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APRESENTAÇÃO 

O presente documento formaliza a entrega do Produto 5 – Panora-
ma regional – que atende à demanda do Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), 
para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
(PDUI) da Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP), 
conforme estabelecido pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 
13.089/2015).

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

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

Há algum tempo, o estado de São Paulo passou a considerar uma 
estratégica agenda regional para incorporar o planejamento terri-
torial nas políticas públicas. Dessa forma, o planejamento territo-
rial passa a ser um instrumento de integração de políticas públicas, 

tendo o território como plataforma de convergência dessas políti-
cas, respeitando especificidades setoriais e territoriais das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas. 

Desafios como mobilidade urbana, saneamento ambiental, habita-
ção, qualidade de vida, entre outros, ultrapassam as fronteiras dos 
governos locais. Muitas vezes, envolvem, também, outras divisões 
jurídico-administrativas do território até outros municípios vizi-
nhos. Para que as intervenções tenham efetividade e produzam re-
sultados positivos para a população, é necessária uma ação coor-
denada de vários agentes, abarcando uma visão multissetorial e 
de diferentes escalas de urbanização na busca de soluções.

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

Dessa forma, este produto possui o desafio de articular uma visão 
regional a partir de características específicas da RMSJRP em re-
lação às Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs), apontando 
demandas, dificuldades e oportunidades que venham a se consti-
tuir em investimentos e políticas coordenadas no futuro.

O panorama regional faz parte do diagnóstico metropolitano – eta-
pa simultaneamente instrumental e analítica – e tem o propósito 
de reunir os elementos necessários para o reconhecimento quali-
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ficado da RM. A partir dessa análise é que se constitui a produção 
técnica das fases executivas do trabalho a seguir:

1. Estruturação do repositório de dados.
2. Produção de diagnóstico (ordenamento territorial, panora-

ma regional e diagnóstico).

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

Serão produzidos mapeamentos temáticos para auxiliar na análise 
da atual gestão das FPICs. Com diferentes enfoques, o mapeamen-
to vai incorporar os diversos estudos existentes sobre a Unidade 
Regional, que se relacionam com os planos setoriais e municipais a 
serem considerados na elaboração do PDUI.

METODOLOGIA

O desenvolvimento desse produto foi orientado a partir da escolha 
de áreas temáticas, definidas com a identificação e a contextuali-
zação das principais FPICs estabelecidas na Lei Complementar nº 
1.359, de 24 de agosto de 2021, que cria a RMSJRP, a saber, pla-
nejamento e uso do solo; transporte e sistema viário regional; ha-
bitação; saneamento ambiental; meio ambiente; desenvolvimento 
econômico; atendimento social; esportes e lazer e turismo.

O panorama regional parte de questões gerais, que constituirão a 
base para montar um amplo quadro de referência. Essas questões 

contribuem para delimitar o universo do estudo, indicar as possí-
veis fontes de análise e auxiliar na construção de propostas para o 
desenvolvimento das regiões a serem estudadas.

É fundamental entender quais são as questões regionais estraté-
gicas que servirão de base para formular diretrizes e propostas 
articuladas e centradas na dimensão físico-territorial do desenvol-
vimento metropolitano. Assim, caberá destacar quais são as poten-
cialidades e fragilidades resultantes da análise dos eixos temáticos e 
que vão servir de apoio na formulação das diretrizes e ações do Plano.

Por esse motivo, o panorama terá como produto um retrato regional 
preliminar, que servirá como orientação aos trabalhos das oficinas 
regionais, alicerçando o caminho para uma permanente cultura de 
participação regional e metropolitana. 

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

1. Estruturação urbana, processo de urbanização e rede de 
centralidades
Esse tema traz a descrição dos instrumentos de regulação do uso e 
a ocupação do solo urbano, caracterizando a mancha urbana e seus 
vetores de expansão. A leitura do zoneamento existente nos muni-
cípios e a análise dos seus planos diretores e leis de uso e ocupação 
do solo – realizadas nos produtos 2 e 3 – ajudaram na identificação 
de conflitos entre legislações municipais. Além disso, com o objeti-
vo de subsidiar o macrozoneamento, também foi possível reconhe-
cer potencial em um contexto de maior dinamismo regional. 
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A rede de centralidades regionais é outro aspecto inserido nessa 
área temática. O objetivo é compreender a dinâmica de fluxos en-
tre cidades e o papel hierárquico dos diferentes centros urbanos. 
As centralidades identificadas são áreas dentro de um determina-
do território em que estão concentradas as atividades econômicas 
e sociais de uma cidade ou região. 

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

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

Dessa forma, para caracterizar a rede de centralidades intraurba-
nas de relevância regional, foi proposto um procedimento metodo-
lógico que trouxesse uma somatória de elementos que pudessem 
expressar seus três atributos fundamentais: físico-territorial, lo-
calização e regulamentação urbanística. 

1  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Região de Influência das 
Cidades, 2018.

Assim, a análise deverá trazer um mapeamento dos principais 
atributos e realizar uma leitura qualitativa de sua conformação 
espacial. Serão mostradas as principais infraestruturas de mo-
bilidade regional, como os eixos de transporte, a localização de 
grandes equipamentos públicos ou privados (complexos hospi-
talares, polos de ensino superior, centros de pesquisa), polos de 
comércio e serviços, com abrangência e escala de atendimento 
regional.

A observação da rede de centralidades regional na escala intraur-
bana terá como objetivo fornecer leituras que auxiliem o desenho 
do macrozoneamento e a construção de diretrizes para articula-
ção desses polos entre os municípios. 

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

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

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

Dado que a lei de criação da RMSJRP não define as sub-regiões, 
diferente de outras Unidades Regionais paulistas - como a Região 
Metropolitana de São Paulo, a Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e 
a Região Metropolitana de Sorocaba - esse capítulo contém uma 
proposta para essa divisão. O estudo visou agrupar municípios 
com características comuns, seja do ponto de vista de sua inser-
ção regional, da influência de atributos ambientais, da relevância 
econômica ou então pelo papel como subcentralidade – existente 
ou potencial – com o intuito de promover uma rede interna na bus-
ca de um melhor equilíbrio na oferta de bens, serviços e equipa-
mentos no contexto da Região Metropolitana. 

2. Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional  
e equipamentos públicos
A existência de diversos indicadores para tratar das questões refe-
rentes ao desenvolvimento humano e às condições de vida decorre 
da complexidade do tema e da dificuldade em sintetizar este as-
pecto tão complexo da realidade. Os indicadores de condições de 
vida da população devem estar presentes nesse tema, mostrando o 
padrão recente de desenvolvimento econômico e social da RM. 

Optou-se, preferencialmente, pela utilização do Índice Paulista de 
Responsabilidade Social (IPRS) da Fundação Seade, não só pelo 
fato de ter sido objeto de atualização mais recente (2018) mas 

também por sua dimensão sintética3, referindo-se ao estágio de 
desenvolvimento de cada município em três dimensões: renda, 
escolaridade e longevidade. 

Em relação à questão habitacional, o foco da análise deve ser, prin-
cipalmente, o levantamento da situação de precariedade e vulne-
rabilidade habitacional. A análise procurará, sempre que possível, 
identificar, dimensionar e caracterizar as áreas ocupadas por as-
sentamentos precários e ocupações irregulares, considerando que 
tais questões têm forte entrelaçamento com os temas do desenvol-
vimento urbano e do meio ambiente.

O objetivo é propor diretrizes para a redução da ocupação irregular 
existente em áreas com risco ambiental, priorizando os territórios 
de mananciais, bem como ações que venham a prever o surgimento 
de novas situações de vulnerabilidade. Existem duas considerações 
importantes nesse tema: 1. A análise não pretende abranger o dé-
ficit habitacional dos municípios. O propósito é identificar possíveis 
pressões de ocupações precárias sobre o patrimônio ambiental, ou 
seja, assentamentos precários que estejam presentes em áreas de 
mananciais, fundos de vale etc. 2. Não estão disponíveis informa-
ções mais recentes que permitam uma análise georreferenciada de 
tais situações. 

Para obter os resultados, foram utilizadas as seguintes bases: 1) 
pesquisa do IBGE de aglomerados subnormais para o ano de 2019 
(IBGE, 2019) e 2) levantamento de 2010 realizado pela Companhia 

3  O IPRS é baseado nos termos do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), concebido pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e pela Funda-
ção Seade e utilizado no Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 
do estado de São Paulo. 

Espera-se uma contribuição dos municípios e do programa Cidade 
Legal – ligado à Secretaria Estadual de Habitação – sobre o tema 
da necessidade de regularização fundiária e dos avanços já obtidos 
para que possam ser avaliadas e mapeadas localmente as situa-
ções existentes, de forma a se compreender com maior precisão os 
diferentes níveis de precariedade existentes. 

Os equipamentos de serviços coletivos existentes nos municípios 
devem ser levantados de forma a avaliar se há um acesso equâni-
me a toda a população residente na UR. É objeto dessa análise a 
distribuição das unidades de saúde e de ensino. 

3. Mobilidade, transporte e logística
O sistema viário e o transporte público são elementos estruturado-
res do espaço geográfico, especialmente no que diz respeito ao uso 
e ocupação do solo e ao desenvolvimento do território. 

Para que a RM possa exercer suas funções econômicas, ambien-
tais e sociais com eficiência, é fundamental que o sistema viário 
metropolitano seja capaz de articular todo o território. Como tema 
intersetorial, deverá permear as análises de desenvolvimento eco-
nômico, da área ambiental e da dinâmica urbana. 

O foco da análise deve ser, especialmente, o sistema viário regional, 
no transporte de cargas e nas interdependências viárias de pos-
síveis áreas conurbadas. Serão analisadas as condições de provi-

mento e da eficiência dos sistemas de infraestrutura e de serviços 
urbanos relativos à mobilidade urbana e à logística regional.

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

Outro ponto que ganha importância é a análise dos projetos de in-
vestimentos relacionada aos drivers de desenvolvimento regional 
em direção a novos eixos logísticos. É preciso identificar se os sis-
temas exercem função estruturante em relação à ocupação urbana 
e avaliar em que medida são satisfatórios.

Do ponto de vista da mobilidade da população, o panorama de-
verá trazer análises que identifiquem os fluxos de circulação de 
pessoas na região e, conforme a disponibilidade de dados, devem 
ser explorados: 

a. Qualidade do transporte em relação à mobilidade  
e acessibilidade; 

b. Eficiência dos modais; 
c. Integração entre eles. 

4. Dinâmica econômica
A análise da dinâmica econômica busca trazer elementos que per-
mitam o entendimento da estrutura produtiva da RM e das altera-
ções mais recentes que resultam na atual configuração. 
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Assim, o objetivo geral é fazer um levantamento detalhado da evo-
lução econômica, com foco na estrutura industrial, agropecuária e 
no setor de serviços. 

Para dar suporte a essa temática, algumas questões deverão nor-
tear a análise, entre elas:

a. O perfil predominante da atividade econômica na RM; 
b. A organização da cadeia produtiva de tais atividades;
c. As possíveis dificuldades de infraestrutura que se apresen-

tam para o reforço das atividades produtivas.

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

Também fazem parte deste bloco as temáticas do emprego, da ren-
da e da qualificação da mão de obra. Do ponto de vista da capacita-
ção da mão de obra, deverão ser analisadas as transformações no 
trabalho exigidas pelas principais atividades presentes nos municí-
pios em face da oferta de qualificação existente.

Para mapear tendências da economia paulista, deverão estar pre-
sentes nas análises da dinâmica econômica os investimentos que 
estejam em curso e, também, os que estão planejados. Para esse 
levantamento, serão usados os dados da Pesquisa de Investimen-
tos Anunciados no Estado de São Paulo (PIESP) e também serão 

considerados os anúncios realizados por empresas privadas e es-
tatais para investimentos no estado de São Paulo. 

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

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

As temáticas do turismo e de serviços deverão examinar seu poten-
cial de expansão e, quando possível, avaliar as cadeias produtivas a 
montante e a jusante que devem ser reforçadas. 

5. Dinâmica ambiental
Nesse tema serão identificadas e analisadas as condições de pre-
servação e recuperação do patrimônio ambiental e da capacidade 
de produção de serviços ecossistêmicos, abrangendo a definição 
de alternativas de uso sustentável dos ativos ambientais disponí-
veis na RM.

Tendo como base as informações da Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), o patrimônio am-
biental será analisado por meio do levantamento das Unidades de 
Conservação (UCs) existentes (bem como daquelas em processo de 
criação), dos parques municipais e da vegetação nativa.
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Deverão ser identificados os compartimentos ambientais que apre-
sentem relevantes atributos paisagísticos e culturais, as áreas 
prestadoras de serviços ecossistêmicos e a legislação ambiental 
com rebatimento na regulação do uso e ocupação do solo.

Serão mapeadas as principais bacias hidrográficas que conformam 
as regiões e levantadas as atuais e futuras condições de disponibi-
lidade dos recursos hídricos, além da gestão dos recursos hídricos 
e do levantamento de comitês de bacias e câmaras temáticas.

As possíveis situações de risco e degradação ambiental, que acar-
retam redução da qualidade de vida, serão expressas por levanta-
mentos das áreas sujeitas a alagamentos e com perigo de inun-
dação, com o intuito de reunir diretrizes e ações destinadas à 
mitigação desses eventos extremos e promover maior resiliência.

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

Além da análise do nível de integração das redes existentes, será 
importante dimensionar em que medida o crescimento da malha 
urbana exerce pressões sobre os recursos naturais que levam 
ao incremento do consumo de água e de infraestrutura para o 
saneamento.

Para tanto, serão levantadas informações referentes ao acesso 
à rede de abastecimento de água, à coleta de esgoto e seu tra-

tamento, com vistas a uma análise do provimento e da eficiência 
desses sistemas. 

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

Já a composição da matriz energética e os energéticos mais consu-
midos, bem como a intensidade do uso de energia e a participação 
setorial no consumo, serão analisadas a partir dos dados do Anuá-
rio de Energéticos por município 2021 (ano base 2020), elaborado 
pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo. O avanço das mudanças climáticas e a crescente preocupa-
ção com as questões ambientais têm colocado o conceito de tran-
sição energética no centro do debate e trazem a necessidade de 
análise das fontes de geração de energia renovável. 

7. Gestão pública e governança regional
A governança metropolitana ou regional, entendida como um 
sistema de cooperação entre níveis de governos, associações 
empresariais, universidades e sociedade, deve priorizar a for-
mulação e a implementação de políticas públicas e projetos que 
garantam desenvolvimento sustentável, qualidade urbanística, 
equidade social, num contexto de reestruturação próprio dessa 
escala de urbanização.

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

Para a gestão integrada das FPICs, será necessária a coordena-
ção horizontal e vertical entre os municípios, que devem traba-
lhar em conjunto com outros níveis de governança − reforçando a 
cooperação −, com vistas a incrementar os investimentos e servi-
ços em uma escala territorial mais ampla. A governança deverá 
ser exercida por instâncias de planejamento que tenham legiti-
midade para promover diálogo entre os atores interfederativos e 
intersetoriais − como é o caso das agências regionais, secretarias 
de estado e conselhos de desenvolvimento.Dessa forma, essa te-
mática deverá trazer as estruturas de governança e articulação 
existentes na RM, conselhos de desenvolvimento, comitês de ba-
cias, comitês executivos, consórcios etc. 

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

O panorama é, portanto, uma análise exploratória que visa apre-
sentar as especificidades da região, por meio da coleta e orga-
nização de dados, da revisão bibliográfica e do levantamento de 
estudos e das contribuições apresentadas nas oficinas regionais. 
Ou seja, a metodologia pretende ser flexível de tal forma que pos-

sa incorporar temas que eventualmente venham a surgir nas ro-
dadas de oficinas regionais.

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

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

Para que haja disseminação dos conhecimentos gerados e dos 
dados digitais produzidos ao longo do processo de construção do 
PDUI, o repositório deverá migrar para a plataforma digital, ficando 
disponível para acesso público.

É importante mencionar que o panorama regional está baseado em 
mapas, cartogramas, tabelas e gráficos, procurando trazer a in-
formação de forma sintética e compreensível. As informações dos 
documentos coletados para o panorama terão tratamento georre-
ferenciado, sempre que possível, de maneira a possibilitar a aná-
lise integrada, favorecendo e evidenciando insumos para o macro-
zoneamento.

Por fim, o panorama regional deverá trazer subsídios para a elabo-
ração do diagnóstico, que terá um caráter transdisciplinar, buscan-
do uma integração entre as temáticas setoriais tradicionais.
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I. Introdução

I.1.  Institucionalidade
A Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP) foi 
criada pela Lei Complementar nº 1.359 de 24 de Agosto de 2021, 
compreendendo 37 municípios: Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, Ce-
dral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bonifácio, 
Macaubal, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, 
Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, Onda 
Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Poti-
rendaba, Sales, São José do Rio Preto, Severínia, Tanabi, Ubarana, 
Uchoa, União Paulista, Urupês e Zacarias.

Os objetivos para a RMSJRP, dispostos no artigo 2º da lei, consis-
tem em promover:

I. O planejamento regional para o desenvolvimento socioeco-
nômico e a melhoria da qualidade de vida;

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

III. A utilização racional do território, dos recursos naturais e 
culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o contro-
le da implantação dos empreendimentos públicos e privados 
na região;

IV. A integração do planejamento e da execução das funções públi-
cas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região;

V. A redução das desigualdades regionais.

Foram definidos ainda nove campos funcionais que orientarão o 
Conselho de Desenvolvimento da RM em relação à especificação 
das FPICs: (i) planejamento e uso do solo; (ii) transporte e sistema 
viário regional; (iii) habitação; (iv) saneamento ambiental; (v) meio 
ambiente; (vi) desenvolvimento econômico; (vii) atendimento social; 
(viii) esportes e lazer; e (ix) turismo (ver artigo 7º).

Finalmente, a lei autoriza o executivo estadual a instituir o Fundo de 
Desenvolvimento da RMSJRP, responsável por dar suporte financeiro 
ao planejamento integrado da Unidade Regional em relação às FPICs. 
O artigo 12º dispõe os seguintes objetivos estratégicos para o Fundo:

I. Financiar e investir em planos, projetos, programas, ser-
viços e obras de interesse da Região Metropolitana de São 
José do Rio Preto;

II. Contribuir com recursos técnicos e financeiros para:
a) Melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 
socioeconômico da Região;
b) Elaboração de estudos, pesquisas e projetos, objetivando 
a melhoria dos serviços públicos municipais considerados 
de interesse comum;
c) Redução das desigualdades sociais da Região.

I.2. Inserção regional
Localizada no Noroeste do estado de São Paulo, a Unidade Regional 
tem como polo o município de São José do Rio Preto, principal arti-
culador de importantes eixos viários de influência regional. 

A definição da RMSJRP decorreu dos estudos para a nova regio-
nalização do Estado de São Paulo, elaborados pela Fundação Sea-
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de para a Secretaria de Desenvolvimento Regional4. A metodologia 
adotada cruzou dados dos estudos sobre dispersão urbana no es-
tado de São Paulo – em especial, as análises do Índice de Eficácia 
Migratória5, com o objetivo de se entender a lógica da interdepen-
dência entre municípios – e do Índice de Atração da pesquisa Regic 
(Região de Influência das Cidades)6, responsável pela classificação 
dos níveis de interação entre os municípios, considerando o acesso 
a bens, serviços e equipamentos. 

A partir do cruzamento entre ambos e da ponderação de pesos para 
os indicadores da Regic, foi avaliado o grau de coerência das novas 
subdivisões regionais propostas e realizada uma classificação em 
três níveis: as microrregiões, com pequena interação regional, as 
aglomerações urbanas, com pequena a média interação regional e 
as regiões metropolitanas, com média a grande interação regional 
(Seade, 2021). Dessa classificação, surgiram duas novas regiões 
metropolitanas no estado: a RMSJRP e a RM de Piracicaba (RMP), 
anteriormente classificada como aglomeração urbana.    

4  A proposta de nova regionalização foi consolidada no Projeto de Lei nº 14 de 2022, enca-
minhado à Assembleia Legislativa.

5  Relação entre o saldo migratório e o movimento migratório total de determinada região.

6  Desenvolvida pelo IBGE (2018), a pesquisa Regic classifica os municípios segundo a hie-
rarquia dos centros urbanos, delimitando as regiões de influência a eles vinculados.

I.3. Sub-regiões propostas para a RMSJRP
Diferente de outras Unidades Regionais paulistas – como a Região 
Metropolitana de São Paulo, a Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e a 
Região Metropolitana de Sorocaba7 – a Lei Complementar nº 1.359 
de 2021 que criou a RMSJRP não definiu sub-regiões específicas. 

A organização dos municípios em sub-regiões visa, por um lado, 
reconhecer que a Unidade Regional apresenta diferenças internas, 
sendo possível agrupar municípios com características comuns, 
seja do ponto de vista de sua inserção regional, da influência de 
atributos ambientais, da relevância econômica ou então pelo papel 
como subcentralidade – existente ou potencial – com o intuito de 
promover uma rede interna na busca de um melhor equilíbrio na 
oferta de bens, serviços e equipamentos no contexto da Região Me-
tropolitana.

A proposta de sub-regiões contribui para organizar e promover 
maior interação entre municípios próximos e a representação da 
sociedade civil nas etapas do processo participativo, uma vez que 
essa subdivisão será utilizada no processo de elaboração do PDUI, 
notadamente para organização das oficinas regionais e as audiên-
cias públicas previstas. 

A interação entre os municípios e o olhar dirigido às sub-regiões 
ao longo da elaboração do PDUI são estratégias importantes para 

7  A RMSP foi organizada em cinco sub-regiões (Lei Complementar nº 1.139 de 2011); a 
RMRP em quatro sub-regiões (Lei Complementar nº 1.290 de 2016); a RMVPLN em cinco 
sub-regiões (Lei Complementar nº 1.166 de 2012); e a RMS em três sub-regiões (Lei Com-
plementar nº 1.241 de 2014).
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mapear processos de urbanização, reconhecer as potencialidades, 
demandas e desafios dos diferentes municípios, além de orientar 
o desenho de propostas específicas que contemplem as diferenças 
internas da Unidade Regional.

Foram adotados seis critérios para estabelecer a subdivisão inter-
na da RMSJRP: (i) centralidades identificadas na pesquisa Regic; 
(ii) influência dos eixos viários estruturais; (iii) cursos hídricos e di-
visões hidrográficas; (iv) relevância econômica dos municípios; (v) 
centralidades potenciais e (vi) distribuição da população.8

A partir do cruzamento entre seis critérios, foram definidas qua-
tro sub-regiões, cada uma ancorada em uma subcentralidade: 
São José do Rio Preto, José Bonifácio, Tanabi e Nova Granada. As 
subcentralidades, em suma, correspondem àquelas já existentes 
e identificadas pela pesquisa Regic, mas também às centralidades 
potenciais, que poderão ser exploradas ao longo do desenvolvimen-
to do PDUI, com vistas à construção de uma rede de cidades mais 
equilibrada. José Bonifácio, Olímpia, Tanabi e Nova Granada, nesse 
sentido, desempenham funções importantes nesse conjunto, so-
bretudo se observadas a partir da inserção na rede de cidades além 
dos limites da RMSJRP, articulando centros e subcentros do entor-
no – como Araçatuba e Marília ao sul, Votuporanga e Fernandópolis 
à oeste, Catanduva e Barretos à leste e Frutal ao norte. 

Essas articulações, já existentes e estruturadas a partir dos eixos 
viários, poderão ser complementadas a partir da integração entre 

8  O conteúdo relativo a cada critério está disponível ao longo dos capítulos seguintes deste 
Produto 5.

subcentros e núcleos urbanos de menor porte, de maneira a con-
formar uma rede distribuída e ampliar os acessos a serviços, equi-
pamentos e oportunidades econômicas.

A sub-região de São José do Rio Preto é formada pelo “Arranjo 
Populacional”9 do IBGE e incorpora os municípios de Olímpia e 
Severínia, totalizando 14 municípios e 671.582 habitantes. Além 
da centralidade principal exercida pelo município-sede, Olímpia 
configura um segundo polo de grande relevância, pela atividade 
turística e por localizar-se no eixo que articula São José do Rio 
Preto e Barretos. Localiza-se no vetor da rodovia Assis Chateau-
briand, conectando São José do Rio Preto a Barretos, outro im-
portante polo regional. Essa sub-região pode ser considerada o 
núcleo estruturante da Unidade Regional, uma vez que fornece 
um nível de interações entre municípios que justifica sua classifi-
cação como RM, segundo os critérios da Fundação Seade (2021).

A sub-região de Tanabi é formada por seis municípios com um total 
de 68.687 habitantes: Macaubal, Monte Aprazível, Nipoã, Poloni, Ta-
nabi e União Paulista. Configura, como apresentado, uma transição 
entre o município-sede da RMSJRP e polos e centralidades loca-
lizados à noroeste do estado, até a divisa com Mato Grosso do Sul 
– como Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Auri-
flama, Pereira Barreto e Ilha Solteira – a partir dos eixos viários que 
derivam da rodovia Washington Luís: as rodovias Euclides da Cunha 
e Feliciano Salles da Cunha. Tanabi é a maior cidade da sub-região, 
tanto em termos de população quanto de relevância econômica, 

9  São José do Rio Preto, Bady Bassit, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Jaci, Mirassol, 
Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Aliança e Uchoa.
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sendo potencialmente apta em configurar uma subcentralidade no 
contexto da RMSJRP.

A sub-região de José Bonifácio é formada por 11 municípios com 
113.876 habitantes: Adolfo, Ibirá, Irapuã, José Bonifácio, Mendonça, 
Planalto, Potirendaba, Sales, Ubarana, Urupês e Zacarias. Consiste 
no agrupamento de todos os municípios diretamente relacionados 
ao rio Tietê ou aos seus principais tributários na RMSJRP. Inclui 
também as cidades que estruturam um conjunto coeso de ligações 
urbanas na porção sudeste da região metropolitana. A sub-região é 
polarizada por José Bonifácio, também o município mais populoso, 
com maior relevância econômica e já apontado pela Regic como 
centralidade regional, sendo a partir dele que se desdobra o vetor 
de conexão viária norte-sul da RMSJRP, em direção a Presidente 
Prudente, Araçatuba e Marília.

Já a sub-região de Nova Granada, formada por seis municípios – 
Icém, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina e Paulo de 
Faria – conta com 60.722 habitantes, somando os arranjos popula-
cionais do IBGE não hierarquizados pela Regic e configurando um 
conjunto de municípios que margeiam o Rio Grande, inseridos na 
bacia de seu principal afluente na RMSJRP, o Rio Turvo. Tal qual 
o papel desempenhado pela sub-região de José Bonifácio ao Sul, 
engloba as cidades que se conectam localmente na porção norte da 
região metropolitana, tendo Nova Granada como uma centralidade 
potencial, articulada ao município-sede da RM pela rodovia Trans-
brasiliana.

Em relação à distribuição populacional, percebe-se que fora da 
sub-região de São José do Rio Preto (73,4% da população da RM), 

a sub-região de José Bonifácio (12,4% da população) se aproxima, 
em termos de habitantes, à soma das sub-regiões de Tanabi e Nova 
Granada, que resulta em 14,1% da população da RM. Embora a di-
visão entre essas duas últimas se justifique sob a perspectiva de 
suas características físico-territoriais e para desenvolvimento de 
uma rede urbana mais equilibrada pelo PDUI, recomenda-se que 
as etapas participativas do plano considerem o agrupamento de 
ambas, tendo Tanabi como subsede. 

Essa soma, ainda que realizada especificamente para condução 
dos debates do PDUI, também se justifica pelo fato de que nenhum 
dos municípios da sub-região de Nova Granada conta com Plano 
Diretor ou Lei de Zoneamento. Nesse sentido, o compartilhamento 
dos fóruns de participação social e discussão técnica entre ambas 
as sub-regiões poderá beneficiar os municípios com ausência de 
experiência pré-existente em relação ao regramento urbanístico, 
na expectativa de que a RM avance em sua totalidade neste tema, 
conforme exigência do Estatuto da Metrópole.

A tabela a seguir apresenta os municípios organizados em sub-re-
gião e os dados populacionais para 2020:
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TABELA I.1. Municípios e população por sub-região
Sub-região Município População (2020)

José Bonifácio Adolfo 3.447

Ibirá 12.059

Irapuã 7.734

José Bonifácio 35.981

Mendonça 5.043

Planalto 5.167

Potirendaba 16.605

Sales 6.050

Ubarana 6.066

Urupês 13.164

Zacarias 2.560

Total 113.876

Nova Granada Icem 8.032

Nova Granada 20.918

Onda Verde 4.225

Orindiúva 6.866

Palestina 12.160

Paulo de Faria 8.521

Total 60.722

Sub-região Município População (2020)

São José  
do Rio Preto

Bady Bassitt 16.329

Bálsamo 8.524

Cedral 8.836

Guapiaçu 20.848

Ipiguá 5.231

Jaci 6.969

Mirassol 57.824

Mirassolândia 4.702

Neves Paulista 8.620

Nova Aliança 6.450

Olímpia 52.516

São José do Rio Preto 447.924

Severínia 17.126

Uchoa 9.683

Total 671.582

Tanabi Macaubal 7.749

Monte Aprazível 23.458

Nipoã 4.969

Poloni 5.667

Tanabi 25.105

União Paulista 1.739

Total 68.687

Fonte: IBGE. Elaboração Fipe.
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MAPA I.1. RMSJRP e sub-regiões
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II. Estruturação urbana 

II.1. Processo de urbanização e estruturação do território
A ocupação dos primeiros núcleos urbanos que hoje formam a 
RMSJRP teve início no século XIX, a partir da exploração agrícola 
– o algodão, o café e, posteriormente, criação de gado –, ancorada 

MAPA II.1. Mapa da região noroeste do estado em 1917 

em estradas que ligavam outros núcleos e áreas produtivas do in-
terior do estado de São Paulo ao Porto do Taboado, no Mato Grosso, 
e a Minas Gerais. 

Em verde, ferrovias em projeto; em 
amarelo, conjunto de estradas que 
estruturavam a região; círculos ver-
melhos apontam o município de São 
José do Rio Preto e o Porto do Taboa-
do; linha tracejada vermelha indica a 
ferrovia já implantada. 

Fonte: Fipe (2022) a partir de mapa original de 1917 
do acervo do Museu Paulista da Universidade de 
São Paulo
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Em 1912, a implantação da Estrada de Ferro Araraquarense (EFA), 
que conectaria São Paulo a Cuiabá, é apontada como principal res-
ponsável pelo fortalecimento de São José do Rio Preto como cen-
tralidade incipiente. O fato de as obras da linha férrea terem per-
manecido por mais de duas décadas paralisadas transformaram 
São José do Rio Preto em ponto terminal, condição decisiva para 
que o núcleo urbano se configurasse como um ponto de conver-
gência da produção agropecuária dos municípios vizinhos, dando 
oportunidade tanto para o desenvolvimento da produção rural local 
e, com a função de entreposto, para a estruturação das atividades 
comerciais (ANTUNES, 1989; TEODOZIO, 2008). 

Ao organizar-se como principal eixo de escoamento da produção 
agrícola e de manufaturados do centro-oeste do país, São José do 
Rio Preto passou a acumular atributos que fortaleceram sua impor-
tância regional, como a organização de serviços públicos, a atividade 
bancária, além da atividade comercial. A intensificação da produção 
e comércio do café, fortalecidos pelo acesso à ferrovia, propiciou a 
acumulação de capital, a valorização da terra e o início da atração e 
desenvolvimento de núcleos industriais, sobretudo têxtil.

Na década de 1950, a rede urbana no noroeste do estado já aponta-
va São José do Rio Preto como principal polo regional, cuja locali-
zação estratégica seria intensificada nas décadas de 60 e 70 a partir 
da implantação das rodovias estaduais e federais que se articulam 
no município.

Ainda que a presença das rodovias ampliasse a conectividade regio-
nal, a distância até a capital do estado é apontada, em um primeiro 
momento, como um limitador do pleno desenvolvimento urbano e 

industrial da região. Por outro lado, a ausência de um vínculo di-
reto com São Paulo proporcionou um contínuo fortalecimento das 
dinâmicas econômicas em âmbito local, garantindo que a cidade 
organizasse em torno de si o mercado regional e aproveitasse a de-
manda crescente dos municípios vizinhos por produtos e serviços, 
de forma a acentuar a polarização econômica exercida por São José 
do Rio Preto (FRANCISCO, 2011).

Nos anos 1970, a região é beneficiada por políticas estaduais e fe-
derais que buscavam a promoção da desconcentração industrial do 
país, levando a diversificação da indústria e impulsionando o setor 
de serviços, fato fundamental para a consolidação de centralidade 
regional no noroeste do estado. 

Das ações públicas que promoveram esse fortalecimento das 
funções regionais, merecem destaque a participação de São José 
do Rio Preto no Projeto Especial de Cidades de Porte Médio (PE-
CPM), programa incluído na Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU) no âmbito do II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(PND) proposto pelo então Ministério do Planejamento e Coorde-
nação Geral. 

O programa, vigente entre 1976 e 1986, tinha como objetivo forta-
lecer cidades médias no interior mediante investimentos a fundo 
perdido em infraestrutura, estruturas de planejamento, dentre ou-
tros, para ancorar o desenvolvimento de áreas fora das grandes 
metrópoles, que passaram por um crescimento populacional crí-
tico, derivado dos intensos movimentos migratórios na década de 
70. Dentre as 22 cidades contempladas no país, São José do Rio 
Preto foi a primeira do estado de São Paulo a participar, de forma 
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a ser uma alternativa ao fluxo migratório que se direcionava para 
Ribeirão Preto e para São Paulo. Com os investimentos em infraes-
trutura, é deste período a instalação do primeiro distrito industrial 
na região.

O PECPM também permitiu a organização do setor de planejamento 
na prefeitura de São José do Rio Preto. Vale ressaltar que na déca-
da de 1970 a cidade também sediava um dos Escritórios Regionais 
de Planejamento (Erplan), com o objetivo de articular as ações na 
região com o planejamento do governo estadual. O trabalho entre o 
Erplan e o município resultou em um plano viário no final da década 
de 1970, contendo a hierarquia viária e o desenho de anéis viários 
de importância para a estruturação da região (TEODOZIO, 2008).

O conjunto de investimentos e a convergência de atuação do poder 
público em diferentes níveis – federal, estadual e municipal – não 
só consolidou o papel de polo regional exercido por São José do Rio 
Preto, como também foi um dos responsáveis pelas altas taxas de 
crescimento populacional e de urbanização ocorridas nas décadas 
seguintes. Segundo dados do Censo (IBGE), a população urbana do 
município cresceu 63% na década de 1970, 54% nos anos 80 e 22% 
na década seguinte10, com impactos importantes nos padrões de 
expansão horizontal da mancha urbana, que configuraram uma das 
principais características do processo de urbanização da Unidade 
Regional, com forte repercussão no conjunto de normas e regula-
ções urbanas, como será discutido a seguir.

10  Segundo dados do IBGE, a população urbana de São José do Rio Preto era de 109.807 
habitantes em 1970, 179.007 habitantes em 1980, 275.450 habitantes em 1991 e 337.289 
em 2000.

II.2. Caracterização da urbanização  
e processo de planejamento
O processo de planejamento urbano municipal de São José do Rio Pre-
to esteve diretamente relacionado com a expansão horizontal rápida e 
fragmentada, que se tornaria desde a década de 70 a principal carac-
terística do processo de urbanização também em âmbito regional.

As primeiras demandas por planos urbanísticos no município-sede 
são da década de 1940, muito em função da necessidade de expan-
são das redes de saneamento e da superação das barreiras físicas 
em torno do núcleo urbano original – as áreas alagadiças e, poste-
riormente, a ferrovia (TEODOZIO, 2008). 

Nos anos 1950, a cidade incorporou as técnicas de planejamen-
to urbano que se difundiam na capital do estado, inclusive com a 
presença recorrente de técnicos e figuras ligadas ao urbanismo na 
Prefeitura Municipal de São Paulo, como Prestes Maia, Carlos Lodi,  
Luis Carlos Berrini e Luis Saia, a quem coube a elaboração do pri-
meiro plano urbanístico em 1952, não aprovado. 

A primeira norma efetiva correspondeu ao zoneamento proposto 
pela Lei nº 535 de 1958, elaborada sob coordenação de Heitor José 
Eiras Garcia, também servidor municipal de São Paulo. A menção 
ao zoneamento como ferramenta de planejamento de referência 
para grandes cidades refletia a tentativa de alinhar a cidade ao ur-
banismo modernizador em debate em São Paulo. Nos relatórios 
técnicos que acompanharam a proposta do zoneamento, Eiras Gar-
cia reiterava que a cidade concentrava problemas decorrentes do 
crescimento recente e que a norma seria uma solução de emer-
gência à espera da elaboração do plano diretor (TEODOZIO, 2008).
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Como o zoneamento não trazia regramentos específicos para o par-
celamento do solo e tampouco delimitou perímetro de expansão do 
núcleo urbano existente, uma série de alterações foram conduzidas 
nos anos seguintes, a fim de ajustar o perímetro urbano existente 
aos novos loteamentos abertos nas áreas periféricas. Em 1965, o 
zoneamento é revisado (Lei nº 1.143 de 1965), incluindo a tentativa 
de regular a expansão do perímetro urbano.

Até os anos 1970, a maioria dos loteamentos eram lançados sem in-
fraestrutura básica, implantação que caberia ao poder público muni-
cipal, ainda que desde os anos 60 a prefeitura de São José do Rio Pre-
to já orientasse loteadores para a necessidade de aprovação oficial, 
o que permitia a articulação da rede viária. Na década de 1970 em 
diante, o município passaria a exigir dos loteadores a infraestrutura 
viária e a fornecer as diretrizes mínimas para a articulação das vias e 
localização das áreas de destinação pública, em diálogo com o regra-
mento federal do parcelamento do solo (BUENO, 2003, p.57).

A pauta do crescimento horizontal e expansão do perímetro urbano 
se tornou, de fato, constante nas revisões do regramento municipal 
nos anos seguintes. Bueno (2003, p.59) aponta que, entre 1980 e 
1985, foram realizadas 23 alterações na legislação de parcelamento 
do solo, com previsão de expansão do perímetro, desmembramen-
to de lotes e implantação de loteamentos populares. Para Francis-
co (2011), neste período o crescimento impulsionado pelas ações 
do poder público, como visto, e atuação do setor privado, marcaram 
um momento de ruptura no processo de urbanização que, até então 
ocorria de forma mais ou menos articulada ao tecido urbano exis-
tente, passando a ser predominante a expansão fragmentada, com 
loteamentos regulares e irregulares.

Segundo levantamento realizado por Bueno (2003, p.163), na década 
de 1980 foram produzidos 2.152,9 hectares (ha) de novos loteamentos 
em São José do Rio Preto, sendo 37% irregulares e 22% de promoção 
pública. Na década seguinte, o número saltou para 2.494,2 ha de no-
vos loteamentos, sendo 35% irregulares e 11% de promoção pública.

Em especial, cabe destacar que ao longo dos anos 80 difundiu-
-se na cidade a figura das chácaras de recreio, localizadas na 
zona rural e próximas à área urbanizada existente. Primeiramen-
te destinadas ao lazer, aos poucos, com o parcelamento, essas 
chácaras passariam a abrigar moradias permanentes, em um 
processo no qual grandes lotes seriam subdivididos dos 5.000m² 
originais até parcelas de 200m², abrigando população de menor 
renda (BUENO, 2003).

Ao longo das décadas seguintes, o município de São José do Rio Preto 
realizou uma série de ajustes no regramento de parcelamento do solo, 
sendo que muitos loteamentos passaram a ser regularizados pela le-
gislação municipal e incluídos, portanto, no perímetro urbano oficial.

Na década de 1990, com a aprovação do Plano Diretor de Desen-
volvimento de São José do Rio Preto (Lei nº 19, de 1992) e de leis 
correspondentes, são introduzidas no zoneamento a figura do 
loteamento fechado e dos loteamentos em sistemas de condo-
mínio, tipologias muito relacionadas com o padrão de urbaniza-
ção disperso. O plano também contemplava algumas diretrizes 
com vocação regional, como a implantação de um polo de alta 
tecnologia; a previsão de um anel ferroviário para desvio da car-
ga com movimentação intraurbana e implantação de um modal 
regional no local, ligando Mirassol a Uchoa; a restrição da ocu-
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pação urbana na porção sul do município para proteção de nas-
centes e mananciais; e a definição de um vetor de crescimento a 
norte, para programas habitacionais de interesse social.

A produção de habitação de interesse social, por iniciativa do 
município e do estado, é expressiva da expansão urbana na por-
ção norte do município. A partir de 1985, foi notável a atuação do 
poder público como loteador para implantação de conjuntos ha-
bitacionais populares, sobretudo na zona norte (MAIA, LAGE, LEO-
NELLI, 2019). Apenas entre 1986 e 1990, a prefeitura de São José 
do Rio Preto foi responsável por urbanizar 66% da área legal-
mente acrescida na cidade, sendo que 85% (cerca de 406 ha) se 
localizava na porção norte do município (BUENO, 2003, p.85).

No entanto, o crescimento disperso da mancha urbana também pode 
ser verificado nos vetores sudoeste e leste da cidade, sob as tipolo-
gias dos loteamentos abertos e fechados, condição que se observa 
também em outros municípios da RM. A ampla oferta de infraestru-
tura viária e a rede de vicinais ancora esse padrão de urbanização.

GRÁFICO II.1. Número total de lotes aprovados por ano na RMSJRP 
2010-2021
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Fonte: Graprohab. Elaboração Fipe

GRÁFICO II.2. Área de loteamentos aprovados por ano na RMSJRP 
(ha) 2010-2021
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MAPA II.2. Área urbanizada na RMSJRP em 2013 e 2020
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Restringindo a análise à produção de parcelamento regular do 
solo, os dados de licenciamento do Graprohab demonstram que 
entre 2010 e 2021 foram aprovados cerca de 7.350ha de novos 
loteamentos em toda RMSJRP, sendo 44,8% (3.296 ha) apenas no 
município-sede, volume superior àquele observado nas décadas 
anteriores, se considerado apenas a produção formal. Ou seja, 
embora o município de São José do Rio Preto ainda concentre 
volume considerável de novas áreas urbanizadas, a expansão do 
tecido urbano tem ganhado tração nos municípios vizinhos, em 
especial Mirassol, Bady Bassit e Olímpia.

Observando-se a evolução do número de lotes e da área licen-
ciada na última década, importante também notar um período 
de alta produção de loteamentos entre 2011 e 2015, sobretudo 
fora do município-sede, recorte coincidente com os anos de alta 
produção do Programa Minha Casa Minha Vida, que teve forte 
aderência dos municípios da RM. Já o município-sede manteve 
desde 2013 uma produção constante, lançando uma média de 
pouco mais de 250 ha de novos loteamentos ao ano.

Analisando-se a evolução da mancha urbana entre 2013 e 2020, é 
possível notar que os municípios considerados como as principais 
centralidades da RM recepcionaram novos loteamentos, como Tana-
bi, Nova Granada, José Bonifácio e Olímpia – esses últimos de forma 
mais acentuada. No caso de Olímpia, importante destacar o vetor de 
expansão da área urbanizada associado aos parques aquáticos, prin-
cipal polo turístico regional, que contempla não só a tipologia cons-
tante de loteamentos com residências unifamiliares, mas também 
condomínios verticais, em contraste com a paisagem do entorno.

É possível notar também a continuidade do padrão de fragmentação 
do tecido urbano mediante expansão dispersa da área urbanizada a 
partir das porções norte, leste e sudoeste do município de São José 
do Rio Preto. Esse movimento se desdobra para municípios vizinhos 
vinculados aos principais eixos rodoviários que se articulam no mu-
nicípio-sede, como Guapiaçu a leste, associado à rodovia Assis Cha-
teaubriand, Bady Bassit ao sul, no entroncamento da rodovia citada 
com a Transbrasiliana, e Mirassol, associada à Washington Luís.

A ocupação rarefeita e extremamente dispersa impede que se es-
tabeleçam áreas conurbadas entre o município-sede e as cidades 
adjacentes, sendo a rede rodoviária a principal estrutura de arti-
culação territorial. Por outro lado, é possível notar o processo de 
conurbação em estágio avançado entre Mirassol e São José do Rio 
Preto, impulsionado pelo eixo da Washington Luís e formado predo-
minantemente por grandes loteamentos fechados de média e alta 
renda. Os demais municípios da Unidade Regional constituem-se 
em pequenos núcleos urbanos associados aos eixos rodoviários 
principais ou à rede de vicinais.

Em termos de uso e cobertura da terra, a RM é predominantemente 
destinada à atividade rural, com alta ocorrência de áreas para la-
vouras (área agrícola), pastagem ou, então, com ocupações mistas 
em área agrícola associadas ou não à remanescentes florestais. É 
nítida também a baixa identificação de fragmentos de vegetação em 
toda Unidade Regional.
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MAPA II.3. Cobertura e uso da terra na RMSJRP (2018)



25

II.3. Regulação urbanística municipal
Para composição do quadro da regulação urbanística dos municí-
pios, foram consultados os planos diretores e demais legislações 
que condicionam o ordenamento territorial.

