que envolvem relações interfederativas -  
RM de Vale do Paraíba e Litoral Norte

Consórcios públicos
Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Mantiqueira e 
Litoral Norte (Codivap)
Consórcio Intermunicipal Serra da Mantiqueira (Cisma)
Consórcio Intermunicipal Três Rios
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Paraíbe (Consavap)
Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale 
do Paraíba e da Região Serrana (Cisamu)
Outras iniciativas
Consórcio Intermunicipal Sabas
Consórcio Intermunicipal Cidades Antigas
Consórcio Intermunicipal Vale Histórico
Conselhos
Conselho de Desenvolvimento da RM do Vale do Paraíba e Litoral Norte
Conselhos consultivos
Comitês
Comitê Executivo do PDUI
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul
Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira
Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte
Estrutura de Relações Interfederativas dos Transportes e Sistema Viário 
Regional

Fontes: Batista (2011); Observatório dos Consórcios Públicos (disponível em: <www.
consorcios.cnm.org.br>); Codivap (disponível em <www.codivap.org.br); Agemvale 
(disponível em: <agemvale.sp.gov.br>); e Ceivap (disponível em: <www.ceivap.org.br>).
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Também está presente na região o Centro para Competitividade e 
Inovação do Cone Leste Paulista  (Cecompi).

Em 2016, houve a fusão do Cecompi com o Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, resultando no maior e mais estrutura-
do complexo de inovação e empreendedorismo do país, referência 
nacional e internacional em pesquisa, inovação e tecnologia. Con-
templa o Cluster Aeroespacial e Defesa, APL TIC Vale, Escritório 
de Projetos e Negócios, programas de incubadoras de empresas 
e Galerias do Empreendedor. O complexo conta com mais de 300 
empresas, entre residentes, incubadas e associadas, e seis univer-
sidades instaladas.

VIII.2. Governo digital e transparência

A RMVPLN conta com sete unidades do Poupatempo, localizadas 
em polos regionais (Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jacareí, Pin-
damonhangaba, Piquete, São José do Campos e Taubaté) de fácil 
acesso aos demais municípios. Existem 14 postos do Detran distri-
buídos pela região (Aparecida, Bananal, Caçapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos do Jordão, Cruzeiro, Cunha, Ilhabela, Lorena, São 
Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Tremem-
bé e Ubatuba). As unidades encontram-se em cidades distintas das 
que abrigam os postos do Poupatempo.

A presença desses equipamentos cumpre importante função em 
termos de governo eletrônico, uma vez que, estando associados 
à Empresa de Tecnologia do Estado (Prodesp), buscam ampliar a 
prestação de serviços on-line, por meio da digitalização dos servi-
ços oferecidos pelo Estado à população.

VIII.3. Quadro fiscal dos municípios

O PDUI deverá definir diretrizes para as políticas públicas a serem 
empreendidas pelos municípios e pelo Estado de forma conjunta. 
As escalas do investimento dos projetos delas derivados serão ele-
vadas, é fato, muitas vezes fora do alcance de municípios que inte-
gram as regiões metropolitanas e não têm condições de arcar com 
o alto volume de recursos exigidos.

A contribuição dos municípios para a execução dos projetos re-
gionais depende, obviamente, dos benefícios que cada um de-
les espera receber e da quantidade de recursos que cada um 
tem à disposição, o que, em última instância, está condicionado 
às suas características físicas, demográficas, econômicas e so-
ciais. Para tanto, torna-se necessário analisar a capacidade de 
financiamento e de endividamento dos municípios, a fim de bali-
zar sua disponibilidade para integrar projetos com vistas à par-
tilha de investimentos e de serviços que se façam necessários. O 
foco é identificar suas capacidades de investimento e evidenciar 
as potencialidades para o desenvolvimento e a implementação 
de projetos regionais.

