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APRESENTAÇÃO

O Produto 7 (P7) é parte do processo de elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana 
de São José do Rio Preto (RMSJRP), conforme estabelece o Estatu-
to da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), e atende à demanda 
feita pelo Governo do Estado de São Paulo (Gesp) à Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR).

De acordo com o P1 – Plano de Trabalho, o P7 − Diagnóstico con-
siste na síntese das questões problematizadas durante os levanta-
mentos e análises dos produtos anteriores − em especial, o Mapea-
mento e a Leitura Unificada do Macrozoneamento e Zoneamento 
Municipais (P2, P3 e P4) e o Panorama Regional (P5). No processo, 
também foram incluídas as contribuições dos grupos de trabalho 
(P8) e das oficinais regionais (P6).

As diretrizes de planejamento, consolidadas a partir do PDUI, en-
volvem, por essência, questões de âmbito regional, ou seja, não se 
restringem aos limites municipais − e seu equacionamento exige 
um diálogo interfederativo. Justamente por isso, as questões do 
diagnóstico resultam de um processo complexo de levantamento e 
interpretação de dados e temáticas interescalares que vão do âm-
bito municipal ao regional.

Esse mapeamento analítico regional fundamenta uma visão espe-
cífica – e necessariamente transversal – para apontar as potencia-
lidades, oportunidades, desafios e limitações da unidade regional 
em análise. Estas questões serão continuamente aperfeiçoadas, a 

partir de contribuições e discussões públicas, nos fóruns designa-
dos no processo de construção do Plano.

O percurso teve como ponto de partida as leituras realizadas nas 
diferentes áreas temáticas, que estruturaram a prospecção de 
dados e as análises apresentadas pelas seções dedicadas ao Or-
denamento do Território (P2, P3 e P4) e ao Panorama Regional 
(P5). Na sequência, o diagnóstico da RMSJRP foi organizado em 
áreas transversais responsáveis pelo cruzamento das análises, a 
partir de questões orientadoras, e por conduzir às etapas de pro-
posição do PDUI.

As áreas transversais, em suma, abordam os seguintes aspec-
tos: a sustentabilidade e o processo de urbanização na escala re-
gional; os desequilíbrios socioterritoriais, em termos de acesso 
a equipamentos, moradia, emprego e renda; os desafios e opor-
tunidades para o desenvolvimento econômico; a análise do grau 
de complexidade e da cobertura do conjunto de infraestruturas 
urbanas, em especial mobilidade e saneamento, para suportar 
o desenvolvimento da unidade regional; e, concluindo, o cenário 
atual e os desafios para uma efetiva articulação interfederativa e 
setorial na condução das Funções Públicas de Interesse Comum a 
serem apontadas no PDUI.

O P7 está estruturado em duas partes. Na primeira, foi sistematiza-
da a metodologia para elaboração do diagnóstico da RMSJRP, reto-
mando os principais aspectos já estruturados no plano de trabalho, 
com novas inserções e ajustes necessários ao longo do desenvolvi-
mento. Nesse sentido, a metodologia adiciona, sobretudo, as ques-
tões orientadoras das áreas transversais e os mapas-síntese, que 
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podem revelar temas e cruzamentos novos. Por sua vez, a segunda 
parte é dedicada às leituras da RMSJRP, sendo que cada capítulo 
contém os resultados das análises do diagnóstico, organizados de 
acordo com as áreas transversais.

Como parte do processo de elaboração e aperfeiçoamento do diag-
nóstico, este produto deverá passar por discussões, podendo re-
cepcionar eventuais complementações nas próximas etapas do 
trabalho. Consolidadas as questões e apontamentos, o diagnóstico 
será publicado na plataforma digital para acesso dos participantes, 
com ampla divulgação. Isso vai proporcionar o conhecimento dos 
conteúdos do trabalho e propiciar a formulação e o acolhimento de 
propostas de gestores públicos e da sociedade civil − iniciando novo 
ciclo de construção coletiva do PDUI.

Por fim, ressalta-se que o P7 – Diagnóstico está sendo construído 
de forma dinâmica, ao longo do processo de planejamento, e, nesse 
sentido, deverá embasar as principais diretrizes a serem absorvi-
das nas etapas propositivas − em especial nos cadernos preliminar 
e final de propostas e no macrozoneamento do PDUI.

1. METODOLOGIA

1.1. OBJETIVOS DO DIAGNÓSTICO

O presente diagnóstico tem como objetivo principal elaborar uma 
síntese a partir da análise transversal das questões que emergiram 
no processo de leitura do ordenamento do território – dedicado ao 
mapeamento e à interpretação das macrozonas, zonas e instru-
mentos urbanísticos municipais – e das temáticas observadas no 
panorama regional. 

Para atingir esse objetivo, a elaboração do diagnóstico teve um 
direcionamento metodológico que deriva da própria natureza do 
PDUI, em razão da forma como o plano foi inserido no sistema de 
planejamento metropolitano e como dialoga com os conceitos fun-
damentais do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015).

Na estruturação da política de desenvolvimento regional, a gover-
nança interfederativa apresenta-se como um eixo central do Es-
tatuto, na medida em que estabelece princípios e instrumentos 
visando ao compartilhamento de responsabilidades e à interação 
entre União, estados e municípios (artigo 2º, inciso IV). 

A fragmentação de competências, comumente observada na con-
dução dessa política de desenvolvimento urbano em regiões me-
tropolitanas ou aglomerações urbanas, em geral desdobra-se em 
ações exclusivamente setoriais − com marcante viés municipalista. 
A organização sistêmica inerente às diversas funcionalidades me-
tropolitanas – como as redes de infraestrutura de mobilidade e de 
saneamento −, mas também necessária em relação ao meio am-
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biente, ao enfrentamento dos problemas habitacionais e ao equa-
cionamento dos desequilíbrios socioeconômicos, pressupõe a inte-
gração da atuação dos entes federativos, como propõe o Estatuto, 
de forma conjunta e cooperada (artigo 10º, §4º).

É sob essa ótica que o Estatuto estabelece a noção de função 
pública de interesse comum (FPIC), definida como uma “política pú-
blica ou ação nela inserida cuja realização por parte de um Município, 
isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios limítro-
fes” (artigo 2º, inciso II). O conceito fundamenta-se, portanto, no 
compartilhamento de projetos, estruturas de gestão e mecanismos 
de investimento, mas também a partir do reconhecimento do pró-
prio território e suas dinâmicas regionais, objetivo específico deste 
diagnóstico.

Dentre os instrumentos apontados no artigo 9º do Estatuto para 
conduzir as FPICs, o PDUI é o principal mecanismo para constru-
ção da governança interfederativa. O Plano é, portanto, elemento 
deflagrador do processo de identificação dos problemas e poten-
cialidades da unidade regional.

O escopo mínimo atribuído ao PDUI o qualifica como principal orien-
tador das políticas públicas, capaz de direcionar as ações de âmbito 
regional. O escopo contempla, em suma, as seguintes ações: apre-
sentação das diretrizes para as FPICs e a articulação intersetorial 
das políticas públicas; a proposta de um macrozoneamento para a 
unidade regional; as diretrizes quanto à articulação dos municípios 
no parcelamento, uso e ocupação do solo; a delimitação de áreas 

com restrição à urbanização, a partir da proteção do patrimônio 
ambiental, cultural e do controle de áreas de risco; a implantação 
de um sistema de acompanhamento e monitoramento do plano; e, 
por fim, diretrizes para uma política de regularização fundiária. 

Conforme proposto por Santos (2018), como desenhado pelo Esta-
tuto da Metrópole, o PDUI se assemelha, em termos de importância 
e em relação à centralidade que ocupa no sistema de planejamento 
regional, aos planos diretores previstos no Estatuto da Cidade, em 
escala municipal. E, mais além, por seu papel como articulador de 
instrumentos e de decisões da política urbana regional, bem como 
pelo conteúdo do seu escopo mínimo, constitui-se em um plano 
com acentuada característica urbanística (ibidem, p.498).

Portanto, o diagnóstico reconhece essa dimensão, e parte de uma 
abordagem urbanística das questões regionais, ou seja, os diversos 
temas e elementos de análise são sistematicamente transpostos 
ao território e confrontados com as dinâmicas e processos de urba-
nização da unidade regional, de forma a observar seus desdobra-
mentos, sempre que possível, em aspectos físico-territoriais. 

Nesse sentido, a estruturação de Áreas Transversais, conforme 
exposto a seguir, buscou não somente correlacionar as leituras 
temáticas, mas também sublinhar essa dimensão urbanística dos 
problemas e potencialidades identificados, de forma a auxiliar as 
próximas etapas, de caráter propositivo. Estamos entendendo pro-
blemas urbanísticos como aqueles que serão equacionados por 
meio de projetos urbanos de escala metropolitana.
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1.2. ÁREAS TRANSVERSAIS

Como premissas para a estratégia de elaboração do PDUI-RMSJRP, 
foram adotadas a articulação de temas, questões e encaminhamen-
tos, a correspondência entre concepção e implementação e a relação 
entre as instâncias do governo estadual e dos governos municipais 
e seus respectivos papéis, além da inserção das contribuições e dos 
resultados do processo de participação social na formulação das di-
retrizes e propostas.

Para tanto, as análises se dividem em dois momentos. Primeiro, 
foram estruturadas as áreas temáticas, responsáveis por orga-
nizar o levantamento e a prospecção de dados, bem como por 
sistematizar as leituras do ordenamento do território e do pano-
rama regional.

Foram, ao todo, sete áreas temáticas, assim divididas: estruturação 
urbana, processo de urbanização e rede de centralidades; vulnerabi-
lidade socioterritorial, política habitacional e equipamentos públicos; 
mobilidade, transporte e logística; dinâmica econômica; dinâmica am-
biental; infraestrutura urbana; e gestão pública e governança regional.

Na sequência, a interpretação e a análise cruzada dessas áreas te-
máticas deram origem às áreas transversais, com caráter trans-
disciplinar, e que buscam uma integração entre as temáticas seto-
riais tradicionais (ver Figura 1). Elas reúnem temas considerados 
centrais no processo de urbanização e desenvolvimento metropoli-
tano da unidade regional, responsáveis por nortear a identificação 
de problemas, potencialidades e seus desdobramentos em aspec-
tos físico-territoriais no PDUI.

Foram definidas, ao todo, cinco áreas transversais, e suas corres-
pondências com as áreas temáticas são as seguintes:
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Estruturação urbana, processo de urbanização  
e rede de centralidades

Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos

Mobilidade, transporte e logística

Dinâmica econômica

Dinâmica ambiental

Infraestrutura urbana

Gestão pública e governança regional

ÁREA TEMÁTICA 1

ÁREA TRANSVERSAL 1

ÁREA TRANSVERSAL 2

ÁREA TRANSVERSAL 3

ÁREA TRANSVERSAL 4

ÁREA TRANSVERSAL 5

ÁREA TEMÁTICA 2

ÁREA TEMÁTICA 3

ÁREA TEMÁTICA 4

ÁREA TEMÁTICA 5

ÁREA TEMÁTICA 6

ÁREA TEMÁTICA 7

Sustentabilidade e processo de urbanização

Desigualdade socioterritorial

Desenvolvimento econômico e inovação

Hub regional de infraestrutura

Articulação interfederativa e setorial

FIGURA 1. Áreas Transversais e suas correspondências com as Áreas Temáticas
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As áreas transversais buscam, ainda, articular as etapas de aná-
lise e proposição. Assim, consideram que essa articulação e suas 
transformações sejam vínculos dinâmicos − que se constroem e 
se atualizam no tempo. Busca-se, desta forma, apresentar os in-
sumos para o detalhamento do ordenamento territorial, que será 
exposto, posteriormente, nos cadernos preliminar e final de pro-
postas, em especial: 

i. a especificação de diretrizes para as macrozonas, conside-
rando suas vocações e seu objetivo específico de orientar o 
planejamento do uso e ocupação do solo na unidade regio-
nal, servindo de referência para a revisão de planos munici-
pais; 

ii. apresentar bases para definição de ações que busquem a 
articulação setorial das políticas de âmbito regional, consi-
derando as funções, serviços e programas de natureza sis-
têmica e de interesse comum entre os municípios e demais 
entes federativos; 

iii. evidenciar, quando oportuno, a presença de recortes espe-
cíficos do território que permitem a articulação das ações 
interfederativas e intersetoriais, mediante regulações espe-
ciais e a utilização de instrumentos urbanísticos.

1.3. MAPAS-SÍNTESE E QUESTÕES ORIENTADORAS

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

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

A seguir, são apresentadas as questões e as áreas temáticas que 
serão utilizadas pela Unidade Regional para elaboração dos ma-
pas-síntese.

Sustentabilidade e processo de urbanização
OBJETIVOS: 
Apontar as principais potencialidades da estruturação urbana da 
RM e sua relação com os ativos ambientais. À luz dessa estrutura-
ção, correlacionar as dinâmicas ambientais e os recursos hídricos 
– suas fragilidades, seus riscos em relação às mudanças climáticas 
e seus instrumentos de planejamento e gestão – com as condições 
de desenvolvimento econômico e urbano na UR. Esse cruzamento 
deve ser interpretado, também, em função dos padrões de expan-
são da área urbanizada no processo de metropolização, conside-
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rando os processos de dispersão da mancha urbana e a pressão so-
bre as áreas não urbanizadas, de interesse ambiental ou agrícola.

QUESTÕES ORIENTADORAS:
a. Inserção regional e estruturação metropolitana: 

Áreas temáticas mobilizadas: 1, 3 e 4
 ❏ Quais as especificidades da UR na rede urbana paulista e 

suas articulações regionais? 
 ❏ Quais as centralidades que polarizam a UR? Quais os ativos 

urbanos que merecem destaque?
 ❏ Todos os municípios são integrados na estrutura da UR? 
 ❏ Existem municípios que, em função de afinidades funcionais, 

agregam-se às dinâmicas de outras URs?

b. Expansão e dispersão da área urbanizada:
Áreas temáticas mobilizadas: 1, 2 e 5

 ❏ A UR apresenta expansão significativa da área urbanizada nos 
últimos anos? Quais os principais vetores de expansão? 