A regulação urbanística nos municípios da RMSJRP e a sua espacia-
lização expressam o planejamento desejado para o seu território, 
em escala municipal. Quando são analisadas de forma integrada no 
âmbito da Unidade Regional, é possível identificar conflitos de in-
teresses territoriais que devem ser resolvidos coletivamente. Além 
disso, é possível reconhecer potencialidades para incrementar o di-
namismo regional nos âmbitos econômico, social e ambiental.

O levantamento para a RMSJRP mostrou que a maioria dos mu-
nicípios não dispõe desse conjunto completo de leis, apresentan-

do somente a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo (de 
forma única ou separada em duas leis). É ideal que os municípios 
elaborem o macrozoneamento, zoneamento e parâmetros de par-
celamento do solo de seus territórios de forma integrada, evitando 
descompassos entre as legislações e otimizando as diretrizes e os 
objetivos para o uso e ocupação do solo.

Antes da criação da RMSJRP, sete municípios tinham a obrigação le-
gal, pelo Estatuto da Cidade, de dispor de planos diretores, por pos-
suírem mais de 20 mil habitantes (Guapiaçu, José Bonifácio, Miras-
sol, Monte Aprazível, Nova Granada, São José do Rio Preto e Tanabi). 
Atualmente, com a criação da região metropolitana, os 37 municípios 
adquiriram essa obrigação, e apenas 12 dispõem dos planos diretores, 
sendo que sete deles foram elaborados há mais de 10 anos e precisam 
ser revisados, como demonstra o quadro a seguir.

QUADRO II.1. Quadro da regulação urbanística municipal da RMSJRP

Município Plano Diretor Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei de Parcelamento do Solo Perímetro Urbano Zonas Especiais

Adolfo — — — Lei 1.147/2017 —

Bady Bassitt — —  
Lei 1.396/1998 Lei 1.617/ 2002

Lei 2.290/2015 e Lei 
2.298/2015 - áreas de 
interesse social

Bálsamo — Lei 920/1982, última alteração: 
Lei 1.045/1986 — Lei 2.132/2013 —

Cedral — Lei 1.619/1997, última 
alteração: Lei 2.494/2019

Lei 1.619/1997, última 
alteração: Lei 2.494/2019 Lei 2.204/2012 —

Guapiaçu — LC 004/2011 LC 004/2011 Lei 02/2019 —

Ibirá* — Lei 1.306/1998 Lei 1.307/1998 Lei 632/1979, última 
alteração Lei 2.419/2018

Lei 942/1989 - Zona 
Turística Prioritária

Icém —
Lei Municipal 2.078/2020 
(Alteração no zoneamento 
urbano)

-
 
Lei 1.145/1990, última 
alteração: Lei 1.861/2013

—
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Município Plano Diretor Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei de Parcelamento do Solo Perímetro Urbano Zonas Especiais

Ipiguá — Lei 388/2010 Lei 632/2016 (Alterada pela 
Lei 742/2019); Lei 527/2013 —

Irapuã — — Lei 1.276/2003 Lei 784/1985, alterada 
pela Lei 1.176/2000 —

Jaci LC 11/2016 — — N/L —

José Bonifácio
LC 006/2007, última 
alteração: Lei 
003/2014

Lei 3.332/2007 Lei 3.332/2007  
Decreto nº2084/2009

LC 006/2007, última 
alteração: Lei 003/2014

Macaubal Lei 22/2010 — - Lei 327/2020 —

Mendonça Lei 42/2014 Lei 1.820/2019 Lei 492/1990 —

Mirassol LC 2.962/2006 LC 3.431/2011, última 
alteração LC 4169/2019

LC 3431/2011, última 
alteração LC 4169/2019 Lei 3.309/2010 LC 3.431/2011, última 

alteração LC 4169/2019

Mirassolândia — LC 41/2014 — Lei 1357/2015, alterada 
pela Lei 056/2017 —

Monte Aprazível — — — Lei 1.710/1989, última 
alteração: Lei 3.427/2007 —

Neves Paulista — Lei 2.003/2016 — Lei 2.147/2021 —

Nipoã LC 101/2015 — Lei 22/1993, última alteração: 
Lei 312/2009 Lei 22/1997 —

Nova Aliança — — Lei 02/2000, última alteração: 
Lei 10/2012

Lei 47/2017, alterada pela 
Lei 19/2018 —

Nova Granada — Lei 34/2008 N/L Lei 09/2016, última 
alteração: Lei 20/2021 —

Olímpia LC 254/2021 LC 254/2021 LC 254/2021 N/L LC 254/2021

Onda Verde — Lei 926/1998 Lei 927/1998 N/L —

Orindiúva — — Lei 1.273/2014 Lei 1.555/2021 —

Palestina Lei 1.773/2008 — — Lei 1.952/2016: Lei 1.883/2012:ZEIS

Paulo de Faria — — — Lei n° 860/1998, última 
alteração Lei 1.708/2019 —

Planalto — — LC 006/2013 Lei 025/2018 atualiza o 
Perímetro Urbano —

Poloni — Lei 1.044/2010 — Lei 1328/2019 —

Potirendaba — — Lei1483/1993 Lei 2.916/2019 N/L
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Município Plano Diretor Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei de Parcelamento do Solo Perímetro Urbano Zonas Especiais

Sales — Lei 1.261/2001 N/L 1371/2003, alterada pela 
LC 2216/2021 —

São José do Rio Preto LC 651/2021 Lei 13.709/2021 LEI13.711/ 2021 LC 651/2021 LC 651/2021

Severínia Lei 1449/2002 — — Lei 2193_2015 —

Tanabi LC 1/2004 — — LC 38/2013 LC 1/2004

Ubarana — — Lei 762/2011 Lei 760/2011, alterada 
pela Lei 1.003/2019 —

Uchoa — Lei 1.632/1990 Lei 2.496/2005 LC 7/2019 —

União Paulista Lei 981/2010 LC 1.222/2017 LC 1.222/2017 N/L —

Urupês — — Lei 2191/2013 Lei 2569/2020 —

Zacarias — — — — —

LC = Lei Complementar; N/L = Não localizada
Fonte: Prefeituras dos municípios da RMSJRP. Última atualização: 05/2022. Elaboração: Fipe
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MAPA II.4. Macrozoneamentos nos municípios da RMSJRP
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Dessa forma, a maioria dos municípios não apresenta delimitação 
de ordenamento territorial (macrozoneamento e/ou zoneamen-
to). Alguns, mesmo dispondo de leis de planos diretores ou leis 
de uso e ocupação do solo, não produziram mapas referentes ao 
zoneamento. Dos 12 municípios com plano diretor, apenas cin-
co têm macrozoneamentos/zoneamentos delimitados em mapas. 
Dos que possuem leis de uso e ocupação do solo (e não possuem 
planos diretores), apenas dois têm zoneamentos mapeados. Por-
tanto, na RMSJRP, sete municípios apresentam macro/zoneamen-
to territorial disponível em mapas.

Nos casos em que não foram encontrados mapas do zoneamento, 
buscou-se a delimitação do perímetro urbano para representação 
dos limites urbano e rural dos municípios. E nos casos em que o 
perímetro urbano também não estava disponível, foram utilizados 
os setores censitários do IBGE (2020), considerando como área 

urbana os setores identificados como “núcleo urbano”, “área ur-
bana de alta densidade de edificações” e “área urbana de baixa 
densidade de edificações”.

Aqui cabe destacar outro ponto importante observado durante o 
levantamento das leis de perímetro urbano municipais.  Na maio-
ria dos municípios, a alteração do perímetro urbano ou a cria-
ção de áreas de expansão urbana são realizadas sem a previsão 
de implementação de infraestrutura e o ordenamento territorial 
dessas áreas. Em geral, a provisão de áreas verdes e de infraes-
trutura básica, sobretudo saneamento, sistema viário e ilumi-
nação pública, ocorre a partir de processos de parcelamento do 
solo, cujas exigências podem combinar disposições municipais 
e estaduais específicas. Essa provisão ocorre, portanto, a partir 
da demanda dos novos empreendimentos, sem um planejamento 
prévio do conjunto.
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MAPA II.5. Perímetros urbanos da RMSJRP
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MAPA II.6. Perímetros urbanos na sub-região de José Bonifácio
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MAPA II.7. Perímetros urbanos na sub-região de Nova Granada
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MAPA II.8. Perímetros urbanos na sub-região de Tanabi
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MAPA II.9. Perímetros urbanos na sub-região de São José do Rio Preto
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Desde 2012, o Estatuto da Cidade, em seu artigo 42-B, estabelece 
uma série de exigências para os municípios que desejam ampliar 
o seu perímetro urbano, tais como: a delimitação dos trechos 
com restrições à urbanização em função de ameaça de desastres 
naturais; diretrizes específicas para infraestrutura; definição de 
parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo; previsão 
de áreas para habitação de interesse social por meio da demar-
cação de Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis); definição de 
diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e 
do patrimônio histórico e cultural; e mecanismos para garantir a 
justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo 
de urbanização do território de expansão urbana; e a recupera-
ção para a coletividade da valorização imobiliária resultante da 
ação do poder público. 

Os zoneamentos especiais, como as Zonas/Áreas Especiais de In-
teresse Social (Zeis ou Aeis) e Zonas/Áreas Especiais de Interesse 
Ambiental (Zeia ou Aeia) indicam locais que podem ser estratégicos 

do ponto de vista da proteção/aproveitamento dos recursos natu-
rais ou da inserção/requalificação urbana, e deverão ser objeto de 
estudo e proposições no PDUI. Por essa razão também foram ana-
lisados e mapeados, quando existentes.  

Por fim, realizou-se uma análise sobre as diretrizes para imple-
mentação de instrumentos da política urbana definidos pelo Esta-
tuto da Cidade nos planos diretores municipais.

Observa-se que a maioria dos instrumentos depende da criação de 
leis específicas para regulamentação, estas encontradas em ape-
nas dois municípios da RMSJRP, para o instrumento da outorga 
onerosa. 

Em resumo, 32 municípios da RMSJRP devem revisar ou elaborar 
seus planos diretores e mapas de ordenamento territorial, e terão 
a oportunidade de utilizar o PDUI e o macrozoneamento regional 
como referência.
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QUADRO II.2. Tratamento dos instrumentos urbanísticos definidos no Estatuto da Cidade pelos planos diretores municipais da RMSJRP

Município  Plano Diretor Instrumentos urbanísticos detalhados no Plano Diretor Lei específica de regulamentação  Aplicação
Jaci LC 11/2016 Não detalha nenhum instrumento, remete de forma genérica à 

criação de leis específicas
Não encontrado Sem informação

José Bonifácio LC 006/2007, última 
alteração: Lei 003/2014

PEUC e Consórcio Imobiliário de Interesse Social — Sem informação

Macaubal Lei 22/2010 PEUC, IPTU progressivo, OODC, TDC, Direito de Preempção - 
remete à criação de leis específicas

Não encontrado Sem informação

Mendonça Lei 42/2014 PEUC, IPTU progressivo, desapropriação - remete à criação de 
leis específicas

Não encontrado Sem informação

Mirassol LC 2.962/2006 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, Consórcio 
Imobiliário, TDC, OODC e OOAU, Direito de Preempção (não 
remete à criação de leis específicas)
OUC - remete à criação de leis específicas

Lei nº 3.502/2012 - OOAU
Lei  nº 3.721/2015 - OODC

Sem informação

Neves Paulista — — Lei nº 2.025/2017 - OOAU Sem informação

Nipoã LC 101/2015 Não detalha nenhum instrumento, remete de forma genérica à 
criação de leis específicas

Não encontrado Sem informação

Olímpia LC 254/2021 PEUC, IPTU progressivo, desapropriação, - determina as áreas 
passíveis de aplicação (Anexo XII) e remete à regulamentação 
em leis específicas. Direito de preempção - delimita áreas de 
aplicação (Anexo XI).
OODC e TDC- define as zonas passíveis de aplicação.
OUC - remete à criação de lei específica

Não encontrado Sem informação

Palestina Lei 1.773/2008 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, Direito de Preempção 
e OUC - remete à criação de leis específicas

Não encontrado Sem informação

São José do Rio 
Preto

LC 651/2021 Não remete à criação de leis específicas: PEUC, IPTU 
progressivo, Desapropriação, TDC, Direito de preempção; 
remete à criação de lei específica: 
OODC, OUC

Não encontrado Sem informação

Mapa II.6 – 
Zonas especiais 
na RMSJRP 
Severínia

Lei 1449/2002 Remete à criação de leis específicas: PEUC, IPTU progressivo, 
TDC (Transferência do Potencial Construtivo), OODC 
(Concessão Onerosa da Licença de Construção), OUC 
(Operações Urbanas)

Não encontrado Sem informação

Tanabi LC 1/2004 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, TDC, Direito de 
preempção, OODC, OUC

Não encontrado Sem informação

União Paulista Lei 981/2010 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, Direito de Preempção 
e OUC - remete à criação de leis específicas

Não encontrado Sem informação

Fonte: Prefeituras dos municípios da RMSJRP. Última atualização: 05/2022. Elaboração: Fipe

https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mirassol/lei-complementar/2012/350/3502/lei-complementar-n-3502-2012-institui-e-regulamenta-a-concessao-de-outorga-onerosa-de-alteracao-do-uso-do-solo
https://leismunicipais.com.br/a/sp/m/mirassol/lei-complementar/2015/372/3721/lei-complementar-n-3721-2015-institui-e-regulamenta-a-concessao-de-outorga-onerosa-do-direito-de-construir
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MAPA II.10. Zonas especiais na RMSJRP 
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MAPA II.11. Zonas especiais no município de Mirassol
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MAPA II.12. Zonas especiais no município de Olímpia
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II.4. Rede de centralidades e estruturação regional
A consolidação da RMSJRP como principal polo regional do noroes-
te do estado de São Paulo deriva da localização privilegiada em um 
ponto nodal onde se articulam eixos rodoviários estruturais no es-
tado e cuja influência se estende para as cidades ao sul de Minas 
Gerais e para o Mato Grosso do Sul. 

Além da alta conectividade regional promovida pela infraestrutura 
de transporte e logística de qualidade, trata-se de polo econômico 
de relevância no estado, com uma atividade sucroalcooleira repre-
sentativa, um mercado consumidor dinâmico, com a presença de 
universidades e centros de pesquisa de ponta, sobretudo na área da 
saúde, além de ancorar um complexo de serviços que atrai não só 
os municípios incluídos na Unidade Regional, mas diversas cidades 
no noroeste do Estado.

A leitura da rede de centralidades na RMSJRP teve como referência 
a pesquisa Regic (IBGE, 2018), que estabeleceu para a Unidade Re-
gional três centralidades principais: a primeira, classificada como 
“Capital Regional B” corresponde ao “Arranjo Populacional de São 
José do Rio Preto”. A segunda, classificada como “Centro Sub-re-
gional B”11, se refere à Olímpia e, por fim, o “Centro de Zona A”12 
que corresponde a José Bonifácio.

11  Na definição da Regic, são centros com atividades de gestão menos complexas e áreas 
de influência menos extensas que as Capitais Regionais. Dividem-se em dois grupos: Centro 
Sub-regional A, com população média de 120 mil habitantes; e Centro Sub-regional B, com 
população média de 70 mil habitantes em 2018.

12   São cidades de pequeno porte, caracterizadas por menores níveis de atividades de ges-
tão, polarizando um número inferior de cidades vizinhas em virtude da atração direta da 
população por comércio e serviços baseada nas relações de proximidade (IBGE, 2020, p.13). 
São divididos no Centro de Zona A, com população média de 40 mil habitantes, e Centro de 
Zona B, com população média inferior a 25 mil habitantes.

De acordo com o IBGE, os arranjos populacionais compreendem 
unidades geográficas formadas pelo agrupamento de municípios 
vizinhos que possuem expressiva integração urbana entre si, mar-
cados pela presença de intenso movimento pendular de suas po-
pulações para realizar demandas de trabalho e estudo e/ou pela 
contiguidade de suas manchas urbanas (IBGE, 2016)13.

A relevância do “Arranjo Populacional (AP) de São José do Rio Pre-
to” na hierarquia dos centros urbanos do estado pode ser depreen-
dida pela quantidade significativa de ligações com outros centros e 
subcentros, demonstrando a posição estratégica que a centralida-
de deste arranjo tem na rede de cidades. 

Os dados da pesquisa Regic demonstram que ele se conecta a ou-
tros 148 APs do Estado, com destaque para a conexão com as me-
trópoles de Campinas e São Paulo. Articula-se, ainda, com Capitais 
Regionais no entorno, como Araçatuba, Barretos e Catanduva, além 
de diversos Centros Sub-regionais e municípios classificados como 
Centros de Zona. 

Desse conjunto, merece destaque a articulação com outros arran-
jos populacionais que organizam a rede de centralidades no no-
roeste do estado, como o AP de Votuporanga, AP de Fernandópolis 
e o AP de Jales. Conecta-se, ainda, com Paranaíba e Cassilândia, 
no MS, e com Frutal em MG.

13  Maiores informações podem ser encontradas no estudo Arranjos Populacionais e Con-
centrações Urbanas do Brasil (IBGE, 2016). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/vi-
sualizacao/livros/liv99700.pdf
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MAPA II.13. Classificações de centralidades pela pesquisa Regic
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MAPA II.14. Pesquisa Regic – Conexões externas do arranjo populacional de SJRP

Fonte: IBGE (2018)
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MAPA II.15. Pesquisa Regic – Região de influência do arranjo populacional de SJRP

Fonte: IBGE (2018)
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MAPA II.16. Rede urbana - vínculos principais e secundários (Regic 2018) na RMSJRP
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A Regic aponta outros dois arranjos populacionais na RM: o arranjo 
populacional de Nova Granada e Onda Verde e o arranjo populacio-
nal de Paulo de Faria e Orindiúva. No entanto, não chega a classi-
ficá-los na hierarquia dos centros urbanos, sendo polarizados pelo 
AP São José do Rio Preto. 

Além dos arranjos populacionais e dos centros com diferentes hie-
rarquias já apontados pelo IGBE, formando as centralidades exis-
tentes na RMSJRP, também é possível pensar em centralidades 
potenciais, considerando o papel propositivo do PDUI. 

Essas centralidades são definidas como núcleos urbanos que, por 
sua inserção na rede viária existente ou pelo destaque no contex-
to econômico regional, têm potencialidade para se transformarem 
em subcentros, auxiliando na estruturação de uma rede de cidades 
mais equilibrada e menos dependente do município-sede, oportu-
nidade para minimizar os desequilíbrios internos da RM quanto à 
oferta de bens e serviços. 

No cenário propositivo colocado pelo PDUI, suas diretrizes e es-
tratégias de desenvolvimento territorial poderão incorporar um 
padrão de estruturação polinuclear no horizonte de transformação 
futura da Unidade Regional, materializando-se a partir da maior 
distribuição da rede de infraestrutura de mobilidade, de equipa-
mentos públicos e ativos econômicos.

Para identificar essas centralidades potenciais, foi adotado como 
ponto de partida as ligações entre cidades apresentada pela Regic. 
As ligações resultam da somatória de atividades que geram fluxo 
entre as diferentes centralidades. Embora não sejam em si hierár-

quicas, a concentração de ligações – portanto, de fluxos – evidencia 
a existência de um centro de maior relevância, sendo possível esta-
belecer, a partir dessa observação, o alcance do comando e atrativi-
dade territorial de determinada centralidade regional (IBGE, 2020, 
p.16).

Três conjuntos de ligações são sublinhadas na rede de conexões 
periféricas da Regic – aquelas ligações que não se vinculam dire-
tamente com as centralidades da RMSJRP já hierarquizadas pela 
pesquisa.

Primeiro, o conjunto formado por municípios a oeste do arranjo po-
pulacional de São José do Rio Preto”, com vínculos entre Tanabi, 
Monte Aprazível, Poloni, Nipoã, Macaubal e União Paulista; segun-
do, o conjunto estruturado entre Paulo de Faria, Palestina, Icém 
e Nova Granada, a norte; e, finalmente, o conjunto de conexões a 
sudeste, que articula Sales, Irapuã, Urupês, Ibirá, Potirendaba e 
Mendonça. Em todos os casos, trata-se de vínculos suportados por 
uma rede viária formada por vias secundárias e terciárias, notada-
mente vicinais.

Na porção oeste, Tanabi é uma centralidade potencial, seja por aco-
modar ligações das demais cidades do entorno, mas também por 
vincular-se diretamente à rodovia Euclides da Cunha e ganhar po-
sição de destaque na economia regional, com o quinto maior PIB da 
região. Esse papel pode ser compartilhado com José Bonifácio, já 
apontado pela Regic como “Centro de Zona A”, que apresenta po-
tencial de ampliar seu campo de influência também para os muni-
cípios da porção sudeste. Nova Granada, por sua vez, é o município 
com maior população na porção norte da região metropolitana e 
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tem o papel de rótula entre os fluxos provenientes dos municípios 
mais ao norte e o município-sede, conectando-se a ele a partir da 
rodovia Transbrasiliana. Por fim, outra centralidade potencial é 
Olímpia, também já apontada pela Regic na hierarquia dos centros 
urbanos. Sua conexão intermediária entre São José do Rio Preto e 
Barretos, além do polo turístico que acomoda, são características 
relevantes e que podem ampliar seu campo de influência em rela-
ção aos demais municípios de menor porte no entorno.

II.5. Dinâmica demográfica
A análise da trajetória demográfica e das projeções para os próxi-
mos 10 anos é de extrema importância para o planejamento das re-
giões metropolitanas, uma vez que indicam quais serão as políticas 
públicas necessárias para atender às demandas da população. Sa-
be-se que nas últimas décadas, ocorreram mudanças substanciais 
nas taxas de fecundidade, na longevidade e nos fluxos migratórios, 
o que conferem importantes modificações às projeções demográ-
ficas para os próximos anos, sejam relacionadas ao crescimento 
populacional, ou à estrutura etária da população e à composição da 
população em idade ativa.

A RMSJRP possuía uma população total de 914.867 habitantes 
em 2020, correspondente a 2% da população do estado de São 
Paulo. A distribuição da população no território mostra-se bas-
tante concentrada, com quatro municípios respondendo por 65% 
da população total em 2020:  São José do Rio Preto (447,9 mil ha-
bitantes ou 49%), Mirassol (57,8 mil habitantes ou 6,3%), Olímpia 

(52,5 mil ou 5,7%) e José Bonifácio (35,9 mil ou 3,9%). Além dos 
municípios acima citados, existem apenas outros quatro municí-
pios que possuem população acima de 20 mil habitantes: Guapia-
çu, Monte Aprazível, Nova Granada e Tanabi. O restante, e a maior 
parte dos municípios da RM, se posiciona em uma média de cerca 
de seis mil habitantes. 

O ritmo de crescimento da população foi de 0,87% ao ano entre 
2010 e 2020, próximo da taxa média de crescimento da população 
estadual (0,80% ao ano). Essa tendência demográfica da região é 
fruto de uma taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) negati-
va para a população rural, ou seja, -0,34% e de uma taxa de 0,96% 
para a população urbana, entre 2010 e 2020.  Internamente, nota-
-se crescimento elevado da população nesse período para alguns 
municípios, com taxas muito acima da média regional, como Jaci 
(2,13%), Ipiguá (1,62%), Guapiaçu (1,57%) e Nova Aliança (1,54%), 
todos eles respondendo a um aumento da população urbana.

Por outro lado, verifica-se que alguns municípios perderam popu-
lação em termos absolutos entre 2010 e 2020, como Adolfo e Neves 
Paulista, fruto da queda da população rural. Em Neves Paulista, a 
população rural correspondia a mais de 15% da população total em 
2000 e passou a representar 8,6% em 2020. As transformações pro-
dutivas, que geram ritmos diferenciados de crescimento da renda 
e do emprego nas áreas urbanas e rurais, impulsionam os deslo-
camentos dos trabalhadores e geram uma nova configuração da 
população rural no território.
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TABELA II.1. População, crescimento e peso relativo – 2000, 2010, 2020 – RMSJRP

Municípios População Crescimento Populacional Peso relativo da População na RM
Absoluto %

2000 2010 2020 2030 2000/2010 2010/2020 2020/2030 2000 2010 2020 2030
Adolfo  3.680  3.558  3.447  3.320 -122 -111 -127 0,5% 0,4% 0,4% 0,3%
Bady Bassitt  11.475  14.574  16.329  17.186 3.099 1.755 857 1,6% 1,7% 1,8% 1,8%
Bálsamo  7.334  8.153  8.524  8.628 819 371 104 1,0% 1,0% 0,9% 0,9%
Cedral  6.690  7.960  8.836  9.305 1.270 876 469 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%
Guapiaçu  14.049  17.834  20.848  22.650 3.785 3.014 1.802 1,9% 2,1% 2,3% 2,4%
Ibirá  9.440  10.883  12.059  12.652 1.443 1.176 593 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%
Icém  6.766  7.456  8.032  8.425 690 576 393 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
Ipiguá  3.461  4.454  5.231  5.676 993 777 445 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%
Irapuã  6.653  7.270  7.734  7.997 617 464 263 0,9% 0,9% 0,8% 0,8%
Jaci  4.108  5.642  6.969  7.693 1.534 1.327 724 0,6% 0,7% 0,8% 0,8%
José Bonifácio  28.662  32.727  35.981  38.128 4.065 3.254 2.147 3,9% 3,9% 3,9% 4,0%
Macaubal  7.385  7.661  7.749  7.598 276 88 -151 1,0% 0,9% 0,8% 0,8%
Mendonça  3.756  4.632  5.043  5.191 876 411 148 0,5% 0,6% 0,6% 0,5%
Mirassol  48.233  53.744  57.824  60.016 5.511 4.080 2.192 6,5% 6,4% 6,3% 6,3%
Mirassolândia  3.734  4.290  4.702  5.004 556 412 302 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Monte Aprazível  18.404  21.716  23.458  24.134 3.312 1.742 676 2,5% 2,6% 2,6% 2,5%
Neves Paulista  8.901  8.773  8.620  8.297 -128 -153 -323 1,2% 1,0% 0,9% 0,9%
Nipoã  3.262  4.264  4.969  5.369 1.002 705 400 0,4% 0,5% 0,5% 0,6%
Nova Aliança  4.762  5.881  6.450  6.725 1.119 569 275 0,6% 0,7% 0,7% 0,7%
Nova Granada  16.998  19.161  20.918  22.090 2.163 1.757 1.172 2,3% 2,3% 2,3% 2,3%
Olímpia  45.981  49.989  52.516  53.671 4.008 2.527 1.155 6,2% 6,0% 5,7% 5,6%
Onda Verde  3.407  3.880  4.225  4.442 473 345 217 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Orindiúva  4.149  5.660  6.866  7.644 1.511 1.206 778 0,6% 0,7% 0,8% 0,8%
Palestina  9.099  11.033  12.160  12.585 1.934 1.127 425 1,2% 1,3% 1,3% 1,3%
Paulo de Faria  8.470  8.588  8.521  8.493 118 -67 -28 1,1% 1,0% 0,9% 0,9%
Planalto  3.668  4.456  5.167  5.661 788 711 494 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%
Poloni  4.771  5.390  5.667  5.757 619 277 90 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Potirendaba  13.631  15.433  16.605  17.157 1.802 1.172 552 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
Sales  4.555  5.443  6.050  6.299 888 607 249 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%
São José do Rio Preto  357.705  407.816  447.924  466.238 50.111 40.108 18.314 48,5% 48,6% 49,0% 49,0%
Severínia  13.570  15.484  17.126  18.361 1.914 1.642 1.235 1,8% 1,8% 1,9% 1,9%
Tanabi  22.577  24.042  25.105  25.282 1.465 1.063 177 3,1% 2,9% 2,7% 2,7%
Ubarana  4.204  5.279  6.066  6.613 1.075 787 547 0,6% 0,6% 0,7% 0,7%
Uchoa  9.028  9.467  9.683  9.686 439 216 3 1,2% 1,1% 1,1% 1,0%
União Paulista  1.354  1.597  1.739  1.853 243 142 114 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Urupês  11.825  12.706  13.164  13.240 881 458 76 1,6% 1,5% 1,4% 1,4%
Zacarias  1.947  2.331  2.560  2.678 384 229 118 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Total  737.694  839.227  914.867  951.744 101.533 75.640 36.877 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: IBGE. Elaboração Fipe.
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MAPA II.17. Taxa Geométrica de Crescimento Anual Total (TGCA)
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MAPA II.18. Taxa Geométrica de Crescimento Anual Urbana (TGCA)
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MAPA II.19. Taxa Geométrica de Crescimento Anual Rural (TGCA) 



51

O grau de urbanização da RM é elevado, de 93,14% em 2020, pouco 
abaixo do estado de São Paulo, com 96,5%. Mirassol e Severínia 
possuem grau de urbanização acima da média da região, acima do 
município polo (São José do Rio Preto) e do estado de São Paulo: 
97,47% e 96,1%, respectivamente. Em contrapartida, ressalta-se 
Ipiguá, com taxa de 64,67%. Entre os 37 municípios, apenas dois 
possuem mais de 20% da população total vivendo em área rural: 
Ipiguá e União Paulista. 

Para a década de 2020-2030, estima-se queda do ritmo de expan-
são populacional, sendo que a taxa geométrica de crescimento 
anual (TGCA) deve ficar em 0,40% ao ano, abaixo da média estadual 
(0,48%). A decomposição dessa taxa mostra um declínio de 0,24% 
da população rural e uma alta de 0,44% da população urbana.

Também as mudanças na distribuição da população da região deve-
rão ser relativamente pequenas. Em 2030, estima-se que São José do 
Rio Preto responderá por 49% do total, praticamente igual ao dado de 
2020. Alguns municípios tendem a perder população total na compa-
ração da TGCA, sendo eles: Adolfo, Macaubal, Neves Paulista e Paulo 
de Faria, todos sob influência da esperada queda da população rural.

Quanto à densidade populacional, esta se mostra mais elevada em 
São José do Rio Preto, Mirassol, Sales e Bady Bassit. 

TABELA II.2. População total, densidade demográfica  
e grau de urbanização -2020 - RMSJRP

Municípios População 
2020

Densidade Demográfica  
(hab/hectare)

Grau de 
Urbanização (%)

Adolfo  3.447 16,3 92,5
Bady Bassitt  16.329 149,0 93,9
Bálsamo  8.524 57,0 93,2
Cedral  8.836 45,0 82,9
Guapiaçu  20.848 64,8 90,9
Ibirá  12.059 44,6 93,5
Icém  8.032 22,3 86,7
Ipiguá  5.231 38,9 64,7
Irapuã  7.734 30,2 92,2
Jaci  6.969 48,6 91,4
José Bonifácio  35.981 42,1 92,3
Macaubal  7.749 31,2 90,7
Mendonça  5.043 26,0 87,0
Mirassol  57.824 238,9 97,5
Mirassolândia  4.702 28,5 81,3
Monte Aprazível  23.458 47,5 92,9
Neves Paulista  8.620 39,2 92,0
Nipoã  4.969 36,4 90,8
Nova Aliança  6.450 29,8 87,4
Nova Granada  20.918 39,6 93,7
Olímpia  52.516 65,6 95,5
Onda Verde  4.225 17,5 85,1
Orindiúva  6.866 28,1 93,3
Palestina  12.160 17,5 86,0
Paulo de Faria  8.521 11,5 91,7
Planalto  5.167 18,0 88,7
Poloni  5.667 42,0 89,0
Potirendaba  16.605 48,7 92,0
Sales  6.050 197,0 93,1
São José do Rio Preto  447.924 1042,7 93,9
Severínia  17.126 122,9 96,6
Tanabi  25.105 33,7 93,1
Ubarana  6.066 29,2 92,5
Uchoa  9.683 38,4 93,8
União Paulista  1.739 22,2 80,5
Urupês  13.164 40,7 91,8
Zacarias  2.560 8,1 85,3
RMSJRP  914.867 78,4 93,1
Estado  44.639.899 179,8 96,5
Fonte: IBGE. Elaboração Fipe.
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MAPA II.20. Densidade demográfica - RMSJRP - 2020
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Como consequência da redução do ritmo de crescimento populacio-
nal, visualiza-se grande alteração na estrutura etária da população. 
A estrutura etária e sua evolução ao longo do tempo são elementos 
centrais para se pensar em políticas públicas. O envelhecimento da 
população exige maior atenção à oferta de serviços hospitalares e al-
tera também os tipos de enfermidades mais comuns, demandando 
preparação para atendimento de idosos. Será necessário a adoção de 
respostas de políticas públicas robustas, com exigência de preparar a 
mão de obra abrindo espaço no mercado de trabalho para lidar com 
a população mais idosa. Também deverá ser uma prioridade garantir 
acesso a modos de transporte que atendam às necessidades dos ido-
sos e aos serviços essenciais.  Por outro lado, a redução na população 
mais nova tende a modificar o perfil das demandas educacionais. 

A população paulista segue a tendência de envelhecimento verificada 
em todo o país, com um novo padrão etário. De acordo com o Seade, 
a queda do número de menores de 15 anos e o aumento dos maiores 
de 65 anos farão com que o contingente desses dois grupos se iguale 
numericamente em 2034. Entre 2020 e 2050, a população paulista de-
verá aumentar apenas 6%, passando de 44,6 para 47,2 milhões, com 
tendência de crescimento bem distinta segundo os grupos etários: en-
tre os menores de 39 anos haverá redução de 20%; para os de 40 a 
59 anos ocorrerá crescimento de 5%; o grupo de 60 a 79 anos quase 
dobrará; e o contingente de maiores de 80 anos triplicará.

Na RMSJRP, a população entre 0 e 39 anos deverá sofrer redução de 
29,3%, de 40 a 59 anos haverá pequena queda de 1% e para os maio-
res de 60 projeta-se aumento de quase 100%, o que significará um 
acréscimo populacional de mais de 150 mil pessoas dessa faixa etária 
na região.

GRÁFICO II.1. Evolução da pirâmide etária da RMSJRP -  
2011-2020-2030
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Fonte: IBGE; Seade. Elaboração Fipe.

A razão de dependência demográfica pressupõe que jovens e idosos 
de uma população são dependentes economicamente dos demais. 
Nesse sentido, é um indicador do contingente que é suportado pela 
população potencialmente produtiva, sendo um bom termômetro 
do processo de transição demográfica.

O gráfico abaixo mostra progressivo aumento da razão de depen-
dência total a partir de 2025 nos cenários de projeção populacional, 
indicando o fim do chamado bônus demográfico 

GRÁFICO II.2. Evolução da taxa de dependência*  
na RMSJRP - 2011 a 2050

Fonte: IBGE; Seade. Elaboração Fipe.

* Taxa de dependência = (população de 0 a 14 anos + população de 65 anos e mais) /população 
de 15 a 64 anos.
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III. Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos

A desigualdade, do ponto de vista desse estudo, tem como base 
de análise o levantamento da vulnerabilidade socioterritorial e a 
forma de inserção dos municípios nas dinâmicas sociais, econômi-
cas e ambientais presentes na região. Essa abordagem deverá ser 
realizada sob múltiplos aspectos que envolvem as diferentes áreas 
temáticas.

As projeções demográficas, conforme abordado no capítulo II, indi-
cam uma Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) de 0,40%, 
abaixo da média estadual, de 0,48%. Como consequência, estima-
-se que o envelhecimento da população irá alterar sua estrutura 
etária, exigindo atenção, principalmente, à oferta de serviços hos-
pitalares e assistência social. Projeta-se que a população maior de 
60 anos aumentará quase 100% entre 2020 e 2050, um acréscimo 
populacional de 150 mil pessoas dessa faixa etária na RMSJRP. 

Outra questão relevante relativa ao envelhecimento da população 
diz respeito ao fato de que a parcela mais idosa da PEA deverá per-
manecer ativa por um tempo maior, exigindo novos conhecimentos 
e qualificações que passarão a ser demandados numa economia 
com perfil intensivo em tecnologia. Dessa forma, as políticas de 
formação e qualificação profissional, de inovação e tecnologia de-
vem assumir um papel preponderante.

Além disso, há um impacto direto nas políticas sociais de educa-
ção, habitação e previdência. Ou seja, as demandas por políticas 
públicas e a prestação de serviços ao idoso é crescente. Simulta-

neamente, tem-se a diminuição da pressão sobre políticas públicas 
aos mais jovens, alterando substancialmente o foco das políticas 
sociais. Os municípios, o Estado, incluindo o governo nacional, de-
vem estar preparados em face dessas questões.

III.1. Qualidade e condições de vida
Os índices mais conhecidos, como o PIB, o PIB per capita ou mesmo 
os índices relativos à saúde e educação, isoladamente, não abrangem 
toda a complexidade existente em uma população quando se trata 
de análises que vão balizar as políticas públicas. Por esse motivo, 
foi criado, sob demanda da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, pela Fundação Seade, o Índice Paulista de Responsabilidade 
Social (IPRS), ferramenta analítica que revela a situação de cada um 
dos municípios nas dimensões centrais do desenvolvimento.

Assim, o IPRS é composto de quatro medidas: três indicadores sin-
téticos setoriais, que mensuram as condições do município em ter-
mos de riqueza, escolaridade e longevidade – permitindo o orde-
namento dos 645 municípios do estado segundo cada uma dessas 
dimensões; e uma tipologia constituída de cinco grupos, denomina-
da Grupos do IPRS, que resume a situação dos municípios segundo 
os três eixos considerados, sem ordená-los.14.

14  Seade, IPRS, Versão 2019.
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MAPA III.1. IPRS 2018 - Região Metropolitana de São José do Rio Preto

Fonte: Seade. IPRS, 2018.
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MAPA III.2. IPRS 2018 – Estado de São Paulo

Fonte: Seade. IPRS, 2018.
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O IPRS é um instrumento de avaliação dos municípios que aponta 
diretamente para as oportunidades, os limites e os desafios exis-
tentes. Baseado nos mesmos critérios de desenvolvimento consi-
derados pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),15 o IPRS re-
flete o esforço dos municípios nas dimensões riqueza, escolaridade 
e longevidade, incluindo indicadores que caracterizam mudanças 
em um prazo mais curto. 

Na RMSJRP, em 2018, havia uma predominância de municípios de 
tipo equitativos, representando 54% do total. Uma leitura de todo o 
estado de São Paulo demonstra que a região noroeste do estado con-
centra essa forma de desenvolvimento, caracterizada, no IPRS, por 
baixos níveis de riqueza, mas bons indicadores sociais. À exceção das 
UR de Piracicaba, Campinas e Jundiaí, a RMSJRP é a UR que concen-
tra menor proporção de municípios nas categorias “Em Transição e 
Vulneráveis”, que representam juntos 16% dos municípios.

Cinco são os municípios dinâmicos – Cedral, São José do Rio Preto, 
Mirassol, Jaci e Olímpia – representando 14% dos municípios da 
RMSJRP, concentrados no centro da Unidade Regional, no entron-
camento das principais rodovias: Washington Luís, Assis Chateau-
briand e Transbrasiliana (à exceção de Olímpia, no extremo leste da 
RMSJRP). Todos eles, em 2014, eram dinâmicos, à exceção de Ce-
dral, anteriormente desigual, mas puxado para cima pela excelente 
posição no ranking de escolaridade e pela grande variação positiva 
na longevidade, como se observa na Tabela III.1.

15  IDH – Índice de Desenvolvimento Urbano – Fundação Seade, 2010.

Há municípios desiguais a norte de São José do Rio Preto – Ipi-
guá e Onda Verde – e na margem esquerda do Rio Grande – Icém 
e Orindiúva. Os desiguais também aparecem em meio à região que 
concentra municípios com os piores indicadores de IPRS da RMS-
JRP – a porção sudoeste – onde estão os municípios em transição 
– Zacarias, Macaubal e Nipoã – e o único vulnerável da RM – União 
Paulista. Os municípios desiguais, embora possuam bom desem-
penho econômico, possuem fragilidades em ambos os indicadores 
sociais – longevidade e escolaridade. Ao contrário, os equitativos 
apresentam bons indicadores sociais, e nesta UR, principalmente, 
com relação à longevidade. 

Em relação à trajetória recente dos seis municípios considerados 
em transição e desiguais em 2018, chama a atenção que três de-
les eram equitativos em 2014 – Adolfo, Macaubal e União Paulista, 
puxados para baixo no ranking de posições principalmente pela di-
mensão da escolaridade, como mostra a Tabela III.1. 

Essas análises do IPRS serão complementadas, mais adiante, pela 
observação dos dados referentes à taxa de distorção idade-série 
2021, ao desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica - Ideb (6º ao 9º ano), à taxa de mortalidade infantil e às mor-
tes violentas.
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TABELA III.1. Posições no IPRS. Região Metropolitana de São José do Rio Preto (2018)

Município

Posição no ranking IPRS (dentre os 645 municípios)
Grupos Riqueza Longevidade Escolaridade

2018 2014 2018 2014 Variação 2018 2014 Variação 2018 2014 Variação
Cedral

Dinâmicos

Desigual 114 152 38 245 501 256 10 37 27

Jaci Dinâmico 86 77 -9 207 108 -99 205 275 70

Mirassol Dinâmico 170 167 -3 147 147 0 176 110 -66

Olímpia Dinâmico 88 104 16 361 226 -135 58 150 92

São José do Rio 
Preto Dinâmico 58 48 -10 134 135 1 116 99 -17

Icém

Desiguais

Vulneráveis 174 296 122 463 518 55 635 621 -14

Ipiguá Em Transição 152 202 50 97 373 276 482 479 -3

Onda Verde Desigual 29 31 2 594 519 -75 540 364 -176

Orindiúva Desigual 31 95 64 487 435 -52 79 194 115

Planalto Equitativo 99 286 187 571 15 -556 573 420 -153

Ubarana Desigual 84 145 61 341 396 55 529 483 -46

Bady Bassitt

Equitativos

Equitativo 336 255 -81 93 203 110 78 74 -4

Bálsamo Equitativo 396 382 -14 45 19 -26 355 282 -73

Guapiaçu Equitativo 207 241 34 18 98 80 430 317 -113

Ibirá Equitativo 370 344 -26 19 52 33 53 215 162

Irapuã Equitativo 485 505 20 54 84 30 283 228 -55

José Bonifácio Equitativo 192 177 -15 78 74 -4 407 435 28

Mendonça Dinâmico 189 172 -17 89 6 -83 18 11 -7

Mirassolândia Equitativo 421 439 18 264 388 124 166 43 -123

Monte Aprazível Equitativo 305 246 -59 87 198 111 303 351 48

Neves Paulista Equitativo 351 414 63 110 322 212 215 192 -23

Nova Aliança Equitativo 400 219 -181 77 95 18 307 330 23

Nova Granada Equitativo 320 358 38 387 185 -202 398 438 40
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Município

Posição no ranking IPRS (dentre os 645 municípios)
Grupos Riqueza Longevidade Escolaridade

2018 2014 2018 2014 Variação 2018 2014 Variação 2018 2014 Variação
Palestina

Equitativos

Equitativo 260 299 39 33 181 148 304 440 136

Paulo de Faria Em Transição 391 426 35 129 116 -13 403 541 138

Poloni Equitativo 390 359 -31 56 5 -51 375 248 -127

Potirendaba Equitativo 264 226 -38 115 240 125 240 48 -192

Sales Equitativo 523 522 -1 75 72 -3 296 293 -3

Tanabi Equitativo 249 281 32 88 59 -29 56 57 1

Uchoa Equitativo 415 424 9 170 308 138 66 40 -26

Urupês Equitativo 295 297 2 244 333 89 97 95 -2

Adolfo

Em transição

Equitativo 215 201 -14 476 56 -420 94 162 68

Macaubal Equitativo 425 323 -102 44 70 26 558 380 -178

Nipoã Em Transição 474 441 -33 125 534 409 475 297 -178

Severínia Em Transição 308 397 89 209 170 -39 560 557 -3

Zacarias Em Transição 384 392 8 484 625 141 257 111 -146

União Paulista Vulnerável Equitativo 504 436 -68 551 4 -547 534 418 -116

Fonte: Seade. IPRS, 2018.

III.2. Necessidades habitacionais 
A vulnerabilidade é um conceito que se refere a uma situação ou 
a um estado em que as pessoas, famílias ou coletividades se en-
contram diante de um risco de natureza variada, seja de origem 
natural, como a velhice, doença e infortúnio, seja de origem social, 
como o desemprego, a perda de renda e a inacessibilidade ao siste-
ma de direitos. No caso da habitação, a necessidade de se formular 

políticas públicas voltadas à moradia está diretamente associada à 
vulnerabilidade social e à pobreza. Já a precariedade habitacional 
diz respeito ao habitat, ao espaço onde vivem as pessoas. E é com 
esse olhar sobre a precariedade socioterritorial, que o PDUI deve 
desenhar as diretrizes para esse tema.
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Conforme Bezerra e Chaer (2021)16, o processo de migração espa-
cial, que foi marca de grandes transformações no perfil do uso e 
ocupação do solo em décadas passadas, aumentando as taxas de 
urbanização em todo o país, terminou ou está prestes a terminar.