De acordo com dados do Tesouro Nacional (Finbra), na RMVPLN, 
a receita corrente per capita conjunta era de R$4.613 em 2019, 
enquanto a receita proveniente de impostos, taxas e contribui-
ções era de R$1.092,00 per capita. A receita de transferências 
correntes per capita (correspondentes aos recursos repassados 
aos municípios pelo Estado e pela União) ficou em R$3.049,00 e 
a participação da receita corrente no total de receitas situava-se 
em 66% na região. 
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Conforme mostra o quadro abaixo, há grande desigualdade no po-
tencial de arrecadação de impostos entre os municípios. Acima da 
média de R$1.092 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. Esses últimos normalmente 
possuem uma maior receita advinda de IPTU, em função da quanti-
dade 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 se deve aos 
royalties e participações especiais da exploração de petróleo e gás38. 

38  De acordo com o SEADE, considerando o valor total de arrecadação dos royalties e das 
participações especiais distribuídos nos 109 municípios paulistas beneficiados, em 2018, 
apenas três (Ilhabela, São Sebastião e Caraguatatuba) receberam 65,7% (R$1,01 bilhão), li-

A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos 
Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com 
garantia da União. O intuito da Capag é demonstrar, de forma sim-
ples, se um novo endividamento representa risco de crédito para o 
Tesouro Nacional. A metodologia do cálculo, dada pela Portaria MF 
nº 501/2017, é composta por três indicadores: endividamento, pou-
pança corrente e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de sol-
vência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação 
de caixa, faz-se o diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou municí-
pio39. Os dados do quadro abaixo referem-se ao ano de 2020 e mos-

derando a lista Ilhabela, que arrecadou praticamente a metade do total das participações 
governamentais. https://www.seade.gov.br/estudo-aborda-a-economia-paulista-e-as-ativi-
dades-de-petroleo-e-gas-natural/. Acessado em 01/11/2021.
39  Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da 
Capag foram definidos na Portaria STN nº 373/2020. 

TABELA VIII.1. Arrecadação de receitas per capita (R$) e participação da receita de transferência na receita corrente (%) 

Município Receita corrente per capita Receita com impostos, taxas e 
contribuições per capita

Receita de transferências  
per capita

Participação % da receita 
de tranferências na receita 

corrente 
 Aparecida  3.806,03  812,83  2.590,53 68%
 Arapeí  7.160,84  250,46  6.843,23 96%
 Areias  5.630,57  254,14  5.191,60 92%
 Bananal  3.721,82  286,96  3.356,50 90%
 Caçapava  3.362,86  638,43  2.684,83 80%
 Cachoeira Paulista  3.004,66  578,64  2.326,98 77%
 Campos do Jordão  4.563,89  1.525,49  2.857,95 63%
 Canas  5.292,79  1.059,87  4.168,08 79%
 Caraguatatuba  6.724,53  1.554,86  4.769,30 71%
 Cruzeiro  3.268,35  400,51  2.381,04 73%
 Cunha  3.073,00  208,97  2.733,52 89%
 Guaratinguetá  3.416,24  659,12  2.540,64 74%

>>

https://www.seade.gov.br/estudo-aborda-a-economia-paulista-e-as-atividades-de-petroleo-e-gas-natural/
https://www.seade.gov.br/estudo-aborda-a-economia-paulista-e-as-atividades-de-petroleo-e-gas-natural/
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Município Receita corrente per capita Receita com impostos, taxas e 
contribuições per capita