 ❏ Qual o padrão de urbanização presente na expansão recente?
 ❏ A expansão urbana ocorre a partir de ocupações formais 

ou com algum grau de precariedade e informalidade?
 ❏ Existem conflitos entre os vetores de expansão urbana e 

áreas de interesse ambiental?

c. Fragilidades ambientais, recursos hídricos e riscos climáticos:   
Áreas temáticas mobilizadas: 1, 2 e 5

 ❏ Existem Unidades de Conservação (UCs) significativas na 
UR? Essas UCs contam com instrumentos de planejamento 
e de gestão? 

 ❏ Existem estratégias para proteção, conservação e restaura-

ção dos biomas, assegurando a biodiversidade e os serviços 
ecossistêmicos?

 ❏ Foram identificadas propostas de corredores de biodiversidade?
 ❏ Quais os níveis de cobertura de vegetação nativa na UR? O 

tema contribui para o risco de sustentabilidade hídrica na UR?
 ❏ Existem conflitos entre áreas de risco e urbanização, incluin-

do a presença de assentamentos precários?

d. Efetividade da regulação urbanística e do ordenamento 
territorial:  
Áreas temáticas mobilizadas: 1, 5 e 7

 ❏ Qual o cenário atual dos municípios da UR em relação à pre-
sença/utilização de instrumentos de planejamento urbano? 
Os instrumentos existentes são suficientes para atingir os 
objetivos de ordenamento territorial? 

 ❏ Os planos diretores identificados apresentam diretrizes terri-
torializadas/espacializadas?

 ❏ A estruturação territorial indicada pelo conjunto de planos di-
retores responde satisfatoriamente aos conflitos urbano-am-
bientais identificados? 

 ❏ Quais conflitos e oportunidades foram identificados para o 
uso coordenado de instrumentos da política urbana?

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

QUESTÕES ORIENTADORAS:
a. Desequilíbrios socioeconômicos:  

Áreas temáticas mobilizadas: 2 e 4
 ❏ Quais as assimetrias entre os municípios, considerando os 

indicadores de vulnerabilidade e riqueza?
 ❏ Existem desequilíbrios na distribuição de emprego na UR? 

Existem diferenças no rendimento e no nível de escolaridade 
para as vagas ofertadas?

 ❏ Os municípios com maior vulnerabilidade em termos de em-
prego e renda têm acesso a equipamentos e programas vol-
tados à qualificação da mão de obra? 

 ❏ Existem programas ou políticas específicas para o enfrenta-
mento e a redução de desigualdades, incluindo a melhoria do 
acesso a bens e serviços?

b. Acesso a equipamentos e ativos econômicos: 
Áreas temáticas mobilizadas: 1, 2, 3 e 4

 ❏ A utilização dos equipamentos de saúde, cultura e esporte 
de alcance regional é polarizada em quais municípios?

 ❏ A demanda por atenção básica de saúde está coberta nos mu-
nicípios, ou gera deslocamentos e pressões na rede regional?

 ❏ As atividades de comércio e serviço e ativos econômicos es-
tão concentradas ou distribuídas entre diferences centros?

 ❏ Os principais ativos equipamentos e ativos econômicos iden-
tificados são acessíveis por meio de transporte público para 
a população de baixa renda?

c. Precariedade habitacional e política de habitação de 
interesse social:  
Áreas Temáticas mobilizadas: 1, 2 e 6

 ❏ Os assentamentos precários estão concentrados em quais 
municípios da UR? 

 ❏ Nos municípios onde esses assentamentos são identificados, 
existem instrumentos ou políticas específicas para Habitação 
de Interesse Social e regularização fundiária?

 ❏ Como se distribui a produção de Habitação de Interesse So-
cial no território?

Desenvolvimento econômico e inovação
OBJETIVOS: 
Avaliar a diversidade de atividades econômicas na UR, perspectivas 
de crescimento, as principais barreiras para o desenvolvimento e 
as condições de promoção de um ambiente inovativo, seja mediante 
políticas específicas ou pela sinergia de agentes econômicos exis-
tentes. Aborda, também, a intensidade tecnológica das atividades 
econômicas, os programas e parcerias que visem à superação das 
desigualdades, o potencial de atuação do poder público e agentes 
privados como indutores da transformação e os principais proces-
sos de transformação do solo rural em função da presença signifi-
cativa da produção agropecuária na UR.

QUESTÕES ORIENTADORAS:
a. Perfil econômico dos municípios e diversificação das 

atividades:  
Áreas temáticas mobilizadas: 1, 3 e 4

 ❏ Qual perfil e função o município cumpre na UR? As atividades 
econômicas estão concentradas, existem polos específicos? 
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 ❏ Existe a consolidação de um ecossistema econômico diverso, 
baseado na multiplicidade de atividades econômicas urbanas 
e rurais?

b. Perspectivas de investimento e impasses ao desenvolvi-
mento econômico:  
Áreas temáticas mobilizadas: 1, 2, 4 e 7

 ❏ Quais os principais desafios para potencialização ou diversifi-
cação das atividades econômicas? 

 ❏ Qual o grau de controle das contas públicas dos municípios na 
UR? Esses municípios têm maior capacidade de investimento?

 ❏ Quais são as cadeias produtivas que devem ser trabalhadas/
reforçadas na UR para incremento da inserção competitiva?

 ❏ Quais investimentos previstos merecem ser destacados?

c. Incentivo à inovação e tecnologia:  
Áreas temáticas mobilizadas: 1 e 4

 ❏ Existem atividades que permitam identificar a formação de 
um ambiente inovativo na UR?

 ❏ Qual o peso das atividades econômicas com média-alta e alta 
intensidade tecnológica na UR? 

 ❏ Existem programas voltados à inovação e à economia criativa?

d. Produção agropecuária e transformação do solo rural: 
Áreas temáticas mobilizadas: 3, 4 e 5

 ❏ Qual a relevância da produção agropecuária no contexto eco-
nômico regional? Houve valorização da terra rural em função 
da atividade agropecuária?

 ❏ Quais são as mudanças de uso e cobertura da terra mais sig-
nificativas que vêm sendo observadas na UR? Para onde as 

distintas culturas presentes na UR, cana-de açúcar e laranja 
em especial, estão se expandindo e/ou retraindo?

 ❏ Como se distribuem as principais culturas agrícolas no município? 
Há sinais de substituição de culturas, perenes ou temporárias?

 ❏ Considerando a importância da produção sucroalcooleira no 
Estado, existe pressão da produção em relação aos ativos 
ambientais e riscos climáticos na UR? Observa-se transfe-
rência para outras áreas de plantio, seja no estado de SP ou 
em estados vizinhos?

 ❏ Em função das dificuldades e dos riscos que afetam a pro-
dução e a sustentabilidade econômica da citricultura, muitos 
produtores têm abandonado a atividade em busca de alterna-
tivas mais rentáveis, como a cana-de-açúcar. Quais as pers-
pectivas do cultivo de laranja no que se refere, principalmen-
te, aos problemas fitossanitários?

Hub regional de infraestrutura
OBJETIVOS: 
Avaliar as condições de distribuição e funcionamento do comple-
xo de redes de infraestrutura fundamentais para a qualificação da 
urbanização regional, de forma a apontar a cobertura e a conecti-
vidade em relação aos municípios da UR. Deve abordar, ainda, as 
limitações e os planos de expansão da rede básica de saneamento 
e suas implicações ambientais, as estratégias para ampliação da 
conectividade urbana, com foco na promoção da acessibilidade de 
pessoas e melhoria nos fluxos da atividade logística.

QUESTÕES ORIENTADORAS:
a. Mobilidade e acessibilidade regional: 

 Áreas temáticas mobilizadas: 1 e 3
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 ❏ A distribuição da rede de mobilidade garante a conectividade 
e a acessibilidade de todos os municípios da UR?

 ❏ A infraestrutura rodoviária existente é suficiente quanto à 
mobilidade de pessoas e cargas? 

 ❏ O transporte público oferece suporte à mobilidade regional 
da população em relação aos principais deslocamentos iden-
tificados?

 ❏ Que potencialidade é identificada, a partir do conjunto de re-
des de mobilidade ofertado e planejado?

a. Universalização dos serviços de saneamento básico: 
Áreas temáticas mobilizadas: 1 e 6

 ❏ Quais as principais lacunas identificadas quanto ao abasteci-
mento de água e a cobertura e tratamento de esgoto? 

 ❏ Quais municípios merecem atenção no contexto da unidade 
regional quanto à universalização dos serviços de saneamen-
to básico?

b. Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos: 
Áreas temáticas mobilizadas: 1 e 6

 ❏ Quais os principais desequilíbrios em relação à gestão de re-
síduos sólidos? 

 ❏ A infraestrutura voltada ao tratamento e disposição de resíduos 
sólidos é suficiente para as demandas da unidade regional? 

c. Consumo, geração e diversificação da matriz energética: 
Áreas temáticas mobilizadas: 4 e 6

 ❏ Existe demanda expressiva da atividade econômica?
 ❏ Existem programas ou experiências locais em relação à ge-

ração de energia renovável e fontes mais limpas de energia?

Articulação interfederativa e setorial
OBJETIVOS:
Relacionar os órgãos e instrumentos de gestão e monitoramento 
das ações públicas municipais e regionais e os níveis de articula-
ção e interação entre entes federativos e entre as políticas públicas 
setoriais. Envolve o panorama da administração, suas ferramentas 
e sistemas de monitoramento do planejamento urbano, e lacunas 
para a construção e condução de Funções Públicas de Interesse 
Comum (FPICs). Este tema, em especial, não será abordado a par-
tir de mapas-síntese, mas sob a forma de discussão dos principais 
elementos identificados.

QUESTÕES ORIENTADORAS:
a. Potencialidades e lacunas na gestão das FPICs: 

Áreas temáticas mobilizadas: 1, 3, 6 e 7
 ❏ Quais articulações intermunicipais e interfederativas foram 

identificadas? 
 ❏ Foram identificadas concessões ou formas de governança 

específicas das funções setoriais (mobilidade, saneamento, 
etc.)? Em que medida impactam o possível planejamento e a 
gestão integrada na UR?

 ❏ Os planos e sistemas de mapeamento e monitoramento das 
políticas urbanas e regionais são suficientes e adequados em 
todos os municípios da UR?
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2. DIAGNÓSTICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
2.1. SUSTENTABILIDADE E PROCESSO DE URBANIZAÇÃO
2.1.1. Inserção regional e estruturação metropolitana
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A inserção da RMSJRP na rede de cidades paulistas revela algu-
mas especificidades que a distinguem das demais regiões me-
tropolitanas do Estado. Embora também seja polarizada, em uma 
escala mais ampla, por Campinas e São Paulo, a RMSJRP não 
se vincula diretamente às dinâmicas da Macrometrópole Paulista, 
seja pela distância e tempo de acesso por meio do modal predo-
minante, o rodoviário, ou então por não compartilhar a influência 
de polos metropolitanos adjacentes, como ocorre com o conjunto 
de unidades regionais polarizadas diretamente pela RMSP. 

Sua consolidação como principal polo regional do noroeste do Es-
tado deriva da localização privilegiada em um ponto nodal mar-
cado pela alta conectividade promovida pela infraestrutura rodo-
viária. Essa rede de vias estruturais estende sua influência para 
polos e centralidades vizinhas, como Araçatuba, Barretos, Catan-
duva, Votuporanga, Fernandópolis e Jales, em São Paulo, além 
de atrair em seu raio de abrangência cidades do Mato Grosso do 
Sul, como Paranaíba, Cassilândia e Três Lagoas, e do sul de Minas 
Gerais, como Frutal e Iturama.

A estruturação de São José do Rio Preto como polo de influência 
regional decorre, principalmente, da implantação do eixo ferro-
viário no início do século XX, convertendo a cidade em principal 
ponto para escoamento da produção agrícola e de manufaturados 
do noroeste do Estado e centro-oeste do país, acumulando atribu-
tos que fortaleceram sua importância regional, como a organiza-
ção de serviços públicos, as atividades bancária e comercial. Nos 
anos 1950, a cidade já configurava uma centralidade regional, que 
passaria a ser fortalecida e dinamizada a partir da implantação do 
complexo rodoviário nos anos 60. O município-sede também re-

cepcionou políticas de desconcentração industrial nas décadas de 
70 e 80, permitindo o surgimento de polos industriais importantes 
para o desenvolvimento urbano e regional.

A rede de centralidades mapeada na RM e hierarquizada conforme 
dados da pesquisa Regic (IBGE, 2018) é composta por três centra-
lidades principais: a primeira, classificada como Capital Regional 
B corresponde ao “Arranjo Populacional de São José do Rio Preto”, 
formado por 12 municípios que possuem expressiva integração 
urbana entre si, com a presença de movimentos pendulares de 
suas populações para trabalho, estudo e acesso a serviços, além 
de trechos de contiguidade da área urbanizada. Nas definições do 
IBGE, a “Capital Regional B” corresponde a centros urbanos com 
alta concentração de atividades, cuja área de influência é regio-
nal. Trata-se, nesse caso, da principal centralidade da unidade 
regional, responsável por atribuir características típicas de áreas 
metropolitanas. A segunda centralidade corresponde a Olímpia, 
importante polo turístico regional, classificada como Centro Sub-
-regional B, definido pelo IBGE por cidades com atividades de 
gestão menos complexas e áreas de influência menos extensas 
que as Capitais Regionais. Por fim, também identifica José Boni-
fácio como Centro de Zona A, classificação de cidades de pequeno 
porte, caracterizadas por menores níveis de atividades, polarizan-
do um número inferior de cidades vizinhas em virtude da atração 
direta da população por comércio e serviços.