No entanto, segundo as autoras, há uma “nova urbanização”, fru-
to da migração urbano-urbano, trazendo uma crescente pressão 
sobre as chamadas cidades médias, cujo tamanho pode variar de 
100 a 500 mil habitantes. Esse crescimento não é autossustentá-
vel e as cidades que recebem pressão da migração podem sofrer 
precarização de acesso aos serviços e, especialmente, precariza-
ção da habitação – não inserida na malha urbana ou com grande 
carência no acesso aos serviços básicos. No caso da RMSJRP, 
dos 37 municípios, apenas São José do Rio Preto pode ser consi-
derada uma cidade média, merecendo especial atenção em rela-
ção aos efeitos da urbanização em seu território.

A questão que se coloca aqui é como mapear e identificar os as-
sentamentos precários, aglomerados subnormais, favelas e exis-
tência de áreas de risco com habitação precária, uma vez que 
tais assentamentos podem apresentar níveis muito diversos de 
precariedade, variando da irregularidade fundiária a ausência de 
infraestrutura urbana básica e, coincidência ou não, com áreas 
de risco. A isso, se soma a necessidade de se conhecer, devido 
à grande heterogeneidade das situações, o tipo de intervenção 
necessária para a execução de ações corretivas. Essas ações de-
vem ter uma visão estratégica e de articulação entre as demais 

16  Bezerra, M.C. de Lima & Chaer, T. M. Salum, Habitação, in Brasil em Números, 
IBGE, 2021.

políticas de desenvolvimento urbano, ambiental, de saneamento 
e de transporte.

Considerando a própria dificuldade dos municípios e dos órgãos 
estaduais em manter um mapeamento atualizado dessas áreas, 
incluindo sua caracterização quanto ao nível específico de pre-
cariedade urbana, optou-se por registrar os levantamentos mais 
consistentes já realizados.

A pesquisa do IBGE de aglomerados subnormais17 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), cuja ocupação, que 
teve início em 2013/2014, estende-se por 50.000m², com aproxi-
madamente 240 famílias. As obras de reurbanização foram ini-
ciadas em 2022 e são fruto de parcerias entre o poder público, 
empresas e entidades, contemplando 240 unidades habitacionais, 
infraestrutura, asfalto, iluminação e esgoto18. Também se desta-
ca o caráter inclusivo do projeto, que prevê um acompanhamento 
para provisão de educação, emprego e renda para os moradores.

17  Aglomerado subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade 
alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, carac-
terizado por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e lo-
calização em áreas com restrição a ocupação. O IBGE identifica um mínimo de 51 domicílios 
para a caracterização dessas áreas. Registre-se que essa definição é bastante contestada 
em vários aspectos que não cabe aqui discutir.

18  https://www.riopreto.sp.gov.br/comeca-a-demolicao-dos-barracos-da-favela-marte/. 
Acesso em 14/7/2022. 

https://www.riopreto.sp.gov.br/comeca-a-demolicao-dos-barracos-da-favela-marte/
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Um levantamento mais antigo, realizado pela Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e pela Fundação 
Seade19 e utilizado pelo Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), 
referente ao ano de 2010, aponta que, além de São José do Rio 
Preto, havia a presença de domicílios em favelas nos municípios 
de Tanabi (385), Severínia (100) e Ibirá (20), correspondendo a 
4,75%, 2,15% e 0,55% dos domicílios dos municípios, respectiva-
mente20. 

Ainda segundo a Pesquisa Municipal Unificada (PMU, 2010), exis-
tiam, em 2010, domicílios em área de risco21 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 do-
micílios do município e em Urupês, 0,89%.

Esses números não são tão significativos se comparados aos de 
outras regiões metropolitanas e aglomerações urbanas no estado, 
em especial àquelas pertencentes às dinâmicas da Macrometrópo-
le Paulista. No entanto, há ainda assim, necessidade de se avaliar e 
mapear localmente as situações existentes em todos os municípios 

19  Fundação Seade -Pesquisa Municipal Unificada (PMU, 2010).

20  Esses dados deverão ser atualizados nas discussões das oficinas regionais. 

21  Conforme a Nota Técnica sobre Necessidades Habitacionais - Indicadores de Favela 
e Risco no Estado de São Paulo, a ocupação em área de risco adotada tanto pelo SIM 
como pela PMH e PMU tem a mesma definição: “Existência de imóveis situados em área 
onde existe a possibilidade de ocorrência de perda ou dano social e econômico, causada 
por uma condição ou processo geológico, de origem natural, que pode ser induzido ou 
potencializado por intervenções nos terrenos, executadas de maneira inadequada. Exem-
plo: áreas sujeitas a enchentes, escorregamentos, erosão, contaminação do solo, etc.” 
(CDHU, s.d.). Disponível em: https://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/37003/Nota+-
T%C3%A9cnica+-+Indicadores+de+favelas+e+risco.pdf/cdc0c29d-d6e7-0cf1-a984-4adc-
1fad4902. Acesso em 25/08/2022.

de forma a se compreender com maior precisão os diferentes níveis 
de precariedade existentes. Ademais, o PDUI deve discutir as ne-
cessidades habitacionais referentes às inadequações da habitação 
e, especialmente, levantar os núcleos e domicílios que necessitam 
de regularização fundiária, compatibilizando informações de pro-
gramas de regularização municipais e estaduais. Essa ação passou 
a ser uma exigência do Estatuto da Metrópole na formulação do 
PDUI e conta com um novo marco legal, Lei 13.465/2017.

Cabe destacar que, sobre o tema da regularização, existe na Secre-
taria de Estado de Habitação o programa Cidade Legal que facilita 
junto aos cartórios as ações de regularização fundiária. Entretanto, 
cabe ao município o papel ativo por meio de levantamentos, inscri-
ção e apresentação dos núcleos ao programa Cidade Legal. Preten-
de-se, ao se examinar os dados de oferta habitacional, verificando 
junto às prefeituras a adesão a esse programa, e se há convergên-
cia entre as necessidades habitacionais verificadas por diferentes 
fontes e a aplicação dos recursos por parte do poder público que 
colaboram para minimizar os problemas identificados.

A análise, necessariamente preliminar, busca o olhar do ponto 
de vista do desenvolvimento urbano, dos vetores de crescimento, 
da regulação do solo onde essas habitações estão localizadas. 
Essa análise deverá compor o diagnóstico da região que, validado 
posteriormente, indicará ações de caráter regional a serem in-
corporadas pelo PDUI.

Registra-se que, até o momento, não foram recebidas as infor-
mações referentes ao programa “Cidade Legal” para os municí-
pios da RMSJRP.

https://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/37003/Nota+T%C3%A9cnica+-+Indicadores+de+favelas+e+risco.pdf/cdc0c29d-d6e7-0cf1-a984-4adc1fad4902
https://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/37003/Nota+T%C3%A9cnica+-+Indicadores+de+favelas+e+risco.pdf/cdc0c29d-d6e7-0cf1-a984-4adc1fad4902
https://www.cdhu.sp.gov.br/documents/20143/37003/Nota+T%C3%A9cnica+-+Indicadores+de+favelas+e+risco.pdf/cdc0c29d-d6e7-0cf1-a984-4adc1fad4902
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Por outro lado, foram recebidos os dados da oferta de unidades habi-
tacionais junto ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habita-
cionais (Graprohab). Neste dado, é possível diferenciar condomínios, 
loteamentos, desmembramento e habitação de interesse social.

De acordo com os dados, entre 2010 e 2022, foram ofertados 618 
empreendimentos na RMSJRP, englobando tanto empreendimen-
tos de interesse social quanto condomínios fechados de alto pa-
drão. Desse total, 67% são loteamentos, localizados em maior 
número em São José do Rio Preto (127), em Bady Bassit (42), em 
Mirassol (21) e em José Bonifácio (20), indicando a importância que 
o processo de expansão da mancha urbana tem para esses muni-
cípios. À exceção deste último, todos estão localizados na porção 
central da RM, principalmente nos municípios a sul e a oeste de São 
José do Rio Preto, além do próprio município-sede. Em relação aos 
condomínios, foram ofertados 83 no mesmo período, dos quais 67 
estão localizados em São José do Rio Preto. 

Os conjuntos habitacionais representaram 2% da oferta dos em-
preendimentos e estão distribuídos por 10 municípios da RMSJRP, 

com destaque para aqueles localizados na porção sul e oeste, como 
Nipoã, Planalto, José Bonifácio, Ubarana, Jaci, Nova Aliança, Poloni 
e Urupês (ver Mapa III.3). Dos municípios que possuíam assenta-
mentos precários em 2010 apenas Urupês e Poloni foram contem-
plados com empreendimentos de Habitação de Interesse Social, a 
partir da análise do Graprohab, dado que deverá ser verificado nas 
oficinas regionais.

No entanto, ainda não foi possível identificar o percentual do que é 
público e do que é privado nessa produção. Tampouco foi identifica-
do se essa oferta é compatível com as necessidades habitacionais, 
no caso da habitação de interesse social.

A RMSJRP precisa ser mapeada, município por município, para 
que se possa responder a essas questões e identificar correta-
mente as situações de precariedade. Uma análise mais detalha-
da da dinâmica imobiliária na região requer maiores informa-
ções que podem ser obtidas junto aos municípios e espera-se 
que por meio das oficinas regionais e da plataforma digital ve-
nham propostas nesse sentido.
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TABELA III.2. Oferta de unidades habitacionais públicas e privadas (2010 a 2021)

Município
Tipo de empreendimento (2010 - 2021)

Loteamento (sem 
estimativa de HIS)

Loteamento (com 
estimativa de HIS)

Loteamentos  
total

Conjunto 
habitacional Condomínio Desmembramento Total

São José do Rio Preto 107 20 127 0 67 1 195

Bady Bassitt 33 9 42 0 4 0 46

Mirassol 18 3 21 0 2 1 24

José Bonifácio 17 3 20 1 0 3 24

Tanabi 13 4 17 0 3 0 20

Potirendaba 17 0 17 0 2 0 19

Olímpia 11 6 17 1 0 0 18

Ipiguá 16 0 16 1 0 0 17

Neves Paulista 12 1 13 0 0 4 17

Cedral 11 4 15 0 0 0 15

Mendonça 13 2 15 0 0 0 15

Nova Granada 7 6 13 0 0 0 13

Monte Aprazível 9 2 11 0 1 3 15

Guapiaçu 9 2 11 0 1 0 12

Zacarias 11 0 11 0 0 0 11

Nova Aliança 7 3 10 1 0 0 11

Urupês 9 1 10 1 0 0 11

Uchoa 9 1 10 0 0 0 10

Sales 6 1 7 0 2 4 13

Jaci 8 0 8 1 0 3 12

Palestina 7 2 9 0 0 1 10

Bálsamo 6 3 9 0 0 1 10
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Município
Tipo de empreendimento (2010 - 2021)

Loteamento (sem 
estimativa de HIS)

Loteamento (com 
estimativa de HIS)

Loteamentos  
total

Conjunto 
habitacional Condomínio Desmembramento Total

Adolfo 8 1 9 0 0 0 9

Irapuã 6 3 9 0 0 0 9

Severínia 6 2 8 0 0 0 8

Planalto 4 3 7 1 0 0 8

Ibirá 7 0 7 0 1 0 8

Poloni 5 1 6 1 0 0 7

Icém 2 3 5 0 0 0 5

Nipoã 3 1 4 1 0 0 5

Macaubal 3 1 4 0 0 0 4

Ubarana 3 0 3 1 0 0 4

Orindiúva 2 1 3 0 0 0 3

Paulo de Faria 3 0 3 0 0 0 3

Mirassolândia 2 0 2 0 0 1 3

Onda Verde 1 1 2 0 0 0 2

União Paulista 1 1 2 0 0 0 2

Total 412 91 503 10 83 22 618

  67% 15% - 2% 13% 4% 100% 

Fonte: Graprohab, 2022.
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MAPA III.3. Empreendimentos (2010-2021). Região Metropolitana de São José do Rio Preto (2022)

Fonte: Graprohab, 2022.
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Outro fator importante para verificar as vulnerabilidades habita-
cionais nesse território deriva da análise do processo de expansão 
urbana sofrido pelo município-sede. Como mencionado no item II 
– Estruturação, muitos estudos apontam que essa expansão esteve 
relacionada, nas décadas de 1980 e 1990, ao Projeto Especial de 
Cidades de Porte Médio (PECPM) e à implantação, no período, de 
infraestrutura, equipamentos sociais, loteamentos públicos popu-
lares e minidistritos industriais na cidade, na busca de consolidá-la 
como polo regional. Mas o crescimento populacional foi mais rá-
pido que as ações do poder público, resultando na implantação de 
inúmeros loteamentos ilegais (Teodózio, 2008; Lima, 2022). 

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 no período22. Hoje, o desejo do 
poder público de regularizar essas áreas está refletido no zonea-
mento da cidade (Lei 13.709/2021), que em seu artigo 23 estabele-
ce 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 Regularização 
Fundiária”. Tais zonas estão presentes, majoritariamente, na por-
ção norte do município.

Quando se observa as informações de renda domiciliar por setor 
censitário do Censo IBGE 2010, é possível perceber uma corres-
pondência entre as manchas que representam mais da metade dos 

22  Entre 1950 e 1980, 80% do total da produção pública habitacional de baixa renda foi pro-
duzida na zona norte de SJRP (Silva; Castro, 2021).

domicílios com renda menor que um salário-mínimo e a incidência 
dessas zonas de regularização fundiária. Essas informações com-
binadas levam ao entendimento de que a vulnerabilidade socio-
territorial pode estar presente na porção norte da periferia de São 
José do Rio Preto (ver Mapa III.4).

As áreas previstas para expansão da mancha urbana de São José 
do Rio Preto, conforme o macrozoneamento municipal disposto na 
lei de zoneamento mencionada, também estão voltadas, majorita-
riamente, para o norte desse município, sendo preciso atenção com 
relação às eventuais vulnerabilidades socioterritoriais presentes 
nessa porção do território. 

Soma-se a isso, a questão da insegurança hídrica, que, segundo 
apontam os dados do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) e do 
Comitê das Bacias Hidrográficas (CBH), parece ter relação também 
com vulnerabilidades ambientais localizadas na porção nordeste do 
município-sede. Conforme apontado no Capítulo VI, existem duas 
fragilidades ambientais sobrepostas: baixos índices de cobertura 
vegetal nas áreas de preservação permanente hídricas e baixo índi-
ce de qualidade da água, ambos indicadores que compõem o mapa 
de segurança hídrica do ZEE. Ressalta-se aqui a presença de uma 
vulnerabilidade socioambiental importante a ser enfrentada na 
RMSJRP, na medida em que reúne vulnerabilidades sociais e am-
bientais conjugadas, em meio a uma área prevista para expansão 
urbana pela legislação municipal. Também vale destacar que, con-
forme apontado no produto 2 (Mapeamento da Leitura Unificada), 
o município de Guapiaçu, onde também incidem indicadores ruins 
de segurança hídrica, está prevista uma grande área de expansão 
urbana na direção do município-sede.
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Em contraposição, a porção sul da periferia urbana de São José do 
Rio Preto é definida pelo macrozoneamento como uma macrozona 
de proteção e controle ambiental, algo previsto desde o zoneamen-
to anterior, de 2006. Como observado no produto 2, seus objetivos, 
conforme o Art. 10 do Plano Diretor (Lei Complementar 651/2021), 
são “proteger os mananciais de abastecimento, bem como propiciar 
a retenção e infiltração das águas pluviais, controlando a ocupação 
urbana de áreas ambientais ou distantes da infraestrutura instalada, 
de forma a regular a expansão horizontal da cidade e incentivar o tu-
rismo sustentável”. Outra importante macrozona do município-sede 
é a macrozona de restrição à ocupação, constituída por um cinturão 
de 2 km de largura, que acompanha os limites do município em qua-
se todo seu perímetro, à exceção das bordas oeste e parte da norte, e 
cuja origem está relacionada às restrições ambientais.

Conclui-se que as seguintes áreas devem ser analisadas com 
maior detalhe com relação às necessidades habitacionais: mu-
nicípios de Ibirá, Tanabi, Orindiúva e Urupês, que apresentaram 
domicílios em área de risco ou favelas em 2010; os municípios da 
porção sul e oeste da RMSJRP, que apresentaram novos conjun-
tos habitacionais entre 2010 e 2021, como Nipoã, Planalto, José 
Bonifácio, Ubarana, Jaci, Nova Aliança, Poloni e Urupês; e a por-
ção norte da periferia de São José do Rio Preto. Esses destaques 
não descartam a presença de vulnerabilidades habitacionais em 
outras porções do território, mas são as áreas que aparecem com 
maior clareza nesse momento. Essa leitura será complementada 
pela análise da distribuição dos serviços e equipamentos públi-
cos, para apontar, por fim, um panorama inicial das vulnerabili-
dades socioterritoriais.
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MAPA III.4. Vulnerabilidade territorial em São José do Rio Preto (2010-2021)

Fonte: Fipe. Elaboração própria, 2022.
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III.3. Distribuição de serviços e equipamentos públicos
III.3.1. Distribuição das unidades de ensino
Existem, na RMSJRP, três escolas técnicas estaduais (Etecs), lo-
calizadas em São José do Rio Preto, Olímpia e Monte Aprazível. 
São José do Rio Preto também abriga a única Faculdade de Tec-
nologia do Estado de São Paulo (Fatec) e a única unidade do Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) existente na RM. 
Para efeito de comparação, na Aglomeração Urbana de Franca 
(AUF), que possui 688 mil habitantes, frente aos 918 mil desta RM, 
existem sete Fatecs e, em Ribeirão Preto, com 1,6 milhão de ha-
bitantes, existem nove.

Metade das escolas estaduais da UR está localizada em São José 
do Rio Preto e Olímpia, com 41 e 11, respectivamente. Vinte e sete 
municípios – 72% da RMSJRP – possuem apenas uma escola es-
tadual. Isso, por um lado, reflete o maior número de cidades pe-
quenas desta RM em comparação às demais Unidades Regionais 
do estado, mas por outro, quando cotejado com as taxas de defa-
sagem idade-série, mais adiante, podem apontar vulnerabilida-
des no sistema de educação pública. 

Em relação às universidades públicas, há uma Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), em São José do Rio Preto, denominada 

Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – Ibilce/Unesp, 
especializado em Ciências Biológicas e da Saúde, Exatas, Huma-
nidades e Tecnológicas. Há, em Nova Granada, uma Universidade 
Virtual Estadual do Estado de São Paulo (Univesp), com cursos de 
bacharelado em Administração, Ciência de Dados, Tecnologia da 
Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produ-
ção, Letras e Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Tecnologia 
em Processos Gerenciais.

Em relação às universidades privadas, estas se concentram em São 
José do Rio Preto, onde encontram-se: Centro Universitário Rio 
Preto (Unirp); Anhanguera; Universidade Paulista (Unip); Centro 
Universitário do Norte de São Paulo (Unorte); Faculdade de Medi-
cina de São José do Rio Preto (Famerp); União das Faculdades dos 
Grandes Lagos; Faculdade Uniterp (Facterp); Unicesumar; e Uni-
versidade Aberta do Brasil; Faculdade Ceres (Faceres). 

Em Olímpia, há: Universidade Aberta do Brasil; Universidade Nove 
de Julho (Uninove); Estácio; Faculdade de Olímpia (Uniesp); e 
Uninter. Em Mirassol, Tanabi e Potirendaba, há uma universidade 
Anhanguera e uma Unip. Dessa forma, é possível afirmar que as 
universidades estão concentradas em apenas cinco municípios – 
13% – da UR.
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MAPA III.5. Equipamentos de ensino. Região Metropolitana de São José do Rio Preto (2022)

Fonte: DataGeo, 2022.
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III.3.2. Distribuição das unidades de saúde
Com mais de 918 mil habitantes na RMSJRP, há apenas um Hospi-
tal Geral Estadual, o Hospital de Base (João Paulo II), localizado em 
São José do Rio Preto. Existem mais 40 hospitais, sendo todos os 
outros particulares, dos quais 22 são hospitais gerais, 10 especiali-
zados e nove hospitais Dia – Isolado23.

Desses 41 hospitais, 26 estão localizados em São José do Rio Pre-
to, dois em Olímpia e dois em Mirassol. Onze municípios possuem 
apenas um hospital (particular) e os demais 26 municípios – 70% 
da RMSJRP – não possuem hospitais. No entanto, todos municípios 
possuem ao menos uma UBS. São 159 Unidades Básicas de Saúde, 
30 (18%) estão localizadas em São José do Rio Preto.

23  Unidades especializadas no atendimento de curta duração com caráter intermediário 
entre a assistência ambulatorial e a internação. 

Fonte: Datasus http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/cnes/tipo_estabelecimento.htm

Em relação aos prontos socorros, são 14 na RMSJRP, 12 dos quais 
são municipais, sete deles estão em São José do Rio Preto, três em 
Olímpia, um em Sales, um em Nova Granada, um em Mirassol e um 
em Guapiaçu. 

É importante registrar os municípios que não possuem hospitais, 
nem pronto socorros, e contam apenas com uma Unidade Básica 
de Saúde: Zacarias, União Paulista, Adolfo, Nipoã, Mirassolândia, 
Planalto, Sales, Ubarana e Orindiúva. Desses, chamam atenção os 
quatro últimos por possuírem mais de cinco mil habitantes. É im-
portante cruzar essas informações com as análises referentes às 
taxas de mortalidade infantil, leitos por habitante e mortes violen-
tas, realizadas adiante.
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MAPA III.6. Equipamentos de saúde. Região Metropolitana de São José do Rio Preto (2022)

Fonte:  DataGeo, 2022.
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III.4. Atendimento social
III.4.1. Educação e escolaridade
Um dos indicadores que permitem avaliar a qualidade do ensino é 
a “taxa de distorção idade-série”. Esse indicador é obtido por meio 
de pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e mede a idade dos alunos 
em cada uma das séries de estudo. A taxa é medida em percentual, 
e quando o aluno se encontra em uma série com idade superior à 
esperada, tem-se a distorção. Normalmente, essa distorção come-
ça no 3º ano do ensino fundamental e se acentua no ensino médio. 
Há dificuldade de se reter os jovens na escola devido à necessidade 
de inserção no mercado de trabalho por conta das necessidades 
financeiras das famílias. Em todos os anos, a pesquisa mostra que 
são os meninos os que apresentam a maior taxa de distorção co-
meçando no ensino fundamental.

No caso da RMSJRP, 10 municípios apresentaram, em 2018, simul-
taneamente, taxas de distorção idade-série no ensino fundamental 
e médio maiores que a média das UR (7,2 e 13,2, respectivamente), 
são eles: Guapiaçu, Uchoa, Nova Aliança, Mirassolândia, Cedral, 
Ubarana, Icém, Adolfo, Neves Paulista e Nipoã. Os municípios que 
apresentaram as taxas mais elevadas, acima de 10% para o ensino 
fundamental e, ao mesmo tempo, acima de 20% para o ensino mé-
dio, são: Uchoa, Guapiaçu e Nova Aliança.

Com relação ao desempenho da rede pública de ensino nos muni-
cípios da RMSJRP no Ideb (6º ao 9º ano), entre 2015 e 201924, ob-
serva-se que os municípios com índices mais baixos em 2019 apre-
sentaram piora com relação ao ano de 2015, o que significa que os 
municípios mais vulneráveis do ponto de vista do ensino público não 
vêm conseguindo se recuperar nos últimos anos (ver Tabela III.3).

24  Dado obtido em: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/educacao-basica-painel
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TABELA III.3. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb (6º ao 9º ano). (2015-19)

Município 2015 2019 Variação
Cedral 5,0 6,5 1,5
Ibirá 6,1 6,3 0,2
Orindiúva 5,7 6 0,3
Potirendaba 5,9 5,9 0
Mendonça 5,7 5,8 0,1
Uchoa 5,4 5,7 0,3
Irapuã 4,8 5,7 0,9
Tanabi 5,7 5,6 -0,1
Mirassol 5,5 5,6 0,1
Olímpia 5,3 5,6 0,3
Urupês 5,1 5,6 0,5
Ubarana 4,6 5,6 1
Ipiguá 4,9 5,5 0,6
Palestina 4,8 5,5 0,7
Monte Aprazível 5,0 5,4 0,4
Neves Paulista 5,3 5,4 0,1
Bady Bassitt 4,9 5,4 0,5
Sales 5,1 5,4 0,3
Bálsamo 4,7 5,3 0,6

Município 2015 2019 Variação
São José do Rio Preto 5,1 5,3 0,2
Guapiaçu 5,7 5,3 -0,4
Zacarias 4,9 5,3 0,4
Nipoã 5,0 5,2 0,2
Macaubal 5,7 5,2 -0,5
Mirassolândia 4,7 5,1 0,4
Severínia 4,2 5 0,8
Nova Granada 4,2 5 0,8
José Bonifácio 5,0 4,9 -0,1
Adolfo 4,4 4,9 0,5
Paulo de Faria 4,7 4,8 0,1
Poloni 5,1 4,8 -0,3
Icém 4,4 4,8 0,4
Onda Verde 5,3 4,5 -0,8
Nova Aliança 5,0 4,2 -0,8
Planalto 4,6 4,1 -0,5
Jaci 4,9 4 -0,9
União Paulista 5,4 0  —

Fonte: Seade, 2022.
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MAPA III.7. Distorção Idade-Série (2021). Região Metropolitana de São José do Rio Preto

Fonte: Inep, 2021.
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TABELA III.4. Taxa de distorção Idade-Série (2021)

Município
Ensino fundamental Ensino médio

Anos 
iniciais

Anos 
finais Total Total

Uchoa 3,7 25 13,1 25,5
Guapiaçu 5,2 20,8 12,2 28,2
Nova Aliança 6,2 13,9 9,8 24,8
Poloni 3,6 16,4 9,7 9,4
Adolfo 4,1 16 9,2 14,6
Ubarana 3,3 15,2 8,5 17,5
Mirassolândia 4,3 13,2 8,3 21,4
União Paulista 4,6 12,4 8,3 4,3
Neves Paulista 5,2 11,6 8,1 14,2
Planalto 3 13,9 8,1 9,7
Nipoã 3 14,1 7,9 13,3
Cedral 3,3 13,5 7,8 19,9
Zacarias 3,8 12,9 7,8 7,8
Icém 1,2 15 7,7 17,5
Jaci 3,5 11,9 7 15,3
Severínia 1,7 12 6,4 14,9
Mendonça 2,9 10,3 6,3 16,1
Bady Bassitt 3,5 10,2 6,3 15,1
Potirendaba 2,5 11 6,2 14,2

Município
Ensino fundamental Ensino médio

Anos 
iniciais

Anos 
finais Total Total

Irapuã 3,4 9,8 6,2 6,1
Palestina 2,9 10 6,1 5,3
Sales 2,9 9,7 5,8 5,3
Bálsamo 1 11,6 5,6 8,6
Mirassol 2,3 9,4 5,4 10,4
Monte Aprazível 2,1 8,4 5 12,4
Nova Granada 1,8 8,6 4,9 10,5
José Bonifácio 2,2 8,2 4,9 8,2
Paulo de Faria 2,3 8 4,8 6,7
Onda Verde 0,9 8,7 4,6 10,4
Ipiguá 1,2 8,1 4,5 13,7
São José do Rio Preto 2,1 7,4 4,4 10,9
Olímpia 2,3 6,5 4,1 6,8
Macaubal 2,4 4,7 3,5 6,8
Ibirá 1,4 6 3,4 10,5
Tanabi 1,3 5,6 3,2 13,5
Orindiúva 1,8 4,3 2,9 6,3
Urupês 0,5 3,9 2 8,4 
Fonte: Inep, 2021.
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III.4.2. Saúde
À exceção de Olímpia, localizada na região de saúde de Barretos, to-
dos os outros municípios estão localizados na região de saúde (RS) 
de São José do Rio Preto, que se estende até o extremo noroeste do 
estado, abrangendo 102 municípios, incluindo Fernandópolis, Votu-
poranga e Jales. Em 2019, segundo dados fornecidos pelo Seade25, 
o município de São José do Rio Preto fornecia 1.019 leitos do SUS, 
ou seja, 45% da oferta desse tipo de leito na região de saúde e 70% 
da oferta da RMSJRP.

Apenas 15, ou seja, 40% dos 37 municípios da RMSJRP possuem 
leitos hospitalares. Municípios como Severínia, Guapiaçu e Bady 
Bassitt merecem destaque por terem uma população acima de 15 
mil habitantes e não possuírem leitos hospitalares.

Em relação ao número de leitos por habitantes, considerado o pa-
râmetro da Organização Mundial da Saúde (OMS), da necessidade 
de dispor entre três e cinco leitos hospitalares por mil habitantes, 
dos 15 municípios com leitos, 11 não alcançam esse índice – Tanabi, 
Urupês, Ibirá, Paulo de Faria, José Bonifácio, Potirendaba, Olímpia 
e Mirassol, sendo que os dois últimos chamam a atenção por pos-
suírem, simultaneamente, índices menores que dois e populações 
acima de 50 mil habitantes. Por outro lado, a oferta em Jaci e Nova 
Granada é de 25 e 9 leitos a cada 1000 habitantes, respectivamente. 
Quando se observa a totalidade da RMSJRP, alcança-se 3,01 leitos 
por habitante.

25  Seade – Leitos hospitalares por município, 2019. Disponível em https://repositorio.sea-
de.gov.br/dataset/municipios/resource/d928249a-ff9c-4055-93f6-bf03ff0c2f1f (acesso em 
13/7/2022).

Em relação à taxa de mortalidade infantil em 2019, observa-se que 
11 dos 37 municípios (29%) estão abaixo da média do estado, que é 
de 10,9 por mil nascidos vivos. Os piores indicadores, acima de 15, 
são Icém, Ibirá, Uchoa, Sales, Urupês e Poloni. 

Outro indicador importante a ser observado são as mortes violen-
tas e sua variação recente, entre 2015 e 2019, dados fornecidos pelo 
Atlas da Violência do Ipea26. São José do Rio Preto é o município 
com números mais expressivos. Isso se dá, em muito, pelo tama-
nho de sua população, mas, mesmo assim, é importante observar 
esse número de forma absoluta, para identificar onde pode estar 
localizada com maior intensidade a violência urbana. Além disso, 
também é importante observar se ela vem aumentando ou dimi-
nuindo nos últimos anos. Em São José do Rio Preto, houve um au-
mento de 51% entre 2015 e 2019 e, em Mirassol, segundo município 
com mais mortes violentas em 2019, essa variação foi de 66%. Ape-
nas 12 municípios tiveram redução no período, contra 22 que viram 
as mortes violentas aumentarem. Destacam-se os municípios de 
Guapiaçu e Bady Bassit, que, além de terem aumentos acima de 
200% no período, estão entre os dez municípios com maior número 
de mortes violentas em 2019. Também vale mencionar que os mu-
nicípios com maiores números de mortes violentas estão localiza-
dos nos principais eixos rodoviários da RMSJRP. 

Conclui-se que, com relação aos leitos hospitalares, deve-se aten-
tar para Severínia, Guapiaçu e Bady Bassitt, por terem uma popu-
lação acima de 15 mil habitantes e não possuírem leitos hospitala-

26  Disponível em https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/filtros-series/15/bitos-por-causas-
-externas (acesso em 13/7/2022). O número total de mortes violentas é obtido pela soma das 
seguintes CIDs BR-10: V01-Y89.

https://repositorio.seade.gov.br/dataset/municipios/resource/d928249a-ff9c-4055-93f6-bf03ff0c2f1f
https://repositorio.seade.gov.br/dataset/municipios/resource/d928249a-ff9c-4055-93f6-bf03ff0c2f1f
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/filtros-series/15/bitos-por-causas-externas
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/filtros-series/15/bitos-por-causas-externas
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res, e Olímpia e Mirassol, com mais de 50 mil habitantes e índices 
baixos de leitos por habitantes. Em relação à taxa de mortalidade 
infantil, deve-se atentar para Icém, Ibirá, Uchoa, Sales, Urupês e 
Poloni. Sobre as mortes violentas, São José do Rio Preto, Mirassol, 
Guapiaçu e Bady Bassit devem ser analisados com maior detalhe, 
considerando os efeitos da urbanização nos eixos rodoviários prin-
cipais sobre a violência urbana. Por fim, destaca-se que Mirassol, 
Bady Bassitt e Guapiaçu apareceram mais de uma vez nos indica-
dores como municípios com vulnerabilidades na área da saúde.

TABELA III.5. Leitos hospitalares. Região Metropolitana  
de São José do Rio Preto (2019)

Município Leitos 
SUS

Leitos 
(não SUS)

Leitos  
totais População

Leitos 
hospitalares 

por mil 
habitantes

São José do Rio Preto 886 1.019 1.905 447.924 4,25
Jaci 149 67 216 6.969 30,99
Olímpia 42 37 79 52.516 1,50
Monte Aprazível 30 50 80 23.458 3,41
Tanabi 30 42 72 25.105 2,87
Mirassol 30 51 81 57.824 1,40
Potirendaba 27 4 31 16.605 1,87
José Bonifácio 22 31 53 35.981 1,47
Nova Granada 19 43 62 20.918 2,96
Paulo de Faria 18 6 24 8.521 2,82
Macaubal 15 3 18 7.749 2,32
Urupês 11 23 34 13.164 2,58
Neves Paulista 10 11 21 8.620 2,44

Município Leitos 
SUS

Leitos 
(não SUS)

Leitos  
totais População

Leitos 
hospitalares 

por mil 
habitantes

Ibirá 9 18 27 12.059 2,24
Cedral 0 50 50 8.836 5,66
Icém 0 0 0 8.032 0,00
Uchoa 0 0 0 9.683 0,00
Sales 0 0 0 6.050 0,00
Poloni 0 0 0 5.667 0,00
Severínia 0 0 0 17.126 0,00
Ubarana 0 0 0 6.066 0,00
Nova Aliança 0 0 0 6.450 0,00
Palestina 0 0 0 12.160 0,00
Guapiaçu 0 0 0 20.848 0,00
Bady Bassitt 0 0 0 16.329 0,00
Bálsamo 0 0 0 8.524 0,00
Mendonça 0 0 0 5.043 0,00
Irapuã 0 0 0 7.734 0,00
Orindiúva 0 0 0 6.866 0,00
Mirassolândia 0 0 0 4.702 0,00
Ipiguá 0 0 0 5.231 0,00
Adolfo 0 0 0 3.447 0,00
Zacarias 0 0 0 2.560 0,00
Nipoã 0 0 0 4.969 0,00
Onda Verde 0 0 0 4.225 0,00
União Paulista 0 0 0 1.739 0,00
Planalto 0 0 0 5.167 0,00

RMSJRP 1.298 1.455 2.753 914.867 3,01

Fonte: Seade, 2022.
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TABELA III.6. Taxa de mortalidade infantil. Região Metropolitana de São José do Rio Preto (2015-19)

Município 2015 2019 Variação 2015-2019
Icém 0 34,9 34,9
Ibirá 15,2 21,4 6,2
Uchoa 10,1 18,2 8,1
Sales 0 18,2 18,2
Urupês 0 16,5 16,5
Poloni 0 15,4 15,4
Severínia 8,7 13,7 5
José Bonifácio 8,7 13,4 4,7
Nova Granada 16,7 12,4 -4,3
Ubarana 17,5 11,5 -6
Nova Aliança 0 11,5 11,5
Jaci 0 10,5 10,5
Olímpia 4,4 10,1 5,7
São José do Rio Preto 6,9 8,9 2
Potirendaba 18,9 8,8 -10,1
Palestina 0 8,5 8,5
Mirassol 7,8 4,2 -3,6
Tanabi 14,1 4,2 -9,9
Guapiaçu 12,4 4,2 -8,2

Município 2015 2019 Variação 2015-2019
Monte Aprazível 17,9 4,2 -13,7
Bady Bassitt 0 3,4 3,4
Bálsamo 11 0 -11
Paulo de Faria 13 0 -13
Mendonça 0 0 0
Cedral 8,7 0 -8,7
Irapuã 0 0 0
Orindiúva 0 0 0
Mirassolândia 0 0 0
Neves Paulista 0 0 0
Ipiguá 0 0 0
Macaubal 21,3 0 -21,3
Adolfo 18,9 0 -18,9
Zacarias 0 0 0
Nipoã 0 0 0
Onda Verde 0 0 0
União Paulista 87 0 -87
Planalto 35,1 0 -35,1

Fonte: Seade, 2022.
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MAPA III.8. Mortalidade infantil e mortes violentas. Região Metropolitana de São José do Rio Preto (2019) 

Fonte: Seade, 2019 e Ipea, 2019.
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IV. Mobilidade, transporte e logística na Região 
Metropolitana de São José do Rio Preto

IV.1. Sistema viário regional
Localizada na porção noroeste do território do estado de São Paulo, a 
Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP) é conectada 
por eixos rodoviários de relevância nacional que propicia a articula-
ção do seu espaço regional com o território paulista e outras regiões 
e unidades federativas do país, especificamente com o estado do Mato 
Grosso do Sul a oeste, o Triângulo Mineiro e o estado de Goiás a norte, 
e a capital paulista e o Porto de Santos no sentido leste.

No entorno mais imediato compreendido pelo interior paulista e o 
Triângulo Mineiro, a região se articula a oeste com a Região de Go-
verno (RG) de Votuporanga, com alcance inicial pela cidade de Cos-
morama, via rodovia Euclides da Cunha (SP-320); a leste com a RG de 
Catanduva, pela rodovia Washington Luís (SP-310), com acesso inicial 
pelo município de Catinguá; a nordeste com a RG de Barretos e alcan-
ce inicial a esta cidade pela rodovia Assis Chateaubriand (SP-425); e 
ao sul com as RGs de Araçatuba e Lins, a primeira com ligação tam-
bém pela rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) e alcance inicial pela 
cidade de Barbosa; e a segunda pela rodovia Transbrasiliana (BR-153) 
e alcance inicial ao município paulista de Promissão a sul, e ao muni-
cípio mineiro de Fronteira a norte. 

Os eixos viários, formados pelos traçados da rodovia Washington Luís/
Euclides da Cunha (SP-310/SP-320) e Transbrasiliana (BR-153), cons-
tituem a principal espinha dorsal do sistema de transporte da região, 
perpassando o território de 14 de seus 37 municípios. Além do alcance 
interestadual delas, também são as vias com maior capacidade viária, 

por onde circulam grande fluxo de veículos, tanto de passageiros como 
também para o transporte de cargas e mercadorias. 

A rodovia Washington Luís (SP-310) é totalmente duplicada na região, 
e a manutenção e operação dela são de responsabilidade da conces-
sionária Triângulo do Sol; enquanto a rodovia Euclides da Cunha (SP-
320) é administrada pelo DER-SP, e todo o seu trajeto até a divisa com 
o Mato Grosso do Sul também é duplicada. A rodovia Assis Chateau-
briand (SP-425) tem pista dupla entre São José do Rio Preto e a cidade 
de Guapiaçu. As estradas citadas são estaduais. 

Já a rodovia Transbrasiliana é federal, mas sua administração está 
sob os cuidados da concessionária Triunfo. Esta última, embora não 
seja duplicada em todo o trajeto que cruza a região - somente no 
trecho urbano de São José do Rio Preto – tem recebido investimen-
tos para duplicação do percurso entre as cidades de Bady Bassitt e 
São José do Rio Preto, o que ampliará sua capacidade do tráfego no 
trecho que dá acesso às duas cidades.

Com exceção da rodovia Euclides da Cunha (SP-320), totalmen-
te duplicada na década passada pelo governo estadual, a boa 
estrutura das demais rodovias citadas é financiada em grande 
medida com as tarifas coletadas dos motoristas que circulam 
nelas por algumas praças de pedágio localizadas na região. São 
identificadas duas praças da concessionária Triunfo, sendo uma 
localizada no município de José Bonifácio e outra localizada no 
município de São José do Rio Preto.  Na Washington Luís (SP-
310), antes de adentrar o perímetro da região metropolitana, há 
também uma praça de pedágio da Triângulo do Sol localizada no 
município de Catiguá. 
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MAPA IV.1. Sistema de transporte da RMSJRP
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FIGURA IV.1.- Diagrama da malha rodoviária principal da RMSJRP

Penápolis
Rod. Assis Chateaubriand – SP 425

Rod. Assis Chateaubriand - SP 425

Rod. Luiz Delbem - SP 423

Rod. Armando de S. Oliveira - SP 322

Rod. Feliciano Salles da Cunha - SP 310

Rod. Euclides da Cunha - SP 320

Votuporanga

Barretos

Tr
iân

gu
lo 

Mine
iro

Rod. Washington Luiz - SP 310

Catanduva

Ro
d. 

Tr
an

sb
ra

sil
ian

a

Rod
. T

ra
ns

br
as

ilia
na

 - 
BR15

3

Ro
d.

 M
au

ric
io

 
Go

ul
ar

t -
 S

P 
35

5

Rod. Cassio Primiano - SP 304

Ro
d. 

Ro
be

rto
 M

ar
io 

Pe
ro

sa
 - S

P 3
79

Lin
s

São José do 
Rio Preto

Mirassol

Bady Bassitt

Fonte: Fipe, 2022

Essas rodovias mais estruturantes complementadas por outras 
de porte também primário, mas com abrangência em nível mais 
intrarregional, assumem uma configuração espacial radial, ten-
do a cidade de São José do Rio Preto e os núcleos urbanos mais 
imediatos a ela (Mirassol e Bady Bassit), como nós rodoviários que 
articulam espacialmente boa parte do sistema viário regional. Só 
por essa configuração já é possível estimar a presença de uma hie-
rarquia urbana regional em que a cidade de São José de Rio Preto 
assume o papel funcional de centro urbano de referência para as 
demais cidades da região metropolitana recentemente instituída.

As rodovias complementares têm importância para conectar a 
maioria das demais cidades não atravessadas diretamente pelas 
rodovias Washington Luís (SP-310), Euclides da Cunha (SP-320) e 
Transbrasiliana (BR-153), ao mesmo tempo em que dão acesso a 
elas. É o caso das rodovias Feliciano Salles da Cunha (SP-310) a 
oeste, a Assis Chateaubriand (SP-425) a nordeste, Jornalista José 
Willibaldo de Freitas / Cassio Primiano (SP-304) a sudeste, e da 
Armando Salles de Oliveira (SP-322) a norte. No Quadro IV.1, em 
sequência, são apresentados mais detalhes das rodovias primárias 
e secundárias da região.
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QUADRO IV.1. Principais rodovias da RMSJRP

ID Rodovia Nível Pista Adm. Municípios atendidos

SP-310 Washington Luíz e 
Feliciano Salles da Cunha

Primária Pista dupla até Mirassol, 
depois pista simples

AB 
Triângulo 
do Sol 

Catanduva (sede - fora RMSJRP), Uchôa, Cedral, São José do Rio 
Preto (sede), Mirassol (sede), Neves Paulista, Monte Aprazível (sede), 
Poloni e Monte Aprazível, Nhandeara (sede - fora RMSJRP)

SP-320 Euclides da Cunha Primária Pista Dupla DER Mirassol (sede), Bálsamo (sede), Tanabi (sede), Cosmorama (sede - 
fora RMSJRP)

BR-153 Transbrasiliana Primária Pista dupla de Bady 
Bassyt a S.J. Rio Preto 
(altura do distrito 
industrial Carlos 
Arnaldo)

Triunfo Promissão (fora RMSJRP), Ubarana (sede), José Bonifácio (sede), 
Jaci, Mirassol, Bady Bassit (sede), São José do Rio Preto (sede), Onda 
Verde, Nova Granada (sede), Icem e Fronteira-MG (sede)

SP-322 Armando de Santos 
Oliveira

Primária Pista simples DER Monte Azul Paulista (sede - fora RMSJRP), Severínia (sede), Olímpia 
(sede), Guaraci (fora RMSJRP), Altair (fora RMSJRP), Icém (sede), 
Orindiúva, Paulo de Faria (sede), 

SP-304 Jornalista José Willibaldo 
de Freitas/ Cassio 
Primiano

Primária Pista simples DER Novo Horizonte (sede – fora RMSJRP), Irapuã, Sales, Mendonça 
(sede), José Bonifácio

SP-355 Maurício Goulart Primária Pista simples DER Adolfo (sede), Mendonça (sede), Nova Aliança (sede), Bady Bassit 
(sede)

SP-379 Roberto Mario Perosa Primária Pista simples DER Sales (sede), Irapuã (sede), Urupês, Ibirá (sede), Uchôa (sede)

SP-425/265 Assis Chateaubriand Primária Pista simples DER Barbosa (sede - fora RMSJRP), José Bonifácio (sede), Jaci, Mirassol, 
Bady Bassitt (sede), São José do Rio Preto (sede), Guapiaçu, Olímpia, 
Barretos (sede - fora RMSJRP)

SP-377/SPA 
473-310

João Pedro de Rezende/ 
Dep. Bady Bassit

Secundária Pista simples DER Nipoã (sede), Monte Aprazível (sede), Tanabi (sede)

SP-247 Délcio Custódio da Silva/ 
Av. Clóvis Óger

Secundária Pista simples DER São José do Rio Preto (sede), Ipiguá (sede), Mirassolândia (sede)

SP-423 Luiz Delbem Secundária Pista simples DER Nova Granada, Palestina (sede) 

Fonte: FIPE, 2022.
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Já um menor número de cidades da região é articulado à malha 
rodoviária regional por rodovias de perfil mais secundário, estando 
afastadas da área de influência das rodovias mais estruturantes já 
citadas. É o caso das cidades de Zacarias, Planalto e União Paulis-
ta, de menor porte populacional e perfil econômico mais rural. A 
população dessas localidades necessita de percursos mais indire-
tos para acessar as centralidades urbanas de referência da região, 
como é o caso de São José do Rio Preto.