Receita de transferências  
per capita

Participação % da receita 
de tranferências na receita 

corrente 
 Igaratá  4.756,36  1.176,61  3.500,48 74%
 Ilhabela  21.822,95  2.241,49  18.180,48 83%
 Jacareí  4.545,88  790,71  2.879,64 63%
 Jambeiro  5.742,97  964,00  4.746,78 83%
 Lagoinha  4.601,55  214,12  4.362,14 95%
 Lavrinhas  4.049,71  553,63  3.403,86 84%
 Lorena  3.066,37  734,48  2.281,77 74%
 Monteiro Lobato  4.839,84  454,91  4.291,43 89%
 Natividade da Serra  4.611,61  444,45  4.131,59 90%
 Paraibuna  4.345,22  634,83  3.071,84 71%
 Pindamonhangaba  3.661,27  657,64  2.804,39 77%
 Piquete  2.815,98  189,08  2.542,06 90%
 Potim  2.832,18  124,94  2.611,29 92%
 Queluz  4.347,02  1.251,94  3.019,30 69%
 Redenção da Serra  nd  nd  nd nd
 Roseira  4.281,67  695,50  3.547,89 83%
 Santa Branca  3.744,77  502,58  3.148,38 84%
 Santo Antônio do Pinhal  4.870,19  689,99  3.976,47 82%
 São Bento do Sapucaí  3.586,38  464,12  3.075,16 86%
 São José do Barreiro  5.583,81  290,16  5.049,65 90%
 São José dos Campos  4.522,93  1.228,53  2.663,26 59%
 São Luiz do Paraitinga  3.948,97  416,43  3.512,82 89%
 São Sebastião  8.878,29  3.926,21  3.872,07 44%
 Silveiras  5.911,17  1.022,96  4.844,78 82%
 Taubaté  4.072,71  973,23  2.631,99 65%
 Tremembé  3.047,65  865,49  2.158,11 71%
 Ubatuba  4.538,85  1.767,02  2.395,23 53%
RMVPLN  4.613,67  1.092,78  3.049,50 66%

Fonte: Tesouro Nacional. Finbra

>>
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tram os municípios que naquele momento possuíam capacidade de 
pagamento de acordo com os critérios do Tesouro, sendo aqueles 
que pontuam notas A e B. Com nota C figuram aqueles municípios 
que no momento de apuração estavam impedidos de solicitar aval 
da União para as operações de crédito.

Por fim, temos o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF), que faz 
a análise das contas públicas municipais de 2018. O índice é in-
teiramente construído com base em resultados fiscais oficiais, de-
clarados pelas próprias prefeituras. O IFGF é composto por quatro 
indicadores: IFGF Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF Li-
quidez e IFGF Investimentos. A pontuação varia entre 0 e 1, sendo 
que quanto mais próxima de 1 melhor a gestão fiscal do município.

Gestão de 
excelência Boa gestão Gestão em 

dificuldade Gestão Crítica

Resultados 
superiores a 0,8%

Resultados entre 
0,6 e 0,8%

Resultados entre 
0,4 e 0,6%

Resultados 
inferiores a 0,4%

Para o IFGF geral, a tabela abaixo mostra que a média da região 
ficou em 0,56, sendo que acima disso figuram 18 dos 39 municípios, 
com destaque para Caraguatatuba, São Sebastião e São José dos 
Campos. 

Em relação ao IGF–Autonomia, o indicador verifica se as receitas 
oriundas da atividade econômica do município suprem os custos 
para manter a Câmara de Vereadores e a estrutura administrativa 
da prefeitura. Nesse indicador, 13 municípios pontuaram 1, ou seja, 
possuem uma boa geração de receitas.

Outro fator que gera grande dificuldade para o planejamento efi-
ciente das finanças municipais é a alta rigidez das despesas e o 
IGDF – gastos com pessoal –, que analisa o comprometimento da 
Receita Corrente Líquida com a folha de salários. Nesse indicador, 
a média da região é 0,61, mas seis municípios têm índice de 1. 

Já o IFGF Liquidez verifica a relação entre o total de restos a pagar 
acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-
-los no exercício seguinte. Ou seja, revela em que medida as prefei-
turas estão postergando pagamentos de despesas para o exercício 
seguinte, sem a devida cobertura de caixa. Nesse indicador, a nota 
é mais baixa na região, com média de 0,55 e poucos municípios 
acima de 0,8.

O IFGF Investimentos mede a parcela da receita total dos municí-
pios destinada aos investimentos, e a média alcançada foi de 0,43. 
Entretanto, as dificuldades dos municípios em aumentar seus in-
vestimentos é fato, principalmente em uma circunstância de eco-
nomia em desaceleração e queda de receitas.