Além da boa oferta de infraestrutura de transporte e logística, 
a RMSJRP configura-se como polo econômico de relevância no 
noroeste paulista. São funções que geram atratividade regional: 
a atividade sucroalcooleira, representativa em âmbito nacional, 
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e com distribuição expressiva em toda a RM; a presença de um 
mercado consumidor dinâmico e fortemente atraído pelo muni-
cípio-sede; o polo turístico de Olímpia, que concentra parques 
aquáticos e uma rede hoteleira de relevância estadual; a presença 
de universidades e centros de pesquisa de ponta, como a Unesp e 
a Famerp, essa última inserida no complexo Funfarme, que tam-
bém comporta o Hospital de Base; a oferta de hospitais regionais 
no município-sede também é responsável pela consolidação de 
serviços avançados na área da saúde, com atratividade que tam-
bém extrapola os limites da RM.

As ligações da rede urbana reiteram a influência do Arranjo Popula-
cional de São José do Rio Preto sobre as demais cidades, que, com 
exceção de Olímpia e José Bonifácio, foram classificadas pela Regic 
como Centros Locais. Por outro lado, nota-se a existência de liga-
ções periféricas, não diretamente vinculadas ao município-sede, ar-
ticulando cidades que apresentam algum grau de interação regional.

Destacam-se o conjunto estruturado entre Paulo de Faria, Pales-
tina, Icém e Nova Granada, no norte da RM; o conjunto formado 
por municípios a oeste, com vínculos entre Tanabi, Monte Aprazí-
vel, Poloni, Nipoã, Macaubal, União Paulista, Planalto e Zacarias; 

e, finalmente, o conjunto de conexões no sudeste da RM, que arti-
cula Sales, Irapuã, Urupês, Ibirá, Potirendaba, Mendonça e Adolfo. 
José Bonifácio, por sua vez, está inserida e faz conexão do com-
plexo de ligações periféricas do sudeste e oeste.

Essas interações periféricas apontam para a possibilidade de es-
truturação de novas centralidades, na perspectiva de um maior 
equilíbrio na oferta de serviços e oportunidades e na distribuição 
de deslocamentos metropolitanos menos dependentes do muni-
cípio-polo. Na porção oeste, Tanabi é uma centralidade potencial, 
seja por acomodar ligações das demais cidades do entorno, mas 
também por vincular-se diretamente à rodovia Euclides da Cunha 
e ganhar posição de destaque na economia regional, papel que 
pode ser compartilhado com a centralidade de José Bonifácio, que 
apresenta potencial de ampliar seu campo de influência também 
para os municípios da porção sudeste. Ao norte, Nova Granada 
é o município com maior população e configura-se como rótula 
entre os fluxos provenientes dos municípios da sub-região, por 
meio da rodovia Transbrasiliana. Por fim, outra centralidade po-
tencial é Olímpia, já identificada pelo IBGE, seja pelo polo turístico 
que abriga, mas também por articular-se com o município-sede 
e com Barretos.
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2.1.2. Expansão e dispersão da área urbanizada
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A análise do processo de urbanização da RMSJRP indica a presença 
de situações muito diversas no conjunto de sub-regiões. Em linhas 
gerais, as sub-regiões de José Bonifácio, Nova Granada e Tanabi 
não apresentam movimento de expansão urbana de escala regio-
nal, uma vez que são formadas por municípios de pequeno porte, 
com produção imobiliária de relevância local. Por sua vez, na sub-
-região de São José do Rio Preto já é possível notar fenômenos de 
crescimento e expansão da área urbanizada característicos do pro-
cesso de metropolização, como a conurbação e a dispersão urbana.

No primeiro caso, é possível identificar a formação de continuida-
des do tecido urbano desde São José do Rio Preto em direção a 
Mirassol, caso mais evidente, mas também Cedral, Bady Bassitt e, 
em menor grau, Guapiaçu, seguindo os eixos das rodovias Washin-
gton Luís, Assis Chateaubriand e Transbrasiliana. A conurbação, 
ainda em formação, ocorre, principalmente, por condomínios e lo-
teamentos residenciais unifamiliares de média e alta renda conec-
tados ao sistema rodoviário, mas também com a presença pontual 
de usos industriais e comércio atacadista, ocupando vias marginais 
às rodovias.

No segundo caso, a dispersão é identificada por meio da fragmen-
tação do tecido urbano, fenômeno que ocorre nas porções norte, 
leste e sudoeste do município de São José do Rio Preto, e que se 
desdobra para municípios vizinhos vinculados aos principais eixos 
rodoviários. 

Essa ocupação rarefeita e dispersa demonstra que a expansão ur-
bana predominante na RM não ocorre com o crescimento contínuo e 
centrífugo da mancha urbana principal a partir do município-sede, 

sendo esse um dos fatores que dificultam a consolidação de áreas 
conurbadas entre São José do Rio Preto e as cidades adjacentes. 
Ou seja, não é o tecido urbano, mas a rede rodoviária, a principal 
estrutura de integração territorial, responsável por conectar as no-
vas áreas de urbanização – que surgem de forma descontínua em 
relação às manchas urbanas principais.

A força desse movimento de dispersão encontra respaldo nos da-
dos referentes à produção imobiliária, mais especificamente o par-
celamento do solo. As informações de licenciamento do Governo 
do Estado (Graprohab) demonstram que entre 2010 e 2021 foram 
aprovados cerca de 7.350 há de novos loteamentos em toda RM, 
sendo 44,8% (3.296 há) apenas no município-sede. O período de 
maior produção foi entre 2011 e 2015, coincidente com os anos de 
maior atividade do Programa Minha Casa Minha Vida, com aderên-
cia dos municípios da RM. Nesse período, merece destaque o ano 
de pico na produção de loteamentos no município-sede, com 603,2 
há de loteamentos. Entre 2013 e 2021, o município de São José do 
Rio Preto teve produção constante, numa média de 253,7 há de no-
vos loteamentos ao ano, número ainda bastante expressivo. 

Embora o município-sede ainda concentre volume considerável 
de novas áreas urbanizadas, a expansão do tecido urbano tem 
ganhado tração nas cidades vizinhas. Os dados de licenciamento 
destacam, entre 2010 e 2021, os municípios de Mirassol (575,5 há 
ou 7,8% da produção da RM), Bady Bassitt (540,2 há ou 7,3% da 
produção na RM) e Olímpia (428,8 há ou 5,8% da produção na RM).

O mapa-síntese demonstra algumas questões relevantes sobre o 
processo de expansão formal e informal da área urbanizada, sobre-
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tudo em relação aos seus aspectos ambientais. O mapa sobrepõe 
as novas áreas urbanizadas entre 2010 e 2021, seguindo classifica-
ção do Mapbiomas, com Unidades de Conservação existentes e po-
tenciais, com o inventário florestal (2020) e com o percentual de ve-
getação nativa em Áreas de Preservação Permanente (ZEE, 2022). 

Nota-se, por um lado, que o crescimento em Mirassol, Bady Bas-
sitt e Olímpia avança sobre áreas com altos índices de vegetação 
ao longo dos cursos hídricos, como os tributários do Rio Turvo e a 
região de influência da nascente do Rio São José dos Dourados. No 
caso de Mirassol e Bady Bassitt, essa expansão é predominante-
mente marcada por loteamentos e condomínios residenciais. Já no 
caso de Olímpia, o vetor de expansão da área urbanizada ao norte 
está associado aos parques aquáticos, com a presença de condo-
mínios verticais para abrigar a rede hoteleira. Além da adoção de 
parâmetros que priorizem a continuidade da alta cobertura vegetal 
nos tributários do Rio Turvo, esse vetor de Olímpia pode encontrar 
sinergias programáticas ao articular o uso turístico ao potencial 
ambiental do Rio Turvo e seus afluentes.

Por outro lado, Guapiaçu, Cedral e, sobretudo, São José do Rio 
Preto crescem em boa parte sobre áreas com alta criticidade em 
relação à cobertura vegetal dos cursos hídricos. A área norte do 
município-sede é marcada historicamente pela ocupação de baixa 
renda e alta informalidade na expansão de loteamentos. Na dé-
cada de 1980, foi notável a atuação do poder público como lotea-
dor para implantação de conjuntos habitacionais populares nessa 
área, porção que ainda concentra boa parte das áreas passíveis de 
regularização.

Importante registrar que o regramento urbanístico de alguns mu-
nicípios inclui áreas que buscam mediar o crescimento urbano e 
os ativos ambientais, como Mirassol, Olímpia e São José do Rio 
Preto. No caso do regramento do município-sede, atualizado re-
centemente, destacam-se a área de uso sustentável ao sul, coinci-
dente com áreas de mananciais, que exige parâmetros específicos 
para novos loteamentos, bem como a faixa de proteção ambiental 
ao longo da divisa leste do município, demarcada com o intuito de 
conter a expansão da mancha urbana. 

Os demais municípios da RMSJRP constituem núcleos urbanos 
de menor porte, associados aos eixos rodoviários principais ou à 
rede de vicinais. Para esses, duas situações merecem destaque. 
Primeiro, a presença de pequenos núcleos isolados em áreas ru-
rais, vilarejos com moradias permanentes e algum grau de mis-
tura de usos (comércio e serviços). Nesse caso, o acesso desses 
bairros aos serviços e equipamentos localizados no núcleo urbano 
principal é a questão de maior relevância. Segundo, em municí-
pios localizados nas sub-regiões de José Bonifácio e Nova Gra-
nada, verifica-se uma dispersão com características específicas, 
a partir de loteamentos com diferentes graus de consolidação, 
destinados a chácaras, ranchos e áreas de lazer associadas aos 
cursos hídricos, especialmente o Rio Grande, o Rio Tietê e seus 
tributários, como se vê em Icém e Sales. A presença dessas áreas 
reforça que se trata de um movimento de âmbito regional, de em-
preendimentos e imóveis em áreas de lazer com acesso facilitado 
pelo robusto sistema viário existente.
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2.1.3. Fragilidades ambientais, recursos hídricos e riscos climáticos
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A RMSJRP possui características territoriais comuns ao oeste do 
Estado de São Paulo, porém, com algumas peculiaridades que im-
plicam na necessidade de um olhar dedicado à dinâmica ambiental 
regional. A forte presença da agricultura e da pecuária e a ausên-
cia histórica de grandes áreas legisladas como proteção ambiental 
proporcionou um território com baixa existência de cobertura ve-
getal nativa e que enfrenta as consequências dessa configuração, 
sobretudo no cenário de mudanças climáticas.

Essa característica é um importante fator indutor de riscos am-
bientais e climáticos que perpassam a perda de biodiversidade e 
habitats, escassez hídrica, deterioração do solo e propensão a ris-
cos geológicos, principalmente ligados aos vetores hídricos, menor 
resiliência às alterações climáticas, entre outros.

A gestão dos recursos hídricos se apresenta como grande desafio para 
a região. Por um lado, as cinco Unidades de Gerenciamento de Re-
cursos Hídricos (UGRHI) que se estendem no território, fragmentam a 
região e os municípios, como é o caso de Mirassol e Monte Aprazível, 
que possuem em seus limites territoriais três UGRHIs, e demonstram 
diferentes indicadores situacionais.  Por outro, as demandas rurais e 
de abastecimento público são crescentes em toda a região e pressio-
nam os reservatórios, tanto superficiais como subterrâneos.

A proteção da biodiversidade é dificultada pela fraca presença de re-
manescentes florestais mais volumosos e extensos territorialmen-
te. Aliado a isso, o uso do solo e a configuração do espaço agrário, 
em especial sua estrutura fundiária, dificultam maior investida na 
reserva de territórios para a proteção dos serviços ecossistêmicos 
de maior relevância na região. Nas porções com maior fragmenta-

ção fundiária e diversidade de titularidade, a concentração do uso 
mediante arrendamentos para o plantio de cana, embora tendam a 
se adequar às exigências ambientais legais, revelam pouca aptidão 
para alteração das fragilidades existentes. Até mesmo as áreas le-
galmente protegidas, como as Áreas de Proteção Ambiental (APP) 
hídricas, ou seja, aquelas que protegem as margens dos rios, pou-
co foram restauradas ou recuperadas ao logo dos componentes da 
hidrografia local.

O município-sede, São José do Rio Preto, e indiretamente todo seu 
entorno, congrega baixos índices com relação aos indicadores am-
bientais. A UGRHI 15 – Turvo Grande apresentou, no último relató-
rio de bacia, sinais de saturação do balanço hídrico, com crescente 
aumento da outorga de uso e, adicionalmente, crescimento da po-
pulação, pressionando a demanda. A cobertura vegetal nativa limi-
ta-se a menos de 10% do território, o que, aliado às mudanças do 
clima, dificulta a produção de água no entorno da mancha urbana.