Compõem ainda o sistema viário regional estradas de perfil mais 
terciário ou vicinal, geralmente sob a responsabilidade dos gover-
nos municipais. Desempenham papel importante para as áreas 
rurais dos municípios da região, margeando propriedades rurais 
que utilizam essas vias para escoar a produção agrícola regio-
nal, em especial as dedicadas ao setor sucroenergético, bastante 
presente em alguns municípios, tanto pelas lavouras de cana-de-
-açúcar como também pelas usinas de processamento dessa ma-
téria-prima. 

Parte dessas estradas tem alcance intermunicipal e estabelece li-
gação entre as sedes urbanas de municípios vizinhos, como tam-
bém de vilas distritais, por onde também circulam linhas de ônibus 
municipais e intermunicipais. No geral, as estradas que conectam 
sedes urbanas possuem leito pavimentado, mas aquelas com fun-
ção mais exclusivamente rural ainda carecem de investimentos 
para a melhoria de seu pavimento.

IV.2. Conectividade intermunicipal  
e centralidades urbanas 
A rede viária formada pelas estradas primárias e secundárias, des-
critas anteriormente, exerce ainda influência sobre a distribuição 
das centralidades urbanas e são referência para a população re-
gional quanto ao acesso a serviços de transporte com destino in-
terno e externo à região. A estrutura viária, em associação à oferta 
do serviço de transporte coletivo intermunicipal, tende a priorizar 
a ligação entre algumas cidades, que se destacam em relação ao 
conjunto dos 37 municípios da região. 

Para avaliar a organização do transporte coletivo na região e o papel 
dos centros urbanos locais na oferta e acesso a esse serviço pela 
população, foram mobilizados alguns estudos do IBGE que trazem 
um panorama regional sobre esta dimensão e que serão descritos 
neste e no tópico seguinte. Importante registrar que esses estudos 
possuem métodos de elaboração diferentes e são realizados para 
todo o Brasil, e, por isso, há algumas limitações para se obter um 
retrato mais preciso sobre a realidade intrarregional. Nesse senti-
do, algumas informações conflitantes sobre a atual oferta de trans-
porte na região podem acontecer e precisarão ser averiguadas com 
os governos locais da RMSJRP.

O primeiro estudo considerado é o Regiões de Influência das Cidades 
2018, desenvolvido pelo IBGE que, entre outros propósitos, levantou os 
deslocamentos preferenciais do conjunto populacional de cada cen-
tralidade urbana do país para acessar serviços de transporte público 
rodoviário, fosse ele intermunicipal ou interestadual. O informante de 
cada centralidade deveria apontar qual cidade era referência para a 
população de seu município para alcançar esse tipo de serviço.
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MAPA IV.2. Deslocamentos para acesso a serviços de transporte público
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No âmbito da região, é identificado que 12 municípios não atraem 
pessoas de cidades vizinhas da própria região para usufruir os 
serviços de transporte público considerados. Estes casos geral-
mente compreendem os municípios de pequeno porte populacio-
nal e com baixo nível de centralidade urbana, e, sendo assim, há 
maiores dificuldades para que haja quantidade de passageiros 
suficientes nessas localidades para viabilizar a operação de um 
transporte intermunicipal a longa distância, sendo necessário que 
a sua população procure uma centralidade urbana vizinha que 
faça a articulação entre o serviço intermunicipal de curta e longa 
distância.

Sendo assim, a população dos municípios vizinhos se dirige para 
essas subcentralidades para fazer baldeação e, de lá, acessar o 
transporte interestadual, mas principalmente o intermunicipal, 
que tem como destino as capitais regionais as quais estão sob 
influência na rede urbana, como é o caso da própria cidade de São 
José do Rio Preto.

Os dados da Regic também atribuem às centralidades urbanas da 
região um índice de atratividade para os serviços de transporte. 
Neste caso, o índice considera não apenas a atratividade interna 
da região, mas também o potencial de suas cidades em atrair pas-
sageiros rodoviários de quaisquer municípios. 

O índice evidencia a relevância do arranjo populacional de São 
José do Rio Preto também nesta dimensão, o que sugere que a 
centralidade-sede da região seja um hub de transporte rodoviá-
rio no noroeste paulista que concentra empresas de transporte 
coletivo rodoviário com destino a diversas localidades do país. Os 

municípios com índice zero são aqueles que não possuem o servi-
ço ou não atraem passageiros de outros municípios. No tópico em 
sequência, será analisada a oferta do transporte intermunicipal e, 
posteriormente, o municipal entre as cidades da região.

IV.3. A organização do transporte coletivo municipal e 
intermunicipal
Outro estudo que apresenta algumas características sobre a orga-
nização do serviço de transporte público rodoviário na RMSJRP é 
o Ligações Hidroviárias e Rodoviárias de 2016, também elaborado 
pelo IBGE. O estudo registrou a dinâmica do transporte rodoviário 
entre os municípios do país, identificando os fluxos, a frequência, 
o tempo de deslocamento e o custo das passagens. Não foram 
consideradas as linhas que circulam entre municípios conurbados 
que compõem um arranjo populacional, sendo entendidas nestas 
situações como linhas intraurbanas, e não intermunicipais. Na 
RMSJRP é o caso das cidades de São José do Rio Preto, Bady Bas-
sit, Cedral, Guapiaçu e Mirassol. 

Considerando os municípios da RM, a partir dos dados levantados 
pelo IBGE, é possível identificar alguns padrões de deslocamento 
e ligações entre parte de suas cidades. Previsivelmente, a cidade 
de São José do Rio Preto é a que apresenta o maior número de li-
nhas de ônibus conectando outras cidades da região a ela. Naque-
le ano foram identificados que 25 de 36 municípios da região ti-
nham linhas de ônibus que se destinavam a São José do Rio Preto.

Por sua vez, da cidade de São José do Rio Preto partiam linhas de 
ônibus com destino a sete municípios, sendo eles: União Paulis-
ta, Urupês, Zacarias, Tanabi, Ubarana, Severínia e Uchôa. Tendo 
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como base as direções de origem e destino das linhas, é possível 
inferir, por esse estudo, que a maioria dos municípios da região 
(32) ofertava serviço de transporte intermunicipal para se conec-
tar com a cidade sede da RM.

Sobre a frequência da saída de linhas de ônibus, é possível esti-
mar sobre a intensidade da pendularidade da população regional 
para acessar centros urbanos por motivos como trabalho, estudo, 
acesso a serviços e compra de bens, assim como avaliar a rele-

vância de uma cidade na hierarquia urbana da região. O estudo 
do IBGE também fez um levantamento junto aos operadores de 
transporte público intermunicipal acerca da frequência de saída 
semanal no par de ligações entre cidades. Esse levantamento foi 
realizado nos terminais rodoviários, pontos de parada de ônibus 
ou nos pontos de venda de passagens da cidade de origem do ser-
viço de transporte intermunicipal. No Mapa IV.3, a seguir, é possí-
vel identificar algumas ligações com maior frequência de saída de 
transporte coletivo no par entre centros urbanos:
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MAPA IV.3. Frequência semanal de saída de transporte coletivo entre cidades



91

Os dados evidenciam que a localidade que estabelecia maior fre-
quência de saída de ônibus intermunicipal com destino a São José 
do Rio Preto era a cidade de Nova Granada, com um total de 457 
viagens, conforme é apresentado no Gráfico IV.1. Essa intensidade 
pode ser explicada pelo papel funcional de intermediação que esse 
município exerce entre cidades vizinhas para, a partir dele, acessar 
São José do Rio Preto. As cidades que aparecem em sequência no 
ranking, entre elas Tanabi, Monte Aprazível, Bálsamo e José Boni-
fácio, também são localidades nas quais ocorrem baldeação para o 
transporte intermunicipal de passageiros originados de municípios 
limítrofes.   

GRÁFICO IV.1. Frequência de saídas de ônibus no par de ligações 
com São José do Rio Preto
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Fonte: IBGE, 2017. Gráfico elaborado por FIPE, 2022.

Já para as linhas de ônibus que estabeleciam conexões para fora 
da RMSJRP, identificou-se que da cidade de São José do Rio Preto 

partem linhas com destino a 125 cidades do país, sendo 15 no es-
tado de São Paulo e 110 fora. No sentido oposto, de outras cidades 
do país para São José do Rio Preto, foi identificada a existência de 
linhas rodoviárias com origem em 165 cidades, sendo 88 cidades 
paulistas e 78 cidades de fora do estado de São Paulo.  Consideran-
do as linhas interestaduais com destino ou origem em São José do 
Rio Preto, é possível afirmar que a cidade estabelece relação com 
16 unidades federativas do país.

De forma a comparar os dados do estudo “Ligações Rodoviárias e 
Hidroviárias 2016”, foram avaliados também os dados da “Pesquisa 
de Informações Básicas Municipais” (Munic) do ano de 2017, tam-
bém conduzida pelo IBGE, que naquele ano fez um levantamento 
acerca das condições do serviço de transporte público e trânsito 
nos municípios brasileiros. Com a Munic, é possível ter um retrato 
da oferta do serviço de transporte público coletivo por ônibus em 
nível intermunicipal e, principalmente, intramunicipal. As informa-
ções são respondidas via questionário por informantes dos gover-
nos municipais. 

De acordo com a pesquisa, no ano de 2017, a maioria dos municí-
pios da RMSJRP era atendida com algum tipo de transporte público 
coletivo. Na maioria dessas cidades (33) havia o transporte público 
intermunicipal, que conectava as suas sedes urbanas a cidades vi-
zinhas ou da região; enquanto para quatro municípios este serviço 
era inexistente, sendo eles Planalto, Neves Paulista, Jaci e Sales. 
Já o serviço intramunicipal era presente em apenas 10 municípios, 
enquanto outros 27 não eram atendidos por esse serviço. O Mapa 
IV.4, em sequência, relaciona a situação do serviço de transporte 
municipal e intermunicipal nos municípios da região. 
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MAPA IV.4. Oferta de transporte público municipal e intermunicipal na RMSJRP
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Como observado em outras regiões do estado de São Paulo e mes-
mo do Brasil, para os municípios com menor população e pequena 
área urbana, a manutenção de um serviço de transporte público 
intramunicipal apresenta dificuldades para se autofinanciar. Ainda 
assim, a pesquisa do IBGE sugere que nas cidades de Sales, Jaci 
e Planalto a situação seja mais crítica por não haver nelas nem o 
transporte municipal e nem o intermunicipal. Estas ausências su-
gerem que as populações dessas localidades dependem do trans-
porte motorizado particular, ou por alternativas não convencionais, 
para acessarem municípios vizinhos. Como os dados da Munic se 
referem a um retrato de cinco anos atrás, pode ser que a situação 
desses municípios tenha se alterado, informação que será coletada 
junto aos governos municipais em momento oportuno para que o 
quadro atual seja validado ou atualizado.

IV.4. Município de trabalho e possíveis  
movimentos pendulares
A organização do transporte público coletivo anteriormente descrita 
visa em grande medida atender à demanda da população trabalha-
dora da região para realizar deslocamentos entre os seus locais de 
moradia e trabalho. Levando em conta que uma parcela dessa popu-
lação tende a estar empregada fora de seu município de residência, 
é importante averiguar alguns padrões de pendularidade intermuni-
cipal, que podem se configurar na região entre municípios vizinhos. 
Contudo, identificar esse cenário com maior precisão tem sido um 
desafio diante da escassez de dados demográficos atualizados, já 
que o último censo populacional ocorreu no ano de 2010.

Mas, mesmo com uma defasagem de 12 anos, a partir dos dados 
captados naquele ano, é possível inferir algumas relações de pen-

dularidade mais previsíveis no cenário da região metropolitana es-
tudada. De acordo com os dados do censo realizado pelo IBGE, em 
2010, 11,10% da população ocupada da região trabalhava fora do 
seu município de residência, o que equivalia a quase 49 mil traba-
lhadores tendo que realizar viagens intermunicipais para chegar ao 
seu local de trabalho. Já naquele momento tratava-se de um fluxo 
considerável, e que podia trazer desafios para o transporte público 
urbano e para a organização do tráfego de veículos, que circula na 
malha viária de alguns de seus municípios. 

TABELA IV.2. Município de trabalho da população ocupada em 2010

Município Total de                       
ocupados

Local de trabalho das                                      
pessoas ocupadas em 2010  - RMSJRP

Trabalho % Trabalho
No 

município
Fora do 

município
No 

município
Fora do 

município
Adolfo 1.682 1.276 362 75,84 21,51
Bady Bassitt 7.999 4.575 3.224 57,19 40,30
Bálsamo 4.306 2.973 1.251 69,06 29,04
Cedral 4.012 2.681 1.259 66,81 31,38
Guapiaçu 9.156 5.707 3.139 62,33 34,29
Ibirá 5.628 4.388 994 77,97 17,67
Icém 3.542 2.420 1.043 68,34 29,44
Ipiguá 1.988 955 1.011 48,04 50,84
Irapuã 3.823 2.792 483 73,04 12,62
Jaci 2.924 2.424 442 82,92 15,13
José Bonifácio 17.547 15.477 1.789 88,20 10,19
Macaubal 3.763 2.918 798 77,56 21,22
Mendonça 2.443 2.159 270 88,41 11,04
Mirassol 26.610 21.285 4.917 79,99 18,48
Mirassolândia 2.088 1.326 715 63,50 34,25
Monte Aprazível 11.422 10.037 1.335 87,88 11,69
Neves Paulista 4.590 3.340 1.219 72,75 26,56
Nipoã 1.970 1.287 454 65,33 23,02
Nova Aliança 2.927 1.786 1.012 61,02 34,57
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Município Total de                       
ocupados

Local de trabalho das                                      
pessoas ocupadas em 2010  - RMSJRP

Trabalho % Trabalho
No 

município
Fora do 

município
No 

município
Fora do 

município
Nova Granada 9.543 6.330 3.028 66,33 31,73
Olímpia 24.818 22.975 1.473 92,57 5,94
Onda Verde 1.827 1.316 499 72,02 27,33
Orindiúva 2.877 2.709 99 94,17 3,44
Palestina 5.785 5.075 547 87,72 9,46
Paulo De Faria 4.128 3.063 1.045 74,19 25,33
Planalto 1.931 1.555 372 80,52 19,28
Poloni 2.986 2.327 397 77,96 13,30
Potirendaba 8.274 6.684 1.345 80,79 16,26
Sales 2.651 1.942 542 73,25 20,44
São José Do Rio Preto 220.312 210.236 7.124 95,43 3,23
Severínia 7.562 5.641 1.789 74,59 23,66
Tanabi 12.852 11.220 1.360 87,30 10,58
Ubarana 2.348 1.763 517 75,11 22,02
Uchoa 4.624 2.847 1.692 61,57 36,60
União Paulista 793 564 195 71,10 24,63
Urupês 6.973 6.013 810 86,23 11,61
Zacarias 1.097 816 281 74,41 25,59
  439.799 382.881 48.832 87,06 11,10
Fonte: Ibge, Censo Demográfico 2010 Com Adaptações Fipe, 2022. Elaboração: Fipe, 2022.

A média da RMSJRP é um pouco maior da que foi observada em 
outras regiões do estado de São Paulo, dentre as quais a RM de 
Ribeirão Preto (9,84%) e a Aglomeração Urbana de Franca (8,44%), 
mas abaixo do que foi registrada para o próprio estado (15%) e para 
a RM de São Paulo (25%), já que nesta última os fluxos pendulares 
tendem a ser proporcionalmente e numericamente mais intensos, 
dado o peso demográfico dessa região. 

Mas, mais do que apenas olhar a média regional, é importan-
te observar este número por município, porque é a partir desse 
recorte que podemos inferir entre quais cidades há uma rela-
ção de emissão e atração de fluxos pendulares. Nesse aspecto, 
os números indicam que a cidade de Ipiguá era a localidade que 
tinha maior parcela de sua população trabalhando fora do seu 
município, com uma proporção de 50,84%. Em sequência, estava 
Bady Bassit, com 40,30% de sua população ocupada também tra-
balhando fora. 

Considerando a proximidade destes municípios com a cidade de São 
José do Rio Preto, é possível estimar que grande parte deste grupo 
populacional tinha o seu local de trabalho na cidade sede da região. 
Em percentual menor, mas ainda significativo, apareciam também 
outros municípios vizinhos a São José do Rio Preto, como Uchôa 
(36,60%), Guapiaçu (34,29%) e Cedral (31,38%). Estes números su-
gerem que, em 2010, São José do Rio Preto se posicionava na re-
gião como uma centralidade com oferta de empregos também para 
centros urbanos limítrofes, configurando assim alguns fluxos pendu-
lares mais cotidianos das localidades citadas direcionando-se com 
maior intensidade a São José do Rio Preto. 

Contudo, chama a atenção o caso de Mirassol que, embora prati-
camente conurbada a São José do Rio Preto, apresentava uma pro-
porção bem menor de sua população trabalhando fora do município 
(18,48%), configuração que pode demonstrar que nesta localidade 
havia maior oferta de empregos para a sua população, atenuando as-
sim uma eventual dependência em relação a São José do Rio Preto.   
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IV.5. A infraestrutura ferroviária  
e aeroportuária na região
A RMSJRP é servida por dois ativos de infraestrutura ferroviária e 
aeroportuária que desempenham papel relevante para a mobilida-
de e a logística regional, em complementação à malha rodoviária 
presente no seu espaço regional. 

No que diz respeito ao transporte ferroviário, a região é beneficiada 
por um eixo da ferrovia da Malha Paulista (Estrada de Ferro 364), 
administrada pela Rumo Logística, fazendo ligação do centro-oeste 
brasileiro até o Porto de Santos. A ferrovia cruza a região no sentido 
sudeste-noroeste e, de forma quase paralela, com o eixo rodoviá-
rio constituído pelas rodovias Washington Luís (SP-310) e Euclides 
da Cunha (SP-320). Os trilhos da ferrovia perpassam o território de 
sete municípios da região, sendo eles no sentido sudeste-noroeste: 
Uchôa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol, Bálsamo, Tanabi e 
Monte Aprazível. 

Em parte desses municípios, a ferrovia cruza ou se aproxima de 
suas sedes urbanas, condição que, ao longo do tempo, vem esta-
belecendo interações positivas e negativas com a dinâmica urbana 
dessas localidades. Se, no passado, a presença da linha férrea e 
suas estações foram as responsáveis pelo surgimento e cresci-
mento de algumas dessas cidades, na atualidade tem provocado 
conflitos no tráfego e mobilidade urbana local, condição que traz 
desafios aos governos municipais e à concessionária da ferrovia. 
Por exemplo, a presença da ferrovia no tecido urbano da cidade de 
São José do Rio Preto tem provocado uma série de impactos (entre 
eles acidentes fatais), e alimenta debates sobre o desvio da infraes-
trutura, proposta incluída no planejamento municipal recente.

Sobre esta problemática, cabe pontuar que está sendo planejado 
na região, pela Rumo Logística em parceria com o governo fede-
ral, um contorno ferroviário para desviar a passagem dos trens 
de cargas que atualmente cruzam as áreas urbanas das cidades 
de Cedral, São José do Rio Preto e Mirassol. O novo trajeto fer-
roviário, que terá aproximadamente 50 km de extensão, passará 
majoritariamente na área rural desses municípios e também de 
Bady Bassit, o que evitaria conflitos com a dinâmica urbana des-
sas localidades, e, em Mirassol reestabelecerá a ligação com o 
trajeto já existente. De acordo com informações divulgadas pela 
concessionária responsável pela ferrovia, o investimento no pro-
jeto está orçado em cerca de R$ 630 milhões, o que faria dele o 
maior projeto de transporte e logística previsto para a região nos 
próximos anos. Após construído o contorno ferroviário, haverá a 
possibilidade de aproveitamento dos trilhos do atual trecho entre 
Cedral e Mirassol para projetos dedicados a transporte público 
urbano e regional de média capacidade pelo modal ferroviário. 

É também na cidade de São José do Rio Preto onde a ferrovia 
em destaque estabelece a sua maior interação logística com a 
região, permitindo o desembarque de combustíveis e o embar-
que de mercadorias (principalmente açúcar e álcool) para serem 
escoadas para outras regiões do estado. Na estação ferroviária 
de São José do Rio Preto está localizada uma retroárea onde 
são aportados em especial insumos da indústria sucroenergéti-
ca regional. Também ali perto, estão instaladas revendedoras de 
combustíveis que recebem óleo diesel da Refinaria de Paulínia, 
via transporte ferroviário, e dali são abastecidos os caminhões 
tanques que levam combustível a parte dos postos de gasolina 
do noroeste paulista. 
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Dados do Ministério do Transporte indicam que as mercadorias em-
barcadas na estação Rio Preto Paulista, na cidade de São José do Rio 
Preto, tinham como destino ou a Refinaria de Paulínia ou ao Porto de 
Santos. Para a primeira é direcionado o álcool produzido pelas usinas 
da região, para ser misturado aos combustíveis derivados do petróleo 
na refinaria; e ao segundo é direcionado principalmente o açúcar, com 
destino ao mercado internacional via transporte marítimo. 

Sobre a infraestrutura aeroportuária, a cidade de São José do Rio 
Preto é referência para a população do noroeste paulista e do norte 
do Mato Grosso do Sul no acesso a voos domésticos com destino 
a algumas regiões do país. Este papel é desempenhado pelo Ae-
roporto Regional Professor Eriberto Manoel Reino, que no ano de 
2018 registrou o movimento de 768 mil passageiros, o que o colo-
cou em 3º lugar em movimento no interior do estado de São Paulo, 
atrás de Viracopos e Ribeirão Preto. Para efeitos de comparação, 
este último, de acordo com o Departamento Aéreo do Estado de 
São Paulo (Daesp),recentemente extinto, registrou no mesmo ano 
um movimento de 877.356 passageiros. Atualmente, operam no ae-
roporto de São José do Rio Preto quatro companhias aéreas: Azul, 
Gol, Latam e Passaredo.

Até 2021, o terminal aeroportuário foi administrado pelo governo 
paulista, sendo atualmente gerido pelo grupo Socicam, após um 
processo de concessão de aeroportos públicos do estado de São 
Paulo. De acordo com o projeto de concessão, a passagem da ad-
ministração do equipamento para a iniciativa privada, em um prazo 
de 30 anos, está alinhada a um processo de melhorias no aeroporto 
em questão. O acordo prevê investimentos para ampliar a capaci-
dade do terminal, o que tenderá a aumentar as conexões de São 

José do Rio Preto com outras cidades do Brasil, e ampliará a sua 
influência sobre o transporte aéreo regional.

Alguns municípios da região contam ainda com aeródromos que 
se destinam ao pouso e decolagem de pequenas aeronaves, mas 
a maioria deles possui pistas de terra e tem importância apenas 
local e seu uso é esporádico. Geralmente são locais com estrutura 
incipiente e são administrados pelos governos municipais ou por 
particulares.    

IV.6. O potencial hidroviário para o transporte na região
A RMSJRP é margeada na parte sul do seu espaço regional pela 
hidrovia do rio Tietê, condição que confere à região potencial logís-
tico para o movimento de mercadorias via transporte aquaviário, 
mas que na atualidade é subaproveitado, pois inexistem estruturas 
portuárias instaladas na região que estabeleçam algum tipo de in-
teração logística com a hidrovia no seu perímetro regional. Os mu-
nicípios de Sales, Adolfo, Ubarana, José Bonifácio e Zacarias são 
os territórios locais diretamente banhados pelas águas da hidrovia, 
que na região compreende a dois corpos aquáticos de extenso es-
pelho d’água, formados a partir dos reservatórios das usinas hi-
droelétricas de Promissão e Nova Avanhandava, ambas de proprie-
dade da AES Brasil. 

Na primeira usina, situada à altura do município de Ubarana, existe 
uma eclusa que possibilita que embarcações possam vencer o des-
nível e barramento gerado pela barragem da usina, e assim garan-
tir a sua navegabilidade. Na segunda usina, localizada às margens 
do município de Buritama, já fora da RMSJRP, há outra eclusa que 
cumpre a mesma função da anterior. 
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Neste sentido, na região e entorno, a geração de energia elé-
trica convive com a presença de estruturas que possibilitam o 
deslocamento de embarcações de pequeno e médio porte no Rio 
Tietê, o que faz do seu percurso, no interior paulista, um modal 
alternativo de transporte aos tradicionais sistemas rodoviários 
e ferroviários, ao mesmo tempo que potencializa a integração 
logística com estes sistemas. A RMSJRP é uma das regiões do 
interior paulista com oportunidades de obter benefícios logísti-
cos desse sistema hidroviário.

De acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Aquáti-
cos (ANTAQ), a hidrovia do Rio Tietê é uma das vias economicamen-
te navegadas do Brasil.  Ela tem início no território dos municípios 
de Piracicaba e Conchas, rumando em sentido noroeste27 pelo inte-
rior do estado de São Paulo, até encontrar o Rio Paraná, já na divisa 
com o estado do Mato Grosso do Sul. Dali, ainda ruma a norte em 
direção à região da tríplice divisa entre os estados do Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Minas Gerais. Este percurso permite que a hidrovia 
em questão estabeleça conexões do interior paulista com regiões 
produtoras de commodities do centro-oeste brasileiro.

Sobre o Rio Grande, curso fluvial que margeia a porção norte da 
RMSJRP, na divisa com o estado de Minas Gerais, e mais preci-
samente os municípios de Icém, Orindiúva e Paulo de Faria, re-

27  Na altura dos municípios de Sales, Adolfo, Ubarana, José Bonifácio e Zacarias, o uso e 
ocupação do solo nas margens do reservatório do Rio Tietê são predominantemente marca-
dos por atividades agrícolas, em especial aquelas dedicadas à lavoura de cana-de-açúcar, 
seguida por pastagens. A ocupação urbana e residencial no entorno do lago nesses muni-
cípios é rarefeita, e, apesar do potencial turístico e imobiliário dessa região, a presença de 
empreendimentos como ranchos, marinas e hotéis é pequena e acontece de forma pontual 
nesses municípios.

gistra-se que, apesar de haver nele um lago formado a partir das 
represas da Usina Hidroelétrica de Marimbondo (entre Icém/SP e 
Fronteira/MG), a ausência de uma eclusa junto à usina impede a 
navegabilidade de barcos na região rumo ao encontro com o Rio 
Paraná, dificultando assim o uso do Rio Grande na região como um 
ativo para o transporte hidroviário.

IV.7. Evolução da frota regional de veículos
Avaliar a composição da frota veicular de uma região é uma das for-
mas de se compreender a dinâmica da mobilidade regional, consi-
derando os meios de transporte pelos quais a população pode se 
utilizar para realizar a suas demandas de deslocamento nos espa-
ços urbanos e rurais da região. Para fazer essa aproximação inicial 
na RMSJRP, são mobilizados dados sobre frota veicular compilados 
pela Secretaria Nacional de Trânsito, do Ministério da Infraestrutura. 

Os dados dessa fonte para a RMSJRP apontam que o número to-
tal de veículos da região, no período de 2010 a 2020, observou um 
crescimento percentual de 52,68%. Em números absolutos, isso 
representou um acréscimo de 251.260 novos veículos circulando na 
malha viária dos 37 municípios da região, saltando de 476.940, em 
2010 para 728.200, em 2020. 

Os municípios de menor peso demográfico da região foram o que 
tendencialmente apresentaram o maior crescimento relativo de 
sua frota total de veículos. É o caso de Ipiguá, que registrou um 
aumento de 132,94%, o maior entre os municípios da região, se-
guido por Mendonça, que cresceu 104%.  Por outro lado, São José 
do Rio Preto, que sozinha respondia, em 2020, por 55,70% da frota 
regional, com 405.608 veículos, no período considerado, teve uma 
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expansão relativa de 43,27%, número menor que a média regio-
nal, mas que, em termos absolutos, correspondeu a um expressivo 
aporte de 122.509 novos veículos circulando em sua malha viária. 

Mas, levando em conta os desafios e aspectos da mobilidade urba-
na, mais importante que mensurar a frota total é observar a evolu-
ção do número automóveis particulares na composição dessa frota. 
É este o tipo de veículo geralmente utilizado por uma parcela da 
população para realizar deslocamentos diversos, especialmente 
aquele cotidiano de ir e vir ao trabalho, e que tendem a ter maior 
impacto na organização e oferta do transporte público. Neste re-
corte, os dados mobilizados apontam que a região detinha no ano 
de 2020 quase 400 mil carros, tendo representado, no período entre 
2010 e 2020, um crescimento percentual de 46,60%.

GRÁFICO IV.3. Taxa de motorização individual por carro 2020
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Em termos per capita, considerando a divisão do número de habi-
tantes por automóvel particular, os dados indicam que o município 
de São José do Rio Preto apresentava a maior taxa de motorização 
individual da região (2,11)28, um pouco abaixo da média regional que 
foi de 2,34, enquanto o município de Ipiguá apresentou a menor taxa 
(4,73). Quanto menor o número dessa taxa, maior é a tendência de 
que a população local se utilize do carro particular como meio de 
transporte, em detrimento do uso do transporte coletivo, já que há 
maior disponibilidade de carros entre a população. A taxa dos de-
mais municípios pode ser observada no Gráfico IV.3 anterior. 

A moto é outro tipo de veículo também recorrentemente utilizado 
por parcela da população como meio de transporte particular. No 
país como um todo, este modal apresentou um crescimento ex-

28  A taxa de motorização individual pode ser calculada dividindo-se o número de habitantes 
por carro, ou o número de carros por habitantes em um determinado território.

pressivo na última década (43%), ao se tornar uma alternativa mais 
barata para usuários descontentes com as restrições do transporte 
público no percurso entre moradia e local de trabalho, ao mesmo 
tempo que também traz desafios à segurança do seu condutor e a 
pedestres no tráfego urbano. A frota de motos na RMSJRP, entre 
2010 e 2020, apresentou um crescimento percentual de quase 48%, 
saindo de 117.349 para 173.621 motos. 

Os municípios de menor porte populacional foram o que tenden-
cialmente apresentaram os maiores ganhos percentuais, como é 
o caso de Mendonça, que registrou o maior aumento percentual 
(122,88%) entre os 37 municípios da região, seguido por Severínia 
(116,10%) e Ipiguá (105,49%). Já o menor crescimento foi em São 
José do Rio Preto (40,66%). 
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V. Dinâmica econômica

V.1. Perfil econômico regional e estrutura produtiva
O capítulo dedicado ao perfil econômico busca entender como se 
compõe a estrutura produtiva, analisando os padrões de especia-
lização e de encadeamento presentes na região, sempre quan-
do possível, inserindo-a no contexto estadual. Para isso, serão 
examinados os dados de Produto Interno Bruto (PIB), Valor Adi-
cionado (VA), Valor de Transformação Industrial (VTI), comércio 
exterior, emprego e investimentos. O intuito é identificar as prin-
cipais dinâmicas regionais e setoriais, com vistas à produção de 
um diagnóstico capaz de apontar as potencialidades e os possí-
veis desafios que devem ser enfrentados para o desenvolvimento 
regional.

A região tem sua economia baseada principalmente na agrope-
cuária integrada à atividade industrial, com produção expressiva 
de cana-de-açúcar, e em menor medida, de laranja e carne bo-
vina. Na indústria, cabe destaque aos segmentos de alimentos, 
biocombustíveis, móveis, produtos de metal, artigos de borracha, 
material de transporte e têxtil. 

A indústria da região guarda estreita relação com a agricultura 
desde a sua gênese, primeiramente com bovinocultura e café e, 
após a crise de 1929, com maior ênfase em algodão e amendoim, 
o que gerou o surgimento de pequenas indústrias de beneficia-
mento de produtos agrícolas, que podem ser consideradas como 
os primeiros investimentos industriais da região (GOMES, 2007). 
A partir dos anos 1970, a implantação do Programa Nacional de 

Álcool29 passou a estimular a expansão da plantação de cana-
-de-açúcar e a instalação de novas usinas produtoras de álcool 
anidro e unidades armazenadoras. Nesse período, houve sensível 
avanço da indústria de máquinas e implementos agrícolas, como 
apoio à exportação agroindustrial. Também o aumento da produ-
ção de laranja foi determinante para a instalação de indústrias de 
processamento de suco concentrado em toda região. Essa diver-
sificação da agricultura regional, basicamente centrada em pro-
dutos destinados à exportação, resulta basicamente da incorpo-
ração de novas técnicas à agricultura, novas formas de cultivo e 
incremento da produtividade. Entre a década de 1970 e 1980, toda 
a região oeste do estado de São Paulo sofreu profundas altera-
ções na agricultura, que tiveram rebatimento na indústria local, 
marcando o surgimento de novos ramos industriais na região, 
como móveis, material elétrico, comunicação e farmacêutico. 

O PIB da RMSJRP correspondia a R$ 34,8 bilhões em 2019, em va-
lores atualizados para 2020, equivalente a 1,41% do PIB paulista. 
Nota-se forte concentração econômica, com o município de São 
José do Rio Preto respondendo por mais de 56% do total produzido 
na região (Tabela V.1). Os outros quatro municípios com maior ex-
pressão na produção regional são: Olímpia (6,4%), Mirassol (5,8%), 
José Bonifácio (3,8%) e Tanabi (2,9%). Juntos, os cinco municípios 
perfazem 75,6% do PIB da RMSJRP. 

29  “O Proálcool (Programa Nacional do Álcool) consistiu em uma iniciativa do governo bra-
sileiro de intensificar a produção de álcool combustível (etanol) para substituir a gasolina, 
em função do aumento de preços da gasolina na década de 1970. Foram oferecidos vários 
incentivos fiscais e empréstimos bancários com juros abaixo da taxa de mercado para os 
produtores de cana-de-açúcar e para as indústrias automobilísticas que desenvolvessem 
carros movidos a álcool.
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TABELA V.1. PIB e PIB per capita da RMSJRP – 2019c

Municípios PIB (1)
Participação (%)

PIB per capita (1)
RMSJDRP Estado

Adolfo               117.092,33 0,34 0,00              33.861,29 
Bady Bassitt               408.819,39 1,18 0,02              25.263,84 
Bálsamo               227.367,70 0,65 0,01              26.771,19 
Cedral               389.886,42 1,12 0,02              44.538,09 
Guapiaçu               654.276,15 1,88 0,03              31.808,85 
Ibirá               257.541,12 0,74 0,01              21.553,36 
Icém               182.697,24 0,53 0,01              22.903,00 
Ipiguá               111.014,18 0,32 0,00              21.526,89 
Irapuã               168.905,58 0,49 0,01              21.964,31 
Jaci               470.229,65 1,35 0,02              68.757,08 
José Bonifácio           1.327.810,35 3,82 0,05              37.232,16 
Macaubal               179.129,28 0,51 0,01              23.125,39 
Mendonça               187.238,32 0,54 0,01              37.402,78 
Mirassol           2.021.685,68 5,81 0,08              35.195,25 
Mirassolândia               181.585,82 0,52 0,01              38.958,55 
Monte Aprazível               642.008,72 1,85 0,03              27.531,57 
Neves Paulista               229.562,69 0,66 0,01              26.572,83 
Nipoã                 94.749,11 0,27 0,00              19.316,84 
Nova Aliança               157.292,65 0,45 0,01              24.592,35 
Nova Granada               455.990,50 1,31 0,02              21.977,56 

Municípios PIB (1)
Participação (%)

PIB per capita (1)
RMSJDRP Estado

Olímpia           2.220.523,83  6,38 0,09              42.469,62 
Onda Verde               170.921,95 0,49 0,01              40.773,37 
Orindiúva               320.966,13 0,92 0,01              47.536,45 
Palestina               341.219,47 0,98 0,01              28.293,49 
Paulo de Faria               231.055,50 0,66 0,01              27.103,28 
Planalto               142.065,55 0,41 0,01              27.866,92 
Poloni               125.830,77 0,36 0,01              22.306,46 
Potirendaba               482.194,05 1,39 0,02              29.222,11 
Sales               149.998,04 0,43 0,01              25.020,52 
São José do Rio Preto         19.741.739,17 56,75 0,80              44.428,75 
Severínia               252.884,24 0,73 0,01              14.906,23 
Tanabi           1.003.441,98 2,88 0,04              40.112,01 
Ubarana               314.903,53 0,91 0,01              52.580,32 
Uchoa               254.111,12 0,73 0,01              26.294,61 
União Paulista                 47.133,74 0,14 0,00              27.323,91 
Urupês               429.292,30 1,23 0,02              32.715,46 
Zacarias                 95.172,39 0,27 0,00              37.484,20 
RM SJRP         34.788.336,65 100,00 1,41              38.312,81 
Estado de SP   2.469.042.573,45   100,00              55.715,82 
Fonte: IBGE, Seade
(1) Em R$ de 2020
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O PIB per capita da RMSJRP era de R$ 38,3 mil em 2019 (a valores 
de 2020), abaixo da média estadual de R$ 55,7 mil. Entretanto, as 
diferenças entre os municípios são expressivas. O maior PIB per 
capita da região é o de Jaci, com R$ 68,7 mil, acima da média do 
estado. Em seguida estão: Ubarana (R$ 52,6 mil), Cedral (R$ 44,5 
mil), e São José do Rio Preto (R$ 44,4 mil). Exceto São José do Rio 
Preto, o PIB per capita mais elevado nos demais municípios acima 
citados, deve-se à presença de importantes indústrias nesses lo-
cais, aliado à diminuta população. 

No que se refere ao Valor Adicionado (VA) regional, os dados de 2019 
mostram que 66% provêm de serviços privados – percentual muito 
próximo daquele observado para o estado de São Paulo, de 68,6%. 
A agropecuária mostra participação de 5,7% no Valor Adicionado da 
RM, muito acima do 1,7% assinalado para o estado, o que se deve à 
importância das culturas de cana-de-açúcar e de laranja na produção 
regional. A importante participação da agropecuária na cadeia produ-
tiva traz consequências tanto na esfera regional, pois afeta a vida no 
campo e nas cidades, como também traz encadeamentos produtivos 
com segmentos não agrícolas, que não necessariamente se locali-
zam na zona rural. Assim, em períodos de crescimento de preços das 
principais commodities (principalmente derivados de cana) e, portan-
to, do valor da produção agrícola, outros setores mostram comporta-
mento positivo, como serviços e comércio, o que resulta em aumento 
da arrecadação municipal de tributos. Ou seja, a contribuição da ca-
deia produtiva para o desenvolvimento econômico se dá não somente 
pela geração direta de emprego e renda, mas também pelas relações 
intersetoriais que a agropecuária propicia entre os diversos setores 
produtivos, sejam dentro ou fora da cadeia (BESSA, 2017). 

A região possui uma dinâmica econômica bem desenvolvida e con-
solidada, com o município-sede exercendo influência sobre ampla 
área geográfica, incluindo localidades de estados vizinhos, como as 
do sudoeste de Minas Gerais, sul de Goiás e nordeste do Mato Grosso 
do Sul, em função de uma sofisticada estrutura do setor de serviços 
e de comércio.   

O peso da indústria no VA da região é de 15,6%, abaixo do estado 
(20,3%), mas a importância da indústria vem crescendo, como vere-
mos na análise de produção industrial. A administração pública tem 
peso de 12,8% no total do VA da região, bem acima do valor apre-
sentado pelo estado, de 9,4%. Esse padrão se repete em regiões que 
contam com municípios com populações diminutas, como é o caso 
da RMSJRP. 

Ao se comparar os municípios, nota-se grande diferença nas estru-
turas produtivas. Nos municípios de Paulo de Faria, Zacarias e Mi-
rassolândia, a agropecuária contribui com mais de 40% do VA total. 
Por outro lado, a indústria tem grande contribuição para o valor fi-
nal da produção em municípios como Ubarana (53,3%), Jaci (45,6%), 
Orindiúva (30,7%) e Mendonça (29,1%), percentuais explicados 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 os mu-
nicípios de Mirassol e Olímpia, com mais cerca de 60% do VA prove-
niente desse setor. No caso de Olímpia, o percentual pode ser expli-
cado pela vocação turística do município.
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TABELA V.2. Distribuição do Valor Adicionado por setor nos municípios da região metropolitana  
de São José do Rio Preto – 2019 – em R$ de 2020

Municípios VA total
Distribuição do Valor Adicionado %

Agropecuária Indústria Administração 
pública

Serviços 
privados

Adolfo 113.205,12 28,2% 15,1% 21,0% 35,6%

Bady Bassitt 375.617,01 4,7% 10,7% 21,1% 63,6%

Bálsamo 208.398,59 15,9% 13,2% 18,6% 52,2%

Cedral 330.714,78 8,2% 34,6% 14,9% 42,3%

Guapiaçu 587.104,80 9,9% 28,7% 14,9% 46,4%

Ibirá 242.786,56 11,9% 18,8% 23,1% 46,2%

Icém 176.087,98 12,9% 19,7% 24,2% 43,1%

Ipiguá 100.867,56 23,5% 17,4% 26,3% 32,8%

Irapuã 162.920,73 37,8% 5,9% 21,2% 35,0%

Jaci 408.951,75 6,9% 45,6% 8,0% 39,5%

José Bonifácio 1.208.057,72 10,6% 23,3% 13,9% 52,2%

Macaubal 169.811,67 25,9% 4,9% 20,0% 49,3%

Mendonça 168.786,84 8,8% 29,1% 18,8% 43,2%

Mirassol 1.809.488,58 2,2% 23,7% 13,8% 60,3%

Mirassolândia 173.047,73 53,3% 8,4% 13,8% 24,5%

Monte Aprazível 601.991,17 11,8% 20,2% 17,9% 50,1%

Neves Paulista 209.425,11 15,0% 15,3% 17,3% 52,5%

Nipoã 89.343,49 18,6% 8,7% 26,7% 46,0%

Nova Aliança 148.596,64 21,4% 15,6% 22,4% 40,6%

Nova Granada 428.351,81 20,2% 7,9% 19,7% 52,2%

Municípios VA total
Distribuição do Valor Adicionado %

Agropecuária Indústria Administração 
pública

Serviços 
privados

Olímpia 2.002.673,08 5,6% 22,6% 12,0% 59,8%

Onda Verde 157.734,30 18,6% 7,8% 16,6% 57,0%

Orindiúva 286.201,51 16,5% 30,7% 13,7% 39,1%

Palestina 322.480,53 30,5% 16,8% 17,1% 35,7%

Paulo de Faria 223.255,66 43,8% 5,1% 19,9% 31,3%

Planalto 128.938,52 26,5% 15,5% 24,2% 33,7%

Poloni 115.872,69 22,4% 16,6% 23,3% 37,7%

Potirendaba 440.633,96 10,0% 25,8% 17,7% 46,5%

Sales 144.025,06 22,2% 4,6% 22,4% 50,8%

São José  
do Rio Preto 17.762.387,72 0,3% 10,7% 10,2% 78,8%

Severínia 238.146,78 6,0% 3,9% 33,6% 56,5%

Tanabi 926.764,47 10,4% 32,1% 12,7% 44,8%

Ubarana 300.664,44 14,3% 53,3% 11,2% 21,2%

Uchoa 229.708,72 16,0% 20,8% 21,2% 42,0%

União Paulista 45.874,16 32,7% 4,7% 30,3% 32,3%

Urupês 398.819,60 23,4% 8,6% 16,3% 51,8%

Zacarias 91.977,79 45,3% 6,3% 22,2% 26,2%

RM SJRP 31.529.714,64 5,7% 15,6% 12,8% 66,0%

Estado de SP 2.076.841.443,06 1,7% 20,3% 9,4% 68,6%

Fonte: IBGE. Seade.
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V.2. Produção industrial
De acordo com o Seade, a RA de SJRP vem aumentando sua partici-
pação no total da indústria paulista. Conforme mostra o gráfico V.1, 
a contribuição passou de 1,9%, em 2003, para 2,5%, em 2016, com 
crescimento da produção e diversificação em termos de segmentos 
produtivos. Essa participação tem mais ênfase em São José do Rio 
Preto (de 0,8% para 1,3%), enquanto permanece relativamente es-
tável para os demais municípios da região.

GRÁFICO V.1. Evolução da participação da RA de São José  
do Rio Preto no Valor de Transformação Industrial (VTI)  
de São Paulo 2003 – 2016
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Fonte: Mapa da Indústria Paulista, 2016. Seade.

O município de São José do Rio Preto ganha destaque no aumento 
do valor de transformação industrial (VTI), passando de 13º no ran-
king estadual em vestuário e acessórios, em 2003 (0,8% do total), 

para 4º lugar, em 2016 (1,3%). No VTI de móveis, a região ganhou 
relevância com Mirassol, Jaci e São José do Rio Preto respondendo 
por 5,7%, 3,0% e 2,8%, respectivamente, em 2016. 

De acordo com dados do Seade, seis setores responderam por mais 
de 80% VTI da região em 2017, conforme gráfico V.2. O setor de 
produtos alimentícios representava 54,6% do VTI, seguido de mó-
veis (10,5%), biocombustíveis (4,7%), borracha e material plástico 
(4,4%), produtos de metal (4,1%) e aparelhos e materiais elétricos 
(3,7%). O segmento de máquinas e equipamentos tinha uma parti-
cipação de 1,8% no VTI da RMSJRP, sendo que a localização das in-
dústrias de bens de capital que destinam a produção para as plan-
tas fabris das usinas estão preferencialmente localizadas nas RMs 
de Piracicaba e de Ribeirão Preto.