TABELA VIII.2. Capacidade de pagamento dos municípios (2020)

CAPACIDADE DE PAGAMENTO - CAPAG

A Arapeí, Ilhabela, Jacareí, Natividade da Serra, Piquete, 
Potim,Redenção da Serra

B
Campos do Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Jambeiro, 
Lagoinha, Lorena, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Santa 
Branca, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí

C Areias, Igaratá, Lavrinhas, Paraibuna, São José do Barreiro, São 
José dos Campos, São Sebastião, Taubaté, Tremenbé, Ubatuba

Fonte: Tesouro Nacional 
http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/capag-municipios/
resource/30db70eb-ae20-45ff-8f35-01b4ddb943fa?inner_span=True.
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TABELA VIII.3. Índice Firjan de gestão fiscal (2018)
Município IFGF Autonomia Gastos com pessoal Liquidez Investimentos

Aparecida 0,47 1,00 0,61 0,00 0,26

Arapeí 0,44 0,23 0,27 0,89 0,35

Areias 0,49 0,34 0,47 0,94 0,22

Bananal 0,30 0,38 0,28 0,45 0,10

Caçapava 0,45 1,00 0,38 0,00 0,42

Cachoeira Paulista 0,53 0,60 0,44 0,44 0,64

Campos do Jordão 0,75 1,00 1,00 0,69 0,30

Canas 0,43 0,16 0,40 0,50 0,67

Caraguatatuba 0,84 0,88 1,00 1,00 0,50

Cruzeiro 0,66 1,00 0,96 0,41 0,27

Cunha 0,52 0,45 0,58 0,47 0,58

Guaratinguetá 0,70 1,00 0,72 0,48 0,62

Igaratá 0,60 0,91 0,49 0,66 0,36

Ilhabela 0,76 0,03 1,00 1,00 1,00

Jacareí 0,72 1,00 1,00 0,46 0,43

Jambeiro 0,61 1,00 0,64 0,55 0,26

Lagoinha 0,56 0,34 0,83 0,81 0,27

Lavrinhas 0,59 0,79 0,60 0,54 0,42

Lorena 0,62 1,00 0,65 0,48 0,37

Monteiro Lobato 0,56 0,41 0,83 0,63 0,39

Natividade da Serra 0,35 0,39 0,36 0,47 0,20

Paraibuna 0,61 0,98 0,72 0,49 0,24

>>
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Município IFGF Autonomia Gastos com pessoal Liquidez Investimentos

Pindamonhangaba 0,58 1,00 0,61 0,51 0,19

Piquete 0,59 0,55 0,71 0,61 0,50

Potim 0,53 0,30 0,73 0,58 0,51

Queluz 0,32 0,43 0,19 0,40 0,27

Redenção da Serra 0,48 0,36 0,54 0,62 0,43

Roseira 0,54 0,63 0,29 0,74 0,49

Santa Branca 0,49 0,51 0,51 0,57 0,38

Santo Antônio do Pinhal 0,66 0,61 0,66 0,81 0,57

São Bento do Sapucaí 0,49 0,46 0,83 0,00 0,68

São José do Barreiro 0,65 0,27 0,44 1,00 0,90

São José dos Campos 0,76 1,00 1,00 0,53 0,52

São Luiz do Paraitinga 0,57 0,64 0,41 0,63 0,59

São Sebastião 0,84 1,00 1,00 1,00 0,34

Silveiras 0,35 0,44 0,12 0,51 0,32

Taubaté 0,53 1,00 0,70 0,00 0,41

Tremembé 0,32 0,45 0,30 0,00 0,52

Ubatuba 0,53 1,00 0,53 0,44 0,14

RMVPLN 0,56 0,65 0,61 0,55 0,43

Fonte: Firjan, 2018

>>
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IX. Considerações finais

 ❏ A RMVPLN é uma região extremamente heterogênea, tanto 
do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico, 
quanto de seus atributos ambientais e de sua paisagem, abri-
gando riquezas naturais e histórica,s que vão das serras da 
Mantiqueira, da Bocaina e do Mar aos Mares de Morros, des-
cendo pelas escarpas em direção à região costeira.

 ❏ O desenvolvimento da região foi fortemente influenciado 
pelo eixo viário formado pela Via Dutra e também pelas 
decisões de investimento geradas no bojo de um planeja-
mento estatal visando à formação de um polo tecnológico-
-industrial-aeroespacial.