Alguns caminhos estratégicos para aumentar a resiliência da re-
gião e promover adaptação de enfrentamento às mudanças climáti-
cas se apresentam ao se avaliar os eixos de conectividade ambien-
tal. As áreas prioritárias para incremento de conectividade ao longo 
do Rio Turvo, principalmente do município de Olímpia até Orindiúva, 
proporcionam um território com grande chance de aproveitamen-
to das APPs hídricas para o reforço da conectividade ecológica. Ao 
mesmo passo, os afluentes do Rio Tietê nos municípios de Zacarias, 
José Bonifácio, Ubarana e Adolfo possuem uma potencialidade de 
investimento no aumento da cobertura vegetal nativa para melho-
rar as conectividades entre os fragmentos florestais e melhorar os 
indicadores ambientais do setor sul da RM.
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Além disso, o alinhamento das políticas públicas municipais e re-
gional com as agendas internacionais de desenvolvimento susten-
tável, como a Agenda 2030 e os acordos internacionais de enfrenta-
mento às mudanças do clima, a exemplo do Acordo de Paris, devem 
nortear ações mais efetivas para a preparação da região a um pro-
tagonismo estadual no tema, podendo se valer de maior diversida-
de de ferramentas para atuação nos desafios regionais.
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2.1.4. Efetividade da regulação urbanística e do ordenamento territorial
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A maioria dos municípios da RMSJRP não possui um conjunto com-
pleto da regulamentação urbanística (plano diretor, uso e ocupa-
ção do solo e parcelamento). Dos 37 municípios, apenas 12 pos-
suem plano diretor e regulação de parcelamento, uso e ocupação 
do solo. Ainda assim, muitos deles não apresentam zoneamento ou 
macrozoneamento espacializado. Os únicos municípios que apre-
sentaram alguma espacialização em zonas ou macrozonas além de 
divisões urbano-rurais foram Olímpia, Mendonça, José Bonifácio, 
São José do Rio Preto, Tanabi, Guapiaçu, Mirassol e Ibirá. A leitura 
unificada dessas zonas fez emergir questões territoriais regionais 
importantes, sintetizadas a seguir:

Grandes áreas de expansão urbana estão previstas em diversos 
municípios, ora por zonas de expansão urbana, ora por perímetros 
urbanos muito maiores que a mancha urbana atual, muitas vezes 
se estendendo sobre áreas importantes para a segurança hídrica 
regional. Destacam-se os municípios adjacentes localizados na 
porção central da RM: São José do Rio Preto, Guapiaçu, Cedral e 
Mirassol, cuja expansão urbana prevista em determinados locais, 
notadamente na porção norte do município-sede, se dá sobre áreas 
que, se não regulamentadas devidamente, podem comprometer a 
segurança hídrica regional.

A descontinuidade ambiental das zonas e macrozonas classifi-
cadas como de Proteção Ambiental ou de Uso Sustentável é uma 
questão importante a ser enfrentada, principalmente ao redor de 
São José do Rio Preto, cujo cinturão verde de “Restrição à Ocu-
pação”, previsto para trazer maior segurança hídrica e conter no-
vos crescimentos do tecido urbano, não encontra continuidade nos 
municípios vizinhos, mas sim grandes áreas destinadas à expan-

são urbana. Esse processo de conurbação necessita ser entremea-
do por áreas verdes, o que depende do alinhamento de diretrizes 
especializadas. Importante ressaltar que no Plano Diretor de São 
José do Rio Preto (Art. 114, inciso V da Lei 651/2021) está prevista 
a “Elaboração de Plano para o Sistema de Áreas Verdes e Áreas de 
Conservação (SAV-UC) com diretrizes para implementação do Par-
que Setorial e do Cinturão Verde, como um sistema de proteção aos 
Mananciais”, cujas atribuições envolvem “constituir um sistema de 
corredores de proteção à flora/fauna” e “apontar recomendações e 
diretrizes para estabelecer continuidade interurbana das proteções 
dos fundos de vales que ultrapassam os limites do município de Rio 
Preto com todos os demais municípios vizinhos”. 

Outra área verde importante está localizada ao redor da mancha 
urbana de Olímpia, uma Área de Especial Interesse Ambiental 
(AEIA) voltada à proteção do manancial de abastecimento de água 
do Ribeirão Olhos d’Água e Rio Cachoeirinha. É importante que se-
jam pensadas formas de articulação dessa área verde com a bacia 
do Rio Turvo, importante ativo ambiental e turístico de âmbito re-
gional.

A ocupação dispersa da urbanização na RMSJRP pode ser observa-
da pela distribuição das áreas urbanas consolidadas ao longo dos 
principais eixos de transporte – rodovias e vicinais. Observa-se, em 
determinados locais, ocupações desassociadas de núcleos urba-
nos dotados de comércio e serviços. O crescimento desordenado 
ao longo desses eixos pode gerar impactos sobre os recursos ter-
ritoriais preexistentes, sejam eles naturais, rurais ou urbanos. No-
ta-se, também, a existência de áreas já urbanizadas e não contem-
pladas pelo macrozoneamento e o zoneamento municipal, ou então 
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áreas mapeadas pelo regramento urbanístico, mas não incluídas 
no perímetro urbano oficial do município, denotando a necessidade 
de compatibilização e atualização dessas informações ou, em ca-
sos mais complexos, ações de regularização fundiária.

As zonas econômicas estão localizadas nos eixos rodoviários, no-
tadamente o arco formado pelas rodovias Assis Chateaubriand 
(Olímpia e Guapiaçu), Washington Luís (São José do Rio Preto e 
Mirassol) e Euclides da Cunha (Tanabi). Embora este seja um ativo 
regional importante, devem ser consideradas questões de con-
tiguidade urbana e urbanidade, evitando polígonos monofuncio-
nais isolados da cidade. Outra questão a ser destacada é a “Zona 
de Desenvolvimento Turístico de Olímpia”, prevista para receber 
adensamento nos moldes dos parques aquáticos existentes no 
município. É importante que este município considere a proximi-
dade do Rio Turvo, buscando por conexões ambientais e turísti-
cas com sua bacia, cujos índices de vegetação nativa em Áreas de 
Preservação Permanente (APP) são altos, revelando um corredor 
ambiental de escala regional que pode se associar ao polo turís-
tico de Olímpia.

Sobre a utilização de instrumentos urbanísticos do Estatuto da Ci-
dade, para além do zoneamento, observa-se que na maioria dos 
casos os instrumentos citados dependem da criação e de regula-
ção específica, presente em apenas dois municípios: Neves Pau-

lista, que institui “Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo”, 
ainda que não disponha de plano diretor; e Mirassol, que apre-
senta regulação para “Outorga Onerosa do Direito de Construir” 
e “Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo”, especificando 
regras de incidência dos instrumentos e critérios de precificação.

Com exceção do exemplo de Mirassol, o instrumento com maior 
presença e detalhamento nos planos diretores é o “Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios”. Alguns planos apontam 
critérios para sua aplicação, como, por exemplo, a definição de 
uma metragem mínima dos imóveis sujeitos ao instrumento e a 
isenção para os proprietários que comprovarem não possuir outro 
imóvel, casos de Tanabi, Severínia, União Paulista, e no municí-
pio-sede. Não se verifica, contudo, que o instrumento esteja as-
sociado ao enfrentamento de processos de retenção especulativa 
da terra urbana no conjunto de cidades da RM, sendo citado muito 
em razão da exigência do próprio Estatuto da Cidade.

Por fim, ressalta-se que São José do Rio Preto apresenta dina-
mismo imobiliário e capacidade de planejamento suficiente para 
que se amplie a utilização de instrumentos urbanísticos específi-
cos, em especial para promover transformações urbanísticas es-
truturais decorrentes de projetos de infraestrutura, como a opor-
tunidade de exploração do leito da linha férrea e suas margens, a 
partir da perspectiva de efetivação do desvio ferroviário.
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2.2. DESIGUALDADE SOCIOTERRITORIAL
2.2.1. Desequilíbrios socioeconômicos
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A RMSJRP apresenta desequilíbrios socioeconômicos que podem 
ser captados pela análise do desempenho econômico municipal, 
representado aqui pelo indicador de Riqueza do Índice Paulista de 
Responsabilidade Social (IPRS), cruzada com análises da densida-
de de empregos e da proporção de famílias no Cadastro Único, que 
refletem melhor a distribuição social dessa riqueza no município. 

O IPRS de Riqueza de 2018 considera quatro variáveis: PIB per capta 
(25%), remuneração dos empregados formais e benefícios previden-
ciários (25%), consumo residencial de energia elétrica (25%) e con-
sumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços. 
Dentre os 37 municípios da RMSJRP, 13 estão no grupo dos 1/3 mais 
bem colocados do Estado de São Paulo, que contém 645 municípios. 
Destacam-se Onda Verde e Orindiúva, na 29ª e 31ª posição, respecti-
vamente, seguidos de São José do Rio Preto, na 58ª posição. 

No lado oposto do ranking do IPRS de Riqueza, no grupo constituído 
pelos 1/3 menos favorecidos do Estado de São Paulo, estão diver-
sos municípios da porção oeste e sul da RMSJRP, como Macaubal, 
União Paulista, Poloni, Nipoã e Zacarias, já apontados no Produto 
5 – Panorama Regional – como vulneráveis. Sales é o município 
com a colocação mais baixa no ranking, seguido de União Paulista 
e Irapuã (523ª, 504ª e 485ª posições, respectivamente).

Sobre o número de empregos formais em relação à população de 15 
a 60 anos, em 2020, os municípios em destaque positivo são Onda 
Verde e Cedral, que guardam as posições 13º e 14º deste indicador 
no Estado. Em seguida, aparecem Mendonça (20º), Planalto (26º), 

Orindiúva (27º) e Jaci (35º). Na outra ponta do ranking estadual, 
no grupo dos 1/3 com menor número de empregos em relação à 
mesma faixa etária aparecem Sales, Uchoa, Nova Granada, Irapuã, 
Icém, Severínia, Paulo de Faria e Nipoã.

Com relação ao número de famílias com Cadastro Único, Sales, 
Adolfo, Zacarias, Poloni e Tanabi possuem as maiores proporções, 
com 54%, 53%, 47%, 44% e 44%, respectivamente. Novamente, ob-
serva-se a porção sul e oeste da RMSJRP com maior vulnerabilida-
de. Com relação aos destaques positivos, o município com a menor 
proporção de famílias com Cadastro Único é Orindiúva, seguido de 
Guapiaçu, José Bonifácio, São José do Rio Preto e Mirassol.

A Tabela 2.1 permite compreender essas variáveis de forma cruza-
da e comparada ao Estado de São Paulo. Foi considerado “alto” o 
desempenho, em cada variável, dos municípios posicionados até a 
215ª posição no ranking estadual. O desempenho “médio” foi atri-
buído aos municípios nas posições entre 216ª e 430ª e o desempe-
nho “baixo” para as posições de 431ª a 645ª. 

Os municípios de Orindiúva, São José do Rio Preto, Mirassol, José 
Bonifácio e Guapiaçu apresentaram bom desempenho em todas 
as variáveis. No outro extremo da tabela, com dinâmica econômi-
ca ruim e demais variáveis ruins ou médias, estão União Paulista, 
Irapuã, Nipoã e Sales, todos eles com populações entre 5 e 7 mil 
habitantes, à exceção de União Paulista, com 1.739. Planalto, Adol-
fo e Icém apresentaram bom desempenho na variável riqueza, mas 
desempenho ruim em uma das outras variáveis.
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TABELA 2.1. Desigualdades socioeconômicas

Município
Posição no 
ranking IPRS 
de riqueza 
(2018)

Posição no ranking 
de empregos 
formais sobre a 
população de 15 a 
59 anos (2020)

Posição no ranking de 
famílias cadastradas no 
Cadastro Único sobre o 
total de domicílios do 
município (2020)

Orindiúva Alto Alto Alto 
Guapiaçu Alto Alto Alto 
José Bonifácio Alto Alto Alto 
São José do Rio Preto Alto Alto Alto 
Mirassol Alto Alto Alto 
Potirendaba Médio Alto Alto 
Palestina Médio Médio Alto 
Ubarana Alto Médio Alto 
Ibirá Médio Médio Alto 
Nova Granada Médio Baixo Alto 
Ipiguá Alto Médio Alto 
Nova Aliança Médio Médio Médio 
Mendonça Alto Alto Médio 
Bady Bassitt Médio Médio Médio 
Jaci Alto Alto Médio 
Severínia Médio Baixo Médio 
Urupês Médio Médio Médio 
Onda Verde Alto Alto Médio 
Monte Aprazível Médio Médio Médio 

Município
Posição no 
ranking IPRS 
de riqueza 
(2018)

Posição no ranking 
de empregos 
formais sobre a 
população de 15 a 
59 anos (2020)

Posição no ranking de 
famílias cadastradas no 
Cadastro Único sobre o 
total de domicílios do 
município (2020)

Bálsamo Médio Médio Médio 
Uchoa Médio Baixo Médio 
Irapuã Baixo Baixo Médio 
Olímpia Alto Alto Médio 
Icém Alto Baixo Médio 
Nipoã Baixo Baixo Médio 
Cedral Alto Alto Médio 
Mirassolândia Médio Médio Baixo 
Macaubal Médio Médio Baixo 
Planalto Alto Alto Baixo 
Neves Paulista Médio Médio Baixo 
Paulo de Faria Médio Baixo Baixo 
União Paulista Baixo Médio Baixo 
Tanabi Médio Médio Baixo 
Poloni Médio Médio Baixo 
Zacarias Médio Médio Baixo 
Adolfo Alto Alto Baixo 
Sales Baixo Baixo Baixo 

Fonte: Seade. IPRS, 2018; RAIS, 2022; Governo Federal, 2022.
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2.2.2. Acesso a equipamentos e ativos econômicos
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A região configura-se como relevante polo econômico estadual em ra-
zão de sua representativa atividade sucroalcooleira, presença de uni-
versidades, centros de pesquisa, mercado consumidor diverso, ampla 
disponibilidade de serviços e destaque na área da saúde. Quanto à oferta 
de comércio, serviços e equipamentos de uso público, há relativa con-
centração das atividades em torno do município-sede, uma vez que a 
região apresenta uma série de municípios de menor porte com menor 
oferta de serviços. 

No ramo industrial, conforme informações fornecidas pelo Seade em 
reuniões técnicas, a região tem aumentado sua participação na rede in-
dustrial paulista, fato que se demonstra com maior ênfase no setor de 
vestuário, para São José do Rio Preto, e de móveis, para Mirassol e Jaci. 
Outros setores industriais também são relevantes para a região, sendo 
o setor de produtos alimentícios o maior deles, cujo destaque se dá em 
torno dos municípios José Bonifácio, Olímpia, São José do Rio Preto e 
Orindiúva.