GRÁFICO V.2. Distribuição do Valor da Transformação Industrial 
(VTI) da RMSJRP, por divisão da indústria (2017)

Fonte: Seade, 2017. 
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A indústria de produtos alimentícios está presente de forma pre-
ponderante na região - considerada juntamente com a RM de Ri-
beirão Preto, o epicentro do agronegócio do estado de São Paulo. A 
importância do segmento deve-se sobretudo às atividades de pro-
cessamento e beneficiamento de produtos agrícolas, principalmen-
te cana e laranja. A produção de alimentos está presente de forma 
preponderante em José Bonifácio (17% do total da região), Olímpia 
e São José do Rio Preto (ambos com 13%) e Orindiúva (11%). 

Mirassol abriga grande parte da indústria moveleira da RM – um 
setor que costuma se estruturar em polos regionais e apresenta 
um certo padrão de especialização. O polo estava centrado em três 
empresas líderes, fundadas em meados dos anos 1970, ao mesmo 
tempo em que havia a presença de um conjunto de micro e pe-
quenas empresas, que na maior parte dos casos foram criadas por 
ex-empregados das empresas líderes. As empresas estão concen-
tradas na produção de móveis residenciais, particularmente de pai-
néis de madeira reconstituídos. Outros municípios que contam com 
a presença de indústrias moveleiras na região são: Bálsamo, Jaci e 
Neves Paulista. 

Na produção de biocombustíveis, Severínia e Tanabi possuíam par-
ticipação de 2,4% e 1,9%, respectivamente, em 2016, na produção 
estadual (Mapa da Indústria, Seade). A região conta com o polo 
de desenvolvimento do setor de biocombustíveis, programa cria-
do pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado para 
incentivar, por meio de estímulos à pesquisa e à tecnologia, a im-
plantação de infraestruturas necessárias para o desenvolvimento 
e programas para qualificação de mão de obra e financiamentos.

O crescimento da estrutura industrial da região ganhou reforço a 
partir dos anos 1980, com a criação dos distritos industriais e dos 
mini distritos em São José do Rio Preto. Uma análise mais detalha-
da dessa política de desenvolvimento local será feita adiante.

V.3. Serviços – turismo e saúde
A atividade turística vem crescendo em todo o estado de São Pau-
lo30, movimento que ganhou mais força após a pandemia da co-
vid-19, devido à busca por viagens mais curtas e à procura de 
locais que tragam contato com a natureza. Em função dos re-
flexos que a atividade pode representar em vários campos, seja 
no planejamento urbano, na economia ou no meio ambiente, o 
planejamento da política pública voltada ao turismo mostra-se 
essencial, de forma a potencializar seus benefícios. A RMSJRP 
possui atrativos turísticos que podem e devem ser explorados no 
âmbito do PDUI, mas que requerem uma eficiente coordenação 
e um alinhamento regional.  O olhar regional sobre a atividade 
turística pode levar a uma redução das desigualdades econômi-
cas e sociais entre diferentes localidades, trazendo uma melhor 
distribuição dos benefícios econômicos advindos de possíveis au-
mentos de emprego e renda.

Um exemplo na região é o município de Olímpia, que até os anos 
2000 era voltado às atividades agrícolas, e descobriu um vetor 
turístico a partir da identificação e posterior exploração de águas 
termais. Olímpia é o primeiro Distrito Turístico do Estado de São 

30  O PIB do turismo no estado de São Paulo havia crescido 5,3% em 2019, e o setor repre-
sentava 9,3% do total da economia paulista, percentual que foi retraído para 7,2% em 2020. 
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Paulo, reconhecido a partir de uma inovação legislativa do Go-
verno do Estado de São Paulo (Lei nº 17.374/2021, regulamen-
tada posteriormente pelo Decreto nº 65.954/2021), que cria essa 
figura - áreas territoriais em um município ou em regiões que 
congreguem mais de uma cidade, e que atendam determinadas 
condições, como serem áreas “de relevante interesse cultural, 
histórico, ambiental, urbanístico e econômico, com vocação para 
atividade econômica de turismo nacional ou internacional”. O 
novo arranjo institucional alinha a política estadual com a mu-
nicipal – quando a localidade é reconhecida como Distrito Turís-
tico – ao criar a figura do Conselho Gestor, colegiado composto 
por representantes do Estado e dos municípios que compõem o 
Distrito (caso a área abarque mais de uma cidade), bem como de 
representantes da sociedade civil, cabendo ao Conselho Gestor 
de cada Distrito a sua gestão (Machado e Lane, 2021). O Conselho 
Gestor foi nomeado por meio do Decreto Estadual de 18/05/2022, 
composto por titulares de três secretarias estaduais, prefeito e 
vice-prefeito de Olímpia, quatro titulares de secretarias munici-
pais e alguns integrantes da sociedade civil.

Olímpia ocupa uma área aproximada de 803 Km², possui uma po-
pulação estimada em 52,5 mil habitantes e é considerado como 
um dos polos turísticos mais importantes do estado de São Pau-
lo. O município está localizado no Aquífero Guarani, e os poços 
perfurados garantem água a uma temperatura de 37 graus. De 
acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico (PDDT) 
do município31, a atividade turística representa atualmente 67% 

31  Através da Lei nº 4.505, de 28 de fevereiro de 2020, o município de Olímpia instituiu o 
Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico (PDDT).

da economia32. A atividade está centrada em parques aquáticos, 
sendo o principal deles o Thermas de Laranjais33, considerado o 
maior atrativo da estância turística.  O parque, que possui capa-
cidade para receber até 15 mil visitantes/dia, está instalado em 
uma área de cerca de 260 mil m², localizado no bairro de Santa 
Ifigênia, configurando um importante vetor de expansão da ur-
banização na porção norte da cidade. Dois outros atrativos turís-
ticos consolidados são: o parque aquático Hot Beach, localizado 
em área urbana, no distrito industrial do município, com área de 
80 mil m² e o Parque Temático Vale dos Dinossauros (área de 6 
mil m².) A prefeitura calcula que são 2.744 pessoas diretamente 
empregadas no setor de turismo, contando com meios de hos-
pedagem, alimentação e agências de turismo, sendo que parte 
desse total se refere à mão de obra temporária.  

Em 2019, o município recebeu quase três milhões de visitantes, 
sendo que o número de leitos de hospedagem cresceu 76% entre 
2020 e 2021. Em 2018, eram 19,7 mil leitos, acrescidos de 518 
em casas de temporada. Essa é uma preocupação do município, 
expressa no planejamento estratégico do PDDT, já que o cres-
cimento expressivo dos estabelecimentos destinados a receber 
turistas deve manter coerência com os avanços da infraestrutura 
urbana, como abastecimento de água, esgoto, coleta de resíduos 
sólidos urbanos e viário. Também é importante destacar que o 
padrão tipológico dos hotéis e equipamentos ligados à atividade 
turística se diferencia do restante da cidade, contando com verti-

32  Prefeitura Municipal de Olímpia. Acesso em 15/07/2022. https://www.olimpia.sp.gov.br/
arquivos/2019_11_18_pddt_2019_volume_i_inventario_oferta_turistica_rev_19101404.pdf.

33  De acordo com o Plano Diretor de Turismo, o Thermas é o parque aquático mais visitado 
da América Latina e um dos dez mais visitados do mundo.
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calização expressiva e maior densidade construtiva. A expansão 
desses edifícios na zona norte da cidade, em área reconhecida 
pelo regramento urbanístico vigente, responde ao fluxo crescen-
te de visitantes atraídos pelas atividades turísticas, o que gera 
também desdobramentos no setor imobiliário, que passa a con-
tar com produtos ainda pouco frequentes no município.

Outro ponto de atenção está ligado à dificuldade na contratação 
de mão de obra para o setor. Machado e Lane (2021), em entrevis-
tas estruturadas com a comunidade local, notam que a qualifica-
ção da mão de obra local se apresenta como um problema que a 
cidade enfrenta, sob perspectivas diferentes. Um dos problemas 
é a resistência de trabalhadores em cumprir carga horária fora 
do horário convencional. De acordo com os autores, há um cho-
que entre a demanda turística e a cultura local, ressignificada 
pelo horário de trabalho usual de prestação dos serviços (manhã 
e tarde) e pela necessidade de atendimento à demanda turística 
(fim do dia, noite e madrugada).

Para aproveitar o aumento da oferta de infraestrutura hotelei-
ra e de hospedagem, a prefeitura enxerga grande potencialidade 
no turismo cultural, particularmente incentivando as atividades 
ligadas ao folclore. Conhecida como a capital do folclore, título 
concedido por meio da Lei Federal 13.566/2017, há mais de 50 
anos, Olímpia sedia o Festival do Folclore – festa realizada anual-
mente no mês de agosto -, e conta também com o Museu de His-
tória e Folclore Maria Olímpia, um dos mais completos acervos 
sobre o tema. O intuito é oferecer o folclore como produto com-
plementar aos parques, estimulando apresentações de danças, 
teatro com lendas folclóricas, oficina de brinquedos folclóricos, 

gastronomia, contação de estórias e causos, moda de viola, expo-
sição de artes plásticas, cinema e outras34. 

Outros atrativos turísticos na RMSJRP incluem as atividades 
pesqueiras e de aquicultura, em função das bacias hidrográficas 
presentes na região. No Rio Grande, destaca-se a possibilidade 
de incentivo a esse tipo de turismo nos municípios de Icém, Pa-
lestina, Nova Granada, Paulo de Faria e Orindiúva. No Rio Tie-
tê, destaca-se o turismo de pesca em Sales. Em São José do 
Rio Preto, destacam-se os mananciais da região do rio Turvo, a  
27 km da cidade.

Há praias de água doce espalhadas pela região, com destaque 
para Adolfo, Mendonça, Sales e Ubarana.  Sales possui a Praia 
do Torres, Praia do Cervinho, Praia do Richelieu - de água doce, 
formadas pelo Rio Tietê e Cervinho. Ibirá é uma estância hidro-
mineral, conta com o Parque das Termas de Ibirá, com fontes de 
água com vanádio, que tem poder cicatrizante e antioxidante. Em 
Uchoa, há o Museu de Paleontologia Pedro Candolo, que reúne 
600 peças, entre restos de dinossauros e fósseis de seres que 
habitaram a região no período Cretáceo.

A infraestrutura de saúde situada no município polo merece des-
taque, já que apresenta um perfil diferenciado e mostra-se cen-
tral no desenvolvimento econômico e social não só de São José do 
Rio Preto, como de toda a região. Com planejamento integrado, 
o município desenvolveu um conjunto de políticas estruturadas 

34  Prefeitura Municipal de Olímpia. Acesso em 14/07/2022. https://www.olimpia.sp.gov.br/
arquivos/volume_iv_-_planejamento_estratEgico_19105931.pdf
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na área da saúde, com a participação de organismos de todos os 
níveis de governo, além de suplementadas pela iniciativa privada 
(BOLÇONE, 2008). 

O complexo médico-hospitalar do município é um polo reconhe-
cido como centro de saúde regional e nacional, formado pelo 
Hospital de Base (HB), ligado à Fundação Faculdade de Medicina 
de Rio Preto (Famerp). A partir de 1994, a Funfarme foi dividida, 
sendo que a faculdade passou a ser uma autarquia hospitalar e 
o hospital se manteve como fundação filantrópica. A partir dos 
anos 1990, o HB iniciou uma fase de pesados investimentos que 
fazem com que atualmente ele se posicione como um dos maio-
res e mais importantes complexos médico-assistencial e hos-
pitalar não só do estado de São Paulo, mas ampliando também 
sua área de abrangência nacional, atendendo pacientes de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná e Minas Gerais. O hos-
pital é referência nacional em atendimentos de alta complexida-
de (como transplantes de órgãos e tecidos, e cirurgia cardíaca 
pediátrica, entre outros) e realiza cerca de 46.000 atendimentos 
por mês, feitos por quase 1.089 médicos e residentes e outros 
1.653 profissionais da saúde.  Conta hoje com 30 especialidades 
e 117 subespecialidades médicas, 158 leitos de UTI, 25 salas ci-
rúrgicas e 85% do atendimento público, por meio do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Além do HB, o complexo reúne o Hospital da 
Criança e Maternidade, o Ambulatório Geral de Especialidades, o 
Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação 
Lucy Montoro. A Funfarme, com uma excelente captação de re-
cursos (entre 2020 e 2021 da ordem de R$ 104 milhões), permitiu 
um contínuo aperfeiçoamento do complexo, com novas infraes-
truturas e laboratórios. Outros dois hospitais também são refe-

rência na região: 1. Hospital Estadual João Paulo II, que atende 
baixa e média complexidade, especialmente de pacientes enca-
minhados pelos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMES) 
da região e 2. Associação Portuguesa de Beneficência (Hospital 
Infante Dom Henrique)  voltada ao atendimento de alta complexi-
dade em várias especialidades e que possui uma área de ensino 
e pesquisa, com cursos de extensão acadêmica.

A rede assistencial experimentou forte expansão nas últimas dé-
cadas o que reforçou o papel do município como polo regional de 
assistência médica e centro de pesquisas. No aspecto econômi-
co, o processo de municipalização da saúde induziu os municípios 
a aumentarem seus gastos orçamentários com saúde nesse se-
tor. Contudo, em SJRP verifica-se forte elevação desses gastos a 
partir de 1988. As despesas com recursos próprios por habitante 
aumentaram de R$ 30,95 (1998) para R$ 147,71 (2006), o que con-
tribuiu para a consolidação do papel da saúde na economia local 
(BOLÇONE, 2008).

O município exerce grande atração de pessoas durante todo o ano 
em decorrência do turismo de negócios, como exemplo, a Feira 
Internacional de Negócios e Turismo do Mercosul; das atividades 
e feiras agropecuárias, do comércio diversificado, além da já ci-
tada grande movimentação na área de saúde. Abriga também um 
polo joalheiro, composto basicamente por micro e pequenas em-
presas e que se organiza na forma de um Arranjo Produtivo Local 
(APL) 35. Há um projeto de competitividade em curso, desenvolvido 

35  Em 2022, houve a inauguração do Polo Joalheiro José Pascoal Costantini, um condomí-
nio empresarial de 78.000 m², localizado às margens da Rodovia Washington Luiz, que pode 
abrigar mais de 30 empresas.
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pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), com apoio da Prefeitura, do Sindicato da Indústria Joa-
lheira do Estado de São Paulo, do Instituto Brasileiro de Gemas 
e Metais, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). 
No segmento de cultura, cabe destacar o Festival Internacional 
de Teatro de São José do Rio Preto (FIT Rio Preto), que possui 53 
anos de história e 20 anos de edição internacional, contando com 
atrações de vários países da América Latina e Europa.  

Também é sede do Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvi-
mento do Pescado Continental, do Instituto de Pesca do Estado 
de São Paulo, órgão da Secretaria de Agricultura. As pesquisas 
abrangem, entre outros temas, o desenvolvimento e adaptações 
de técnicas de cultivos de organismos aquáticos e o desenvolvi-
mento de inovações tecnológicas na aquicultura.

V.4. Produção agropecuária  
A RMSJRP possui destaque na produção agropecuária do estado 
de São Paulo, contando com uma agricultura moderna e dinâmica. 
A região responde por 6,4% das lavouras temporárias do estado e 
por 7,6% das lavouras permanentes, de acordo com dados do IBGE 
para a produção agrícola municipal em 2020. Nas lavouras tempo-
rárias, cabe destaque aos municípios de Olímpia (8,9%), José Boni-
fácio (8,8%), Paulo de Faria (7,9%) e Tanabi (5,4%). A principal cul-
tura relacionada à lavoura temporária é a da cana-de-açúcar. Nas 
lavouras permanentes, os principais municípios produtores são 
Olímpia (9,1%), Nova Granada (8,9%), Irapuã (6,9%), Mirassol (5,8%) 
e Tanabi (5,1%), tendo a laranja como principal produto, com 6,4% 
da área total do estado. (Tabela V.3). 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 do 
estado. O amendoim também figura como importante lavoura, res-
pondendo por 10,6% da produção de São Paulo. A soja não mostra 
participação relevante no total do estado - a região é responsável 
por apenas 2,4% da área plantada em São Paulo.
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MAPA V.1. Produção agrícola municipal – Lavouras por área plantada ou área destinada à colheita – 2020
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MAPA V.2. Efetivo dos rebanhos – Bovinos 2020 
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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, de acordo com dados da Pesquisa de Pecuária Municipal 
do IBGE para o ano de 2020. Em relação à criação de bovinos, mais 
de 45% são originários de 6 municípios: José Bonifácio (9,2% do 
total), Tanabi (7,2%), Potirendaba (6,5%), Nova Granada (6,3%) e Pa-
lestina e Monte Aprazível (5,8% cada). Nota-se que apenas Potiren-
daba, dentre os citados, exibiu crescimento no efetivo de cabeças, 
com aumento de 47% ante 2012.

O complexo sucroenergético ocupa papel de destaque na RM. O Es-
tado de São Paulo lidera a produção de cana-de-açúcar no país, 
respondendo por 54,1% da quantidade produzida na safra 2020/21, 
e foi responsável pela produção de 48,4% de etanol (14,3 bilhões de 
litros) e 63,2% do açúcar (26,0 milhões de toneladas). A RMSJRP 
produziu 36,2 milhões de cana-de-açúcar no ano de 2020, mais de 
8% da quantidade gerada no Estado. 

O setor sucroalcooleiro está organizado basicamente em três es-
tágios: plantação e cultivo da cana-de-açúcar; produção do açúcar, 
etanol e energia; e comercialização do produto final. Tradicional-
mente, as empresas do setor atuam em todos os estágios por um 
processo de verticalização da produção agrícola e industrial. Na 
maioria dos casos, porém, não são autossuficientes em todas as 
etapas e se utilizam parcerias e contratos de longo prazo, princi-
palmente, para as atividades de fornecimento de cana-de-açúcar 
e comercialização, mantendo o seu foco nas etapas de produção 
industrial. 

O salto mais expressivo na área plantada de cana-de-açúcar na re-
gião ocorreu entre 2000 e 2010, período no qual a participação no 
total do estado passa de 4% para 8%.36 Entre 2010 e 2020, a área 
plantada de cana aumentou 6,3%, abaixo do crescimento observado 
no estado de São Paulo, de 8,8%, mas ainda revelando expressivo 
aumento. A cana-de-açúcar ocupava 456 mil hectares em 2020 na 
região, com mais de 30% da área plantada fixada em quatro municí-
pios: Olímpia (9,7%), Paulo de Faria (8,1%), José Bonifácio (7,9%) e 
Tanabi (5,3%), o que equivale a 140 mil hectares dedicados à planta-
ção de cana. O restante encontra-se bastante pulverizado entre os 
demais municípios. A cada cinco anos, em média, os canaviais têm 
que ser renovados e, por isso, cerca de 20% da área é ocupada com 
outras culturas, principalmente soja e amendoim. É nesse espaço 
da renovação dos canaviais que o estado de São Paulo cultiva 94,7% 
de seu amendoim, daí a importância dessa cultura destacada aci-
ma (EMBRAPA, 2018).

36  Nesse período houve grande incentivo ao setor sucroalcooleiro, em função do salto nas 
vendas de veículos movidos a álcool, dado o aumento de preços de combustíveis fósseis.
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MAPA V.3. Produção agrícola municipal – cana-de-açúcar - 2020



114

MAPA V.4. Localização das usinas e área plantada de cana-de-açúcar – RMSJRP
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De acordo com Castillo (2015), um primeiro ponto da geografia in-
dustrial dos derivados de cana diz respeito às relações espaciais 
entre as plantações e as unidades fabris. A cana-de-açúcar não 
pode ser armazenada, já que começa a se degradar logo depois 
da colheita e deve ser processada imediatamente, o que implica, 
entre outros fatores, na proximidade entre os canaviais e a unidade 
de processamento da matéria-prima. Além da distância, na qual a 
usina deve estar localizada, a um raio de 40 km a 50 km dos cana-
viais, há a distância medida em custo e tempo, fazendo com que 
o abastecimento das usinas seja central na organização do ciclo 
produtivo. Também a questão do relevo e da proximidade das fon-
tes hídricas constituem fatores determinantes para a escolha da 
região a ser explorada. Como consequência disso, Castillo (2015) 
afirma que ocorre um “engessamento do uso do território; ou seja, 
uma vez que a indústria tenha sido implantada, necessariamente, 
vai haver o cultivo da cana-de-açúcar nas proximidades”. De fato, 
observando-se o crescimento da área plantada de cana do ponto de 
vista intrarregional, não há alteração no cenário entre 2010 e 2020, 
ou seja, os municípios com maior área plantada em 2010 permane-
cem 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) 37 .

37  Interessante análise pode ser encontrada no relatório de Levantamento Sócio Econômico 
produzido como material de consulta da audiência pública do Zoneamento Ecológico Econô-
mico do Estado de São Paulo, EE, mostrando como as modificações na composição agrope-
cuária e florestal paulista estão associadas com a intensificação do comércio internacional, 
o desenvolvimento da bioenergia, principalmente etanol, e a modernização e o uso de novas 
tecnologias, que produziram alterações quantitativas e qualitativas no arranjo do espaço 
agropecuário paulista. De 1990 até 2005, o grupo predominante era o de pastagens, com 
mais de 10 milhões de hectares, que correspondiam a cerca de 50% da área rural do estado. 
A partir de 2005, os números indicaram significativa redução de área e, em 2015, o estado 

O complexo sucroenergético, açúcar e etanol, ocupa papel de des-
taque na pauta de exportação do país, ficando em quarto lugar em 
termos de valores em 2021. Em São Paulo, o setor representou 
34,4% do total de exportações do agronegócio, ou US$ 6,5 bilhões, 
com o açúcar correspondendo a 84,6% e o álcool 13,6% (ANGELO 
ET AL. 2022). As exportações de açúcar por parte da RMSJRP equi-
valem a cerca de 6,4% do total do estado, tendo Potirendaba, Tana-
bi, Mendonça e Planalto como principais exportadores.

Segundo a PIA-Produto 2019 (IBGE), o Estado de São Paulo é o 
maior produtor de açúcar do Brasil, responsável por 62% da pro-
dução do País. Um dos fatores que explicam essa concentração 
é a alta produtividade das lavouras de cana-de-açúcar em São 
Paulo, em função de contínuos melhoramentos desde os anos de 
1970, impulsionados pelas políticas públicas voltadas a incenti-
var o setor. No interior do estado de São Paulo, a Cooperativa 
de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de 
São Paulo (Copersucar) teve papel de destaque no incremento da 
produtividade, realizando pesquisas, com a presença de labora-
tórios, campos experimentais e profissionais altamente qualifi-
cados (IBGE, 2017).

A alta capacidade de moagem das usinas faz delas grandes consu-
midoras de matéria-prima. Assim, a instalação de uma usina pro-

destinava 6,9 milhões de hectares para as pastagens, equivalentes a 33% da área rural do 
estado. A partir de 2000, o grupo de culturas semiperenes, em que a cana para indústria ocu-
pa a quase totalidade (97,3%) da área em questão, teve um aumento significativo, dobrando 
sua área: de pouco menos de 3 milhões de hectares em 2000, finalizou o ano de 2015 com 
6,3 milhões de hectares, o que representou 30% da área rural paulista. Essa redução de área 
de pastagens teve início a partir dos anos 2000, com a entrada dos carros bicombustíveis e o 
aumento da venda dos automóveis.
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cessadora influi na produção agrícola da região em seu entorno, 
uma vez que costuma demandar enorme quantidade de cana-de-
-açúcar colhida tanto dentro como fora de suas terras. Para isso, 
busca-se a aquisição de novas propriedades rurais ou a formação 
de um conjunto de arrendamentos de terras e/ou parcerias com 
plantadores/fornecedores.

A grande indústria da cana-de-açúcar produz, principalmente, açú-
car, etanol e, como subproduto, energia elétrica, obtida a partir da 
queima do bagaço da matéria-prima em centrais termelétricas. 
Trata-se do segmento mais moderno do complexo agroindustrial 
da cana-de-açúcar, no qual há a hegemonia do capital industrial, 
cujos investimentos em pesquisa e tecnologia são elevados. 

Grande parte das usinas produtoras de açúcar tem equipamentos 
instalados para a produção de etanol e praticamente todas elas 
produzem energia a partir do bagaço resultante do processamento 
da cana-de-açúcar. Essa energia é usada para abastecer as usinas, 
autossuficientes em sua maioria, no entanto, dependendo de sua 
capacidade produtora, a energia pode ser vendida e entrar na rede 
de distribuição de energia elétrica nacional.

Relacionado à produção de laranja, o Brasil é o maior produtor 
mundial e o estado de São Paulo é responsável por 73% da produ-
ção nacional. Três municípios respondiam por 40% da área desti-
nada à colheita da região em 2020, de acordo com o IBGE, sendo 
eles: Nova Granada (15%), Olímpia (14,3%) e Irapuã (10,6%). Houve 
expressiva queda da área de cultivo nos últimos 10 anos, especial-
mente entre as safras 2011/12 e 2014/15, quando foi verificada uma 
grande evasão de produtores da atividade, período hoje conhecido 
por “crise de preços da citricultura” (Cepea, 2021)38. Apesar da que-
da da área de cultivo, observada em todo o estado de São Paulo, 
o setor experimentou forte aumento da produtividade, relacionado 
a melhorias na implantação e manejo do pomar e no aumento na 
densidade de plantio: entre 2001 e 2015 a área destinada ao cultivo 
de laranja no estado de São Paulo reduziu em 29%, a produção de 
laranja reduziu apenas 9,2% e a produtividade apresentou um au-
mento de 27% (ERPEN, MUNIZ, MORAES E TAVANO, 2018). 

38  https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/hf-brasil-cepea-o-que-mudou-na-citricul-
tura-nos-ultimos-10-anos.aspx. Acesso em 18/07/2022.
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MAPA V.5. Produção agrícola municipal – Área destinada à colheita de laranja – 2020
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TABELA V.3. Área plantada, área destinada à colheita e valor da produção das lavouras temporárias  
e permanentes na Região Metropolitana de São José do Rio Preto – 2020

Municípios
Área 

plantada 
(Hectares)

Valor da 
produção (Mil 

Reais)

Área destinada 
à colheita 
(Hectares)

Valor da 
produção (Mil 

Reais)

Adolfo 6.696 58.992 1.829 29.536 
Bady Bassitt 3.471 20.716 241 3.434 
Bálsamo 7.450 43.809 2.535 22.189 
Cedral 5.631 29.642 778 8.985 
Guapiaçu 16.739 88.788 2.048 34.647 
Ibirá 14.024 88.400 878 14.152 
Icém 10.960 62.774 951 14.327 
Ipiguá 2.983 20.923 678 9.205 
Irapuã 13.484 94.326 4.008 71.419 
Jaci 7.591 48.677 932 7.426 
José Bonifácio 44.624 258.614 2.510 28.788 
Macaubal 7.225 45.567 960 18.243 
Mendonça 8.210 48.345 239 3.769 
Mirassol 9.290 51.371 3.387 37.136 
Mirassolândia 4.811 26.859 2.153 19.552 
Monte Aprazível 18.328 104.120 2.776 29.558 
Neves Paulista 9.508 54.699 1.328 14.909 
Nipoã 5.488 27.443 940 13.680 
Nova Aliança 9.313 53.753 521 5.592 
Nova Granada 19.513 117.123 5.145 90.908 

Municípios
Área 

plantada 
(Hectares)

Valor da 
produção (Mil 

Reais)

Área destinada 
à colheita 
(Hectares)

Valor da 
produção (Mil 

Reais)

Olímpia 45.333 269.485 5.264 68.918 
Onda Verde 10.281 61.364 1.998 25.392 
Orindiúva 14.320 86.377 356 5.001 
Palestina 30.828 204.608 2.730 34.213 
Paulo de Faria 40.508 292.413 1.446 26.887 
Planalto 13.672 65.029 1.179 9.672 
Poloni 6.605 35.173 1.251 11.878 
Potirendaba 14.723 91.703 898 15.831 
Sales 13.915 82.125 379 7.600 
S. J. do Rio Preto 5.790 36.958 803 8.380 
Severínia 7.100 33.109 1.200 20.062 
Tanabi  27.350 159.615 2.990 39.729 
Ubarana 14.202 96.516      1.071 17.034 
Uchoa 14.358 90.937       655 8.529 
União Paulista 4.334 24.246 378 3.043 
Urupês 18.762 108.335 2.815 97.226 
Zacarias  9.666 58.362 417 5.404 
RM SJRP 509.636 3.097.487 58.132 860.065 
Estado SP 8.068.262 51.657.286 795.066 16.355.769 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal. IBGE
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V.5. Comércio exterior
A importância em destacar o tema do comércio exterior neste pa-
norama regional diz respeito à possibilidade de analisar alguns da-
dos desagregados que permitam levantar a heterogeneidade dos 
vínculos de comércio na região, além da pauta exportadora e im-
portadora. 

Em 2021, a RMSJRP respondeu por 1,2% das exportações e 0,3% 
das importações do estado de São Paulo. A RM registrou saldo co-
mercial positivo de US$ 502 milhões, com sinal contrário em rela-
ção ao estado, que mostrou déficit comercial de US$ 9,7 bilhões. 

Nas exportações, os destaques da região foram para José Bonifácio 
(US$ 87,26 milhões), Potirendaba (US$ 80,5 milhões) e Orindiúva 
(US$ 78,5 milhões), ao mesmo tempo em que exibem também os 
maiores saldos positivos, já que suas importações são muito baixas. 
São municípios que têm a economia baseada no setor agroindus-
trial da cana-de-açúcar e bovinos, o que faz com que suas vendas 
externas se concentrem basicamente nos seus derivados. Como 
destino das exportações, José Bonifácio dirige a maior parte das 
vendas para Israel e Chile e teve nas i) carnes e miudezas; ii) outros 
produtos de origem animal e iii) óleos essenciais, quase 90% do 
total exportado em 2021. Para Potirendaba, o açúcar foi o principal 
e único produto da pauta em 2021, destinado principalmente para 
Índia e China. Orindiúva exportou açúcar e preparações alimentí-
cias diversas, tendo a Noruega como principal parceira comercial. 

Mas é interessante analisar o comércio exterior do município de 
São José do Rio Preto. Suas  exportações foram de US$ 28 milhões 
em 2021, valor abaixo dos municípios acima citados mas com uma 

pauta bem mais complexa e bastante diversificada: foram exporta-
das 46 categorias de produtos (de acordo com o Sistema Harmo-
nizado de Descrição e Codificação), com destaque em valor para 
veículos automóveis, tratores, partes e acessórios; óleos essen-
ciais e resinoides; reatores nucleares, caldeiras, máquinas, apa-
relhos e instrumentos mecânicos; instrumentos e aparelhos de 
ótica e médico-cirúrgicos, móveis, mobiliários médico-cirúrgicos, 
dentre os principais produtos. Mas figuram também nas vendas 
externas, produtos como máquinas, aparelhos e materiais elétri-
cos, borracha, plástico e vestuário. Os Estados Unidos e Chile se 
destacam como principais destinos das exportações. Também nas 
importações, a pauta é bem heterogênea, incluindo produtos como 
reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 
mecânicos; instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia; produ-
tos farmacêuticos e móveis, mobiliários médico-cirúrgicos e col-
chões, dentre outros. O principal produto importado foram peixes e 
crustáceos, no ano de 2021. A compra provém da China e Chile em 
maior medida. Verifica-se grande complementaridade nas pautas 
de exportação e importação do município, principalmente nos pro-
dutos da indústria de transformação. 

Se os produtos alimentícios (basicamente açúcar) são bastante 
significativos nos valores exportados, notam-se relevantes engates 
internacionais das empresas instaladas em São José do Rio Pre-
to, o que amplia a complexidade de suas funções na rede urbana. 
Para Catelan (2012), quanto mais as articulações com agentes da 
escala global se fortalecem, mais as cidades médias se consolidam 
como centros regionais, e mais elas se tornam nós de articulações 
do capital global. As empresas ampliam os fluxos interescalares, 
transformam as conexões e seus graus de importância na rede, 
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e promovem maior fluidez econômica e territorial. Esse perfil de 
relações comerciais do município-sede mostra-se como notável 
impulsionador regional e pode direcionar a economia da região na 
atração de investimentos produtivos.

TABELA V.4. Comércio exterior - RMSJRP - 2021

Municípios

Valores em US milhões Participação % na RM SJRP
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Adolfo — — — 0,0% 0,0% 0,0%
Bady Bassitt 0,00 0,16 -0,15 0,0% 0,1% 0,0%
Bálsamo 0,10 0,26 -0,16 0,0% 0,1% 0,0%
Cedral 0,08 0,93 -0,84 0,0% 0,5% -0,2%
Guapiaçu 62,33 0,49 61,84 9,0% 0,3% 12,3%
Ibirá 0,15 0,01 0,14 0,0% 0,0% 0,0%
Icém — — — 0,0% 0,0% 0,0%
Ipiguá — 0,30 -0,30 0,0% 0,2% -0,1%
Irapuã 0,34 — 0,34 0,0% 0,0% 0,1%
Jaci 3,88 0,01 3,86 0,6% 0,0% 0,8%
José Bonifácio 87,26 0,78 86,48 12,6% 0,4% 17,2%
Macaubal — — — 0,0% 0,0% 0,0%
Mendonça 64,00 0,52 63,48 9,3% 0,3% 12,6%
Mirassol 10,61 13,79 -3,18 1,5% 7,3% -0,6%
Mirassolândia — — — -— — —
Monte Aprazível 21,84 1,22 20,63 3,2% 0,6% 4,1%
Neves Paulista 3,38 0,00 3,38 0,5% 0,0% 0,7%

Municípios

Valores em US milhões Participação % na RM SJRP
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Nipoã — — — — — —
Nova Aliança — 0,07 -0,07 0,0% 0,0% 0,0%
Nova Granada 6,57 4,53 2,05 1,0% 2,4% 0,4%
Olímpia 57,72 3,76 53,96 8,3% 2,0% 10,7%
Onda Verde — 0,06 -0,06 0,0% 0,0% 0,0%
Orindiúva 78,50 1,12 77,37 11,4% 0,6% 15,4%
Palestina — 13,28 -13,28 0,0% 7,0% -2,6%
Paulo de Faria — 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
Planalto 52,86 — 52,86 7,6% 0,0% 10,5%
Poloni — 0,46 -0,46 0,0% 0,2% -0,1%
Potirendaba 80,48 0,05 80,43 11,6% 0,0% 16,0%
Sales 0,00 — 0,00 0,0% 0,0% 0,0%
São José do Rio 
Preto 28,20 146,82 -118,63 4,1% 77,7% -23,6%

Severínia 12,51 — 12,51 1,8% 0,0% 2,5%
Tanabi 68,51 0,11 68,40 9,9% 0,1% 13,6%
Ubarana 5,01 — 5,01 0,7% 0,0% 1,0%
Uchoa 45,37 — 45,37 6,6% 0,0% 9,0%
União Paulista — — — — — —
Urupês 1,59 0,31 1,28 0,2% 0,2% 0,3%
Zacarias — — — — — —

RM SJRP 691,28 189,04 502,24 1,2% 0,3% -5,1%

Estado SP 57.419,34 67.214,39 -9.795,05  

Fonte: Fundação Seade. 2021
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V.6. Emprego, renda e qualificação da mão de obra
Em 2020, havia 248.627 empregos formais na Região Metropolitana 
de São José do Rio Preto, o que correspondia a 1,88% do emprego 
formal no estado de São Paulo. São José do Rio Preto respondia 
por 54,89% do total de empregos na região. Entre 2016 e 2020, o 
emprego na RM cresceu 4,2%, ritmo bem acima do total do Estado 
(0,4%), expressão do dinamismo produtivo da região.

O ritmo de crescimento nesse período foi maior em Planalto, qua-
se duplicando o número de empregos formais, seguido de Cedral 
(95,7%). Por outro lado, os municípios de Icém, Monte Aprazível, 
Nipoã, Ipiguá, Neves Paulista, José Bonifácio, Paulo de Faria, Seve-
rínia, União Paulista, Macaubal, Ubarana e Palestina registraram, 
no período, decréscimo do emprego formal, sendo Icém o que mos-
trou a maior queda (71,0%).

GRÁFICO V.3. Emprego formal RMSJRP – Variação % 2016-2020
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MAPA V.6. Empregos formais por município - RMSJRP
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MAPA V.7. Estabelecimentos por município - RMSJRP
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MAPA V.8. Localização do emprego por setor de atividade - em % - 2020
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Por setor de atividade, os serviços são o segmento que mais gera 
emprego formal da RM de São José do Rio Preto, tendo uma parti-
cipação equivalente a 44,5%. O comércio e a indústria têm também 
papéis importantes na região, com 22,8% e 23,5%, respectivamen-
te, valores que se assemelham à distribuição observada no estado 
de São Paulo. Entretanto, a indústria possui mais representação na 
RM do que no estado.

Os municípios de Orindiúva, Onda Verde e Ubarana se destacam 
no emprego industrial, com mais de 60% alocado nesse segmen-
to. Palestina, Planalto e Mendonça, por sua vez, concentram mais 
de 50% de seus respectivos empregos na agropecuária. Embora 
apresentem percentuais importantes de estabelecimentos neste 
setor, têm a maioria deles concentrados nas áreas de comércio e 
de serviços. Já os municípios de Paulo de Faria e Zacarias têm mais 
de 50% de seus estabelecimentos no setor da agropecuária, mas 
os vínculos de emprego não passam de 30%, aproximadamente. É 
possível notar uma relação entre os eixos rodoviários presentes na 
região e a maior participação relativa dos empregos industriais em 
alguns municípios, como Mirassol, Guapiaçu e Tanabi, reforçando 
a percepção da importância do potente viário existente na região.

No que tange à distribuição do emprego industrial por intensidade 
tecnológica, é possível notar uma concentração do emprego em in-
dústrias de baixa e média tecnologia. Na RM, 76,2% dos empregos 
industriais são gerados em indústrias de baixa e média-baixa tec-
nologia, segmentos que respondem por 55,9% do emprego indus-
trial no estado. 

GRÁFICO V.4. Distribuição do emprego na indústria na RMSJRP  
e no estado, por nível tecnológico – 2019 (em %)
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Fonte: Rais. Ministério da Economia. Elaboração Fundação Seade.

Nos serviços, a parcela do emprego não intensiva em conhecimento 
é menor na RMSJRP (55%) do que a média do estado (64%)39. Na 
região, 23,8% são intensivas em conhecimento social, sendo maior 
que a média estadual, o que provavelmente se deve aos sofisticados 
serviços de saúde localizados no município-sede. Adicionalmente, 
a RM supera a média do estado em serviços intensivos em conhe-
cimento financeiro (10% ante 7%, respectivamente), o que se deve 
ao fato de que São José do Rio Preto apresenta posição privilegiada 
de centralização na compensação bancária, não só da região, mas 
também cumprindo esse papel para alguns municípios de Minas 
Gerais e Mato Grosso do Sul. 

39  A segmentação do emprego em serviços por intensidade tecnológica foi elaborada de 
acordo com metodologia trazida por Abdal, Alexandre, Carlos Eduardo Torres-Freire, and 
Victor Callil. “Rethinking sectoral typologies: A classification of activity according to kno-
wledge and technological intensity.” RAI Revista de Administração e Inovação 13.4 (2016): 
232-241.
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GRÁFICO V.5. Distribuição do emprego no setor de serviços na 
RMSJRP e no estado, por nível de intensidade de conhecimento – 
2019 (em %)
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Fonte: Rais. Ministério da Economia. Elaboração Fundação Seade.

Aproximadamente 60% do emprego formal na RM é gerado em em-
presas entre 4 e 99 funcionários. Empresas de grande porte, com 
500 ou mais de 1.000 funcionários, têm participação menor na re-
gião comparativamente ao estado.

TABELA V.5. Emprego formal por tamanho  
do estabelecimento – RMSJRP – 2020

Municípios Total do 
Emprego

Tamanho da unidade local  
(em número de empregados) (%)

De 4  
a 19

De 20  
a 99

De 100  
a 499

De 500 
a 999

Acima  
de 1000

Adolfo 975 21,7 31,0 47,3 0,0 0,0
Bady Bassitt 3.693 33,2 34,6 15,5 16,7 0,0
Bálsamo 1.611 39,2 33,2 27,6 0,0 0,0
Cedral 4.693 21,1 23,4 13,1 0,0 42,3
Guapiaçu 5.067 25,0 21,8 7,0 22,4 23,8
Ibirá 2.013 43,8 39,7 16,5 0,0 0,0
Icém 993 37,0 21,1 41,9 0,0 0,0
Ipiguá 928 33,7 40,6 25,6 0,0 0,0
Irapuã 999 55,5 18,4 26,1 0,0 0,0
Jaci 3.016 15,0 22,4 62,5 0,0 0,0
José Bonifácio 9.379 36,9 17,4 25,7 9,1 10,9
Macaubal 1.617 26,5 11,8 16,0 45,8 0,0
Mendonça 2.430 11,6 12,3 34,4 0,0 41,6
Mirassol 15.333 34,4 29,1 25,1 3,6 7,8
Mirassolândia 790 26,5 30,6 42,9 0,0 0,0
Monte Aprazível 4.227 38,5 19,0 26,4 16,2 0,0
Neves Paulista 1.550 31,4 24,8 43,7 0,0 0,0
Nipoã 540 37,4 26,1 36,5 0,0 0,0
Nova Aliança 1.447 28,5 10,6 22,3 38,6 0,0
Nova Granada 2.805 44,6 35,7 0,0 19,8 0,0
Olímpia 16.113 31,5 23,5 21,2 0,0 23,8
Onda Verde 2.396 10,1 11,9 31,7 0,0 46,3
Orindiúva 3.086 11,6 5,1 19,6 0,0 63,7
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Municípios Total do 
Emprego

Tamanho da unidade local  
(em número de empregados) (%)

De 4  
a 19

De 20  
a 99

De 100  
a 499

De 500 
a 999

Acima  
de 1000

Palestina 2.550 24,5 7,1 35,8 32,5 0,0
Paulo de Faria 1.010 48,5 15,0 36,4 0,0 0,0
Planalto 2.202 12,5 4,9 26,9 0,0 55,7
Poloni 1.137 27,7 20,7 51,6 0,0 0,0
Potirendaba 4.592 25,1 14,3 22,2 11,3 27,2
Sales 883 48,4 16,6 35,0 0,0 0,0
S.J. do Rio Preto 13.6474 35,8 28,2 19,2 6,5 10,2
Severínia 2.161 32,6 28,2 15,3 23,9 0,0
Tanabi 5.586 29,4 19,5 19,6 11,9 19,6
Ubarana 1.417 14,7 7,4 33,3 44,6 0,0
Uchoa 1.300 48,2 8,0 43,8 0,0 0,0
União Paulista 268 27,2 19,4 53,4 0,0 0,0
Urupês 2.767 46,0 38,5 15,5 0,0 0,0
Zacarias 579 37,0 21,8 41,3 0,0 0,0
RM SJRP 248.627 33,4 25,4 21,6 7,1 12,4
Estado SP 1.3250.355 24,9 21,2 19,9 8,1 25,9
Fonte: Rais 2020. Ministério da Economia.

Em relação ao perfil de escolaridade, predominam trabalhadores 
com ensino médio completo, em proporção maior que a média esta-
dual. Este predomínio se repete em todos os municípios, exceto em 
Planalto, onde se sobressaem os trabalhadores com fundamental 
completo. Adicionalmente, vale destacar que São José do Rio Pre-
to e Macaubal são os municípios que possuem mais trabalhadores 
com ensino superior completo, com 22,4% e 22,1%, respectivamen-
te, pouco abaixo da média do estado. 

GRÁFICO V.6. Emprego formal por nível de escolaridade –  
Em % - RMSJRP e Estado de São Paulo- 2020
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Fonte: Rais. Ministério da Economia.

Apesar do perfil de escolaridade ligeiramente mais elevado que a 
média estadual, exceto no que tange ao ensino superior, o rendi-
mento médio do trabalhador formal na RMSJR é menor que o ren-
dimento médio do Estado. Apenas em Orindiúva, a média do rendi-
mento é mais elevada que a do Estado.
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GRÁFICO V.7. Rendimento médio (em R$) do emprego formal na 
RMSJRP– 2019 

Fonte: Rais. Ministério da Economia.
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No que se refere à capacitação da mão de obra local, certamente 
será um aspecto fundamental a ser discutido nas oficinas regionais. 
Esse tema aparece com destaque em todas as Unidades Regionais 
do estado, sendo fundamental endereçar propostas e ações visando 
aumentar a qualificação da mão de obra, em linha com a demanda 
dos principais setores empregadores. Particularmente relacionado 
ao setor sucroalcooleiro, sabe-se que as modificações foram pro-
fundas nos anos recentes, seja na estrutura de mercado ou nas al-
terações do processo produtivo, com destaque para a mecanização 
da colheita, às quais tiveram impactos no mercado de trabalho. Há 
uma visível modificação no perfil dos novos trabalhadores no setor, 
o que passa a exigir maior qualificação de mão de obra. 