 ❏ O eixo viário propicia importante interconexão geográfica, fa-
zendo a ligação de duas metrópoles nacionais – São Paulo e 
Rio de Janeiro. Outras estruturas viárias também permitem a 
conexão com o litoral e o interior do Estado. Com isso, obser-
va-se dois eixos de urbanização e desenvolvimento bastan-
te consolidados, compostos pelos municípios que margeiam 
a Via Dutra e os litorâneos, especialmente ao longo do eixo 
da Rio–Santos. O primeiro eixo privilegiou, e continua privi-
legiando, os municípios de São José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí e Guaratinguetá, que exibem núcleos urbanos muito 
consolidados e com alto grau de urbanização. 

 ❏ Há outros cenários distintos de ocupação, caracterizados pe-
las áreas de expressiva atividade turística, especialmente na 

Serra da Mantiqueira – Campos do Jordão – e no litoral, além 
de municípios com tradição histórica e religiosa.

 ❏ Os municípios menos urbanizados são os que se localizam 
entre o eixo da Dutra e o espigão das serras do Mar e da 
Bocaina, expressando uma das facetas dessa heterogenei-
dade regional em relação às suas dinâmicas de urbaniza-
ção e metropolização.

 ❏ É possível identificar, em boa parte da região, processo de ex-
pansão e de ocupações urbanas em meio às áreas rurais e de 
interesse ambiental. A taxa de crescimento da área urbanizada 
foi de quase 3,3% entre 2013 e 2020, passando de 504,59 km² 
para 629,98 km², e, ainda que se observe certo padrão de dis-
persão das áreas conurbadas próximo aos eixos rodoviários, a 
expansão da mancha urbana identificada em 2020 se deu, em 
boa medida, próxima às áreas já urbanizadas em 2013.

 ❏ A leitura unificada das macrozonas e zonas municipais dos 
planos diretores existentes trouxe uma leitura regional da re-
gulação urbanística na região. Alguns dos pontos principais 
destacados são:

 ❏ muitas das áreas definidas como urbanas ou de expansão ur-
bana pelos municípios são maiores que sua mancha urbana 
atual, o que traz a necessidade de sobrepor informações de 
caráter preservacionista e da dinâmica demográfica, a fim de 
avaliar possíveis discrepâncias entre o desejo de expansão 
urbana e a demanda real, no sentido de conter expansões es-
peculativas sobre áreas ambientalmente frágeis; 
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 ❏ a maior parte do território abriga usos rurais e sustentáveis 
do solo, o que traz a urgência de avaliar a aderência dos re-
gramentos ambientais aos planos diretores municipais, bem 
como estabelecer diretrizes comuns para atividades rurais, 
atentando para a segurança hídrica da região; c. necessidade 
de traçar ou reforçar diretrizes de controle da expansão ur-
bana, evitando o espraiamento da ocupação e os altos custos 
de investimentos em infraestrutura. 

 ❏ Com população de cerca de 2,5 milhões de habitantes em 
2020, a região concentra 60% desse total em apenas seis 
dos 39 municípios: São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, 
Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Caraguatatuba. De 2000 
a 2010, observou-se elevadas taxas de crescimento popula-
cional nos municípios litorâneos, todas acima de 1%, e ta-
xas negativas naqueles que se distanciam do eixo da Dutra. 
A taxa de crescimento estimada na região para 2020-2030 é 
de 0,56%, pouco acima daquela projetada para o Estado, e a 
tendência descrita acima deve se manter.

 ❏ Verifica-se que a maior parte da população em condições de 
precariedade habitacional da região se encontra no litoral, 
com ocupação de áreas íngremes nas periferias que borde-
jam as primeiras elevações da Serra do Mar e em Campos do 
Jordão, na Serra da Mantiqueira. No que se refere à ocupação 
em áreas de risco, Campos do Jordão e Ilhabela se destacam, 
sendo que este último sofre problemas de saneamento, prin-
cipalmente quando se considera que a população do litoral 
chega a triplicar na alta temporada, pressionando as estrutu-
ras urbanas, com impactos na qualidade ambiental da região.