Quanto aos serviços de saúde, a RMSJRP conta apenas com o Hospital 
Geral Estadual, localizado na cidade de São José do Rio Preto, o Hospital 
de Base. No setor privado, há mais 40 unidades, estando a maioria delas 
localizada no município-sede, com o restante distribuído entre 12 mu-
nicípios. Os 26 municípios restantes não possuem hospitais. A atenção 
básica de saúde, no entanto, cobre todos os municípios da região. 

Em relação aos leitos hospitalares, 70% encontram-se no município de 
São José do Rio Preto, e apenas 40% dos 37 municípios possuem leitos. 
Ou seja, a rede de saúde está centralizada em poucos municípios, fato 
que resulta na demanda por deslocamentos para que a população dos 
demais municípios tenha acesso a estes serviços.

Em relação ao acesso à educação superior, existem na região três Etecs, 
localizadas em São José do Rio Preto, Monte Aprazível e Olímpia. São 
José do Rio Preto possui também uma Fatec, um Senac e um campus 
da Universidade Estadual Paulista (Unesp). No que se refere às insti-
tuições privadas, a maior concentração também aparece no município-
-sede, em maior grau, e em Olímpia, Mirassol, Monte Aprazível, Tanabi 
e Potirendaba, em menor número de unidades. Observa-se, portanto, 
uma concentração das instituições de ensino superior em apenas seis 
municípios da região.

Acerca da taxa de jovens entre 15 e 17 anos matriculados no ensino mé-
dio, apenas quatro municípios apresentam um percentual maior que 90%, 
sendo eles Tanabi, Onda Verde, Olímpia e Adolfo. Os municípios de Paulo 
de Faria, Orindiúva, Palestina, Icém, Mirassolândia, Bálsamo, Jaci, Seve-
rínia, Nipoã, União Paulista, Zacarias, Potirendaba, Ibirá, Irapuã e Sales 
apresentam as taxas mais baixas, dispondo de 50% a 70% de seus jovens 
matriculados. O restante dos municípios, o que inclui o município-sede da 
região, apresentam taxas que variam de 70% a 90% dos jovens. 

Essa presença de uma hierarquia urbana regional em torno do municí-
pio de São José do Rio Preto também é espacializada por meio da confi-
guração viária da região. Estabelecida de forma radial, e tendo a cidade 
de São José do Rio Preto e os núcleos urbanos imediatos a ela (Mirassol 
e Bady Bassitt) como nós rodoviários que articulam espacialmente o 
viário regional, a configuração rodoviária reforça o papel do município-
-sede como centro urbano de referência para as demais cidades. Essa 
configuração, portanto, associada à oferta de serviços e ao transporte 
coletivo intermunicipal, tende a priorizar a ligação entre algumas cida-
des, o que se reflete na localização dos equipamentos e serviços de re-
ferência regional.
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2.2.3. Precariedade habitacional e política de habitação de interesse social
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A pesquisa do IBGE de aglomerados subnormais para o ano de 
2019 (IBGE, 2019) apontou que na RMSJRP há apenas um aglo-
merado subnormal, localizado no município de São José do Rio 
Preto. Trata-se da Favela Itália (ou Marte), com aproximadamente 
240 famílias, que é objeto de projeto de reurbanização em curso. 
Em levantamento anterior, realizado pela Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e pela Fundação Seade, 
referente ao ano de 2010, foi apontado que, além de São José do 
Rio Preto, havia presença de domicílios em favelas nos municí-
pios de Tanabi (385), Severínia (100) e Ibirá (20), correspondendo 
a 4,75%, 2,15% e 0,55% dos domicílios dos municípios, respec-
tivamente. Ainda segundo a Pesquisa Municipal Unificada (PMU, 
2010), existiam, em 2010, domicílios em área de risco em Paulo 
de Faria (50), Urupês (38), Mirassol (32), Ibirá (8), Potirendaba (6) 
e Poloni (3). Em Paulo de Faria, esse número representava 1,73% 
dos domicílios do município e em Urupês, 0,89%.

Os dados da oferta de unidades habitacionais levantados junto 
ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (Gra-

prohab) apontam que, entre 2010 e 2022, foram ofertados 10 con-
juntos habitacionais e 91 empreendimentos com estimativa de 
oferta de unidades de Habitação de Interesse Social. Além disso, 
os dados referentes à produção da CDHU apontam para uma pro-
dução em 3.894 unidades habitacionais, distribuídas em 27 mu-
nicípios entre 2010 e 2022. Olímpia foi o município que recebeu o 
maior número de unidades, com 412, seguido de Icém (238), Poti-
rendaba (230) e Monte Aprazível (219). 

É possível perceber, como demonstra a Tabela 2.2, que, à exce-
ção de Severínia, os municípios que possuíam favelas e domicílios 
em áreas de risco em 2010 receberam uma produção habitacio-
nal significativa. Ainda assim, apesar da demanda ser aparente-
mente baixa e a produção habitacional ser alta na RM, os dados 
desatualizados em relação à precariedade habitacional dificultam 
estabelecer um balanço exato sobre a efetividade da política habi-
tacional, sendo necessário um esforço regional para investigação 
e classificação de domicílios que eventualmente sejam conside-
rados precários.
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TABELA 2.2. Domicílios em favelas ou áreas de risco (2010) e produção habitacional da CDHU (2010 – 2022)

Fonte: FUNDAÇÃO SEADE, 2010; CDHU, 2022
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Embora a questão habitacional pareça estar equalizada na escala 
regional, há uma preocupação com relação aos diversos loteamen-
tos irregulares presentes no município-sede. A zona norte de São 
José do Rio Preto foi o setor específico da cidade escolhido tanto 
pelo poder público (para implantação dos conjuntos habitacionais) 
quanto para a maioria dos loteamentos populares irregulares de 
baixa renda nas últimas décadas do século XX. Hoje, o desejo do 
poder público de regularizar essas áreas está refletido no zonea-
mento da cidade (Lei nº 13.709/2021), que em seu artigo 23 estabe-
lece as “Zonas de Regularização Fundiária”, constituídas “por áreas 
cuja ocupação tenha sido irregular e que apresentem processo de 
regularização, concluído ou em trâmite, pela Lei de Regulariza-
ção Fundiária”. Tais zonas estão presentes, majoritariamente, na 
porção norte do município, área com as rendas domiciliares mais 
baixas da cidade, sendo preciso atenção com relação às eventuais 
vulnerabilidades socioterritoriais presentes nessa porção do terri-
tório. Soma-se a isso a questão da insegurança hídrica, que, segun-
do apontam os dados do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) e 
do Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH), parece ter relação tam-

bém com vulnerabilidades ambientais localizadas na porção nor-
deste do município-sede.

Fora do município-sede, a questão da regularização fundiária tam-
bém é pauta entre os municípios. Necessário destacar, no entanto, 
a invisibilidade das reais condições de precariedade urbana, mes-
mo que fundiária. Nota-se a ausência de levantamentos (locais 
e estaduais) e de reconhecimento das problemáticas que permi-
tem o desenho de políticas e processos direcionados. Nas oficinas 
regionais, alguns municípios das sub-regiões de Nova Granada e 
José Bonifácio citaram a dificuldade de resolução do problema 
com esforços exclusivamente municipais. A escala do problema e 
o necessário incremento do seu mapeamento e reconhecimento 
abrem a oportunidade de se pensar em programas regionais vol-
tados para regularização fundiária de interesse social, associados 
às iniciativas estaduais em curso, como o Programa Cidade Legal, 
a atuação da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo 
(Itesp), e mesmo a participação de assessorias técnicas articula-
das aos municípios.
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2.3. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
2.3.1. Perfil econômico dos municípios e diversificação das atividades
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A RMSJRP possui uma economia urbana relativamente complexa, 
com um potente setor de serviços no município-sede e um certo grau 
de diversificação das atividades produtivas. A agropecuária integrada 
à atividade industrial tem peso relevante na estrutura produtiva da re-
gião, e apresenta-se como eixo dinâmico, organizando algumas eco-
nomias locais, principalmente em municípios com menor população, 
com produção expressiva de cana-de-açúcar e seus derivados (açúcar 
e etanol), e, em menor medida, de laranja, borracha e carne bovina. 

A exemplo de outras regiões metropolitanas, o município-sede con-
centra grande parte da produção, respondendo por mais de 56% 
do Produto Interno Bruto. Os outros quatro municípios com maior 
expressão no PIB regional são: Olímpia, Mirassol, José Bonifácio e 
Tanabi. Juntos, os cinco municípios perfazem 75,6% do PIB da RM.

A análise do valor adicionado (VA) mostra que, apesar da predomi-
nância do setor de serviços, que contribui com 66% do total, a re-
gião tem forte presença da agropecuária, cujo peso no VA, de 5,7%, 
posiciona-se bem acima do Estado de São Paulo (1,7%). 

Com participação de 15,6% no VA (abaixo da média estadual), a in-
dústria da região vem procurando certa diversificação nos últimos 
anos, apesar de ainda mostrar grande concentração em alguns 
segmentos industriais. Entre as décadas de 1970 e 1980, toda a re-
gião oeste do Estado de São Paulo sofreu profundas alterações na 
agricultura que tiveram rebatimento na indústria local, marcando o 
surgimento de novos ramos industriais na região. O principal ramo 
é o de produtos alimentícios, que representa mais de 50% do valor 
de transformação industrial (VTI), explicado pela estreita relação da 
indústria com a agricultura desde a sua gênese. 

Mas há outros segmentos fabris também relevantes, como o de 
móveis (com participação de 10,5% no VTI), presente em Mirassol, 
Bálsamo, Jaci e Neves Paulista, e o de biocombustíveis (4,7% do 
total), tendo Severínia e Tanabi como principais produtores, além 
de borracha e de material plástico (4,4%), produtos de metal (4,1%) 
e aparelhos e materiais elétricos (3,7%). 

A região vem se consolidando como importante polo na prestação de 
serviços especializados e na oferta de centros comerciais diversifica-
dos, alavancados pela infraestrutura logística, cabendo destaque à 
sofisticada rede de saúde presente em São José do Rio Preto. O com-
plexo médico-hospitalar do município é um polo reconhecido como 
centro de saúde regional e nacional, formado pelo Hospital de Base 
(HB), ligado à Fundação Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp).  
As atividades turísticas estão concentradas em Olímpia, que possui o 
segundo parque hoteleiro do Estado de São Paulo e chega a receber 
mais de 3 milhões de visitantes por ano em função dos parques aquá-
ticos presentes no munícipio.

Assim, ao se comparar os municípios da RM, nota-se grande diferença 
nas estruturas produtivas. Nos municípios de Paulo de Faria, Zacarias 
e Mirassolândia, a agropecuária contribui com mais de 40% do VA to-
tal. Por outro lado, a indústria tem grande contribuição para o valor 
final da produção em municípios como Ubarana (53,3%), Jaci (45,6%), 
Orindiúva (30,7%) e Mendonça (29,1%), mas os percentuais são expli-
cados basicamente pela presença da indústria sucroalcooleira.

Dentre os municípios em que os serviços privados predominam no 
VA, além de São José do Rio Preto, com 78,8%, destacam-se Mirassol 
e Olímpia, com mais cerca de 60% do VA proveniente desse setor. 
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2.3.2. Perspectivas de investimento e impasses ao desenvolvimento econômico
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Os desafios econômicos colocados para a região são de prosseguir 
em um processo de diversificação produtiva, reduzindo sua depen-
dência em relação ao processamento de produtos alimentícios e 
reforçando as subcentralidades, de forma que o território possa ser 
usado de maneira menos desigual. 

Quanto mais especializada e menos diversificada é a estrutura pro-
dutiva, nota-se maior vulnerabilidade, com os movimentos cíclicos 
se tornando dependentes dos níveis de preços das commodities 
agrícolas e, no caso, de culturas exportadoras, da dinâmica de de-
manda global. 

A reestruturação da indústria moveleira da região, que mostra 
intensivo emprego de mão de obra local, se coloca como desafio 
para os próximos anos, uma vez que esta vem mostrando crescen-
te perda de dinamismo, com dificuldades para agregar valor aos 
produtos. Será necessário identificar quais são os principais entra-
ves ligados à cadeia produtiva do setor (matéria-prima, tecnologia, 
design, estratégias comerciais, etc.) para que haja um aumento da 
competitividade.  A possibilidade do segmento se colocar na forma 
de Arranjo Produtivo Local (APL) facilitaria a criação de centrais de 
matéria-prima e de negociação conjunta com fornecedores, bem 
como do aprimoramento do design dos produtos. 

O segmento de biocombustíveis pode ser visto como importante ati-
vo da região, dada a crescente demanda por fontes renováveis de 
energia e a urgência da transição para uma economia de baixo car-
bono. Há possibilidades de explorar as vantagens comparativas do 
setor sucroalcooleiro, dada a oferta de matéria-prima e a poderosa 
logística presente na região. Com grande capacidade instalada para 

a produção de biocombustível e experiência consolidada no etanol, 
a região tem potencial de ampliar os investimentos em novas ro-
tas tecnológicas, que vêm sendo pesquisadas por universidades e 
centros de pesquisas, com possibilidade de desenvolver produtos 
diferenciados, novas fontes de matéria-prima e novos processos1. A 
Política Nacional de Biocombustíveis, o Renovabio, que traz o Cbio 
como principal instrumento de crédito de carbono do Brasil, pode 
ser indutora de um grande impulso, com boas perspectivas para o 
etanol de segunda geração (E2G), o biogás, o biometano e a bioe-
letricidade, com o aproveitamento dos subprodutos da cana para 
produção de energia elétrica2.