Um último aspecto acerca do mercado de trabalho na Região Me-
tropolitana de São José do Rio Preto refere-se à relação entre em-
prego formal e o total da população entre 15 e 64 anos, corres-
pondente ao segmento em idade ativa e à demanda potencial por 
trabalho. Na região, o emprego formal corresponde a 39,2% do 
total da população em idade ativa, menor que a média do estado 
(43,4%), indicando que, assegurando emprego formal para menos 
da metade dos potenciais demandantes por trabalho, será neces-
sário adotar políticas que venham a contribuir para o aumento do 
emprego na região. 

Do ponto de vista intrarregional, é possível notar que Cedral e Onda 
Verde possuem o maior número de postos de trabalho formais gera-
dos, correspondendo ao suficiente para incorporar 75,1% e 78,5%, 
respectivamente, da população em idade ativa. De maneira oposta, 
Paulo de Faria e Nipoã possuem o menor número de postos gera-
dos para essa faixa da população, 16,9% e 15,2%, respectivamente. 

V.7. Recorte territorial - o município de São José 
do Rio Preto - Distritos e mini distritos industriais e 
espacialização do emprego 
O município de São José do Rio Preto vem implantando, nos últi-
mos 30 anos, uma interessante política de desenvolvimento eco-
nômico local que impactou não só a economia, mas também a 
dinâmica espacial da cidade, com rebatimentos sociais. O eleva-
do crescimento populacional da cidade, a partir dos anos 197040, 
trouxe para a prefeitura o desafio de criar condições habitacio-
nais para a população, principalmente de mais baixa renda, si-
multaneamente à oferta de emprego e renda. Dessa forma, na 
década de 1970, foi instituído o Programa de Distritos Industriais, 
por meio do Prodei41, visando incentivar a instalação de empresas 
industriais, facilitando o acesso a terrenos. Foram criados três 
distritos: Dr. Waldemar de Oliveira Verdi, Dr. Carlos de Arnaldo e 
Silva e Dr. Ulysses da Silveira Guimaraes42. Os três distritos são 
voltados às empresas de médio porte e a venda da área se dá por 
licitação para construção de sede própria43.

40  Entre 1980 e 1991, a população urbana do município cresceu a uma taxa anual de 3,98%.

41  Lei nº1496 de 25 de setembro de 1970.

42  Os lotes possuem em média 1.000m² e os distritos foram regulamentados pelas Leis

7765 de 03/12/1999 e 5076 de 02/12/1992.

43  As condições de pagamento, seja dos distritos industriais ou dos minidistritos, podem ser 
consultadas em https://www.riopreto.sp.gov.br/planejamento/. Acesso em 09/08/2022
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QUADRO V.1. Distritos industriais em São José do Rio Preto

Distritos Área em m2 Lotes Empresas 
Beneficiadas

Empregos 
Diretos (est.)

Dr. Waldemar Oliveira Verdi 1.034.022,00 1362 170 6800
Dr. Carlos de Arnaldo da Silva 509.298,00 415 88 2486
Cidade Industrial Dr. Ulyssses  
S. Guimaraes 439.371,00 186 40 1110

Área anexa à cidade industrial 
(Fachini) 167.054,00 2 1 690

Area localizada na Cidade 
Industrial para empresas de C&I&T 21.968,00 3 3 157

Total 2.171.713,00 1.968 302 11.243 
Fonte: Conjuntura Econômica 37ª edição, 2022. Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto.

A partir da década de 1980, foi criado o Programa de Minidis-
tritos Industriais, que fazia parte do projeto de cidades médias. 
O programa foi concebido durante as discussões do Plano Quin-
quenal de Participação Comunitária44 e tinha uma estratégia de 
intervenção de política pública com objetivos econômicos, sociais 
e ambientais (Bolçone e Lorenzo). No plano socioeconômico, a 
ideia era gerar empregos para acompanhar o crescimento de-
mográfico com a descentralização das atividades da região cen-
tral do município. A descentralização das atividades econômicas 
conduziria o desenvolvimento de regiões localizadas nos bairros 
da periferia, ao mesmo tempo que se planejava a integração dos 
minidistritos com os conjuntos habitacionais, aproximando em-
prego e moradia, pois estariam localizados em áreas nas quais a 
distância maior das residências não ultrapassasse 1 km45. Todos 

44  Plano de Governo Municipal para o período 1983 a 1988.

45   O Programa de Minidistritos integrou-se ao Programa Habitacional Nossa Terra, de for-
ma que cada loteamento popular deveria conter em seu interior uma área destinada a im-
plantação de um minidistrito.

os minidistritos estão encravados dentro do perímetro urbano e 
em regiões densamente povoadas, próximos às vias de acesso e 
equipamentos sociais. 

São 13 minidistritos, sendo os mais representativos em termos de 
empregos e empresas instaladas46: 

1. Tancredo Neves, o primeiro a ser implantado em 1986, com 
área de 144 mil m². Está localizado na zona leste do municí-
pio, nas proximidades da rodovia Washington Luís e também 
nas imediações de um bairro popular. Conta atualmente 
com 129 empresas e 1290 empregos estimados. 

2. Centenário da Emancipação, de 1994, com 179 mil m²,  
114 empresas e 1114 empregos estimados.

3. Adail Vetorazzo, implantado em 1996, com área de 159 mil m², 
220 empresas e 1760 empregos estimados; 

A partir de dados provenientes da Relação Anual de Informações 
Sociais (Rais), pode-se avaliar pontos de destaque, seja na escala 
da RMSJRP, seja na escala intraurbana, considerando o município 
de São José do Rio Preto. 

Na escala metropolitana, os dados foram espacializados nos 37 
municípios que constituem a região e contemplam o número de es-
tabelecimentos e de vínculos de empregos formais totais ou por 
setor da atividade econômica (agropecuária, comércio, construção 
civil, indústria e serviços), analisados no item acima.

46  Conjuntura Econômica - 37a edição, 2022. Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.
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No município de São José do Rio Preto, os mesmos dados foram 
espacializados por setor censitário e por segmentos da atividade 
econômica. A seguir, são apresentados os pontos de destaque ob-
servados na escala intraurbana.  

O mapa abaixo traz a localização dos distritos, minidistritos, parque 
tecnológico (com descrição mais detalhada na análise de inovação) 
e Eco Parque. O Eco Parque Empresarial Norte está localizado na 
região noroeste de São José do Rio Preto, fora da mancha urbana 
atual da cidade e está em fase de implantação. Em 2019, a prefei-
tura, por meio da Secretaria de Planejamento Estratégico, lançou 
um edital de concorrência para venda de lotes de 700 m² em média 
para instalação de empresas no local. Ainda no mesmo ano, nove 
empresas assinaram contrato com a prefeitura e terão isenção de 
IPTU e redução no valor de compra dos lotes em função da quanti-
dade de empregos gerados. Há previsão de 302 empregos diretos 
e indiretos.

O município polo articula-se regionalmente por meio de um sistema 
rodoviário, no qual têm destaque as rodovias Washington Luís (SP-310) 
e Transbrasiliana (BR-153). Na direção sudeste, a rodovia Washington 
Luís conecta São José do Rio Preto aos municípios de Cedral e Uchoa 
e, na direção oeste, a Mirassol e Monte Aprazível. Já a rodovia Trans-
brasiliana conecta São José do Rio Preto a Bady Bassitt e José Bonifá-
cio, ao sudoeste, e Onda Verde, Nova Granada e Icém, ao norte. Secun-
dariamente, as rodovias SP-355, SP-320, SP-427 e SP-425 também 
promovem a articulação dos demais municípios da RMSJRP a São 
José do Rio Preto. A infraestrutura rodoviária de São José do Rio Preto 
condiciona a distribuição das atividades econômicas no município.

Conforme se observa no mapa V.9, a grande maioria dos minidis-
tritos está localizada na região norte do perímetro urbano, também 
ao norte da malha ferroviária. O distrito industrial Waldemar Verdi 
é o maior (mais de 1 milhão de m²), com 1362 lotes, 170 empresas 
beneficiadas e 6800 empregos diretos estimados. 
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MAPA V.9. Localização dos distritos e minidistritos
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Do total de estabelecimentos e de vínculos de empregos formais do 
município, aproximadamente 80% estão concentrados nos setores 
de comércio e de serviços. Os setores da indústria, da construção 
civil e da agropecuária respondem, respectivamente, por 11,20%, 
4,70% e 1,30% de seus estabelecimentos, e por 15,37%, 4,77% e 
0,46% dos vínculos de empregos formais. Nos cinco setores da ati-
vidade econômica, um setor censitário localizado no entroncamen-
to da rodovia Washington Luís com a Av. Dr. Ernani Pires Domin-
gues e Av. Feliciano Sales Cunha se sobressai tanto pelo número de 
estabelecimentos quanto por vínculos empregatícios. Neste setor 
está localizado o distrito industrial Waldemar Verdi, o Ceagesp – 
Ceasa, o parque Cidade da Criança e diversos equipamentos indus-
triais, comerciais e logísticos de relevância para o município, como 
a indústria de implementos rodoviários Facchini e a Kodilar, uma 
das maiores empresas da cidade no ramo de alimentos.

V.7.1. Setor industrial
Especificamente em relação ao setor industrial, também se des-
tacam, pelo número de estabelecimentos e de vínculos de em-
pregos, mais dois conjuntos de setores censitários: 1) setores 
localizados nas proximidades do entroncamento das rodovias 
Transbrasiliana e SP-425 (rodovia Assis Chateaubriand), onde se 
localizam diversos equipamentos de logística, transporte e enge-
nharia; e 2) setores localizados no entroncamento das rodovias 
Washington Luís e Transbrasiliana, ao sudeste do município, onde 
estão situados os parques industriais Campo Verde e Tancredo 
Neves. Secundariamente, outros setores censitários pulverizados 
na mancha urbana do município também apresentam alguma re-
levância em relação ao número de estabelecimentos e de vínculos 
de empregos na indústria.
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MAPA V.10. Vínculos empregatícios na indústria - Município de São José do Rio Preto
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V.7.2. Setor de serviços
No setor de serviços, os setores censitários com maior relevância 
concentram-se, de maneira geral, na porção centro-sul do muni-
cípio. Além do setor mencionado acima, no entroncamento da ro-
dovia Washington Luís com a avenida Dr. Ernani Pires Domingues, 
também têm relevância setores situados ao longo da avenida Anísio 
Haddad e da avenida Brig. Faria Lima, entre as rodovias Transbrasi-
liana e Washington Luís. Na região, encontra-se o Hospital de Base 
e o Complexo Funfarme, o Hospital da Criança e Maternidade e o 
Hemocentro. Essa densa rede de saúde complementa-se a partir 
de vários serviços ligados à oncologia, radioterapia e quimioterapia, 
bancos de sangue, ressonância magnética etc., reforçando o papel 
de centro de atração do HB. Também nesta região, que se sobressai 
principalmente em relação ao número de estabelecimentos de ser-
viços, está localizado o Riopreto Shopping Center, o shopping mais 
antigo de São José do Rio Preto. 

Além desses dois setores, também têm relevância nos serviços 
áreas situadas na região central do município, coincidente com o 
centro histórico e em seu entorno imediato.

V.7.3. Setor de comércio 
A distribuição espacial dos estabelecimentos e dos vínculos de em-
pregos formais no setor de comércio tem um padrão semelhante à 
dos serviços, com proeminência dos setores situados no entronca-
mento da rodovia Washington Luís com a avenida Dr. Ernani Pires 
Domingues, e ao longo da avenida Anísio Haddad e da avenida Brig. 
Faria Lima, apontados acima.  Na região central, contudo, os esta-
belecimentos comerciais têm uma distribuição mais uniforme na 
mancha urbanizada do município, englobando não apenas a porção 
centro-sul, como no setor de serviços, mas também ao norte. Outro 
setor importante em relação ao número de estabelecimentos e de 
vínculos de empregos no comércio é um setor censitário localizado 
ao sul do município, na fronteira com o município de Bady Bassitt. 
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MAPA V.11. Vínculos empregatícios em serviços - Município de São José do Rio Preto
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MAPA V.12. Vínculos empregatícios em Comércio
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V.7.4. Setor da construção civil
No setor da construção civil, o setor censitário de maior importân-
cia é, indubitavelmente, aquele mencionado acima, situado no en-
troncamento da rodovia Washington Luís com a avenida Dr. Ernani 
Pires Domingues. Além deste, outros setores com destaque no nú-
mero de estabelecimentos ou de vínculos de empregos formais na 
construção civil se espalham de forma relativamente homogênea 
em toda a área urbanizada do município e em três setores censitá-
rios mais distantes da área urbanizada, próximos às divisas com os 
municípios de Bady Bassitt, Cedral e Guapiaçu.

V.7.5. Agropecuária
Em relação à atividade agropecuária, o setor censitário que mais 
se sobressai no que se refere ao vínculo de empregos é o mes-
mo referido acima, no entroncamento da rodovia Washington Luís 
com a avenida Dr. Ernani Pires Domingues. Como apontado, neste 
setor está situado o Ceagesp – Ceasa, entre outros equipamentos 
de relevância ao município. Além deste, os outros setores que se 
destacam em relação aos vínculos de empregos na agropecuária 

são aqueles situados nas proximidades das divisas com os municí-
pios de Bady Bassitt, Cedral e Guapiaçu, mencionados acima, rela-
tivamente distantes da área mais urbanizada do município. No que 
se refere ao número de estabelecimentos agropecuários, o setor 
de maior relevância é aquele situado na divisa com o município de 
Bady Bassitt. Neste setor encontram-se chácaras e orquidários, 
que somam um total de 10 estabelecimentos agropecuários.

Os dados da Rais desagregados por setor censitário permitem ob-
servar uma relativa concentração de empregos nos distritos indus-
triais e em menor medida, nos minidistritos, indicando que as polí-
ticas de desenvolvimento local foram de grande importância para o 
município. Do ponto de vista da urbanização, a política de minidis-
tritos, que visava à ocupação de vazios urbanos e à aproximação de 
emprego e moradia, parece ter contribuído para evitar a expansão 
desordenada do perímetro urbano e a formação de periferias des-
providas de recursos.47 Sob o aspecto da atividade econômica, os 
mapas acima mostram a formação de locais mais diversificados, 
com empregos no comércio e indústria. 

47  Castiglioni (2006) e Galetti (2004) elaboraram estudos específicos sobre os minidistritos, 
com entrevistas de campo.
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MAPA V.13. Vínculos empregatícios em construção civil 
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MAPA V.14. Vínculos empregatícios na agropecuária
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V.8. Investimentos anunciados 
A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo 
(Piesp), realizada pela Fundação Seade desde 1998, contribui para 
a identificação das principais tendências setoriais e regionais da 
economia paulista. Os anúncios de investimentos de empresas pri-
vadas e públicas representam importante fonte de informação para 
análise e prospecção da dinâmica econômica. Ainda que não asse-
gurem a efetiva realização dos investimentos, os anúncios revelam 
as expectativas dos empresários em relação ao futuro dos seus ne-
gócios e o nível de confiança na economia em geral.

Os investimentos são classificados pelo tipo de ação que ocorrerá 
ou que está ocorrendo: 

a. Implantação: instalação de novas empresas ou unidades lo-
cais no estado; 

b. Ampliação: gastos na expansão da empresa e/ou compra 
de máquinas e equipamentos para ampliar sua capacidade 
produtiva; 

c. Modernização: gastos na substituição de máquinas e 
equipamentos e/ou melhoria de instalações e processos 
produtivos. 

Entre 2012 e março de 2022, foram anunciados investimentos de 
R$ 5,8 bilhões na RMSJRP, correspondendo a pouco menos de 1% 
do total para o estado. Por setor de atividade, os serviços foram 
o destino de 68,7% dos investimentos anunciados (Gráfico V.8). Na 
indústria foram aplicados 14,2% do total e na agropecuária, 7,5%. 

GRÁFICO V.8. Distribuição dos investimentos anunciados na Região 
Metropolitana de São José do Rio Preto, por setor de atividade 
2012 a março/2022

Fonte: Fundação Seade. Piesp

Entre os 166 anúncios de investimentos na RM no período analisa-
do, 67% foram em implantação de empreendimentos produtivos; 
28% em ampliação, principalmente em serviços; e 4% em amplia-
ção/modernização, principalmente no comércio. (Tabela V.6). 
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TABELA V.6. Investimentos anunciados para a RMSJRP,  
segundo tipo de investimentos 2012-2022

Setor
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R$
 m

ilh
õe

s

Am
pl

ia
çã

o

Am
pl

ia
çã

o/
M

od
er

ni
za

çã
o

Im
pl

an
ta

çã
o

M
od

er
ni

za
çã

o

Serviços 4.023,8 709,4 106,8 3.206,7 0,8 

Agropecuária 448,7 394,9 42,5    

Comércio 345,5 4,1 0,5 315,9 25,0 

Indústria 831,9 358,6 60,0 413,3  

Infraestrutura 214,6 200,9 10,0 3,7  

Total 5.864,5 1.667,9 219,8  3.939,6 25,8
Fonte: Fundação Seade. Piesp.

Dentre os investimentos anunciados na indústria, chama atenção a 
inversão feita pela Solazyme, em 2012 e 2013, referente à instala-
ção de uma fábrica para a produção de óleos vegetais em bruto, no 
município de Orindiúva, e a ampliação da Usina Moema, da Bunge 
Alimentos, no mesmo município.

Em serviços, as atividades imobiliárias e de alojamento foram os 
maiores investimentos, com destaque para as inversões em empre-
sas ligadas ao turismo em Olímpia, como Enjoy Olímpia Park Resort 
e Solar das Águas. Em infraestrutura, cabe ressaltar o investimento 
de R$ 100 milhões feito pela concessionária da rodovia Transbrasi-
liana e anunciado em 2021. Também consta da série divulgada pelo 
Seade, como investimento em infraestrutura na região, o viaduto 
sobre a linha férrea construído pela Rumo, em 2018, em Mirassol, 

mas sem valor anunciado. Na agropecuária, computou-se investi-
mentos recentes da Colombo Agroindústria em diversos municípios 
da região, relacionados à melhoria de sistemas tecnológicos. No 
comércio, os investimentos que assinalam os maiores valores no 
período mais recente estão associados à abertura de supermerca-
dos e concessionária de tratores.

V.9. Inovação e economia criativa
A infraestrutura de educação superior e de apoio ao desenvolvi-
mento tecnológico na RMSJRP está fortemente concentrada no 
município polo. O município conta com uma ampla rede de ensino 
superior, destacando  Instituições  de  Ensino  Superior,  Faculdades  
técnicas  e  Escolas  Técnicas,  entre  elas:  as instituições públicas: 
1)Unesp/IBilce; 2)  Famerp;  3) Fatec;  4) Etec Philadelpho Gouvêa 
Netto; e particulares, 5) Unip; 6)  Facers;  7)  Senac.

Sobre as infraestruturas de inovação presentes no município, em 
1988 foi criado o Centro Incubador de Empresas (CIE), localiza-
do no distrito industrial Waldemar de Oliveira, com objetivo de 
apoiar a criação de micro e pequenas empresas, de gerar em-
pregos e renda, além de agregar tecnologia à cadeia produtiva.  
O CIE possui parcerias com a Prefeitura Municipal de São José 
do Rio Preto por meio da Secretaria Municipal de Planejamento 
Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação, com a Acirp (Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Rio Preto) e com o Sebrae. 
Estão instaladas no Centro Incubador empresas do segmento de 
biotecnologia (empresas de adubo orgânicos, biocolágeno), tec-
nologia da informação, mecânica e automação, equipamentos 
médicos, robótica, além de setores tradicionais. 



143

Encontra-se em implantação o Parque Tecnológico Karina Bolço-
ne, já credenciado no Sistema Paulista de Ambientes de Inovação 
(SPAI)48. O intuito é atrair empresas de base tecnológica no ramo da 
tecnologia da informação, biotecnologia, fabricação de equipamen-
tos na área médica, química, telecomunicações, além de agroindús-
tria. De acordo com o documento da prefeitura (Conjuntura 2022), o 
Parque Tecnológico é composto por quatro ambientes de inovação: 
Centro Incubador de Empresas (CIE) Professor Rui Dezani, Centro 
Incubador de Empresas (CIE), Centro Empresarial (CE) Karina Bol-
çone e Distrito Tecnológico. O empreendimento abarca 668 mil m2, 
com 240 lotes (cada lote com 1.000 m2) e está localizado próximo ao 
Distrito Waldemar Verdi. O CIE Rui Dezani conta com  10 empresas 
instaladas em 2022, com faturamento próximo de R$ 5 milhões. O 
CIE Karina Bolçone conta com 16 empresas, 115 postos de trabalho 
e R$ 3,3 milhões de faturamento. Já o Distrito Tecnológico abri-
ga 10 empresas e 800 empregos estimados (Conjuntura, 2022). As 
empresas instaladas no parque recebem consultoria, apoio e orien-
tação para elaborar o plano estratégico ou reestruturar o modelo 
de negócios, gestão empresarial em finanças e custos, marketing, 
planejamento, administração geral, produção, recursos humanos, 
tecnologia, inovação, elaboração de projetos para captação de re-
cursos junto às agências de fomento, elaboração de projetos e pro-
postas para apresentação a investidores. 

48   A lei complementar nº 350, de 30 de novembro de 2011, cria o parque tecnológico de São 
José do Rio Preto e estabelece o incentivo à inovação tecnológica. Já a Lei Complementar 
nº 548 de 11 e outubro de 2017 estabelece medidas de incentivo à inovação tecnológica, à 
pesquisa científica e tecnológica, à extensão tecnológica em ambiente produtivo, visando al-
cançar a capacitação e o desenvolvimento industrial, tecnológico e competitivo do município 
e região.

Desde a criação do centro incubador, parece ocorrer uma grande 
sinergia entre os agentes privados locais e o poder público, na di-
reção da consolidação de ambientes híbridos de inovação. Algumas 
instituições destacaram-se desde o início do projeto do parque, 
como a Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia 
da Informação (Apeti), Associação para Promoção de Excelência 
do Software Brasileiro (Softex), Associação Comercial e Empresa-
rial de São José do Rio Preto (Acirp), o Polo Industrial de Software 
(Piso). Do lado do setor público, a criação do parque tecnológico 
teve participação da prefeitura e do governo estadual. O município 
participou com grande parte dos investimentos para a construção 
da infraestrutura, entre elas: a sede administrativa, a estrutura das 
incubadoras e o centro empresarial, além de disponibilizar os lotes 
para as incubadas.

O setor de saúde vem mostrando uma série de inovações, impul-
sionado pelas pesquisas da Famerp e do HB. O Centro Integrado de 
Pesquisa HB/Famerp/Funfarme (CIP) está planejado para conduzir 
estudos clínicos e pesquisas básicas, nacionais e internacionais, 
em diversas especialidades. Pesquisadores do HB e da Famerp 
participam de estudos internacionais, em parceria com universi-
dades internacionais como Harvard, Duke University, McMaster 
University, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, entre outras. Já foram 
concluídos mais de 100 estudos clínicos e 98 estão em andamento. 
Esses estudos têm como objetivo testar e identificar, em pacientes 
voluntários, a eficácia e segurança de novas formas de diagnóstico 
e tratamento de doenças. O centro foi pioneiro na junção de pesqui-
sa básica e clínica em um mesmo ambiente, o que favorece, além 
da integração de diferentes áreas e profissionais, também novas 
atividades de pesquisa em nível de iniciação científica, mestrado 
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e doutorado no complexo Famerp/HB. A Famerp possui Laborató-
rio Multiusuário (LMU), aberto à comunidade de pesquisadores que 
desenvolvem estudos em diversas áreas do conhecimento, como 
biologia celular e molecular, bioquímica, genética, virologia, pato-
logia, área clínica, entre outras.

Essa infraestrutura na área de saúde do município polo é de funda-
mental importância para o fortalecimento da rede regional (número 
de leitos e atendimentos) e da inserção em uma escala nacional e 
internacional mais ampliada, dada pelo desenvolvimento das pes-
quisas científicas citadas acima. 

A região vem produzindo programas de incentivo a startups, prin-
cipalmente na área da saúde. Recentemente foi lançado um pro-
grama de aceleração, denominado “Health me Up”, realizado por 
cinco das mais importantes empresas na área, situadas em São 
José do Rio Preto e região (Braile Biomédica, Grupo Cene, Shift, 
Ultra-X Medicina Diagnóstica e Unimed Rio Preto). Especifica-
mente a Braile Biomédica - fabricante de produtos médico-cirúr-
gico-hospitalares - é uma empresa que tem papel fundamental 
no fomento ao ambiente de inovação de pesquisa e de tecnolo-
gia nacional de SJRP. A empresa iniciou suas atividades com o 
desenvolvimento e a produção de válvulas biológicas cardíacas e 
enxertos de pericárdio bovino, produtos pioneiros no Brasil e um 
dos pilares que fez com que o Brasil fosse um dos primeiros paí-
ses no ranking de cirurgias cardíacas. Atualmente possui várias 
divisões de produtos, como cardiovascular, biológica & soluções; 
eletromédica, endovascular e oncologia, e exporta para diversos 

países. Possui departamentos de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I) e o Campus Experimental, um polo de pesquisa 
científica formado pelo Centro Cirúrgico Experimental “Prof. Dr. 
E. J. Zerbini” e pelo Laboratório de Testes “Dr. Lino Braile e Dr. 
Lino Ítalo Braile”.

Na área de tecnologia da informação, cabe destacar empresas e or-
ganizações como: Embrati, EnterUP Tecnologia, Gecont Software, 
Gold System, Informa Consultoria e Sistemas, Mercosul Tecnologia, 
Soft–Line Soluções em Sistemas, Visual System, entre outras.

Localizado em São José do Rio Preto, o Centro do Pescado Conti-
nental, do Instituto de Pesca (IP), ligado à Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, desenvolve pesquisas e 
produz técnicas de cultivo de organismos aquáticos, visando à pro-
dução em escala comercial, desenvolvendo e adaptando boas práti-
cas de manejo na aquicultura e inovações tecnológicas.

Em 2019, havia pouco mais de 35 mil matrículas de educação tec-
nológica e superior na RMSJRP, sendo que 90% encontravam-se no 
município de São José do Rio Preto. 

A relação entre o volume de matrículas no ensino tecnológico e 
superior e a população de 15 a 29 anos oferece um indicativo do 
potencial de formação dos jovens na região, e de assegurar mão 
de obra com maior nível de formação. Na RMSJRP, este indicador 
corresponde a 19%, ou seja, em média, um em cada cinco jovens de 
15 a 29 anos está matriculado neste nível de ensino
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TABELA V.7. Matrículas no ensino superior e tecnológico e população de 15 a 29 anos (2020)

Município
Matrículas  

no ensino Superior
População 15 a 29 

anos (b) a/b (%)

Total (a) % RM
Adolfo — 704 -
Bady Bassitt 90 0,3% 3.703 2,4%
Bálsamo — — 1.670 -
Cedral — — 1.880 -
Guapiaçu 72 0,2% 4.521 1,6%
Ibirá 64 0,2% 2.499 2,6%
Icém 17 0,0% 1.735 1,0%
Ipiguá — — 1.192 -
Irapuã — — 1.639 -
Jaci — — 1.617 —
José Bonifácio 132 0,4% 8.132 1,6%
Macaubal — — 1.479 —
Mendonça — — 1.117 —
Mirassol 687 2,0% 12.049 5,7%
Mirassolândia — — 1.061 —
Monte Aprazível 696 2,0%  4.680 14,9%
Neves Paulista — — 1.537 —
Nipoã — — 1.088 —
Nova Aliança — — 1.412 —

Município
Matrículas  

no ensino Superior
População 15 a 29 

anos (b) a/b (%)

Total (a) % RM
Nova Granada 489 1,4% 4.601 10,6%
Olímpia 616 1,8% 10.806 5,7%
Onda Verde — — 1.012 —
Orindiúva — — 1.642 —
Palestina — — 2.541 —
Paulo de Faria 52 0,1% 1.895 2,7%
Planalto — — 1.161 —
Poloni — — 1.089 —
Potirendaba 53 0,2% 3.329 1,6%
Sales — — 1.341 —
São José do Rio Preto 31.801 90,6% 89.899 35,4%
Severínia 53 0,2% 4.100 1,3%
Tanabi 128 0,4% 4.949 2,6%
Ubarana — — 1.541 —
Uchoa 106 0,3% 1.982 5,3%
União Paulista — — 383 —
Urupês 59 0,2% 2.645 2,2%
Zacarias  — — 543 —
RMSJRP 35.115 100,0% 189.174 18,6%
Fonte: Fundação Seade. Elaboração Fipe.
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VI. Dinâmica ambiental

VI.1. Patrimônio ambiental e paisagístico
O bioma predominante na RMSJP é a Mata Atlântica que se estende 
por 8.455 km², em sua maior parte ao sul da região, mais ainda per-
meando o norte e leste em menor intensidade. O segundo bioma de 
ocorrência é o Cerrado, concentrando-se ao centro da região, com 
pequenos trechos ao norte, totalizando 3.331 km². 

A Mata Atlântica é um bioma bastante diverso compreendendo flo-
restas nativas (floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 
também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 
Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional 
Decidual) além de ecossistemas associados (manguezais, vegeta-
ções de restingas, campos de latitude, brejos interioranos e encra-
ves florestais do Nordeste) (BRASIL, 2022).

O Cerrado compreende 11 tipos de vegetação, sendo esses: as for-
mações florestais (mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cer-
radão), as savânicas (cerrado sentido restrito, parque de cerrado, 
palmeiral e vereda) e as campestres (campo sujo, campo limpo e 
campo rupestre) (Embrapa, 2021). 

Toda a região oeste e norte do estado de São Paulo possui uma 
característica específica de forte alteração da cobertura vegetal 
natural do território. Historicamente, principalmente o bioma 
Cerrado, foi intensamente explorado, diante da indução da 
ocupação da região centro-oeste do Brasil e do estado, por meio 
do cultivo de culturas como o café e a cana-de-açúcar. 

O uso de técnicas agrícolas específicas permitiu a expansão das 
atividades agrícolas em grande escala. Essa pressão sobre as ter-
ras agricultáveis favoreceu também a ampliação do desmatamen-
to, refletindo no baixo volume de remanescentes vegetais naturais - 
dos 8.106.085 ha de superfície original do bioma, hoje permanecem 
apenas 239.312 ha de remanescentes ou 3% da superfície original 
(INSTITUTO FLORESTAL, 2020). 

Essa conjuntura reflete em baixos índices de cobertura vegetal na-
tiva em todo o oeste do estado, abaixo de 20%, como pode ser visto 
na Figura VI.1.

FIGURA VI.1. Índice de cobertura vegetal nativa dos municípios  
do estado de São Paulo

Fonte: Instituto Florestal, 2020
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A RMSJRP também está inserida nesse contexto. Entre os 37 mu-
nicípios, nenhum apresentou índice superior a 20% de cobertura 
vegetal e apenas quatro possuem índice de cobertura vegetal en-
tre 15% e 20%, todos os outros ficaram abaixo desse percentual. 
Nota-se assim um grande desafio em torno da definição de políti-
cas públicas que possam ampliar a capacidade de restauração dos 
ecossistemas em ameaça.

Os baixos índices de cobertura florestal, aliados a alterações no cli-
ma, impulsionados pela crise climática, podem se tornar estimula-
dores de eventos como longas estiagens, baixa umidade, nuvens de 
poeira, queimadas, entre outros.

Uma estratégia utilizada na conservação de remanescentes de flo-
restas ou áreas nativas é a criação de áreas legalmente protegidas, 
como é o caso das Unidades de Conservação (UC).

As UCs são espaços territoriais com características naturais re-
levantes. São regidas legalmente e instituídas pelo poder público 
com objetivo de conservação, sob regime especial de administração 
por qual se aplicam garantias de proteção. As UCs são organizadas 
pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Nº 9.985, 
de 18 de julho de 2000) definindo categorias e tipos específicos de 
acordo com as características de cada unidade.

A RMSJRP abriga quatro UCs, segundo o Cadastro Nacional de Uni-
dades de Conservação. Essas áreas se estendem por aproximada-
mente 1.016 hectares, o que representa 0,09% de todo o território 
da região.

TABELA VI.1. Unidades de Conservação na RMSJRP

Nome Município(s) Categoria Tipo Área Total49

Estação Ecológica do 
Noroeste Paulista

Mirassol e São 
José do Rio Preto

Estação 
Ecológica

Proteção 
integral 166

Floresta Estadual do 
Noroeste Paulista

Mirassol e São 
José do Rio Preto Floresta Uso 

sustentável 393

Parque Natural Municipal 
da Grota de Mirassol Mirassol Parque Proteção 

integral 20

Estação Ecológica de 
Paulo de Faria Paulo de Faria Estação 

Ecológica
Proteção 
integral 437

Fonte: Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, 2022

Como pode ser observado na Figura VI.2, as unidades de conser-
vação do estado estão mais concentradas na região sul. Na RMS-
JRP, a maior área protegida por unidades de conservação está 
entre o município de Mirassol e São José do Rio Preto, com desta-
que para a Estação Ecológica de Paulo de Faria, que se configura 
como maior território legislado como unidade de conservação ao 
norte da região.

49  Soma das áreas dos biomas
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MAPA VI.1. Biomas do estado de São Paulo
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MAPA VI.2. Cobertura vegetal na RMSJRP
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MAPA VI.3. Unidades de Conservação na RMSJRP

Fonte: ICMBIO, 2020; IBGE, 2020
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VI.2. Áreas de risco ambiental
Com a expansão da urbanização em grande parte das cidades bra-
sileiras, é notável a preocupação com os riscos geológicos asso-
ciados a ocupação urbana, entre eles as inundações, enxurradas e 
movimentos de massa50.

Esses eventos são capazes de provocar danos significativos que se 
traduzem em perdas de vida, financeiras e de qualidade de vida nas 
cidades. Associado a isso, ainda convivemos com a precarização de 
habitações que muitas vezes se viabilizam através da ocupação de 
margem de rios e zonas de várzea.

Os riscos a processos geodinâmicos se configuram como um indi-
cador que possibilita o entendimento da complexidade da carac-
terização de um território, logo que o mesmo congrega variáveis 
relacionadas a perigo, vulnerabilidade e dano potencial.  Entre os 
principais processos geodinâmicos que atingem o estado estão a 
inundação e o escorregamento.

50  As análises de vulnerabilidade e risco foram realizadas somente nas áreas de uso urba-
no ou edificado do tipo residencial/comercial/serviço que apresentavam disponibilidade de 
dados do IBGE.

O risco à inundação está relacionado com a hidrografia de uma re-
gião e a configuração do relevo.  Na RMSJRP, em geral, os riscos 
são da classe nulo a quase nulo.

Já o perigo de inundação51 ocorre com maior intensidade no entor-
no do Rio Turvo e Rio Preto, além dos afluentes do Rio Tietê, maio-
res rios da região, ainda assim se limitando a riscos do tipo muito 
baixo a moderado.

Quanto ao risco de escorregamento, os municípios de São José do 
Rio Preto e Mirassol registram focos de pequenas áreas pulveriza-
das pelo território com índice de risco que atinge o patamar baixo, 
onde estão as maiores áreas urbanizadas na região.

O perigo de escorregamento também é bastante limitado, levando à 
classificação baixo ou nulo, dada as formações geológicas da região 
com menores declividades.

51  Os índices de perigo relacionados aos processos de escorregamento e inundação (PESC, 
PINU) foram calculados considerando-se tanto os fatores do meio físico que interferem na 
suscetibilidade natural do terreno, incluindo fatores morfométricos, geológicos, pedológicos 
e climáticos, como os fatores relacionados ao padrão de uso e cobertura da terra e padrão 
da ocupação urbana, que potencializam a ocorrência do processo perigoso (Tabelas 1 e 2).
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MAPA VI.4. Perigo de inundação na RMSJRP

Fonte: IG, 2017b
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MAPA VI.5. Perigo de escorregamento na RMSJRP

Fonte: IG, 2017a
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De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, apenas os municípios 
de Olímpia e Severínia possuíam carta de suscetibilidade a movi-
mentos gravitacionais de massa e inundações.

FIGURA VI.2. Cartas de suscetibilidade

Fonte: CPRM, 2020 & CPRM, 2021

VI.3. Recursos hídricos
O Estado de São Paulo possui sete grandes bacias hidrográficas 
(Aguapeí/Peixe, Bacia do Rio Paraíba do Sul, Bacia do Rio Tietê, São 
José dos Dourados, Vertente Litorânea, Vertente Paulista do Rio 
Grande, Vertente Paulista do Rio Paranapanema). Essas bacias são 
também denominadas regiões hidrográficas.

A RMSJRP tem a maior parte de seu território inserido na Verten-
te Paulista do Rio Grande. A Bacia do Rio Grande é compartilhada 
pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, atingindo 184 municí-
pios com área total na bacia na Vertente Mineira e 141 na Verten-
te Paulista, abrangendo dessa forma um território de 143.255 km² 
(PIRH-Grande, 2018). A Bacia do Rio Tietê se estende por uma área 
de 72.391 km² se dividindo entre Alto Tietê, Médio Tietê Superior, 
Médio Tietê Inferior e Baixo Tietê. A RMSJRP se insere na região 
denominada de Baixo Tietê.

As bacias hidrográficas, por sua complexidade e extensão, são divi-
didas em Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI). 
No estado as sete grandes bacias se dividem em 22 UGRHIs, sendo 
a Bacia do Rio Grande composta por cinco delas. 

A RMSJRP se projeta sobre cinco UGRHs, sendo a UGRHI-12 – Bai-
xo Pardo/Grande, UGRHI-15 – Turvo/Grande, UGRHI-16 – Tietê/Ba-
talha, UGRHI-18 São José dos Dourados e UGRHI-19 – Baixo Tietê.



155

MAPA VI.6. Regiões hidrográficas na RMSJRP

Fonte: IGC, 2003
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MAPA VI.7. UGRHIs do estado de São Paulo na RMSJRP

Fonte: Sima, 2013
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A maior parte do território da Região Metropolitana pertence a 
UGRHI-15 com 50,91%, seguido da UGRHI-16 com 24,19%, UGRHI-19 
com 18,40%, UGRHI-18 com 4,54% e UGRHI-12 com 1,86% 

O histórico da disponibilidade hídrica52 dessas UGRHIs pode ser vis-
to na Tabela VI.2. 

TABELA VI.2. Disponibilidade de águas per capita na UGRHRI –  
12, 15, 16, 18 e 1953 

Disponibilidade das Águas*
2016 2017 2018 2019 2020

UGRHI-12 8.014,98 7.984,26 7.953,57 7.922,86 7.892,14
UGRHI-15 2.962,2 2.945,22 2.928,3 2.911,4 2.894,57
UGRHI-16 5.854,7 5.829,5 5.804,2 5.779,1 5.753,9
UGRHI-18 7.072,62 7.060,58 7.060,58 7.048,51 7.024,04
UGRHI-19 4.540,51 4.514,25 4.488,10 4.462,07 4.436,09

* Disponibilidade per capita - Vazão média em relação à população total (m3 /hab.ano)

Fonte: CBH-BPG, CBH-BT, CBH-SJD, CBH-TB, CBH-TG, 2020

Como pode ser percebido, a disponibilidade, em todas as bacias, 
vem sofrendo reduções desde 2016. Esse cenário preocupa, pois 
sinaliza possíveis enfrentamentos de baixa oferta de água para os 
múltiplos usos existentes.

52  A disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica refere-se ao balanço entre o seu po-
tencial de produção de água e o volume demandado pelos diversos usos consuntivos, como 
irrigação, o abastecimento público, a produção de alimentos e energia e as atividades indus-
triais.

53  Como os dados das UGRHIs não são subdivididos por recortes territoriais menores, não 
é possível avaliar apenas as informações de uma UGRHI que se sobrepõe a região. Assim 
optou-se por trazer a análise dos dados gerais de cada UGRHI. De toda forma, as porcenta-
gens de cada UGRHI, que perpassa a RMSJRP, são as seguintes: UGRHI 12 – 3,03%, UGRHI 
15 – 36,95, UGRHI 16 – 21,72%, UGRHI 18 – 8,15% e UGRHI 19 – 13,81%.

A menor disponibilidade entre as bacias que estão no território me-
tropolitano é da UGRHI-15, onde a vazão média em relação à popu-
lação total atingiu o valor de 2.894,57 no ano de 2020.

Entre os dados desagregados disponíveis, é possível verificar que na 
bacia do Turvo Grande, que corresponde à maior bacia inserida no 
território metropolitano, alguns municípios apresentam uma dispo-
nibilidade hídrica crítica54, como São José do Rio Preto (237 m³/hab.
ano), Catanduva (593,9 m³/hab.ano) e Mirassol (1.032,1 m³/hab.ano). 
Já na bacia do São José dos Dourados, Monte Aprazível está entre os 
municípios com menor disponibilidade, com 4.855 (m³/hab.ano). 

O balanço hídrico indica a relação entre demanda e vazão e traz 
elucidações acerca da disposição de água para o abastecimento e 
a possibilidade do enfrentamento de situações de escassez hídrica.

Na bacia do Baixo Pardo/Grande, no período de análise, a vazão 
outorgada total em relação ao Q95% se manteve crítica chegando a 
60,9 % em 2020. Essa bacia atinge parte do município de Icém.

A bacia Turvo/Grande (UGRHI-15) apresenta uma convergência dos 
indicadores a uma situação classificada como ruim, com aumento 
da demanda em relação a alguns tipos de vazão superficial e um ce-
nário bastante crítico para as reservas explotáveis. Situação que se 
iguala à bacia Tietê/Batalha em relação às reservas subterrâneas.

Apenas nas bacias do São José dos Dourados e Baixo Tietê o balan-
ço hídrico se mantém entre Bom e Regular.

54  Abaixo de 1.500 m³/hab.ano.
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TABELA VI.3. Balanço hídrico nas UGRHIs -12, 15, 16, 18 e 19

2016 2017 2018 2019 2020
UGRHI - 12
Vazão outorgada total em relação a Q95% 50,30 53,9 56,8 55,2 60,9
Vazão outorgada subterrânea em relação a 
reservas explotáveis (%) 22,2 25,4 32,8 30,9 37,6

UGRHI - 15
Vazão outorgada total em relação a Q95% 41,0 45,2 48,4 46,9 55,8
Vazão outorgada subterrânea em relação a 
reservas explotáveis (%) 53,6 61,5 72,6 71,1 89,2

UGRHI-16
Vazão outorgada total em relação a Q95% 27,6 30,4 40,8 36,8 45,6
Vazão outorgada subterrânea em relação a 
reservas explotáveis (%) 32,8 44,1 62,3 60,5 82,8

UGRHI-18
Vazão outorgada total em relação a Q95% 15,0 19,6 26,1 19,9 22,7
Vazão outorgada subterrânea em relação a 
reservas explotáveis (%) 23,1 24,0 50,0 25,8 30,2

UGRHI - 19
Vazão outorgada total em relação a Q95% 27,3 23,9 35,2 31,3 36,9
Vazão outorgada subterrânea em relação a 
reservas explotáveis (%) 19,7 21,4 27,2 29,4 34,4

Classificação Boa Regular Ruim

Fonte: CBH-BPG, CBH-BT, CBH-SJD, CBH-TB, CBH-TG, 2020

Quando analisamos a demanda de água para toda região, notamos 
que as respectivas UGRHIs concentram o maior volume de vazão 
outorgada para o uso rural equivalendo a cerca de 62,5%. O uso 
rural na região também apresentou o maior crescimento em de-
manda, entre2015 e 2020, as atividades agropecuárias elevaram 
em 48% o uso de água. Ainda em 2020, o abastecimento público 
substituiu o uso industrial como o segundo maior consumidor de 
água na região, atingindo 16,3 e 15,2%, respectivamente. As solu-
ções alternativas e outros usos representaram apenas 6% da de-
manda de água regional no ano de 2020.

GRÁFICO VI.1. Demanda de água nas UGRHIs 12, 15, 16, 18 e 19
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Os dados relativos à utilização e abastecimento de água para a re-
gião podem ser avaliados na carta síntese de segurança hídrica do 
Zoneamento Econômico Ecológico do Estado de São Paulo (ZEE-
-SP). Analisando 33 variáveis relacionadas à segurança hídrica no 
território, o ZEE apresenta uma síntese dessas informações siste-
matizada em um indicador dividido em cinco classes, sendo a clas-
se 1 a situação mais precária em termos de segurança hídrica e a 
classe 5 a situação que reúne as melhores condições nesse tema.

Como podemos observar na Figura VI.3, a RMSJRP está situada em 
uma parcela do território do estado com situação precária em rela-
ção a segurança hídrica, sendo os principais pontos de preocupa-
ção o território central e a região no entorno dos municípios de São 
José do Rio Preto, Olímpia e José Bonifácio.

FIGURA VI.3. Segurança hídrica ZEE

Fonte: Sima, 2022

VI.4. Queimadas
Além dos riscos geológicos, uma constante preocupação em termos 
de mudanças climáticas são as queimadas e o desmatamento. A in-
tensificação de estações de seca em algumas partes do país, aliada 
à promoção de desmatamento, proporciona uma maior incidência 
de eventos de queimadas. O aumento desses eventos é problemá-
tico para os ecossistemas causando diversos impactos, entre eles 
a perda de biodiversidade e incremento de gases de efeito estufa.