 ❏ Visualiza-se uma intensa relação funcional do viário na re-
gião, principalmente da Via Dutra e de suas vias transversais. 
A região é relativamente bem servida, com rodovias como a 
Carvalho Pinto, Tamoios, Oswaldo Cruz, Doutor Manuel Hi-
pólito Rego (trecho da BR-101 Rio-Santos), Monteiro Lobato, 
Floriano Rodrigues Pinheiro, que faz ligação do eixo Dutra/
Carvalho Pinto com Campos do Jordão e sul de Minas, e a D. 
Pedro I, que conecta o Vale à Região Metropolitana de Cam-
pinas. Apesar desse importante viário regional, há muitas 
propostas vindas das oficinas regionais para a melhoria de 
ligações entre os municípios e os eixos principais.

 ❏ A região conta com uma economia desenvolvida, caracteri-
zada pela presença de uma indústria avançada e altamente 
tecnológica, na qual se evidenciam os setores aeronáutico, 
aeroespacial, automotivo, bélico e farmacêutico, concentra-
das no eixo da Via Dutra, e os investimentos acabam sendo 
direcionados para tais locais, reforçando a heterogeneidade 
econômica intrarregional. O PDUI deverá trazer diretrizes 
que venham a compensar a distribuição desigual das oportu-
nidades econômicas, diminuindo tais iniquidades.

 ❏ Há um alto potencial de desenvolvimento da cadeia do turis-
mo em função do patrimônio histórico-cultural e arquitetô-
nico e do patrimônio ambiental, principalmente pela abran-
gência da Bacia do Rio Paraíba do Sul. São 10 municípios de 
interesse turístico (MIT) e 14 cidades estâncias turísticas na 
região. Requer, contudo, uma ação multissetorial do Estado, 
com a efetiva participação dos municípios.
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 ❏ A região abriga 49 Unidades de Conservação, sendo 16 de 
Proteção Integral e 33 de Uso Sustentável, preservando im-
portantes remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica. O PDUI deverá compor diretrizes que assegurem a 
preservação, a recuperação de passivos ambientais e a utili-
zação sustentável dos recursos naturais presentes na região. 
Também deve remeter à adoção de sistemas e programas de 
proteção dos mananciais, sobretudo da bacia hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul e do Reservatório do Jaguari, devido à in-
terligação entre regiões hidrográficas, com vistas a garantir o 
desenvolvimento sustentável das bacias.

 ❏ Com relação aos recursos hídricos, o mapa de balanço da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul mostra que as maiores deman-
das estão localizadas no eixo de desenvolvimento urbano e 
econômico da região. A Bacia do Paraíba do Sul, na sua por-
ção paulista, apresenta problemas de demanda em relação 
à disponibilidade hídrica, pois, ao lado do compromisso le-
gal com o Rio existe a interligação dos reservatórios Jaguari 
e Atibainha para abastecer o Sistema Cantareira e a Região 
Metropolitana de São Paulo.

 ❏ Para concluir, quanto à gestão fiscal, o documento reve-
la a desigualdade que se manifesta em indicadores sociais 
e econômicos e se replica quando se trata da arrecadação 
de impostos e da participação nas transferências correntes 
do Estado e União. Os municípios com forte atração turísti-
ca possuem mais condições de arrecadação de receita pró-
pria (de impostos e taxas), principalmente por lá se situaram 
muitas casas de veraneio de luxo. Municípios como São José 
dos Campos e Taubaté possuem um forte setor de serviços e 
presença industrial importante, o que lhes garante a possi-
bilidade de maior arrecadação. Ilhabela é beneficiada pelas 
transferências advindas da participação especial na explora-
ção de petróleo e gás. É fato que as escalas do investimento 
dos projetos derivados do PDUI serão elevadas, e que muitas 
vezes os municípios que integram as regiões metropolitanas 
não têm condições de arcar com o alto volume de recursos 
exigidos. Por isso, a contribuição de todos, com a participação 
do Estado, na execução dos projetos regionais, será de suma 
importância para que se alcance os objetivos do PDUI.
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