A redução da desigualdade econômica na região também passa pelo 
fortalecimento do turismo local, criando alternativas de fontes de 
renda, e incorporando uma visão estratégica sobre as regiões turís-
ticas, suas vocações e necessidades específicas. O turismo náutico 
pode ser melhor trabalhado, pois há praias de água doce e grandes 
espelhos d’água na região, localizadas em municípios lindeiros aos 
rios (como Adolfo, Sales, Paulo de Faria). Para os municípios que já 
exploram ativos turísticos, como São José do Rio Preto, Ibirá e no-
tadamente Olímpia, esse fortalecimento local também passa pela 
ampliação da cadeia de serviços e oferta de atrativos integrados à 
cidade e suas áreas centrais, buscando ampliar a permanência e a 
experiência dos turistas para além dos polos em atividade, e desta 
forma, associar atividade turística e desenvolvimento urbano.

1  Ver “Os biocombustíveis no Estado de São Paulo: desempenho e perspectivas”, Seade, 
setembro/2021.  

2  De acordo com o Programa de Energia para o Brasil, o potencial de aproveitamento do 
biogás no setor sucroenergético para a geração de energia elétrica é de 15 TWh, o que signi-
ficaria aumentar em 66% o total da bioeletricidade ofertada à rede.
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Os investimentos anunciados entre 2012 e 2022 estiveram concen-
trados, principalmente, nos municípios de São José do Rio Preto 
e Olímpia, reforçando a disparidade econômica da região.  O setor 
de serviços atraiu quase 70% do valor total anunciado, destinado 
especialmente às atividades imobiliárias e de empresas ligadas ao 
turismo, ambos localizados nos municípios que contam com maior 
população. 

Também foram detectadas importantes inversões na indústria, en-
tre as quais a ampliação na capacidade de produção, moagem e 
produção de açúcar e etanol, em Orindiúva e Tanabi e na instala-
ção de planta para produção de óleos renováveis e bioprodutos pela 
Bunge Alimentos/Solazyme, em Orindiúva. No ramo químico, houve 
investimentos na fabricação de fertilizantes agrícolas e aditivos e 
de defensivos biológicos, em Olímpia.

Na agropecuária, os investimentos tiveram como destino a amplia-
ção do plantio e a renovação de canaviais e ampliação na produção 
de matrizes de frangos. Nesse segmento, há distribuição dos valo-
res entre vários municípios com perfil agrícola da região.

A relação entre matrículas nos ensinos tecnológico e superior e a 
população de 15 a 29 anos indica o potencial de formação dos jo-
vens na região e o quadro ratifica as diferenças existentes na RM, 
com o município-sede concentrando mais de 1/3 do total. Além de 
São José do Rio Preto, os municípios de Monte Aprazível, Nova Gra-
nada, Mirassol e Olímpia, respondem por mais de 36% do total. São 
José do Rio Preto abriga a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 
Nova Granada conta com a Universidade Virtual Estadual do Estado 
de São Paulo (Univesp). Mas as universidades estão concentradas 
em apenas cinco municípios da RM, indicando um desequilíbrio na 
formação de jovens, que se configura em desafio para região.

No que se refere à gestão fiscal, o índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), 
que faz análise das contas públicas municipais, mostra que a média 
da região possui boa gestão, com 22 dos 37 municípios agrupados no 
nível de gestão de excelência. Estão classificados como gestão crítica 
os municípios de Nova Granada, União Paulista e Nipoã. O índice é 
inteiramente construído com base em resultados fiscais oficiais, de-
clarados pelas próprias prefeituras e podem sinalizar a possibilidade 
de contribuição dos municípios na execução de projetos regionais. 
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2.3.3. Incentivo à inovação e tecnologia
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A região possui algumas das condições gerais de produção, de 
recursos endógenos e de capacidades locais, que podem viabili-
zar o desenvolvimento de um ambiente de inovação e de impulso 
às empresas de alta tecnologia. Possui uma adequada rede de 
infraestrutura viária e de comunicação, que favorece a conexão 
direta com o processo produtivo; dispõe da presença de univer-
sidades e centros de pesquisas; e apresenta uma base industrial 
relativamente diversificada. Necessário salientar que tais condi-
ções estão presentes especialmente no município-sede. 

Em São José do Rio Preto está instalado o Parque Tecnológico 
Karina Bolçone, com quatro ambientes de inovação – duas incu-
badoras de empresas, um centro empresarial e o distrito tecno-
lógico, contando com 52 empresas: 11 na incubadora Rui Dezani, 
18 na incubadora Karina Bolçone, 10 no centro empresarial e 13 
no distrito tecnológico. Por segmentos, 34 empresas são da área 
da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), seis de bio-
tecnologia, cinco de tecnologia biomédica, três de agronegócios, 
duas de química fina, uma no setor joalheiro e uma na área de 
design. O Centro Incubador de Empresas Rui Dezani foi a pri-
meira estrutura inovadora, colocando-se como primordial para 
alavancar os projetos de instalação do parque tecnológico.

Observa-se na região uma densidade de conhecimento acumu-
lado e de especialização do ecossistema formado por equipa-
mentos nas áreas de saúde, química fina, biotecnologia, tecno-
logia da informação e inovação e tecnologia biomédica. Também 
no setor sucroenergético há vários fatores que impulsionam a 
inovação, particularmente aqueles relacionados aos aspectos 
ambientais, o que se traduz na busca de novas tecnologias para 

a exploração da biomassa da cana-de-açúcar. Tais vantagens de-
vem ser incentivadas, principalmente, por meio de um estreita-
mento das relações universidade-empresa. 

O parque tecnológico da região tem potencial, mas precisa de 
amadurecimento e de fortalecimento da governança, por meio 
de uma entidade que contribua para adensar a articulação e a 
interação entre os diversos atores (estado e municípios, univer-
sidades, centros de pesquisa e empresas e outros atores regio-
nais).  Igualmente importante é a promoção de alinhamento das 
estratégias metropolitanas, propiciando efeitos de transborda-
mentos e de encadeamentos produtivos no território, com des-
dobramentos sobre a integração regional da economia. 

No que se refere à distribuição do emprego industrial por inten-
sidade tecnológica, há uma concentração em indústrias de baixa 
e média tecnologia, com 76,2% do total de empregos, segmentos 
que respondem por 55,9% do emprego industrial no Estado de 
São Paulo. Os empregos gerados em indústrias de alta e média-
-alta intensidade tecnológica estão concentrados principalmen-
te em São José do Rio Preto e Mirassol.  

Nota-se, também, grande desigualdade no acesso à internet de 
banda larga entre os municípios da região, variando de uma den-
sidade de acessos a grupo de 100 habitantes de pouco mais de 1 
até 35, sendo o menor em Ipiguá e o maior em São José do Rio 
Preto. O acesso à internet de alta velocidade é requisito para o 
desenvolvimento do trabalho, da educação e do processo pro-
dutivo, sendo que os obstáculos aos serviços podem impedir o 
desenvolvimento humano e profissional de determinados gru-
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pos. Para a agricultura, as falhas e a falta de acesso na conexão 
de banda larga traz uma série de problemas e dificuldades aos 
agricultores, como atrasos ou perda de negócios, dificuldade na 
emissão de dados, na compra e venda de produtos e insumos, 
além de perda de tempo com deslocamentos. Essa desigualdade 
de acessos na região sinaliza a necessidade de um esforço para 
expandir o acesso à banda larga, de forma a promover a inclusão 
digital da maior parte da população.
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2.3.4. Produção agropecuária e transformação do solo rural
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A RMSJRP é destaque na produção agropecuária do Estado de São 
Paulo, contando com uma agricultura moderna e dinâmica. As 
lavouras temporárias respondem por 6,4% do total estadual e as 
permanentes por 7,6%. A principal cultura relacionada à lavoura 
temporária é a da cana-de-açúcar, e está presente em quase toda 
a região, com destaque para os municípios de Olímpia (8,9%), José 
Bonifácio (8,8%), Paulo de Faria (7,9%) e Tanabi (5,4%). Nas lavou-
ras permanentes, os principais municípios produtores são Olímpia 
(9,1%), Nova Granada (8,9%), Irapuã (6,9%), Mirassol (5,8%) e Ta-
nabi (5,1%), tendo a laranja como principal produto, com 6,4% da 
área total do Estado. Também cabe destaque para a exploração de 
seringais, sendo que a área destinada à colheita de borracha (látex 
coagulado) da região responde por 37% do total estadual. 

Na pecuária, a RMSJRP participa com 7,6% do rebanho de ovinos 
do Estado de São Paulo, de 6,8% de galináceos e de 5,8% do total de 
bovinos. Em relação à criação de bovinos, mais de 45% são originá-
rios de seis municípios: José Bonifácio, Tanabi, Potirendaba, Nova 
Granada, Palestina e Monte Aprazível. 

O complexo sucroenergético ocupa papel de destaque na RM, tendo 
produzido 36,2 milhões de cana-de-açúcar no ano de 2020, mais de 
8% da quantidade gerada no Estado. A cana-de-açúcar ocupava 456 
mil hectares em 2020 na região, com mais de 30% da área plantada 
fixada em quatro municípios: Olímpia, Paulo de Faria, José Bonifá-
cio e Tanabi. O mapa evidencia a predominância da cana-de-açú-
car em relação às demais culturas. Todos os municípios da região 
apresentam mais de 57% de suas áreas plantadas ocupadas por 
cana-de-açúcar, sendo que, em 15 municípios, este percentual ul-
trapassa os 80% (em Nova Aliança e Uchoa).

O salto mais expressivo na área plantada da cultura na região ocor-
reu entre 2000 e 2010, período no qual a participação no total do 
Estado passa de 4% para 8%, ocupando espaço antes destinado à 
pecuária. Entretanto, observando-se o crescimento da área planta-
da de cana do ponto de vista intrarregional, não houve alteração no 
cenário entre 2010 e 2020, ou seja, os municípios com maior área 
plantada em 2010 permaneceram os mesmos em 2020, embora 
seja interessante notar que há algum crescimento em novos locais, 
como Nova Granada (78% de contribuição para o crescimento entre 
2010 e 2020) e Sales (74% de contribuição). A impossibilidade de 
armazenamento da cana-de-açúcar após a colheita implica, entre 
outros fatores, na proximidade entre os canaviais e as unidades de 
processamento da matéria-prima (usinas), ocorrendo assim um 
certo “engessamento” do uso do território.

Com relação à produção de laranja, três municípios respondiam por 
40% da área destinada à colheita da região em 2020: Nova Granada 
(15%), Olímpia (14,3%) e Irapuã (10,6%). Houve expressiva queda da 
área de cultivo nos últimos 10 anos, especialmente entre as safras 
2011/12 e 2014/15, quando foi verificada uma grande evasão de 
produtores da atividade, em função dos preços baixos e aumento 
de custos. Apesar da queda da área de cultivo, observada em todo 
o Estado de São Paulo, o setor experimentou forte aumento da pro-
dutividade, relacionado a melhorias na implantação e manejo do 
pomar e no aumento na densidade de plantio. A produção de la-
ranja é destinada em grande parte para o processamento indus-
trial, sendo 98% exportado. Dessa forma, seu cultivo tem nas con-
dições do mercado mundial e da taxa de câmbio as variáveis que 
mais impactam a produção. As projeções dos principais institutos 
dedicados ao estudo da citricultura apontam para restrição a novos 
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plantios, em função da alta significativa nos custos de produção e 
de implantação e de demanda mundial ainda débil.

Além da cana-de-açúcar e da laranja, outras culturas importantes 
em termos de área plantada ou destinada à colheita na região são 
a borracha, a soja e o amendoim. Em Mirassol, Bálsamo e Miras-
solândia, a borracha ocupa mais de 20% das respectivas áreas des-
tinadas à colheita e constitui, depois da cana-de-açúcar, a cultura 
de maior relevância em relação à área nestes municípios. Adicio-
nalmente, verificou-se nos últimos anos aumento da área plantada 
de soja e amendoim, o que se deve à renovação de canaviais com 
seis a sete anos, destinado a fazer a rotação de culturas. No caso 
do amendoim, a área deve ter redução devido às condições de mer-
cado, pois, embora São Paulo seja o maior produtor nacional, gran-
de parte da produção destina-se à exportação, com dois mercados 
principais: Rússia e Ucrânia.

O Estado de São Paulo é hoje o maior produtor de borracha natu-
ral do país (60% da produção) e tem na região mais de 1/3 da área 
plantada. A cultura voltou a se expandir recentemente, mas teve 
que adequar-se à Resolução SAA-46 (03/07/21), que estabeleceu as 
exigências fitossanitárias para o cadastro, a produção, o comércio e 
o transporte de materiais de propagação de seringueira no Estado 
de São Paulo. Na cadeia produtiva da borracha está a figura dos 
sangradores, os profissionais especializados na extração e manejo 
do látex, uma atividade praticamente artesanal, e que exige forma-
ção de mão de obra. 

A heveicultura pode ser uma alternativa rentável e atrativa, embora 
o longo tempo exigido para maturação, até que se consiga extrair 

receita dos seringais, possa se apresentar como entrave. Para en-
frentar a questão, a Secretaria de Estado de Agricultura vem de-
senvolvendo alguns projetos de integração da seringueira com a 
banana e o cacau, cultura que começa a ganhar espaço em áreas 
não tradicionais. Essa integração vem sendo observada em Tanabi, 
Monte Aprazível, Adolfo, Nova Granada e Potirendaba.

Há também ações em um programa de integração lavoura-pecuá-
ria-floresta, o qual, a partir de pastagens degradadas, planeja tra-
balhar com culturas anuais como a soja, com vistas à melhoria da 
qualidade do solo, voltando depois para uma pastagem de qualida-
de, com o solo recuperado, inserindo, por exemplo, um pouco de 
eucalipto para sombreamento para os animais e venda da madeira.