Os dados agrupados, considerando os últimos 3 anos de mapeamen-
to (2019, 2020 e 2021), indicam que a RMSJRP acumulou cerca de 
6,5% dos focos de queimadas do estado. Os municípios de Olímpia, 
José Bonifácio e Paulo de Faria foram os que mais apresentaram 
focos de queimadas nos últimos anos na região: 102, 71 e 65 respec-
tivamente. Entre os 3 anos analisados, 2020 foi o período de maiores 
focos para a região, acumulando 471 registros de queimadas.

TABELA VI.4. Focos de queimadas entre 2019 a e 2021

Pos. Município 2019 2020 2021 Total % Estado
1º Olímpia 39 45 18 102 0,70%
2º José Bonifácio 4 50 17 71 0,48%
3º Paulo de Faria 35 20 10 65 0,44%
4º Palestina 30 23 6 59 0,40%
5º Planalto 14 44 0 58 0,40%
6º Tanabi 9 24 22 55 0,38%
7º Urupês 5 12 34 51 0,35%
8º S.J. do Rio Preto 11 22 13 46 0,31%
9º Guapiaçu 12 21 9 42 0,29%

10º Icém 12 14 12 38 0,26%
- RMSJRP 251 471 238 960 6,5%
- Estado SP 3.074 6.123 5.469 14.666 100%

Fonte:  Inpe, 2022
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VI.5. Mudanças climáticas
As mudanças climáticas podem ser entendidas como as transfor-
mações nos padrões de temperatura e do clima ao longo do tempo. 
Ainda que notemos mudanças naturais, muito influenciadas pelas 
variações dos ciclos solares, a ação humana, desde a revolução in-
dustrial, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, vem 
contribuindo para a intensificação do efeito estufa e da alteração de 
padrões climáticos.

Uma estratégia para o enfrentamento das mudanças do clima é a 
mitigação dos gases de efeito estufa (GEE). Para tanto, é necessá-
rio avaliar as características dessas emissões e como desenvolver 
mecanismos para reduzi-las. 

A RMSJRP concentra o saldo de suas emissões na agropecuária, ou 
seja, as emissões e remissões derivadas das práticas agrícolas (41%), 
seguido das emissões derivadas do consumo de energia (40%). Em 
um menor patamar estão como responsáveis por emissões de GEE, 
as mudanças de uso da terra e florestas e a produção de resíduos. Os 
processos industriais são irrelevantes nessa escala.

GRÁFICO VI.4. Emissões55 na RMSJRP e no estado de São Paulo
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Fonte: Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg), 2019

55  Refere-se às emissões brutas de gases de efeito estufa. Todas as fontes de emissão con-
sideradas no Inventário GEE do Brasil.
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Os padrões de emissão da região diferem-se do encontrado no estado 
de São Paulo em que mais de 50% são oriundos do uso de energias 
(principalmente ligados à queima de combustíveis fósseis).

No total, estima-se que foram emitidos um total de 5,3 milhões de 
toneladas de gases de efeito estufa na região em 2019, o que repre-
senta 3,7% do total emitido no estado.

O município de São José do Rio Preto concentra a maior parte das 
emissões, derivadas principalmente do uso de energia e produção 
de resíduos. Já Onda Verde se destacou com uma remoção signifi-
cativa de GEE no setor de resíduos, o que pode estar ligada à insta-
lação de sistema de captura e queima de gases do aterro, localiza-
do neste município ( Ver capítulo VII.4).

GRÁFICO VI.2. Emissões nos municípios da RMSJRP
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Fonte: Seeg56, 2019

56  As estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa no nível municipal são 
um produto em construção elaborado pelo Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de 
Efeito Estufa - Seeg.

VII. Infraestrutura urbana 

VII.1. Panorama da política municipal e regional  
dos serviços de saneamento básico
Em julho de 2020 foi sancionada a nova lei para a universalização do 
saneamento básico, que tem como principal objetivo garantir que 
99% da população brasileira tenha acesso a água potável e 90% a 
coleta e tratamento de esgoto, até 2033. O novo marco regulatório 
prevê ainda acabar com os lixões a céu aberto em todo o país.

O artigo 13 da lei traz que o ambiente rural também deve estar 
considerado na elaboração ou atualização dos planos regionais de 
saneamento básico, dessa maneira as concessionárias de água e 
esgoto terão que atender a população que mora ou trabalha na área 
rural, que possui pouco acesso a rede de esgotos. 

Outro ponto de destaque são os chamados “blocos de referência 
para a prestação regionalizada dos serviços públicos de sanea-
mento básico”. Na lei anterior, os grandes municípios atendidos 
por uma mesma empresa estatal ajudavam a financiar a expansão 
do serviço nos municípios menores. Tal modelo gera desequilíbrios 
nas taxas cobradas aos consumidores, já que os subsídios ao sa-
neamento são feitos de maneira isolada. No intuito de atender aos 
pequenos municípios, o novo marco determina que os estados de-
vem compor blocos de municípios, não necessariamente vizinhos, 
que poderão contratar os serviços de forma coletiva, implementan-
do planos municipais e regionais de saneamento básico.

Desta maneira, em conformidade com a Lei Federal, o estado de 
São Paulo criou as novas unidades regionais de saneamento básico 
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(Lei 17.383/21). Estas consistem-se em quatro Unidades Regionais 
de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sa-
nitário (Urae): Sudeste (Urae-1), englobando os 370 municípios com 
contrato com a Sabesp; Centro (Urae-2), com 98 municípios; Leste 
(Urae-3), com 35 municípios; e Norte (Urae-4), com 142 municípios. 
Conforme essa regionalização, a RMSJRP apresenta 23 municípios 
contidos na Urae-4 e 14 na Urae-1. 

Com a regionalização do saneamento, haverá a implantação de 
subsídios cruzados entre municípios que compõem a mesma re-
gião, o que deve garantir tarifas médias de água e esgoto e o com-
partilhamento de infraestruturas, viabilizando a universalização 
dos serviços para municípios menores. 

Titularidade dos serviços de água e esgoto
Compete aos municípios a titularidade dos serviços de água e es-
goto, sendo a prestação direta ou sob regime de concessão. Na 
RMSJRP há o predomínio da titularidade local (23) com administra-
ção pública direta (próprias prefeituras) e autarquias, ou ainda de 
empresa privada nos municípios de Mirassol e Palestina; apenas 
14 municípios possuem seus serviços de abastecimento de água e 
esgoto com abrangência regional (Sabesp).

QUADRO VII.1. Prestadores de serviços de água e esgotos
Município Nome do prestador  

de serviços
Natureza jurídica do prestador  
de serviços

Adolfo Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Bady Bassitt Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

Administração pública direta

Bálsamo Prefeitura Municipal de 
Bálsamo

Administração pública direta

Cedral Prefeitura Municipal de 
Cedral

Administração pública direta

Guapiaçu Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Administração pública direta

Ibirá Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Icém Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Ipiguá * Departamento de Água e 
Esgoto

Autarquia

Irapuã Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Jaci Prefeitura Municipal de Jaci Administração pública direta
José Bonifácio Setor de Água e Esgoto Administração pública direta
Macaubal Prefeitura Municipal de 

Macaubal
Administração pública direta

Mendonça Prefeitura Municipal de 
Mendonça

Administração pública direta

Mirassol Saneamento de Mirassol - 
Sanessol S.A.

Empresa privada

Mirassolândia Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Administração pública direta

Monte Aprazível Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Neves Paulista Prefeitura Municipal de 
Neves Paulista

Administração pública direta

Nipoã Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Nova Aliança Prefeitura Municipal de 
Nova Aliança

Administração pública direta
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Município Nome do prestador  
de serviços

Natureza jurídica do prestador  
de serviços

Nova Granada Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Olímpia Superintendência de Água e 
Esgoto e Meio Ambiente 

Autarquia

Onda Verde Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Orindiúva Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Palestina Empresa de Saneamento de 
Palestina

Empresa privada

Paulo de Faria Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Planalto Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Poloni Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Potirendaba Prefeitura Municipal de 
Potirendaba

Administração pública direta

Sales Prefeitura Municipal de 
Sales

Administração pública direta

São José do Rio 
Preto

Serviço Municipal Autônomo Autarquia

Severínia Serviço Autônomo Autarquia
Tanabi Prefeitura Municipal de 

Tanabi
Administração pública direta

Ubarana Prefeitura Municipal de 
Ubarana

Administração pública direta

Uchoa Prefeitura Municipal de 
Uchoa

Administração pública direta

União Paulista Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública

Urupês Prefeitura Municipal de 
Urupês

Administração pública direta

Zacarias Sabesp Sociedade de economia mista com 
administração pública 

Fonte: SNIS 2021
*O município de Ipiguá não respondeu à pesquisa SNIS 2021, sendo consultado o seu Plano 
Municipal de Saneamento Básico.

VII.2. Abastecimento de água
Conforme o Atlas Águas 2021 – ANA, 29 municípios são abastecidos 
na sua totalidade por água subterrânea, sendo o maior número de 
captações extraído do Sistema Aquífero Bauru, seguido do Aquí-
fero Serra Geral e Aquífero Guarani. Apenas dois municípios são 
abastecidos somente por manancial superficial e seis municípios 
possuem sistema misto de abastecimento público. Sendo assim, a 
água subterrânea é mais utilizada que as águas superficiais, par-
ticularmente a partir do Aquífero Bauru; e dentre os usos especi-
ficados, o uso predominante é o urbano. A Região Metropolitana 
conta apenas com um tipo de sistema de abastecimento de água: o 
sistema isolado.

A seguir, a indicação dos mananciais utilizados no abastecimento 
público de cada município da RMSJRP.

QUADRO VII.2. Captação de água para abastecimento público  
e tipo de sistema

Município Tipo de 
sistema(s)

Manancial(is) de 
abastecimento Tipo de manancial(is)

Adolfo Isolado Subterrâneo Subterrânea
Bady Bassitt Isolado Subterrâneo Subterrânea
Bálsamo Isolado Subterrâneo Subterrânea
Cedral Isolado Subterrâneo Subterrânea
Guapiaçu Isolado Subterrâneo Subterrânea
Ibirá Isolado Córrego da Bengala Superficial

Icém Isolado Represa de Furnas / 
Subterrâneo

Superficial / Subterrânea 
(Preponderantemente superficial)

Ipiguá * Isolado Subterrâneo Subterrânea
Irapuã Isolado Subterrâneo Subterrânea
Jaci Isolado Subterrâneo Subterrânea
José Bonifácio Isolado Subterrâneo Subterrânea
Macaubal Isolado Subterrâneo Subterrânea
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Município Tipo de 
sistema(s)

Manancial(is) de 
abastecimento Tipo de manancial(is)

Mendonça Isolado Subterrâneo Subterrânea

Mirassol Isolado
Rio São José 
dos Dourados / 
Subterrâneo

Superficial / Subterrânea 
(Preponderantemente 
subterrânea)

Mirassolândia Isolado Subterrâneo Subterrânea

Monte Aprazível Isolado Córrego Água Limpa 
/ Subterrâneo

Superficial / Subterrânea 
(Preponderantemente 
superficial)

Neves Paulista Isolado Subterrâneo Subterrânea
Nipoã Isolado Subterrâneo Subterrânea
Nova Aliança Isolado Subterrâneo Subterrânea

Nova Granada Isolado Córrego Baianinho / 
Subterrâneo

Superficial / Subterrânea 
(Preponderantemente 
subterrânea)

Olímpia Isolado
Córrego Olhos 
d´água / 
Subterrâneo

Superficial / Subterrânea 
(Preponderantemente 
subterrânea)

Onda Verde Isolado Subterrâneo Subterrânea
Orindiúva Isolado Subterrâneo Subterrânea
Palestina Isolado Subterrâneo Subterrânea
Paulo de Faria Isolado Córrego dos Patos Superficial
Planalto Isolado Subterrâneo Subterrânea
Poloni Isolado Subterrâneo Subterrânea
Potirendaba Isolado Subterrâneo Subterrânea
Sales Isolado Subterrâneo Subterrânea

São José do Rio 
Preto Isolado

Reservatório 
Lagos 1, 2 e 3 / 
Subterrâneo

Superficial / Subterrânea 
(Preponderantemente 
subterrânea)

Severínia Isolado Subterrâneo Subterrânea
Tanabi Isolado Subterrâneo Subterrânea
Ubarana Isolado Subterrâneo Subterrânea
Uchoa Isolado Subterrâneo Subterrânea
União Paulista Isolado Subterrâneo Subterrânea
Urupês Isolado Subterrâneo Subterrânea
Zacarias Isolado Subterrâneo Subterrânea 
Fonte: SNIS 2021 
*O município de Ipiguá não respondeu à pesquisa SNIS 2020.

VII.2.1 Indicadores operacionais de água
As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema 
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) do ano de referên-
cia de 2020, presentes no Diagnóstico dos Serviços de Água e Es-
goto – 2021.

TABELA VII.1. Dados municipais sobre os indicadores operacionais 
de água

Município
Índice de 
atendimento 
total de água 
(%)

Índice de 
atendimento 
de água em 
2020

Índice de 
atendimento 
urbano de 
água (%)

Índice de 
perdas na 
distribuição 
(%)

Adolfo 99,94 Bom 100,00 8,94
Bady Bassitt 93,54 Bom 100,00 0,00
Bálsamo 100,00 Bom 100,00 23,49
Cedral 79,11 Regular 100,00 6,69
Guapiaçu 98,74 Bom 98,78 20,81
Ibirá 92,02 Bom 99,82 10,50
Icém 93,11 Bom 100,00 18,64
Ipiguá *      
Irapuã 89,29 Regular 100,00 10,96
Jaci 100,00 Bom 100,00 20,77
José Bonifácio 90,60 Bom 100,00 28,61
Macaubal 88,39 Regular 100,00 40,00
Mendonça 100,00 Bom 100,00 66,18
Mirassol 98,25 Bom 100,00 25,75
Mirassolândia 100,00 Bom 100,00 15,02
Monte Aprazível 92,05 Bom 100,00 14,05
Neves Paulista 90,37 Bom 93,14 6,86
Nipoã 86,33 Regular 97,17 12,30
Nova Aliança 100,00 Bom 100,00 64,68
Nova Granada 95,64 Bom 100,00 15,38
Olímpia 94,44 Bom 100,00 21,00
Onda Verde 100,00 Bom 100,00 16,33
Orindiúva 86,74 Regular 94,25 14,43
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Município
Índice de 
atendimento 
total de água 
(%)

Índice de 
atendimento 
de água em 
2020

Índice de 
atendimento 
urbano de 
água (%)

Índice de 
perdas na 
distribuição 
(%)

Palestina 80,80 Regular 97,19 12,51
Paulo de Faria 90,03 Bom 99,78 15,80
Planalto 82,18 Regular 97,39 10,14
Poloni 95,76 Bom 100,00 15,76
Potirendaba 100,00 Bom 100,00 0,01
Sales 100,00 Bom 100,00 9,33
São José do Rio Preto 96,03 Bom 99,52 20,32
Severínia 100,00 Bom 100,00 0,00
Tanabi 89,42 Regular 98,96 19,73
Ubarana 100,00 Bom 100,00 13,13
Uchoa 100,00 Bom 100,00 3,46
União Paulista 76,51 Regular 99,93 8,18
Urupês 88,99 Regular 100,00 5,73
Zacarias 86,08 Regular 100,00 8,32
Média dos municípios da 
RMSJRP 93,38   99,33 16,77

Índice médio do estado 
de São Paulo  96,51 98,76 34,39 

Fonte: SNIS 2021 
*O município de Ipiguá não respondeu à pesquisa SNIS 2021

O percentual médio da população urbana e rural atendida por abas-
tecimento de água é de 93,38%, pouco abaixo da média do estado 
(96,51%) no ano de 2020. A Coordenadoria de Recursos Hídricos 
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo (CRHi – Sima) elaborou o índice de atendimento de água (IAA) 
que representa a porcentagem da população total de cada municí-
pio efetivamente atendida por abastecimento público de água, clas-
sificado em três categorias: IAA < 50% = Ruim; 50% ≤ IAA < 90% = 
Regular e IAA ≥ 90% = Bom. Em 2020, segundo os dados declarados 
pelas prestadoras de serviço ao SNIS, na RMSJRP onze municípios 

foram classificados, de acordo com o IAA, como regular. Dentre os 
municípios com índice de atendimento de água classificado como 
regulares, seis são administrados pela Sabesp e cinco pelas pre-
feituras

Vale destacar, neste contexto, o município de União Paulista com 
76,51% de índice de atendimento total de água, enquanto que o 
atendimento urbano é de quase 100%. Resultados como estes mos-
tram que as atenções devem ser direcionadas ao melhor conheci-
mento da situação das áreas rurais, onde predominam pequenos 
núcleos e domicílios dispersos, que usualmente optam por solu-
ções alternativas como a utilização de poços e minas d’água. Tais 
formas de abastecimento podem ser adequadas ou não, mas não 
estão contempladas no SNIS, por isso não são refletidas neste pa-
norama.

As exigências do novo marco regulatório do saneamento tendem a 
minimizar essas distorções existentes entre meio urbano e rural, à 
medida que os planejamentos e investimentos nos serviços devem 
contemplar as áreas rurais ao acesso as redes de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário.

Analisando os índices da região com relação as metas estabele-
cidas na nova Lei do Saneamento Básico, 12 municípios já atingi-
ram a meta para o serviço de fornecimento de água potável. Dentre 
aqueles que ainda não atingiram a meta de 99%, deve-se especial 
atenção àqueles onze municípios com IAA classificado como regu-
lar, pois apresentam índices mais afastados da meta, sinalizando a 
necessidade de investimentos públicos que possibilitem a melhoria 
do atendimento de água a toda a população.
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Quanto ao índice de atendimento urbano de água em 2020, veri-
fica-se que a média de 99,33%, muito próxima à média do estado 
(98,76%) para o mesmo ano. As informações obtidas ratificam que 
se trata de uma questão bem equacionada na região, pois todos os 
municípios apresentam índices acima de 90%.

Em relação às perdas nos sistemas de abastecimento, na RMSJRP 
há três municípios com índice igual ou superior a 40%, e, portanto, 
maior do que a média nacional (39,24%) e estadual (34,94%): Ma-
caubal, Mendonça e Nova Aliança. Conforme o último Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos da UGRHI-16 (Tietê Batalha), os mu-
nicípios de Mendonça, Nova Aliança e Bady Bassit possuem como 
prioridade no plano de ação, o controle de perdas, com as seguintes 
diretrizes: “Aprimorar a rede de abastecimento de água abrangendo 
ações de macromedição, substituição de tubulação, redução pres-
são, equipamentos etc. e/ou promover a sua setorização”.

No caso do município de Mendonça, conforme aponta o Plano Muni-
cipal de Saneamento Básico, a origem do elevado índice de perdas 
está na grande quantidade de hidrômetros que já ultrapassaram a 
sua vida útil (35%), ou seja, perdas do tipo aparente, além de liga-
ções que não possuem hidrômetros, referentes ao setor público que 
é isento deste tipo de medição. Já no município de Nova Aliança, as 
perdas do tipo reais predominam, e são relativas a vazamentos nas 
redes distribuidoras e nas derivações, principalmente nas regiões 
centrais da cidade onde as tubulações são mais antigas.

Ainda com relação às perdas no abastecimento de água, destaca-
-se que, nos municípios com índices abaixo de 10%, é importan-
te identificar a possibilidade de falhas nas informações fornecidas 

que originaram o cálculo do indicador, pois índices tão baixos não 
são condizentes com a realidade de custo e gerenciamento exis-
tente no Brasil. As perdas elevadas no sistema de distribuição im-
pactam negativamente na operação, gerando custos operacionais 
e ambientais, sendo assim, a adoção de programas de redução de 
perdas deve ser ação primordial em municípios onde os índices são 
elevados.  

VII.3. Esgotamento sanitário
VII.3.1. Indicadores operacionais de esgotamento sanitário 
As análises a seguir levam em consideração os dados do SNIS do 
ano de referência de 2020, presentes no Diagnóstico dos Serviços 
de Água e Esgoto – 2021.

TABELA VII.2. Dados municipais sobre os indicadores  
operacionais de esgoto

Município

Índice de atendimento 
com rede de esgotos 

(%)

Índice de 
coleta de 

esgoto  
(%) 

Índice de 
tratamento dos 

esgotos  
(%)Total Urbano

Adolfo 100,00 100,00 100,00 100,00
Bady Bassitt 92,42 98,80 51,56 51,56
Bálsamo 100,00 100,00 99,54 99,54
Cedral 79,11 100,00 80,00 80,00
Guapiaçu 87,26 98,65 88,35 88,35
Ibirá 91,01 98,73 96,22 96,22
Icém 88,84 100,00 89,27 89,27
Ipiguá *        
Irapuã 89,33 100,00 98,43 98,43
Jaci 100,00 100,00 100,00 0,00
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Município

Índice de atendimento 
com rede de esgotos 

(%)

Índice de 
coleta de 

esgoto  
(%) 

Índice de 
tratamento dos 

esgotos  
(%)Total Urbano

José Bonifácio 89,78 99,10 84,04 84,04
Macaubal 88,39 100,00 83,33 0,00
Mendonça 100,00 100,00 84,04 83,06
Mirassol 98,25 100,00 99,89 99,51
Mirassolândia 81,30 68,77 77,77 77,77
Monte Aprazível 89,00 97,73 94,34 94,34
Neves Paulista 90,37 93,14 43,96 43,96
Nipoã 83,16 93,61 97,08 97,08
Nova Aliança 100,00 100,00 80,49 80,00
Nova Granada 95,03 100,00 100,00 100,00
Olímpia 94,44 100,00 96,20 96,20
Onda Verde 98,96 100,00 90,59 90,59
Orindiúva 86,53 94,02 88,20 88,20
Palestina 79,22 95,28 95,65 95,65
Paulo de Faria 88,93 98,55 79,92 79,92
Planalto 81,73 96,85 98,18 98,18
Poloni 95,84 100,00 98,65 98,65
Potirendaba 100,00 100,00 100,00 99,99
Sales 100,00 100,00 59,38 59,38
São José do Rio Preto 93,49 99,52 96,41 96,41
Severínia 99,66 99,67 95,60 90,86
Tanabi 89,42 98,96 79,95 71,95
Ubarana 100,00 100,00 70,00 70,00
Uchoa 100,00 100,00 76,66 0,00
União Paulista 75,82 99,02 100,00 100,00

Município

Índice de atendimento 
com rede de esgotos 

(%)

Índice de 
coleta de 

esgoto  
(%) 

Índice de 
tratamento dos 

esgotos  
(%)Total Urbano

Urupês 88,99 100,00 100,00 93,92
Zacarias 85,79 100,00 100,00 100,00
Média dos municípios  
da RMSJRP 91,72 98,07 88,16 80,36

Índice médio do estado de 
São Paulo  90,61  93,46  80,69 69,60

Fonte: SNIS 2021
*O município de Ipiguá não respondeu à pesquisa SNIS 2021

O percentual médio da população urbana e rural atendida por co-
leta de esgoto é de 91,72%, pouco acima da média do estado, de 
90,61% no ano de 2020. Importante destacar que muitos domicílios 
rurais contam com formas alternativas de escoamento de esgoto, 
como fossas sépticas, que podem ter condições adequadas ou não, 
mas não são contempladas pelo SNIS, por isso não são refletidas 
neste panorama.

O índice de tratamento de esgotos adotado neste panorama é o vo-
lume de esgoto tratado em relação ao volume de água consumido. 
Este indicador mostra, em relação à água consumida, qual a por-
centagem do esgoto tratado. Embora a RMSJRP apresente a média 
de 80,36 %, índice bem superior ao índice de tratamento de esgoto 
no estado de São Paulo (69,60%), ainda existe um déficit em rela-
ção à universalização, sendo necessária a aceleração do ritmo de 
investimentos, de forma a obter impactos positivos com relação às 
questões de saúde pública e de meio ambiente. 



168

Conforme o Relatório de Qualidade das Águas Interiores no estado 
de São Paulo 2020, Ipiguá está entre os 36 municípios do estado 
com porcentagem nula de tratamento de esgoto, apresentando o 
maior grau de criticidade de esgotamento sanitário dentre os mu-
nicípios da RMSJRP. 

Analisando os índices da região, com relação as metas estabele-
cidas no novo Marco Legal do Saneamento Básico, podemos dizer 
que apenas 11 municípios atingiram as metas para os serviços de 
coleta e tratamento de esgoto; oito municípios atingiram a meta 
somente para o serviço de coleta de esgotos; e oito municípios atin-
giram a meta somente para o serviço de tratamento de esgotos.

Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto  
da População Urbana de Município (ICTEM)
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) aplica o 
Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana 

de Municípios (ICTEM) para avaliar as condições de saneamento 
dos municípios do estado de São Paulo. Este índice leva em con-
sideração a efetiva remoção da carga orgânica pelas estações de 
tratamento, gerada pela população urbana, observando ainda ele-
mentos importantes que compõem um sistema de tratamento de 
esgotos, como a coleta, o afastamento e o tratamento. Considera 
também o atendimento à legislação quanto à eficiência de remoção 
da carga orgânica, que deve ser superior a 80%, e a conformidade 
com os padrões de qualidade do corpo receptor dos efluentes. Por-
tanto, o ICTEM permite comparar de maneira global a eficácia do 
sistema de esgotamento sanitário. O indicador utiliza quatro faixas 
de valores, quanto maior o valor, melhor é a situação do município 
em relação ao ICTEM:  10 < ICTEM ≤ 2,5 / 2,5 < ICTEM ≤ 5,0 / 5,0 < 
ICTEM ≤ 7,5 / 7,5 < ICTEM ≤ 10.

Os resultados do ICTEM para 2020 podem ser visualizados no Mapa 
VII.1 e Tabela VII.3:
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MAPA VII.1. Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município (ICTEM) em 2020
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TABELA VII.3. Dados de saneamento por município e valor do ICTEM - RMSJRP

Município População 
urbana

Atendimento %
Eficiência

Carga poluidora (Kg/DBO/dia)
ICTEM Corpo receptor

Coleta Tratamento Potencial Remanescente
Adolfo 3197 100 100 90 173 17 10 Córrego Sobrado
Bady Bassitt 16613 97 100 95 897 70 9,96 Rib.Borboleta / Rib. Fartura
Bálsamo 8371 99,82 100 83 452 78 10 Córrego do Bálsamo
Cedral 7394 100 100 85 399 60 9,7 Córrego Baixadão
Guapiaçu 19260 87 100 70 1040 407 7,27 Rib.Claro
Ibirá 11540 98,2 100 82 623 124 9,97 Córrego Mococa
Icém 7127 99,5 100 87 385 52 9,99 Córrego Água Doce
Ipiguá 3309 100 0 0 179 179 1,5 Rio Preto confluência c/ Córrego Rangel
Irapuã 7178 100 90,3 73 388 132 7,63 Córrego Cervinho
Jaci 6196 97 100 80 335 75 8,5 Córrego do Mangue
José Bonifácio 33854 98 100 89 1828 241 9,97 Córrego Cerradão
Macaubal 7201 99 100 68 389 127 7,37 Ribeirão Ponte Nova
Mendonça 4549 100 100 45 246 135 6,14 Ribeirão dos Bagres
Mirassol 58780 100 100 97 3174 111 10 Córrego Fartura - Piedade - Fundão
Mirassolândia 3999 77,83 100 74 216 92 6,91 Córrego da Faxina
Monte Aprazível 23106 97,5 100 85 1248 214 9,96 Rio São José dos Dourados
Neves Paulista 8052 95 100 68 435 154 7,33 Córrego Jacutinga
Nipoã 4707 92,5 100 79 254 68 7,85 Córrego Cachoeira
Nova Aliança 5856 100 100 49 316 161 6,39 Córrego Borboleta
Nova Granada 20100 97,73 100 86 1085 173 9,67 Córrego Mata Negra

Olímpia 52066 100 30 92 2812 2036 3,94 Córregos dos Pretos, Olhos D´Água, Baguaçu e 
Bela Vista

Onda Verde 3465 100 100 82 187 34 9,7 Córrego da Gotinha
Orindiúva 6621 90 100 83 358 90 8,21 Córrego Barreirão
Palestina 10911 90 100 82 589 154 8,15 Córrego Piau
Paulo de Faria 8084 100 100 93 437 31 10 Ribeirão das Pontes
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Município População 
urbana

Atendimento %
Eficiência

Carga poluidora (Kg/DBO/dia)
ICTEM Corpo receptor

Coleta Tratamento Potencial Remanescente
Planalto 4476 96,9 100 85 242 42 9,65 Córrego São Jerônimo
Poloni 5441 100 100 80 294 59 10 Córrego Barreirinho
Potirendaba 15742 100 100 87 850 111 10 Córrego Águas Espalhadas
Sales 5768 100 100 91 311 28 10 Córrego Capoeirinha e Córrego do Cervinho
S.J. do Rio Preto 436774 98 100 97 23586 1211 9,97 Rio Preto (classe 4)
Severínia 16883 99,6 100 78 909 205 8,53 Córregos Pau D’Alho e do Baixão
Tanabi 23584 98,2 94 88 1274 239 9,88 Rio Jataí
Ubarana 5863 100 100 49 317 161 6,69 Córrego Bocaina
Uchoa 9433 100 100 91 509 44 10 Córrego Grande
União Paulista 1428 100 100 94 77 5 9,7 Rib. Santa Bárbara
Urupês 12359 100 100 80 667 133 10 Córrego Barreirão
Zacarias 2164 97,3 100 88 117 17 9,66 Córrego da Arribada

Fonte: Relatório da Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo – 2020; População Urbana: Estimativa populacional IBGE 2020 x % População Urbana Censo 2010.

Importante destacar que, mesmo nos municípios que apresen-
tam boas condições dos sistemas públicos de coleta e tratamento 
de esgotos, com índices de coleta e tratamento de esgotos iguais 
ou próximos a 100% e graus de eficiência elevados dos seus sis-
temas de tratamento, a carga orgânica remanescente pode ser 
ainda significativa para a qualidade das águas dos corpos d’água 
receptores.

Concluímos que o aspecto regional do esgotamento sanitário da 
região está relacionado ao tema dos recursos hídricos, no que se 
refere à poluição das águas pelo lançamento de esgoto domésti-
co sem tratamento nos cursos d’água da região, comprometendo o 
seu uso para diversos fins nos trechos a jusante dos lançamentos.

A RMSJRP, como um todo, apresenta condições adequadas às exi-
gências ambientais, conforme indica o Relatório de Qualidade de 
Águas da Cetesb – 2020. A maior parte dos municípios está classi-
ficada na faixa de 7,6 a 10, entretanto, Ipiguá encontra-se no inter-
valo de 0 a 2,5, devido ao tratamento nulo, e o município de Olímpia, 
com pontuação 3,94 devido ao baixo índice de tratamento. 

Os demais resultados obtidos para os municípios Guapiaçu, Ma-
caubal, Mendonça, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Aliança e 
Ubarama devem-se à baixa eficiência de remoção da carga orgânica 
do esgoto em suas ETEs, sendo o seu remanescente lançado no cor-
po hídrico receptor sem o devido tratamento, seja por lançamento “in 
natura” de esgotos ou do percentual não tratado pela estação. 
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VII.4. Resíduos sólidos
VII.4.1. Coleta e disposição final
As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema 
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) do ano de referên-
cia de 2020, presentes no Diagnóstico dos Serviços de Manejo de 
Resíduos Sólidos Urbanos – 2021.

Os serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos são 
de competência municipal e podem ser efetuados pelo órgão muni-
cipal encarregado da limpeza urbana, com infraestrutura e recur-
sos próprios para essa finalidade ou por serviço terceirizado. 

De maneira geral, a taxa de cobertura do serviço de coleta de resí-
duos sólidos domiciliares em relação à população total é satisfató-
ria (91,48%). De acordo com as informações declaradas pelos mu-
nicípios, há ainda alguns deles que necessitam ampliar a cobertura 
deste serviço para atingir índices adequados. 

Com relação a existência ou não de coleta seletiva (porta a porta, 
em postos de entrega voluntária ou outra modalidade), na RMSJRP, 
36 municípios responderam à pesquisa SNIS 2021, destes, 12 ale-
garam fazer coleta seletiva. Constata-se que a coleta seletiva ainda 
não é uma realidade regional nem estadual, pois dos 604 municí-
pios paulistas que responderam ao SNIS 2021, 47 (18 %) afirmaram 
não efetuar a coleta seletiva. 

TABELA VII.4. Taxa de cobertura de coleta de resíduos domiciliares 
e coleta seletiva

Município

Taxa cobertura 
da coleta 
de resíduos 
sólidos 
domiciliares 
em relação à 
pop. total

Taxa de 
cobertura 
da coleta 
resíduos 
domiciliares 
em relação à 
pop. urbana

Existência 
de coleta 
seletiva

Taxa de 
cobertura da 
coleta seletiva 
porta a porta 
em relação a 
pop. urbana

Adolfo 100,00 100,00 Não  
Bady Bassitt 100,00 100,00 Não  
Bálsamo 99,79 100,00 Sim 100,00
Cedral 79,11 100,00 Não  
Guapiaçu 96,99 100,00 Não  
Ibirá 92,19 91,53 Sim 91,53
Icém 100,00 100,00 Não  
Ipiguá 60,43 65,49 Não  
Irapuã 89,19 100,00 Não  
Jaci 100,00 100,00 Não  
José Bonifácio*        
Macaubal 88,39 100,00 Não  
Mendonça 81,74 100,00 Sim 100,00
Mirassol 96,18 98,67 Não  
Mirassolândia 99,98 100,00 Não  
Monte Aprazível 91,07 100,00 Sim 51,93
Neves Paulista 100,00 100,00 Sim 100,00
Nipoã 88,84 100,00 Não  
Nova Aliança 82,85 100,00 Sim 98,65
Nova Granada 100,00 100,00 Não  
Olímpia 94,44 100,00 Sim  
Onda Verde 78,36 100,00 Sim 86,58
Orindiúva 92,97 98,31 Sim  
Palestina 91,14 94,40 Não  
Paulo de Faria 90,23 100,00 Não  
Planalto 84,39 100,00 Não  
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Município

Taxa cobertura 
da coleta 
de resíduos 
sólidos 
domiciliares 
em relação à 
pop. total

Taxa de 
cobertura 
da coleta 
resíduos 
domiciliares 
em relação à 
pop. urbana

Existência 
de coleta 
seletiva

Taxa de 
cobertura da 
coleta seletiva 
porta a porta 
em relação a 
pop. urbana

Poloni 89,01 100,00 Sim 78,64
Potirendaba 97,07 97,07 Não  
Sales 90,03 100,00 Não  
São José do Rio Preto 100,00 100,00 Sim 100,00
Severínia 95,31 100,00 Não  
Tanabi 90,36 100,00 Sim 100,00
Ubarana 100,00 100,00 Não  
Uchoa 100,00 100,00 Não  
União Paulista 85,74 88,87 Não  
Urupês 88,99 100,00 Não  
Zacarias 78,63 100,00 Não  
Média dos municípios da 
RMSJRP 91,48 98,18

Índice médio do estado de São 
Paulo 97,97 99,84

Fonte: SNIS, 2021 *O município de José Bonifácio não respondeu à pesquisa SNIS 2021.

Estima-se que tenham sido produzidas, em 2020, cerca de 718 
mil toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) na RMSJRP, o 
que equivale a aproximadamente 1,75% do que é produzido no 
estado de São Paulo. As quantidades de resíduos gerados nos 
municípios foram estimadas com base na população urbana de 
cada cidade e em índices estimativos de produção de resíduos 
por habitante.  

Publicado pela Cetesb, o Índice de Qualidade dos Resíduos (IQR) é 
um dos instrumentos para o monitoramento da operação dos locais 

onde ocorre a disposição final de resíduos sólidos urbanos. Con-
forme verificamos na Tabela VII.5, para o ano de 2020, apenas o 
município de Nipoã dispõe seus resíduos em aterro municipal ava-
liado como inadequado (pontuação abaixo de 7,0). De acordo com a 
Cetesb, além das dificuldades financeiras, o esgotamento da capa-
cidade de recepção e a complexidade de se encontrar novas áreas 
são as principais causas de situações como essas. A região obteve 
o IQR médio de 8,8 em 2020, enquanto o IQR médio no estado de 
São Paulo foi de 8,7 (Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 2020).

Conforme a mesma Tabela VII.5, 15 municípios dispõem seus re-
síduos em aterros locais, operados pelas próprias prefeituras e 22 
municípios dispõem seus resíduos em dois aterros particulares, de 
Onda Verde e de Catanduva, este último fora da RMSJRP. Importante 
destacar que as menores notas obtidas no IQR são de aterros locais.

Há exemplo do que ocorreu com o município de Nipoã, no estado de 
São Paulo, comparando os dados de 2020 com 2019, indicados no 
Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 2020, verifica-se que ocor-
reu um aumento no número de municípios dispondo seus resíduos 
em aterros classificados como inadequados. Essa piora pode ser 
atribuída à pandemia da covid-19, que no ano de 2020 concentrou a 
atenção e os esforços dos municípios, inclusive financeiros, para o 
seu controle. 

As atividades de transporte, tratamento e disposição final de resí-
duos, muitas vezes, extrapolam os limites territoriais do município 
gerador. Neste contexto, é necessário que soluções para a proble-
mática em questão sejam integradas e compartilhadas entre os di-
versos municípios, órgãos setoriais de governo e comunidades. 
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TABELA VII.5. Dados municipais sobre os resíduos sólidos urbanos

Municípios RSU (t/dia) IQR 2019 IQR 2020 Dispõe em
Adolfo 2.24 9.8 9.8 Catanduva - AP
Bady Bassitt 11.63 10 9.7 Onda Verde - AP
Bálsamo 5.86 9.5 9.5  
Cedral 5.18 10 9.7 Onda Verde - AP
Guapiaçu 13.48 10 9.7 Onda Verde - AP
Ibirá 8.08 9.5 9.6  
Icém 4.99 10 9.7 Onda Verde - AP
Ipiguá 2.32 10 9.7 Onda Verde - AP
Irapuã 5.02 4.0 9.7  
Jaci 4.34 10 9.7 Onda Verde - AP
José Bonifácio 27.08 10 9,7 Onda Verde - AP
Macaubal 5.04 8.3 7.9  
Mendonça 3.18 9.8 9.8 Catanduva - AP
Mirassol 47.02 8.6 8.6  
Mirassolândia 2.80 9.5 9.5  
Monte Aprazível 16.17 10 9.7 Onda Verde - AP
Neves Paulista 5.64 10 9.7 Onda Verde - AP
Nipoã 3.29 7.6 5.4  
Nova Aliança 4.10 10 9.7 Onda Verde - AP
Nova Granada 14.07 10 9.7 Onda Verde - AP

Municípios RSU (t/dia) IQR 2019 IQR 2020 Dispõe em
Olímpia 41.65 10 9.7 Onda Verde - AP
Onda Verde 2.43 10 9.7 Onda Verde - AP
Orindiúva 4.63 10 7.9  
Palestina 7.64 10 9.7 Onda Verde - AP
Paulo de Faria 5.66 10 10  
Planalto 3.13 6.4 7.3  
Poloni 3.81 7.5 7.9  
Potirendaba 11.02 10 9.7 Onda Verde - AP
Sales 4.04 9.8 9.8 Catanduva - AP
S.J. do Rio Preto 393.10 10 9.7 Onda Verde - AP
Severínia 11.78 7.9 7.4  
Tanabi 16.51 7.5 7.5  
Ubarana 4.10 10 9.7 Onda Verde - AP
Uchoa 6.60 10 9.7 Onda Verde - AP
União Paulista 1.0 7.5 9.0  
Urupês 8.65 9.8 9.8 Catanduva - AP
Zacarias 1.51 7.8 7.8  
IQR médio RMSJRP      8.8  
IQR médio SP 8.7

Fonte: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - 2020 (Cetesb, 2018); Mapa de des-
tinação de resíduos urbanos - Cetesb,2020.

  Condição adequada   Condição inadequada  
(D) Dispõe em (A.P.) aterro particular     

Obs. A indicação no quadro do local de destinação dos resíduos ocorre quando este se situa 
em município distinto daquele de origem ou aterro particular ou em consórcio.
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MAPA VII.2. Fluxo de resíduos na RMSJRP e vida útil dos aterros 
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O mapa VII.2 ilustra o fluxo de resíduos na RMSJRP; em muitos ca-
sos, os aterros são distantes do local de geração, o que representa 
um custo extra para destinação e transporte, exemplo de Ubarana 
que envia seus resíduos para o município de Onda Verde, uma dis-
tância de aproximadamente 90 Km. O ideal é que fossem encon-
tradas soluções coletivas de tratamento e de disposição final dos 
rejeitos, como por exemplo, por meio de arranjos intermunicipais 
para a gestão e compartilhamento de centrais de compostagem, 
reciclagem, de aterros sanitários etc. 

A vida útil desses aterros também deve ser considerada no planeja-
mento regional. Os dados de vida útil aqui apresentados são prove-
nientes do “mapa de vida útil dos aterros de resíduos urbanos”, le-
vantados pela Cetesb em 2020. Na RMSJRP, 29 municípios dispõem 
seus resíduos em aterros com vida útil acima de cinco anos (sete 
aterros locais e dois aterros privados, sendo um fora da RMSJRP); 
quatro municípios dispõem em aterros com vida útil entre dois e 
cinco anos, e quatro municípios dispõem em aterros com vida útil 
abaixo de dois anos, todos aterros locais. 

Apesar da situação na região não ser desfavorável, há uma preo-
cupação com relação aos quatro municípios, que dispõem seus 
resíduos em aterros que possuem vida útil menor ou igual a dois 
anos, e com Nipoã, que dispõe em aterro com condição inade-
quada de operação. Viabilizar a ampliação desses aterros, bem 
como encontrar outras áreas adequadas à implantação de novos 
aterros sanitários, está cada vez mais difícil, além de se ter que 
atender a legislações cada vez mais restritivas. Com base nisso, 
é necessário um empenho governamental no sentido de reduzir 
a quantidade de resíduo encaminhado para este fim, ampliando a 

coleta seletiva e aumentando os resíduos destinados à reutiliza-
ção e reciclagem.

No quadro VII.3. são encontrados dados referentes a todas as uni-
dades de processamento de resíduos sólidos na RMSJRP, confor-
me pesquisa SNIS 2021.  As unidades de processamento podem 
atender mais de um município, assim como pode um município 
não ter nenhuma unidade de processamento ou mesmo exportar 
resíduos para mais de uma unidade, situadas em municípios vizi-
nhos ou não.

Constata-se a predominância quantitativa do conjunto formado pe-
las unidades por disposição no solo, que correspondem aos aterros 
sanitários e aterros controlados. É importante alertar que a clas-
sificação em lixão, aterro controlado ou aterro sanitário é aquela 
informada pelo órgão gestor que respondeu à coleta de dados.

Conforme o quadro a seguir, apenas sete municípios possuem uni-
dade de triagem, apesar de doze municípios afirmarem possuir 
coleta seletiva. Há apenas uma unidade de compostagem em São 
José do Rio Preto, cuja avaliação feita pela Cetesb em 2018, por 
meio do Índice de Qualidade das Unidades de Compostagem (IQC), 
obteve nota 9,7 (Plano Estadual de Resíduos Sólidos, 2020).

Conforme o Plano Estadual de Resíduos Sólidos 2020, são poucas 
as unidades de compostagem oriundas da coleta pública em opera-
ção no estado, alguns motivos citados são a falta de coleta seletiva 
ou falha na separação na fonte, resultando na baixa qualidade do 
composto, até dificuldades de operação, manutenção e de coloca-
ção do composto no mercado. 
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QUADRO VII.3. Unidades de processamento de resíduos sólidos na RMSJRP

Municípios Nome da unidade Tipo de unidade, segundo o 
município informante

Bálsamo
Unidade de Triagem de Materiais 
Recicláveis Unidade de triagem 

Aterro Controlado Aterro controlado

Ibirá
Associação dos Catadores de Ibirá 
- Cooperana Unidade de triagem 

Aterro Sanitário Municipal Aterro controlado

Irapuã Município de Irapuã - aterro em 
valas Aterro controlado

Macaubal Aterro Sanitário Saema Aterro sanitário
Mirassol Aterro Sanitário de Mirassol Aterro sanitário
Mirassolândia Aterro Sanitário de Mirassolândia Aterro controlado

Nipoã Prefeitura Municipal de Nipoã - 
aterro sanitário em valas Aterro controlado

Olímpia Parque Ambiental Olhos D’Água Área de transb. e triagem de 
RCC e volumosos

Onda Verde
Papel Bras Unidade de triagem 
Constroeste Construções e 
Participações Ltda. Aterro sanitário

Orindiúva Aterro em Valas Aterro sanitário

Paulo de Faria
Centro de Triagem de Coleta 
Seletiva Unidade de triagem

Aterro Sanitário Aterro sanitário
Planalto Aterro Sanitário em Valas Aterro sanitário

Poloni
Casa Assistencial Amor e Caridade Unidade de triagem 
Poloni Lixão

Municípios Nome da unidade Tipo de unidade, segundo o 
município informante

S.J. do Rio Preto

Unidade de Triagem da ARES Unidade de triagem 
Unidade de Triagem Cooperlagos Unidade de triagem
Usina de Compostagem Unidade de compostagem
Usina de Triagem Unidade de triagem 
Usina de Triagem e Reciclagem 
de RCC Área de reciclagem de RCC 

Severínia Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário

Tanabi
Centro de Reciclagem Unidade de triagem 
Aterro Sanitário em Valas Aterro controlado

União Paulista Aterro Sanitário Aterro sanitário
Zacarias Aterro Sanitário em Valas Aterro sanitário

Fonte: SNIS, 2021

VII.4.2. Gerenciamento de resíduos da construção civil  
A RMSJRP tem no município de São José do Rio Preto um exemplo 
de sucesso na gestão de resíduos da construção civil. O município 
possui 15 pontos de apoio para que os resíduos da construção civil 
de pequenos geradores (até 1 m3) possam ser descartados. Após a 
separação e selecionamento na Central de Reciclagem de Resíduos 
Sólidos da Construção, são transformados em areia grossa, brita e 
pedrisco. 