Dois fatores se constituem em desafios para a região. Do ponto de 
vista ambiental, as atividades agropecuárias são dependentes da 
sazonalidade agrícola, da segurança hídrica e da biodiversidade. 
Dados disponibilizados na Rede ZEE-SP, da Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente, indicam que a porção territorial onde está 
inserida a RMSJRP encontra-se em estado de atenção no que se 
refere à salvaguarda da biodiversidade, com indicadores críticos re-
ferentes à cobertura vegetal nativa e às áreas protegidas. No que 
se refere à segurança hídrica, há indicadores críticos na região re-
ferentes à densidade de nascentes e à disponibilidade hídrica se-
gundo vazão de referência Q95% 1, cujo desempenho é o pior do 
Estado.  Tanto a biodiversidade quanto a questão hídrica devem ser 
afetadas pelas condições climáticas, com alterações no processo 
de ciclagem da água e nos serviços ecossistêmicos, que são fun-
damentais para a produção agropecuária e para o fornecimento de 
insumos e matérias-primas para o setor produtivo. 



50

Ainda quanto à sustentabilidade da atividade agrícola na região, ob-
serva-se um aumento significativo no preço da terra ao se analisar 
o período entre 2017 e 2021, segundo os dados do Instituto de Eco-
nomia Agrícola do Estado. Esse aumento ocorreu de forma variada 
nos municípios e de acordo com o tipo de terra, cabendo destaque à 
alta verificada em Palestina, Nova Granada e Bálsamo, com varia-
ções acima de 100% em todos os tipos de terra. 

É provável que esse aumento considerável no preço da terra 
em alguns municípios da região seja reflexo não apenas de um 
fenômeno específico, mas de um conjunto de fatores que atuam 
de forma simultânea. As mudanças de uso e de cobertura da terra 
têm certamente impacto relevante, mas outras causas, como a 
qualidade e aptidão da terra, as benfeitorias reprodutivas e não 
reprodutivas, os ativos e passivos ambientais, além da infraestru-
tura disponível, também podem ter contribuído para modificações 
nos preços. 

Na perspectiva de ordenamento territorial trazida pelos PDUIs, 
coloca-se como fundamental a análise das tendências futuras de 
mudanças de uso da terra e dos seus reflexos no desenvolvimen-

to econômico da região. O PDUI trará a oportunidade de planejar 
como se dará a expansão da cultura predominante na região, prin-
cipalmente em função do aumento da demanda por bioenergia, o 
que irá requerer a escolha de políticas públicas mais sustentáveis.

No que se refere à condição legal das terras, segundo análise ela-
borada a partir dos dados do Censo Agropecuário de 2017 (IBGE), 
pode-se observar alguns aspectos importantes relacionados à es-
trutura fundiária dos estabelecimentos agropecuários na região. 
Considerando a área dos estabelecimentos por condição legal das 
terras, observa-se um predomínio das terras próprias no conjunto 
da RMSJRP. Do total de 37 municípios, 20 apresentam mais de 50% 
da área de seus estabelecimentos nessa condição, tendo destaque 
os municípios de Nova Granada, Severínia, Bálsamo e Poloni, onde 
este percentual ultrapassa os 60%. A segunda condição legal de 
maior destaque na região é o arrendamento, com destaque para 
o município de Sales, com cerca de 55% da área de seus estabele-
cimentos agropecuários arrendados. O sistema de parcerias tam-
bém tem relevância na região, tendo aqui destaque os municípios 
de Planalto e Orindiúva, com mais de 55% da área de seus estabe-
lecimentos nesse regime. 
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2.4. HUB REGIONAL DE INFRAESTRUTURA
2.4.1. Mobilidade e acessibilidade regional
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A RMSJRP, por ter sido recentemente instituída, ainda carece de 
uma abordagem sistêmica no que compreende a organização da 
sua mobilidade regional, da infraestrutura de logística e dos ser-
viços de transporte dos municípios que a constituem. Atualmen-
te, estes temas são majoritariamente pensados ou planejados de 
forma limitada ao território de cada um dos seus 37 municípios, 
sem que haja um diálogo permanente entre os agentes privados e 
públicos que viabilizam estes serviços, tanto em nível sub-regio-
nal quanto para a totalidade do seu espaço regional.

Para que o setor de transportes seja de fato um instrumento que 
possa potencializar a vitalidade desta RM, promovendo acessibi-
lidade e mobilidade, é necessário que ocorra um planejamento 
que integre e complemente os serviços de transporte tanto em 
nível municipal quanto intermunicipal no contexto regional, assim 
como possa aprimorar a infraestrutura viária, de transporte e lo-
gística que conecta as centralidades urbanas e os espaços rurais 
de produção agropecuária.

Embora o planejamento integrado seja atualmente pouco insti-
tucionalizado regionalmente, é importante registrar que os da-
dos dos estudos mobilizados até aqui (IBGE, 2010; IBGE, 2016; 
IBGE, 2018; IBGE, 2020) indicam a existência de algumas dinâmi-
cas de mobilidade que são consideráveis entre partes dos muni-
cípios da região. Os fluxos identificados entre esses municípios/
cidades sugerem a presença de subcentralidades urbanas que 
são referência para a população regional no que diz respeito ao 
acesso às oportunidades e aos serviços em geral, como também 
para o acesso aos serviços de transporte coletivo intermunicipal 
e interestadual. 

Por meio dos dados trabalhados é possível inferir a convivência de 
três padrões de mobilidade intermunicipal por transporte coletivo 
internos à RMSJRP, conforme se descreve em sequência:

1. Transporte intermunicipal entre os municípios que consti-
tuem o Arranjo Populacional de São José do Rio Preto, que 
agrupa esta cidade às vizinhas Mirassol, Bady Bassitt, Ce-
dral, Ipiguá e Guapiaçu. Em função de uma parcela da popu-
lação desses municípios trabalhar na cidade-polo da região, 
infere-se a existência de um movimento pendular mais co-
tidiano entre esses centros, sendo uma parte dela atendida 
pelo transporte coletivo intermunicipal interurbano, como 
também pelo uso frequente do automóvel particular. 

2. Transporte intermunicipal entre cidades que assumem um 
papel funcional de subcentralidade urbana para municípios 
vizinhos de menor porte populacional. É o caso dos muni-
cípios de Olímpia, Nova Granada, Tanabi, Monte Aprazível 
e José Bonifácio, que atraem deslocamentos para atender 
demandas por serviços pontuais não encontrados nas cida-
des menores, como também são acessadas por passageiros 
dessas cidades para realizar a baldeação entre o transporte 
intermunicipal de curta distância com os serviços que se di-
recionam a São José do Rio Preto ou outros centros regio-
nais do Estado de São Paulo ou do país.

3. Transporte intermunicipal dessas mesmas subcentralida-
des urbanas para São José do Rio Preto. Esta configuração 
compreende aqueles deslocamentos feitos por transpor-
te coletivo de ônibus rodoviários a partir de Olímpia, Nova 
Granada, Tanabi, Monte Aprazível e José Bonifácio, com 
frequência mais espaçada ao longo do dia e que transporta, 
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preferencialmente, passageiros com demandas por serviços 
mais especializados, e que geralmente só são encontrados 
em cidades de maior porte econômico e demográfico, como 
é o caso de São José do Rio Preto.

Os padrões identificados demonstram a importância de um pla-
nejamento em escala intermunicipal para ampliar a cobertura e 
otimizar a qualidade e a frequência diária do serviço do transpor-
te coletivo ofertado à população. Além de potencializar a acessi-
bilidade entre centros e subcentros urbanos para os municípios 
que estão próximos, de modo a equilibrar a distribuição entre os 
subcentros urbanos de referência. Este equilíbrio é necessário 
para reduzir o tempo de deslocamento e as distâncias para que 
a população possa alcançar serviços públicos e privados avan-
çados, como atendimento de saúde e educação em níveis técnico 
e superior.

Ainda considerando o transporte coletivo, o projeto em andamento 
sobre o contorno ferroviário (EF-364 – Malha Paulista) entre Ce-
dral, São José do Rio Preto e Mirassol sugere haver potencial para 
o aproveitamento do leito ferroviário que será desativado em prol 
de sua utilização para o transporte de média ou alta capacidade 
sobre trilhos na área mais densamente ocupada da RMSJRP, o 
que poderá em especial beneficiar a população urbana que realiza 
movimentos pendulares diários entre esses municípios. Segundo 
diálogo no grupo de trabalho dedicado ao tema no PDUI, a Rodovia 
Washington Luís já apresenta alto volume de veículos nos horá-
rios de pico dos movimentos pendulares casa-trabalho, sugerin-
do a necessidade de ampliação viária entre Mirassol e Cedral. A 
implantação de novo modal se apresenta como uma alternativa, 

podendo contribuir para suprir essa demanda, com a perspectiva 
de implementação de um transporte sustentável intercidades.

No que concerne a equipamentos aeroportuários, é identificada a 
relevância do Aeroporto Regional de São José do Rio Preto como 
hub para o transporte aéreo no noroeste paulista, que, como já 
abordado, tenderá a ter sua capacidade ampliada frente à conces-
são. Cabe destacar que, no decorrer de algumas reuniões realiza-
das com o setorial de transporte na região, foi levantada, também, 
a demanda de criação de um aeroporto na cidade de Olímpia, ex-
pressa pelo prefeito, com o objetivo de atender a alta demanda do 
setor turístico da região. O projeto de viabilidade e licenciamentos 
já estaria em curso, e, de acordo com relatos dos representantes 
deste município, a presença do equipamento na localidade ajudaria 
a fomentar ainda mais o setor turístico da cidade, que é um dos 
mais expressivos do interior paulista.  

Em relação à infraestrutura logística, a região é beneficiada por um 
eixo da ferrovia da Malha Paulista (Estrada de Ferro 364), que co-
necta o centro-oeste ao Porto de Santos. Sua maior contribuição é o 
desembarque de combustíveis e o embarque de mercadorias (prin-
cipalmente açúcar e álcool), com destaque para a retroárea locali-
zada junto à estação ferroviária de São José do Rio Preto, onde são 
aportados insumos da indústria sucroenergética regional e, em seu 
entorno, instaladas revendedoras de combustíveis provenientes da 
Refinaria de Paulínia, para distribuição pelo noroeste paulista. 

Outra infraestrutura logística de alto potencial é a Hidrovia Tietê-
-Paraná, adjacente aos municípios da sub-região de José Bonifácio. 
O transporte aquaviário é atualmente subaproveitado na RM, pois 
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inexistem estruturas portuárias instaladas que estabeleçam algum 
tipo de interação logística. Ainda assim, trata-se de um modal al-
ternativo aos tradicionais sistemas rodoviários e ferroviários, ao 
mesmo tempo que se abre a oportunidade de integração logística 
com esses sistemas.

Ademais, sobre a infraestrutura rodoviária regional, e também 
com base nas reuniões realizadas com parte dos atores gover-
namentais que cuidam dos ativos locais, é observado que alguns 
eixos viários possuem uma intensidade de uso significativa para 
conectar São José do Rio Preto a alguns subcentros urbanos 

da região. São os casos das rodovias Assis Chateaubriand (SP-
265) até Olímpia e Feliciano Salles da Cunha (SP-310) até Monte 
Aprazível, em que são sugeridas obras para ampliação da ca-
pacidade viária. Também estão na fase inicial os estudos para 
o anel viário de São José do Rio Preto, sob responsabilidade do 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O anel terá como 
objetivo conectar o conjunto de rodovias radiais, e seu traçado, 
ainda não proposto, poderá atingir municípios vizinhos. Seu po-
tencial de indução à urbanização em áreas com fragilidade am-
biental também deve ser colocado como uma questão de impac-
to e relevância regional.
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2.4.2. Universalização dos serviços de saneamento básico
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Conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre o Sa-
neamento (SNIS 2021), o índice de abastecimento total de água na 
RMSJRP apresenta percentual de 93,38%, pouco abaixo da média 
estadual de 96,51% para o ano de 2020. Deve-se maior atenção aos 
municípios de Cedral, Irapuã, Macaubal, Nipoã, Orindiúva, Palesti-
na, Planalto, Tanabi, União Paulista, Urupês e Zacarias, visto que, 
conforme o Índice de Atendimento de Água (IAA-SIMA), possuem 
classificação regular (IAA < 90%) e apresentam índices mais afasta-
dos da meta de 99% estabelecida pelo novo marco do saneamento.

Em relação às perdas nos sistemas de abastecimento, apenas Ma-
caubal, Mendonça e Nova Aliança possuem índice superior a 40%, 
maior do que as médias nacional (39,24%) e estadual (34,39%).

O índice médio de coleta e de tratamento de esgotos é de 88,16% 
e 80,36%, respectivamente, ambos superiores aos índices do Es-
tado. Conforme o Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da 
População Urbana (ICTEM – 2020), a RMSJRP está em situação fa-
vorável, pois a maior parte dos municípios está classificada na faixa 
mais alta. Somente Ipiguá possui pontuação abaixo de 5,0, devido 
ao tratamento nulo de seus esgotos. Importante observar que o IC-
TEM não abrange as áreas rurais, portanto, não reflete a situação 
destas áreas.

O mapeamento do Índice de Qualidade das Águas (IQA, 2017) por ot-
tobacias, elaborado pela Rede ZEE, aponta situação crítica que se 
estende do norte de São José do Rio Preto até o sul de Nova Granada, 
passando por Onda Verde e Ipiguá. A concentração do baixo indica-
dor ao longo do eixo do Rio Preto, nesta porção do território, pode 
derivar tanto da presença de loteamentos irregulares e áreas precá-

rias historicamente concentradas no norte do município-sede, como 
também pela ausência de tratamento em Ipiguá, resultando em uma 
situação de conflito regional em relação à segurança hídrica.

Embora não expresso no mapa, devido à importância da atividade 
agrícola da RM, um problema potencial é a dispersão de poluentes, 
como os fertilizantes, nos corpos d’água. Um indicador de poluição 
difusa de água subterrânea é o nitrato, e sua origem está relacio-
nada a atividades agrícolas e esgotos sanitários. 

Na região, 29 municípios são abastecidos na sua totalidade por 
água subterrânea, sendo o maior número de captações extraído 
do Sistema Aquífero Bauru, seguido do Aquífero Serra Geral e do 
Aquífero Guarani. O Sistema Aquífero Bauru é o mais vulnerável à 
contaminação antrópica, apresentando as mais elevadas concen-
trações de nitrato nas águas subterrâneas do Estado de São Paulo.

A visão geral da qualidade da água subterrânea no Estado pode ser 
verificada pelo IPAS – Indicador de Potabilidade das Águas Subter-
râneas3,  adotado pela Cetesb. O parâmetro nitrato apresentou, em 
2020, desconformidades (concentração acima de 10 mg N/L) em 
seis amostras do Sistema Aquífero Bauru, duas delas no município 
de São José do Rio Preto.  

Mostra-se fundamental, portanto, a elaboração de estudo para le-
vantamento e análise de indicadores de exploração agrícola com 
ênfase no uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, bem como a 

3  Considera o porcentual de amostras de água bruta em conformidade com os padrões 
nacionais de potabilidade definidos na Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da 
Saúde.
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identificação de áreas críticas geradoras de poluição difusa de ori-
gem agrícola e de pecuária, e demais atividades que possam inter-
ferir na qualidade da água, de forma a nortear ações mitigadoras 
no âmbito do PDUI. 

O abastecimento de muitos municípios da RM por meio da água 
subterrânea também traz a preocupação com a intensa exploração 
dos aquíferos, com a perfuração de poços à margem de qualquer 
técnica e sem delimitação de áreas de proteção, constituindo-se 
em fontes importantes de contaminação das águas. Conforme o 
Plano Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto (PMAE), 
a existência de poços particulares no Aquífero Bauru, muitos com 
explotação excessiva, não-sustentável, na região central do municí-

pio, podem causar ainda o rebaixamento da superfície potenciomé-
trica e interferência entre poços, de forma a induzir a contaminação 
para níveis mais profundos e também causar danos estruturais na 
matriz do aquífero.

Por fim, dentre as lacunas identificadas quanto à prestação des-
tes serviços de saneamento, podemos citar: falta de planejamento 
para a universalização do saneamento em áreas rurais; cadastros 
incompletos e desatualizados das redes de água e esgoto; perdas 
reais e aparentes no sistema de distribuição de água; diminuição 
da capacidade de remoção de matéria orgânica nas ETEs, devido ao 
atingimento ou superação da capacidade de tratamento destas ou, 
ainda, pela ausência de manutenção dos sistemas. 
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2.4.3. Gestão, tratamento e disposição de resíduos sólidos
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Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos, somente de-
pois de findadas todas as alternativas de tratamento e recupera-
ção dos resíduos é que os chamados rejeitos podem ser dispostos 
em aterros sanitários. Contudo, na RMSJRP, há poucas unidades 
de processamento de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), com a 
predominância quantitativa dos aterros sanitários. Há apenas 
uma unidade de compostagem em São José do Rio Preto. Doze 
municípios afirmaram na pesquisa SNIS – 2021 realizar coleta 
seletiva, e destes, apenas sete possuem central de triagem. 

Apesar de todas as vantagens do compartilhamento da gestão, 15 
municípios da RM dispõem os resíduos gerados em aterros locais, 
operados pelas próprias prefeituras. Os demais 22 municípios rea-
lizam a disposição final em dois aterros particulares, de Onda Verde 
e de Catanduva, este último fora da RMSJRP, o que pode represen-
tar para alguns municípios custo extra com transporte para desti-
nação em local distante da geração. 

De acordo com o Índice de Qualidade dos Resíduos (IQR), publicado 
pela Cetesb para o ano de 2020, apenas o município de Nipoã dis-
põe seus resíduos em aterro municipal avaliado como inadequado 
(pontuação abaixo de 7,0). Importante destacar que as menores no-
tas obtidas no IQR e as menores vida-útil são de aterros locais, o 
que evidencia as dificuldades das prefeituras em operacionalizar 
isoladamente seus aterros.

Na gestão de resíduos da construção civil (RCC), São José do Rio 
Preto é um exemplo de sucesso: possui 15 pontos de apoio para 
descarte de pequenos geradores e utiliza o Sigor – Módulo Cons-
trução Civil desde 2017, assegurando que os resíduos gerados se-

jam transportados por empresas cadastradas e legalizadas. Assim, 
evita que os RCC sejam dispostos de forma inadequada e ainda pro-
move a reciclagem desses resíduos.

Quanto à avaliação da gestão dos resíduos em 2020 pelo Índice de 
Gestão dos Resíduos Sólidos (IGR), dos 37 municípios da RMSJRP 
somente Bálsamo, São José do Rio Preto e Ubarana responderam 
ao questionário, obtendo classificações mediana, mediana e inefi-
ciente, respectivamente.

A baixa participação dos municípios em pesquisas, como as realiza-
das pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) e 
pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (IGR-SIMA), cor-
roboram a falta de atualização e a não sistematização das informa-
ções sobre os resíduos sólidos, o que tende a dificultar o possível es-
tabelecimento de estratégias comuns, em uma perspectiva regional.

Os principais desequilíbrios em relação à gestão de resíduos só-
lidos na RMSJRP pouco se diferenciam daqueles encontrados na 
maioria dos municípios paulistas. Entre eles pode-se destacar: a 
inexistência de coleta seletiva ou baixas taxas de cobertura da po-
pulação; a carência de consórcios intermunicipais para gestão e 
gerenciamento de resíduos sólidos; a falta de atualização e a não 
sistematização das informações sobre os resíduos sólidos junto 
às prefeituras; a diminuta e pouca variedade de infraestruturas e 
unidades de processamento de RSU; e dificuldades das prefeituras 
para arcar com os custos integrais da gestão.

Por fim, muitos municípios da região ainda possuem obstáculos ao 
cumprimento do previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
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(Lei nº 12.305/2010), apresentando situações críticas como aquelas 
apontadas durante a fiscalização do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) em março de 2022: descartes irregulares de resíduos de 
construção civil e de poda; antigos aterros sanitários desativados 
que ainda recebem resíduos, sem aterramento e monitoramento; e 
áreas de transbordos em condições inadequadas. 
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2.4.4. Consumo, geração e diversificação da matriz energética
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A RMSJRP participa com 2,70% do consumo total de energéticos do 
Estado. Na distribuição entre os municípios da região, constata-se 
as maiores participações dos municípios de São José do Rio Preto, 
Mirassol e Severínia.

Com relação à energia elétrica, a RM representa, aproximadamen-
te, 2,0% do total consumido no Estado de São Paulo. Os municípios 
com maior participação no consumo da região, no ano de 2020, fo-
ram: São José do Rio Preto, Mirassol e Olímpia. O perfil de consu-
mo de energia elétrica de São José do Rio Preto, município-polo da 
região, está mais concentrado no setor terciário da economia, no-
tadamente o comércio, aderente, portanto, ao seu perfil econômico. 
Já Mirassol, que abriga grande parte da indústria moveleira da RM, 
demanda maior consumo de energia elétrica na classe industrial, 
quando comparado ao perfil médio da região, enquanto Olímpia se 
mostra mais aderente à média da região, não demonstrando alte-
rações significativas em seu perfil de consumo.

Cabe destacar que a demanda de eletricidade do setor rural da re-
gião (7,29%) está acima da estadual (3%), devido, principalmente, 
à importância de sua atividade econômica ligada ao agronegócio. 
A participação da região no consumo de energia elétrica no setor 
rural no Estado é de 5,17%.

Com destaque entre os energéticos, há maior consumo relativo de 
derivados de petróleo na região (65%), quando comparado com o 
Estado de São Paulo (49%). A queima destes combustíveis fósseis 
é uma das principais fontes de emissão de gases de efeito estu-
fa. Nesse contexto, a RM responde por aproximadamente 3,0% das 
emissões de CO2 no Estado, com São José do Rio Preto em 14º lu-

gar na participação de emissões. Outros municípios da região tam-
bém possuem altos índices de emissões, como Severínia, Mirassol 
e Onda Verde, com destaque para o consumo de asfalto, etanol, 
óleo diesel, respectivamente. 

Por outro lado, contribuindo para a redução de emissões de CO2, o 
consumo de etanol (fonte de energia renovável e menos poluente) é 
maior na RM (16%), quando comparado ao consumo total do Estado 
de São Paulo (13%), devido à importância do setor sucroalcoolei-
ro na região. São José do Rio Preto está entre os municípios que 
apresentaram os maiores consumos de etanol em 2020 no Estado 
(1,78% − 6º lugar).

Conforme o Sistema de Informações de Geração da Aneel (ju-
nho/2022), são 232 usinas em operação no Estado, que geram 
eletricidade a partir da biomassa proveniente de resíduos agroin-
dustriais (AGR), de resíduos sólidos urbanos (RU) e de resíduos 
florestais (RF). São 206 as usinas que geram energia a partir do 
bagaço da cana-de-açúcar (AGR) no Estado, 16 delas localizadas 
na RMSJRP, com uma participação de, aproximadamente, 7,4% do 
total gerado no Estado.

A sustentabilidade do setor sucroalcooleiro na região constitui 
importante diferencial estratégico, pois apresenta um grande po-
tencial para a produção de biogás, tornando os seus resíduos, que 
antes eram um passivo ambiental, ativos energéticos. Contudo, a 
RM ainda não possui usinas que geram biogás. O potencial ener-
gético do setor tem destaque nos municípios de Orindiúva, Olímpia, 
Planalto, Severínia, Potirendaba, Monte Aprazível, José Bonifácio e 
Mendonça.
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Por fim, a RM contribui de modo expressivo com a matriz ener-
gética estadual, majoritariamente composta por fontes renováveis. 
Com destaque para a biomassa (dentre elas a derivada de cana-
-de-açúcar), que responde com uma participação de 7,4%, parte 
considerável da oferta interna de energia por origem de biomassa 
do Estado. Ademais, a utilização de energia a partir da biomassa 
pode ser considerada um ganho importante do ponto de vista am-
biental, como alternativa às emissões produzidas pelo acionamen-
to das usinas termelétricas dependentes de combustíveis fósseis, 
especialmente nos períodos de estiagem.
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2.5. ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA E SETORIAL

Ainda que a RMSJRP tenha sido recentemente instituída, são identifica-
das algumas instâncias intermunicipais e interfederativas em atuação.

Na gestão de recursos hídricos, a RMSJRP se projeta sobre cinco Uni-
dades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHs): a UGRHI-12 
– Baixo Pardo/Grande; a UGRHI-15 – Turvo/Grande (predominan-
te, com cerca de 50% do território); a UGRHI-16 – Tietê/Batalha; a 
UGRHI-18 São José dos Dourados; e a UGRHI-19 – Baixo Tietê. As 
UGRHs contam com Comitês de Bacia Hidrográfica em atuação, pro-
duzindo diagnósticos e monitoramento de interesse metropolitano. 
No entanto, seus territórios de abrangência não coincidem com o li-
mite da RM, o que dificulta a gestão compartilhada por meio dessa 
instância de planejamento.

As articulações intermunicipais sob a forma de consórcios ocorrem 
na área de gestão de resíduos sólidos, interesse ambiental e desen-
volvimento econômico. Os consórcios identificados são:

Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná (CITP): tem como principais 
objetivos elaborar e executar projetos para acelerar atividades eco-
nômicas, incentivar o reflorestamento, fomentar a navegação fluvial e 
zelar pelos recursos hídricos na área de influência da Hidrovia Tietê-
-Paraná. Tem como projetos a construção de usinas de compostagem 
de lixo nas cidades de São Manuel e Mineiros do Tietê. Engloba 33 
municípios, dentre eles Mendonça e Mirassol.

 ❏ Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande (Code-
var): o consórcio atua tendo por base diagnósticos regionais 
por meio dos quais são feitos levantamentos das necessidades 

de cada município, principalmente do ponto de vista do desen-
volvimento econômico associado à proteção do meio ambiente. 
Envolve 25 cidades, dentre elas Icém, Olímpia e Severínia;

 ❏ Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental 
Sustentável (Cidas): com a finalidade de formar uma entidade 
voltada ao desenvolvimento e à execução de ações e de proje-
tos ambientais com foco na gestão municipal sustentável. En-
globa 13 municípios, dentre eles Nipoã e Paulo de Faria.

 ❏ Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvi-
mento do Estado de São Paulo (Cindesp): com sede em São 
José do Rio Preto, tem como finalidade a melhoria do sistema 
viário mediante pavimentação das vias urbanas. Fazem parte 
do consórcio 33 municípios, dentre eles alguns pertencentes 
à RMSJRP: Adolfo, Bálsamo, Ibirá, Irapuã, Jaci, Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia e Monte Aprazível.

Com relação às políticas urbanas e regionais, a articulação intermu-
nicipal e interfederativa, e mesmo o planejamento municipal, ainda 
são bastante incipientes na região. A maioria dos municípios não tem 
condições técnicas e institucionais para se inserir, de forma satisfa-
tória, em um ambiente colaborativo e participativo, como exige a go-
vernança metropolitana − que se utiliza de ferramentas tecnológicas 
que pressupõem capacitação e treinamento constantes.

A estrutura de articulação regional poderá ganhar musculatura a 
partir do fortalecimento da identidade regional com a criação da RM, 
a fim de incorporar o monitoramento e o acompanhamento das prá-
ticas de articulação interfederativa, para ações em temas de interes-
se específico, visando avaliar os impactos positivos e os resultados 
advindos para as soluções de problemas de interesse comum.
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