O município também utiliza o Sigor – Módulo Construção Civil, des-
de 2017, ferramenta desenvolvida pela Cetesb e a Sima, em parce-
ria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 
São Paulo (SindusCon-SP). A utilização correta do Sigor assegura 
que os resíduos gerados sejam transportados por empresas cadas-
tradas e legalizadas, e destinados a locais devidamente licencia-
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dos, evitando que os RCC sejam dispostos de forma inadequada, e 
promovendo a reciclagem desses resíduos. 

O Sigor possibilita a elaboração do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos (PGR) pelos geradores de RCC e a emissão e gerencia-
mento do Controle de Transporte de Resíduos (CTR), registrando 
cada etapa do transporte dos RCC, da saída da obra à destinação 
ambientalmente adequada. O Habite-se em São José do Rio Preto 
só é liberado mediante a comprovação da destinação adequada dos 
resíduos de construção, por meio da apresentação do PGR. 

VII.4.3. Gestão regional dos resíduos sólidos
A política nacional de resíduos sólidos estabelece que serão prioriza-
dos no acesso aos recursos da União os municípios que optarem por 
soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos só-
lidos. Entende-se que soluções regionalizadas, com agrupamentos de 
municípios, em detrimento de alternativas individuais em cada cidade, 
apresentam benefícios através da otimização na aplicação de recur-
sos, em função da economia de escala e, consequentemente, redução 
dos custos unitários de implantação e de operação.

Enfrentar a tarefa de equacionar a gestão integrada dos resíduos 
sólidos na RMSJRP significa assumir como meta o tratamento 
integral dos RSUs gerados. Isto envolve alternativas e soluções 
cada vez mais complexas para todas as etapas – integradas e 
compartilhadas –, desde a geração dos resíduos, os tipos de cole-
ta e tratamento, as áreas de transbordo, a reabilitação das áreas 
degradadas e recuperação daquelas contaminadas até a adequa-
ção e capacitação dos recursos humanos, técnicos e financeiros 
às diferentes realidades municipais. 

O Produto 2 do Plano Estadual de Saneamento Básico de São Pau-
lo, intitulado “Diagnóstico da Situação Atual” (Sob consulta pública) 
apresenta o mapa dos Consórcios de Resíduos Urbanos. Conforme 
o diagnóstico, apesar de os consórcios existirem, o fluxo de resí-
duos muitas vezes não acontece dentro dos municípios consorcia-
dos e, ainda, há muitos outros municípios que poderiam considerar 
acordos intermunicipais, uma vez que possuem a mesma destina-
ção final dos seus resíduos. 

FIGURA VII.1. Consórcios de resíduos urbanos no estado de São Paulo

Fonte: Produto 2 do Plano Estadual de Saneamento Básico de São Paulo

A região noroeste do estado, que abrange a RMSJRP, tem poucos 
consórcios e grande movimentação intermunicipal de deposição de 
resíduos. A seguir, a descrição dos consórcios presentes na região:
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QUADRO VII.4. Consórcios intermunicipais presentes na Região Metropolitana de São José do Rio Preto

Consórcio Descrição Câmaras técnicas Municípios membros
Consórcio 
Intermunicipal 
Tietê-Paraná - CITP

Sede e natureza jurídica no município de Jaú, o consórcio constituiu-
se na forma de associação pública, com personalidade jurídica de 
direito público e de natureza autárquica na forma da Lei Federal nº 
11.107, de 06 de abril de 2005, e Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 
2007.  O principal projeto do consórcio é a construção de usinas de 
compostagem de lixo nas cidades de São Manuel e Mineiros do Tietê.  

Não possui Andradina, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Borborema, Brotas, 
Buritama, Conchas, Dois Córregos, Iacanga, Ibitinga, Igaraçu do 
Tietê, Ilha Solteira, Itaju, Itapuí, Itatinga, Jaú, Laranjal Paulista, 
Lençóis Paulista, Macatuba, Mendonça, Mineiros do Tietê, Mirassol, 
Novo Horizonte, Pardinho, Pederneiras, Piracicaba, Pirajuí, 
Promissão, Reginópolis, Sabino, Salto e São Manoel.

Consórcio de 
Desenvolvimento do 
Vale do Rio Grande - 
Codevar

Sede e natureza jurídica na cidade de Barretos, o consórcio 
constituiu-se na forma de associação pública, com personalidade 
jurídica de direito público e de natureza autárquica na forma da Lei 
Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e Decreto 6.017, de 17 de 
janeiro de 2007. 
A atuação do Codevar toma como base diagnósticos regionais por 
meio dos quais são feitos levantamentos das necessidades de cada 
município, principalmente do ponto de vista do desenvolvimento 
econômico associado à proteção do meio ambiente. 

Meio ambiente e 
Técnica tributária

Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Cândido Rodrigues, Colina, 
Colômbia, Embaúba, Fernando Prestes, Guaíra, Guaraci, Icém, 
Jaborandi, Monte Azul Paulista, Olímpia, Pirangi, Santa Adélia, 
Severínia, Tabapuã, Taiaçu, Taiúva, Taquaral, Terra Roxa, Viradouro, 
Vista Alegre do Alto.

Consórcio 
Intermunicipal de 
Desenvolvimento 
Ambiental 
Sustentável - Cidas

Com sede em Américo de Campos, foi fundado em 5 de maio 
de 2014, com a finalidade de formar uma entidade voltada ao 
desenvolvimento e à execução de ações e de projetos ambientais 
com foco na gestão municipal sustentável.  Atualmente, desenvolve 
projetos de coleta seletiva de óleo de cozinha, de pilhas, de lâmpadas 
fluorescentes, de pneus e de medicamentos vencidos. 

Não possui Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Jaci, 
Meridiano, Nipoã, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes 
Gestal, Valentim Gentil, Votuporanga 

Fonte: Mapa dos consórcios intermunicipais do estado de São Paulo 2020-2021

VII.4.4. Avaliação da gestão dos resíduos sólidos
Com relação a gestão dos resíduos sólidos, a Sima criou o Índice 
de Gestão dos Resíduos Sólidos (IGR), com o objetivo de avaliar a 
gestão de resíduos sólidos domiciliares do Estado de São Paulo e 
assim, identificar as fragilidades e auxiliar os municípios no desen-
volvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da gestão. 

Os dados para a construção do IGR são obtidos por meio de um ques-
tionário onde cada município responde a perguntas de quatro áreas 
sobre resíduos sólidos urbanos: instrumentos para a política de re-

síduos sólidos, programas ou ações municipais, coleta e triagem e 
tratamento e disposição. O índice pode variar de 0 a 10 e as gestões 
municipais podem ser classificadas como gestão ineficiente (0 a 6,0), 
gestão mediana (6,1 a 8,0) ou gestão eficiente (8,1 a 10,0). 

Para o IGR 2020 (ano base 2020), dos 37 municípios da RMSJRP, so-
mente Bálsamo, São José do Rio Preto e Ubarana responderam ao 
questionário, obtendo classificações mediana, mediana e ineficien-
te, respectivamente.  Conforme o Relatório de Qualidade Ambiental 
2021, o IGR 2020 teve um total de 207 municípios aderentes, repre-
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sentando, aproximadamente, 32% do total de municípios do estado. A 
baixa participação dos municípios em pesquisas, como as realizadas 
pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) e pela 
Sima, corroboram a falta de atualização e a não sistematização das 
informações sobre os resíduos sólidos. Tal situação tem sido grave 
empecilho para o conhecimento mais amplo dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, dificultando, portanto, o esta-
belecimento de políticas públicas para o desenvolvimento dessa área 
e, também, para direcionar a atuação das entidades governamentais 
ou privadas que tratam a questão (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2003). 

VII.4.5. Cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos
A limpeza urbana é competência da municipalidade, porém é fato 
que a maioria das prefeituras não consegue arcar com os valores 
necessários para a gestão adequada dos resíduos, mesmo quando 
há a cobrança pelo serviço regular de coleta domiciliar. O SNIS-RS 
em sua última edição (2020) confirma que, de forma geral, a receita 
arrecadada com os serviços afetos ao manejo de resíduos sólidos 
nos municípios é insuficiente para manter as atividades de manejo 
de resíduos sólidos. 

O novo marco regulatório do saneamento estabelece que os muni-
cípios deverão cobrar taxa e/ou tarifa decorrente da prestação de 
serviços de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, no 
prazo de um ano, contados da vigência da Lei nº 14.026, de 2020. 
Dentre os 36 municípios da RMSJRP que responderam à pesquisa 
SNIS, 17 afirmaram efetuar a cobrança dos serviços. A seguir, o 
Quadro VII. 5 informa a existência e a forma de cobrança.

QUADRO VII.5. Cobrança dos serviços de manejo de resíduos 
sólidos na RMSJRP 

Município Cobrança dos serviços
Existência Forma

Adolfo Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Bady Bassitt Não  
Bálsamo Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Cedral Não  
Guapiaçu Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Ibirá Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Icém Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Ipiguá Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Irapuã Não  
Jaci Não  
José Bonifácio*  
Macaubal Não  
Mendonça Não  
Mirassol Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Mirassolândia Não  
Monte Aprazível Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Neves Paulista Não  
Nipoã Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Nova Aliança Sim Taxa específica no mesmo boleto de água
Nova Granada Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Olímpia Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Onda Verde Não  
Orindiúva Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Palestina Não  
Paulo de Faria Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Planalto Não  
Poloni Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Potirendaba Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
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Município Cobrança dos serviços
Existência Forma

Sales Não  
S.J. do Rio Preto Não  
Severínia Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Tanabi Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Ubarana Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
Uchoa Sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU
União Paulista Não  
Urupês Não  
Zacarias Não  
Fonte: SNIS, 2021  *O município de José Bonifácio não respondeu à pesquisa SNIS 2021

VII.5. Drenagem urbana
VII.5.1. Macrodrenagem no contexto do PDUI:  
medidas estruturais e não-estruturais
Dentro do saneamento básico, a drenagem e o manejo de águas 
pluviais urbanas apresentam o menor acúmulo de dados e infor-
mações, sendo muitas vezes desconhecida, pelas próprias prefei-
turas, a distribuição espacial das respectivas redes de drenagem 
pluvial. Os dados disponíveis geralmente são insuficientes, como 
por exemplo, a falta de mapeamento cartográfico detalhado, a falta 
de cadastro do sistema de águas pluviais, a inexistência de mapea-
mento de áreas de risco e, ainda, carência de registros precisos 
sobre falhas no sistema de drenagem. Observa-se, também, que os 
municípios desconhecem a existência da infraestrutura de monito-
ramento de dados hidrológicos, presente no seu território e admi-
nistrada por órgãos estaduais e federais. Conhecer essas infraes-
truturas e utilizar os dados gerados por elas podem contribuir para 
uma melhor gestão dos serviços de drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas (DMAPU) nos municípios (SNIS, 2019).

O sistema de drenagem, portanto, deve ser planejado, projetado, 
construído e mantido com o objetivo de prover espaços apropriados 
para a coleta, o armazenamento e a condução das águas pluviais. 
O funcionamento do sistema de drenagem depende de externali-
dades como clima, características físicas do território (relevo, im-
permeabilização do solo, geologia) e regime dos corpos de água 
a jusante, cujos comportamentos são de difícil previsão. Sofrem, 
também, impactos diretos dos serviços de esgotos e resíduos sóli-
dos (MDR/SNS, 2019).

Ao tratar o tema da macrodrenagem, é necessário combinar medidas 
denominadas estruturais e não-estruturais. As medidas estruturais 
estão associadas às obras e estruturas físicas de afastamento, amor-
tecimento e contenção de cheias, tais como a canalização e retifica-
ção de rios e córregos, a construção de reservatórios para o armaze-
namento das águas de chuvas (estruturas de detenção ou retenção) 
e demais elementos hidráulicos projetados. As medidas não-estrutu-
rais, por sua vez, dizem respeito ao planejamento e à gestão do ter-
ritório, incorporando, desse modo, desde a legislação até a educação 
ambiental. Frequentemente consideradas como abordagem susten-
tável do tema da macrodrenagem, as medidas não-estruturais têm 
como objetivos principais controlar as taxas de escoamento, mediante 
a diminuição dos impactos da urbanização no regime de cheias, pro-
teger e incrementar a qualidade das águas, contribuir para a recarga 
natural do lençol freático, dentre outros aspectos que, em maior ou 
menor grau, contribuem para a adequação das atividades humanas 
ou mitigação dos seus efeitos sobre o meio ambiente. 
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VII.5.2. Caracterização geral
Todas as informações foram obtidas do Diagnóstico dos Serviços 
de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais – SNIS 2021, sendo 
que apenas os municípios de Severínia e Uchoa não responde-
ram à pesquisa. O Quadro VII.6 mostra que a gestão dos serviços 
é, em sua grande maioria, exercida pela administração pública 
direta, por meio das prefeituras municipais, sendo que somen-
te Potirendaba possui uma empresa privada como gestora. Com 
relação ao Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Plu-
viais (PDMAPU), apenas 20 municípios afirmaram possuí-lo, ou 
seja, o planejamento municipal com relação a drenagem ainda é 
bastante deficitário. 

O sistema de drenagem no modelo exclusivo, ou seja, quando 
100% do sistema de drenagem é destinado exclusivamente às 
águas pluviais, é adotado pela maioria. Apenas os municípios de 
Icém, Ipiguá e Nipoã informaram apresentar sistema combinado 
(quando parte do sistema de drenagem é exclusivo e parte é unitá-
rio, este último misto com esgotamento sanitário). Quando a rede 
de drenagem é utilizada como rede de esgotamento sanitário, o 
que se verifica é a poluição dos corpos hídricos, pois o sistema 

de drenagem não dispõe de mecanismo de controle da qualidade 
da água que é desaguada nos mananciais hídricos (MDR/SNS, 2019).

O SNIS 2020 identificou, cruzando dados das pesquisas de água e 
esgoto com a pesquisa de água pluviais, que, apesar dos presta-
dores de água e esgotos afirmarem o lançamento na rede de dre-
nagem urbana, os responsáveis pelo preenchimento de águas plu-
viais responderam que não existe rede de drenagem, ou que o tipo 
de sistema municipal é exclusivo para águas pluviais. Isso se deve 
possivelmente ao fato de o sistema de drenagem de muitos muni-
cípios ter sido concebido para ser exclusivo, mas devido à falta de 
planejamento na implantação da infraestrutura municipal, existem 
pontos de lançamento de esgoto nessa rede. 

Dentro deste contexto, dos municípios da RMSJRP que responde-
ram à pesquisa, somente três afirmaram que possuem algum tipo 
de tratamento de águas pluviais. Esse resultado sugere que o con-
trole da poluição difusa e da poluição gerada pelos esgotos presen-
tes nas águas pluviais ainda é muito pequeno, portanto, a qualidade 
das águas dos corpos hídricos receptores das águas pluviais urba-
nas destes municípios pode estar comprometida.
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QUADRO VII.6. Dados municipais sobre os serviços de drenagem e 
manejo de águas pluviais
Municípios Existe plano 

diretor de DMAPU 
no município?

Tipo de sistema  
de drenagem urbana

Existe algum tipo 
de tratamento das 
águas pluviais?

Adolfo Sim Exclusivo para drenagem Não
Bady Bassitt Sim Exclusivo para drenagem Não
Bálsamo Sim Exclusivo para drenagem Não
Cedral Sim Exclusivo para drenagem SD
Guapiaçu Sim Exclusivo para drenagem Não
Ibirá Não Exclusivo para drenagem Não
Icém Sim Combinado Decantação e/

ou floculação; 
desinfecção química

Ipiguá Sim Combinado SD
Irapuã Sim Exclusivo para drenagem SD
Jaci Sim Exclusivo para drenagem Não
José Bonifácio Não Exclusivo para drenagem SD
Macaubal Sim Outro SD
Mendonça Não Exclusivo para drenagem Não
Mirassol Não Unitário SD
Mirassolândia Não Não existe SD
Monte Aprazível Não Exclusivo para drenagem SD
Neves Paulista Não Exclusivo para drenagem Não
Nipoã Não Combinado Não
Nova Aliança Sim Exclusivo para drenagem SDS
Nova Granada Não Exclusivo para drenagem Não existe 

tratamento
Olímpia Sim Exclusivo para drenagem Reservatório de 

amortecimento
Onda Verde Não Exclusivo para drenagem Não existe 

tratamento
Orindiúva Sim Exclusivo para drenagem SD
Palestina Sim Exclusivo para drenagem SD
Paulo de Faria Não Exclusivo para drenagem SD
Planalto Sim Exclusivo para drenagem Não
Poloni Sim Exclusivo para drenagem SD

Municípios Existe plano 
diretor de DMAPU 
no município?

Tipo de sistema  
de drenagem urbana

Existe algum tipo 
de tratamento das 
águas pluviais?

Potirendaba Não Exclusivo para drenagem Não
Sales Sim Exclusivo para drenagem SD
São José do Rio Preto Sim Exclusivo para drenagem Barragens; 

reservatório de 
amortecimento

Severínia*
Tanabi Não Exclusivo para drenagem Não
Ubarana Sim Exclusivo para drenagem Não
Uchoa*
União Paulista Não Exclusivo para drenagem SD
Urupês Sim Exclusivo para drenagem SD
Zacarias Não Exclusivo para drenagem SD 
Fonte: SNIS, 2021  
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2021.  SD: sem dados

Taxas de cobertura
A taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área urbana é definida como o grau de atendimen-
to em relação à infraestrutura de drenagem urbana subterrânea 
dos municípios. É medida através da relação entre a extensão de 
vias públicas com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos e 
a extensão total de vias públicas urbanas. 

QUADRO VII.7. Taxa de cobertura de drenagem urbana (%) -  
valores de referência

Valores de referência (%) de vias com rede de água pluvial
≥ 90% Bom 
≥50% e <90% Regular
<50% Ruim
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TABELA VII.6. Situação dos municípios da RMSJRP

Municípios
Taxa de cobertura de 
pavimentação e meio-fio na 
área urbana do município (%)

Taxa de cobertura de vias públicas com 
redes ou canais pluviais subterrâneos na 
área urbana (%)

Adolfo 100,0 8,5
Bady Bassitt 100,0 79,5
Bálsamo 100,0 30,0
Cedral 100,0 78,6
Guapiaçu 71,4 3,7
Ibirá 80,0 7,5
Icém 10,0 0,8
Ipiguá 100,0 22,2
Irapuã 100,0 34,3
Jaci 50,5 11,1
José Bonifácio 73,9 7,8
Macaubal 95,0 5,0
Mendonça 100,0 40,0
Mirassol 61,1 18,1
Mirassolândia SD SD
Monte Aprazível 99,0 40,0
Neves Paulista 100,0 2,4
Nipoã 100,0 37,2
Nova Aliança 100,0 18,6
Nova Granada 88,7 30,1
Olímpia 99,7 35,5
Onda Verde 100,0 73,3
Orindiúva 100,0 34,7
Palestina 96,1 47,1
Paulo de Faria 100,0 64,6
Planalto 45,4 40,8

Municípios
Taxa de cobertura de 
pavimentação e meio-fio na 
área urbana do município (%)

Taxa de cobertura de vias públicas com 
redes ou canais pluviais subterrâneos na 
área urbana (%)

Poloni 98,9 6,7
Potirendaba 100,0 17,3
Sales 75,0 50,0
S.J. do Rio Preto 90,2 14,1
Severínia*
Tanabi 87,6 20,8
Ubarana 97,2 26,5
Uchoa*
União Paulista 98,3 26,2
Urupês 100,0 25,0
Zacarias 100,0 27,8
Média 88,8 29,0

Fonte: SNIS, 2021
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2021. 
SD: sem dados

Nota-se que a RMSJRP tem as áreas urbanas de seus municípios 
com altas taxas de pavimentação e meio-fio (88,8%), porém, ao se 
analisar as taxas de cobertura de vias públicas com redes ou canais 
pluviais subterrâneos, tem-se uma média de apenas 29 %. O Pla-
no Municipal de Drenagem Urbana de Águas Pluviais de São José 
do Rio Preto aponta que, mesmo com a implantação de obras de 
macrodrenagem, não foi possível acompanhar a crescente urbani-
zação e impermeabilização do município, resultando no aumento 
da frequência das inundações, principalmente em vários pontos na 
confluência do rio Preto com seus afluentes.
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A pavimentação de vias sem a implementação de medidas de dre-
nagem adequada pode resultar em eventos de inundações e ala-
gamentos, uma vez que a impermeabilização dessas vias resulta 
na redução da infiltração das águas pluviais, no aumento da ve-
locidade do escoamento superficial, entre outros fenômenos. Por 
este motivo, é necessário que medidas de gestão das águas pluviais 
urbanas sejam tomadas como uma política de uso e ocupação dos 
solos, bem como um zoneamento territorial (BORGES ET AL).

Deficiências no manejo de águas pluviais 
Segundo SNIS (2021), sete municípios apresentaram, nos últimos 
cinco anos, eventos decorrentes de problemas na infraestrutura 
dos sistemas de drenagem urbana, como enxurradas, alagamentos 
e inundações. Todos os municípios que registram ocorrências apre-
sentam taxa de cobertura de drenagem urbana subterrânea infe-
rior a 50%, cenário deficiente no manejo de águas pluviais urbanas. 
Registros foram mais recorrentes no município de Ubarana, o qual 
reportou 12 eventos dessa natureza.  Em 2017, este município ela-
borou o seu Plano de Macrodrenagem, subsidiado com recursos 
financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – Fehidro atra-
vés do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Tiete/Batalha. O 
município de Ipiguá tem o segundo maior número de registros, com 
nove ocorrências, seguido de Icém com quatro eventos.

TABELA VII.7. Ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações 
em áreas urbanas

Municípios Quantidade de 
enxurradas

Quantidade de 
alagamentos

Quantidade de 
inundações

Quantidade de 
enxurradas, 
alagamentos e 
inundações nos 
últimos cinco 
anos

Adolfo 0 0 0 0
Bady Bassitt 0 0 0 0
Bálsamo 0 0 0 0
Cedral 0 0 0 0
Guapiaçu 0 0 0 0
Ibirá 0 0 0 0
Icém 0 2 2 4
Ipiguá 3 3 3 9
Irapuã 0 0 0 0
Jaci 0 0 0 0
José Bonifácio 1 1 1 3
Macaubal 0 0 0 0
Mendonça 0 0 0 0
Mirassol 0 0 0 0
Mirassolândia 0 0 0 0
Monte Aprazível 1 0 0 1
Neves Paulista 0 0 0 0
Nipoã 0 0 0 0
Nova Aliança 0 0 0 0
Nova Granada 0 0 0 0
Olímpia 1 0 0 1
Onda Verde 0 0 0 0
Orindiúva 0 0 0 0
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Municípios Quantidade de 
enxurradas

Quantidade de 
alagamentos

Quantidade de 
inundações

Quantidade de 
enxurradas, 
alagamentos e 
inundações nos 
últimos cinco 
anos

Palestina 0 0 0 0
Paulo de Faria 0 0 0 0
Planalto 0 0 0 0
Poloni 0 0 0 0
Potirendaba 0 0 0 0
Sales 0 0 0 0
S.J. do Rio Preto 0 1 0 1
Severínia*        
Tanabi 0 0 0 0
Ubarana 4 4 4 12
Uchoa*        
União Paulista 0 0 0 0
Urupês 0 0 0 0
Zacarias 0 0 0 0

Fonte: SNIS, 2021
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2021.

Parques lineares
Os parques lineares são soluções implantadas ao longo da faixa de 
um rio, córrego ou canal, cujas funções são a conservação e a pre-
servação dos recursos naturais, inclusive dos cursos d’água. Essa 
intervenção além de restabelecer o meio ambiente ainda oferece 
para a população oportunidade de lazer, cultura e esporte.

Interligados à drenagem urbana, os parques promovem a prote-
ção da zona ribeirinha contra ocupações irregulares que possam 

vir a confinar um corpo d’água e reduzir a largura da área que a 
água poderia ocupar, quando o nível do rio se eleva, minimizando 
os impactos econômicos e sociais negativos que seriam gerados, 
no caso da ocorrência de eventos hidrológicos, como enchentes 
e inundações. 

Para responder ao SNIS-Águas Pluviais, os municípios devem 
verificar quais são os projetos de parques que respeitam as ca-
racterísticas desse tipo de obra e foram implantados com a fina-
lidade de conservar e preservar os recursos naturais e as áreas 
ribeirinhas. 

Na pesquisa SNIS-2021, apenas 302 municípios no Brasil afir-
mam possuir parques lineares em suas áreas urbanas, repre-
sentando 7,4% dos municípios da amostra. Na RMSJRP, somente 
os municípios de Tanabi, São José do Rio Preto e Guapiaçu res-
ponderam possuir parque linear. A seguir a identificação e área 
ocupada de cada um:

TABELA VII.8. Parques lineares na RMSJRP

Município Identificação Área ocupada total

Tanabi Avenida Diego Carmona Garcia 64.238

São José do Rio Preto

Parque Linear da Represa (Lagos 01, 02 
e 03) 83.200

Parque Linear do Córrego Borá 175.200
Parque Linear do Córrego Canela 158.900
Parque Linear do Rio (Rio Preto) 162.400

Guapiaçu Represa municipal 84.000
Fonte: SNIS, 2021
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Tendo em vista o que foi abordado neste panorama com relação 
à drenagem urbana, segundo o Plano Estadual de Recursos Hí-
dricos, um dos principais aspectos a se buscar é incorporar, no 
arcabouço de planejamento urbano e regional, diretrizes e me-
tas para evitar a intensificação de impermeabilização, associan-
do medidas não estruturais às estruturais, especialmente nos 
grandes centros urbanos, considerados territórios mais sujeitos 
à ocorrência de inundação.

VII.6. Energia 
VII.6.1. Caracterização
A energia possui efeitos multidimensionais sobre o bem-estar 
econômico, seja do ponto de vista da população, como da atração 
de atividades produtivas. Dessa forma, é fundamental que o PDUI 
observe as questões relacionadas ao abastecimento de energia, 
principalmente em relação à diversificação das fontes existentes, 
devido ao tema ambiental, que aponta para a urgência de transi-
ção para uma matriz energética limpa e sustentável. 

A atividade econômica do estado de São Paulo é sustentada por 
uma matriz energética já consolidada, com participação importante 
de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar, a geração hidráulica 
e as energias não renováveis, como o petróleo e o gás natural.

As diretrizes para a questão energética no estado de São Paulo têm 
foco em segurança energética, eficiência e sustentabilidade. Para 
tanto, deve-se dar apoio a fontes de energia mais limpas como o 
gás natural (combustível da transição para economia de baixo car-

bono e energia firme para a intermitência das renováveis); estímulo 
ao aumento da participação das energias renováveis como a bio-
massa, solar fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), 
e energia gerada a partir dos resíduos sólidos; além da implemen-
tação de projetos conjugados de eficiência energética e geração de 
energia renovável em escolas, hospitais etc.

O presente panorama traz dados do Anuário de Energéticos por 
município 2021 (ano base 2020), elaborado pela Sima. Os energé-
ticos considerados foram aqueles cujas concessionarias e agên-
cias reguladoras– Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
e – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) - disponibilizam informações discriminadas para insumo 
energético consumido por município em cada um dos estados da 
federação. São eles:  energia elétrica; gás natural e gás natural 
comprimido; derivados de petróleo e etanol hidratado. Conforme 
o anuário, essas informações permitem identificar os desafios, 
tanto na oferta quanto na demanda de insumos necessários ao 
desenvolvimento regional, contribuindo, assim, para a expansão 
do emprego e renda da população.

VII.6.2. Consumo dos energéticos na RMSJRP
Analisando o consumo total de energéticos na RMSJRP (Tabela 
VII.9) podemos observar que alguns municípios se destacam tan-
to no âmbito de sua região quanto no âmbito estadual. É o caso de 
São José do Rio Preto que ocupa a 14ª posição (maior consumo 
de óleo diesel), e de Severínia na 100 ª posição (maior consumo 
de asfalto), de acordo com o ranking paulista de energia. 
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GRÁFICO VII.1. Participação dos energéticos no consumo total do 
estado de São Paulo - 2020
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GRÁFICO VII.2
Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

GRÁFICO VII.2. Participação dos energéticos no consumo total da 
RMSJRP- 2020
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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TABELA VII.9. Consumo total de energéticos por município na RMSJRP– (toe) e correspondentes emissões de CO2 (10³ t/ano)

Municípios Eletricidade (toe) Gás natural (toe) Gás comprimido 
(toe) Etanol (toe) Derivados do 

petróleo (toe) Total (toe) Emissões de CO2 
(10³ t/ano)

Adolfo 1.353 0 0 186 396 1.936 1,13
Bady Bassitt 3.507 0 0 6.353 35.841 45.700 104,82
Bálsamo 2.177 0 0 635 1.761 4.573 4,79
Cedral 2.903 0 0 1.835 4.487 9.225 12,37
Guapiaçu 6.826 0 0 2.213 4.539 13.579 12,54
Ibirá 1.956 0 0 1.585 1.795 5.336 5,09
Icém 1.412 0 0 1.375 7.865 10.651 21,38
Ipiguá 1.014 0 0 380 689 2.083 1,92
Irapuã 1.269 0 0 706 1.426 3.402 4,10
Jaci 2.840 0 0 745 7.100 10.686 20,55
José Bonifácio 7.852 0 0 7.190 19.686 34.729 57,13
Macaubal 1.549 0 0 924 2.002 4.475 5,51
Mendonça 1.068 0 0 935 11.693 13.695 34,32
Mirassol 13.918 0 0 11.925 55.837 81.679 162,33
Mirassolândia 1.428 0 0 421 717 2.565 2,05
Monte Aprazível 3.392 0 0 4.823 13.565 21.780 39,55
Neves Paulista 1.757 0 0 911 1.929 4.597 5,34
Nipoã 776 0 0 513 980 2.268 2,80
Nova Aliança 2.944 0 0 698 1.913 5.556 5,49
Nova Granada 3.464 0 0 3.403 15.373 22.240 44,90
Olímpia 13.712 0 0 11.139 24.690 49.542 70,95
Onda Verde 1.205 0 0 2.064 40.181 43.451 118,32
Orindiúva 1.497 0 0 1.010 15.011 17.518 44,17
Palestina 2.000 0 0 1.278 8.603 11.881 25,18
Paulo de Faria 1.340 0 0 898 1.285 3.523 3,65
Planalto 626 0 0 749 13.693 15.068 40,30
Poloni 1.491 0 0 844 1.303 3.637 3,65
Potirendaba 4.042 0 0 2.387 16.460 22.889 48,09
Sales 1.346 0 0 784 1.434 3.564 4,09



190

Municípios Eletricidade (toe) Gás natural (toe) Gás comprimido 
(toe) Etanol (toe) Derivados do 

petróleo (toe) Total (toe) Emissões de CO2 
(10³ t/ano)

São José do Rio Preto 96.965 0 0 92.040 256.750 445.755 738,79
Severínia 2.265 0 0 3.344 74.884 80.492 204,62
Tanabi 4.948 0 0 7.058 30.538 42.544 89,05
Ubarana 1.228 0 0 825 5.942 7.995 17,43
Uchôa 2.132 0 0 1.260 1.812 5.204 5,14
União Paulista 279 0 0 107 138 524 0,39
Urupês 3.144 0 0 2.163 12.788 18.096 37,33
Zacarias 666 0 0 263 332 1.262 0,94
RM SJRP 202.291 0 0 175.969 695.437 1.072.437 2.000
Participação no estado 19% 0% 0% 16% 65% 100%  3%
São Paulo 10.466.825 4.852.019 0 5.171.241 19.269.028 39.759.113 65.825 
Derivados de Petróleo: gasolina automotiva + gasolina aviação + querosene aviação + querosene iluminante + óleo diesel + óleo combustível + GLP + coque + asfalto 
Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

Emissões de CO2
Segundo o Balanço Energético de 2020, as emissões de CO2 são 
calculadas com base nos coeficientes adotados pelo Intergover-
namental Panel on Climate Change (IPCC), apresentados no Latin 
American Regional Workshop for Estimating National Greenhouse 
Gases Emissions, realizado em 1993 no Instituto de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). Os índices ainda levam em conta as recomendações 
adotadas pela Cetesb e Sima. São considerados os seguintes com-
bustíveis: gás Natural, gasolina automotiva e de aviação, óleo die-
sel, óleo combustível, querosene iluminante e de aviação, GLP (gás 
liquefeito de petróleo), coque de petróleo e asfalto.

A RMSJRP responde por aproximadamente 3,0% das emissões de 
CO2 no estado (Tabela VII.9). Os 15 municípios com os maiores índi-

ces de emissões de CO2 no estado de São Paulo, e suas respectivas 
participações percentuais, são apresentados na Tabela VII.10 - São 
José do Rio Preto encontra-se em 14º lugar na participação de emis-
sões. Outros municípios da região também possuem altos índices de 
emissões como Severínia, Mirassol e Onda Verde, com destaque para 
o consumo de asfalto, etanol, óleo diesel, respectivamente. 

Conforme o Balanço Energético de 2020, as emissões de CO2 no esta-
do de São Paulo em 2020 foram de 65,36 x 106 tCO2/ano, devido prin-
cipalmente à retração do consumo energético ocorrido em relação 
aos anos anteriores. Os setores que mais contribuíram para que isso 
ocorresse foram o transporte e a indústria. Dentre os combustíveis, os 
mais impactantes foram o óleo diesel, a gasolina e o gás natural.
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TABELA VII.10. Emissões de CO2

Município Emissões de CO2 
(103 t/ano) Participação (%)

São Paulo 10.233,94 15,5
Guarulhos 4.219,07 6,4
Campinas 1.859,17 2,8
Paulínia 1.344,64 2,0
Cubatão 1.221,55 1,9
Santo André 964,98 1,5
Ribeirão Preto 927,76 1,4
Jacareí 878,02 1,3
São Bernardo do Campo 854,53 1,3
Jundiaí 782,70 1,2
São José dos Campos 774,17 1,2
Piracicaba 767,87 1,2
Sorocaba 763,05 1,2
São José do Rio Preto 738,79 1,1
Limeira 716,72 1,1
Total do 15 Maiores Emissores de CO2 27.046,97 41,1
Estado de São Paulo 65.825,24 100 
Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

Consumo de energia elétrica
Quanto ao consumo de energia elétrica, com relação ao estado de 
São Paulo, a RMSJRP representa aproximadamente 2,0% do to-
tal consumido. O município de São José do Rio Preto encontra-se 
como 21º maior consumidor do estado, com participação de 0,90% 
do total consumido. Os municípios com maior participação no con-
sumo da região, no ano de 2020, foram: São José do Rio Preto, Mi-
rassol e Olímpia. O perfil de consumo de energia elétrica de São 
José do Rio Preto, município polo da região, está mais concentrado 
no setor terciário da economia, notadamente 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 mé-
dia da região, não demonstrando alterações significativas em seu 
perfil de consumo.

A seguir, observa-se a distribuição por classe de consumo no esta-
do e na RMSJRP. 
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GRÁFICO VII.3. Consumo de energia elétrica  
por classe de consumo no estado de São Paulo
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

GRÁFICO VII.4. Consumo de energia elétrica  
por classe de consumo na RMSJRP
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Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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TABELA VII.11. Consumo de energia elétrica na RMSJRP por classe

Município Residencial
kWh

Comercial
kWh

Rural
kWh

Industrial
kWh

Iluminação 
pública

kWh

Poder público
kWh

Serviço público
kWh

Consumo 
próprio kWh

Total
kWh

Adolfo 4.974.014 1.130.057 7.994.708 72.973 857.601 477.971 224.077 6.682 15.738.083
Bady Bassitt 23.982.448 4.977.396 2.588.164 2.724.653 3.157.748 1.122.082 2.222.548 0 40.775.039
Bálsamo 8.992.624 2.614.735 2.003.241 8.997.947 1.139.773 567.476 997.213 0 25.313.009
Cedral 11.812.336 4.307.731 3.092.221 11.019.857 1.949.788 662.387 917.050 0 33.761.370
Guapiaçu 18.871.684 4.591.663 11.990.703 39.842.738 1.779.353 851.151 1.434.348 15.430 79.377.070
Ibirá 11.379.527 3.040.554 2.320.307 3.012.728 1.694.880 494.155 729.424 74.413 22.745.988
Icém 6.064.302 1.401.627 1.241.742 5.218.904 970.544 1.068.899 429.485 22.412 16.417.915
Ipiguá 3.683.759 378.773 4.434.838 2.417.921 402.528 297.485 176.282 0 11.791.586
Irapuã 5.753.758 1.680.552 5.688.198 160.852 714.355 374.435 375.069 11.794 14.759.013
Jaci 6.807.456 2.974.204 2.878.522 18.187.823 949.889 693.453 535.840 0 33.027.187
José Bonifácio 36.877.753 10.786.524 10.153.857 23.977.313 4.202.591 1.957.038 3.300.257 46.379 91.301.712
Macaubal 7.256.973 2.149.602 4.435.932 2.102.769 677.980 525.991 806.088 60.600 18.015.935
Mendonça 5.183.996 1.820.569 319.739 3.219.046 708.057 494.320 661.625 5.560 12.412.912
Mirassol 67.332.887 24.881.589 4.920.027 46.258.525 7.791.959 2.078.128 8.413.224 156.617 161.832.956
Mirassolândia 3.968.509 639.785 5.327.362 5.458.020 399.910 339.622 466.375 0 16.599.583
Monte Aprazível 20.608.061 5.304.961 2.894.736 5.720.281 2.521.149 922.844 1.429.433 36.987 39.438.452
Neves Paulista 9.088.858 3.875.209 2.955.630 2.002.954 1.177.289 412.879 913.186 0 20.426.005
Nipoã 3.638.962 954.676 2.154.996 1.324.464 357.948 239.560 350.819 0 9.021.425
Nova Aliança 5.507.463 24.505.322 1.272.625 821.575 955.878 585.639 542.815 44.399 34.235.716
Nova Granada 15.388.750 4.066.633 15.486.135 1.439.450 1.886.289 544.918 1.435.281 33.355 40.280.811
Olímpia 59.294.322 39.668.011 10.958.662 30.844.826 7.625.541 3.459.277 7.490.823 104.619 159.446.081
Onda Verde 3.754.523 4.501.595 3.876.976 868.822 555.800 328.795 125.574 0 14.012.085
Orindiúva 5.366.763 7.713.397 2.210.632 255.132 733.177 547.218 583.467 0 17.409.786
Palestina 9.423.136 1.981.624 7.907.223 1.581.221 1.201.858 419.379 722.142 13.516 23.250.099
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Município Residencial
kWh

Comercial
kWh

Rural
kWh

Industrial
kWh

Iluminação 
pública

kWh

Poder público
kWh

Serviço público
kWh

Consumo 
próprio kWh

Total
kWh

Paulo de Faria 6.380.464 2.021.020 4.498.942 187.230 839.283 1.149.128 448.848 58.720 15.583.635
Planalto 3.711.414 961.622 1.469.531 140.837 373.148 288.295 331.645 0 7.276.492
Poloni 5.115.737 876.522 2.027.928 7.978.839 555.169 304.582 472.684 0 17.331.461
Potirendaba 16.725.904 3.722.411 4.863.200 16.352.277 2.400.116 1.322.002 1.613.812 0 46.999.722
Sales 8.131.456 2.129.924 2.088.455 582.017 1.384.118 632.144 697.190 7.684 15.652.988
São José do Rio Preto 563.168.336 339.425.437 4.233.273 87.577.256 55.761.083 29.084.229 47.599.962 650.959 1.127.500.535
Severínia 11.714.266 3.923.077 5.111.483 1.606.614 1.539.788 1.113.685 1.325.727 0 26.334.640
Tanabi 23.012.808 8.027.915 5.846.665 13.889.637 2.389.981 2.673.056 1.648.658 41.997 57.530.717
Ubarana 4.806.087 930.266 4.502.238 2.825.811 347.427 495.549 373.372 0 14.280.750
Uchôa 8.825.209 1.661.982 1.610.605 9.877.643 1.319.121 569.172 910.884 14.749 24.789.365
União Paulista 1.095.413 349.292 1.343.916 2.459 199.030 162.135 91.559 0 3.243.804
Urupês 13.637.069 4.960.273 12.117.377 2.267.520 1.791.207 641.172 1.056.779 89.390 36.560.787
Zacarias 2.782.268 596.575 2.574.433 759.810 612.643 264.213 157.980 0 7.747.922
RMSJRP 1.024.119.295 529.533.105 171.395.222 361.578.744 113.923.999 58.164.464 92.011.545 1.496.262 2.352.222.636
Estado São Paulo 42.047.250.607 26.187.881.983 3.314.167.413 38.960.602.405 3.155.870.922 2.434.008.551 5.528.075.555 79.406.738 121.707.264.174

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

Consumo de gás natural
Na área de gás canalizado, os serviços de distribuição no estado são 
realizados por três concessionárias, a RMSJRP faz parte da área de 
concessão da Gás Brasiliano Distribuidora S/A – GBD. Apesar de 
ser uma importante fonte de energia de baixa emissão de carbono, 
o gás natural não é consumido na região.

Totalizando 51 usinas de gás natural, São Paulo é o maior consumi-
dor dessa fonte de energia no país, responsável por 31% do consu-

mo nacional, excluindo o consumo termelétrico, segundo a Agência 
Reguladora dos Serviços Públicos do Estado (Arsesp). Observa-se 
ainda que, gradualmente, o gás natural vem aumentando sua parti-
cipação no setor industrial, principalmente em função da substitui-
ção do óleo combustível, caldeiras e fornos industriais. 

Conforme o Plano Paulista de Energia (PPE-2020), a intensificação 
do uso do gás natural, pelos diferentes segmentos de consumo no 
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estado, deverá ter como premissa a indução nos segmentos que 
apresentam maior potencial de agregação de valor e competitivida-
de econômica, melhorias ambientais decorrentes da substituição 
de outros energéticos mais poluentes e do aumento da eficiência 
energética. Neste sentido, dentre as ações e diretrizes para o de-
senvolvimento energético estadual, estabelecidas pelo Conselho 
Estadual de Política Energética e pelo Conselho Estadual de Petró-
leo e Gás Natural, encontra-se a ampliação do uso do gás natural 
prioritariamente em substituição a outros energéticos de origem 
fóssil na indústria e demais setores produtivos, e nas utilizações 
finais em que sua penetração apresente potencial de promover a 
eficiência energética.

Ainda conforme o PPE-2020, o potencial técnico de substituição de 
outros energéticos pelo gás natural na indústria não é muito eleva-
do em São Paulo devido a duas características específicas da ma-
triz energética industrial estadual: o grande uso da biomassa e o 
uso elevado de eletricidade para processos que requerem energia 
elétrica e para geração de calor. Por esses motivos, o potencial de 
substituição concentra-se no óleo combustível, no GLP e no diesel, 
que são produtos de maior valor econômico. 

FIGURA VII.2. Consumo de gás natural no estado de São Paulo  
em 2020

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

Consumo de derivados de petróleo
Conforme o gráfico VII.2, na RMSJRP há um percentual maior no con-
sumo de derivados de petróleo (65%), quando comparado com a par-
ticipação destes no consumo total do estado de São Paulo (49%). São 
José do Rio Preto ocupa o 6º lugar, com uma participação de 1,33% 
entre os municípios que consomem mais derivados de petróleo no 
estado. A participação da RMSJRP no estado em 2020, tem destaque 
pelo uso de asfalto (13,41%), com o município de Severínia apresen-
tando o maior consumo na região, com 11,38% (Tabela VII.13). 
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Consumo de etanol
Com relação ao consumo de etanol, também há uma participação 
maior na RMSJRP (16%), quando comparado ao consumo do mes-
mo energético no estado de São Paulo (13%) – ver gráficos VII.2 e 
VII.3, respectivamente; e representa 3,40% do total do consumo do 
estado (Tabela VII.12). São José do Rio Preto está entre os municí-
pios que apresentaram os maiores consumos de etanol em 2020 no 
estado de São Paulo (1,78% - 6º lugar). O aumento do consumo de 
etanol no estado vem reduzindo a emissão de CO2, tendo em vis-
ta que este energético possui uma queima mais limpa. Importante 
destacar ainda que seu processo produtivo é autossuficiente (gera 
a energia necessária para a transformação da cana em etanol), e 
permite a utilização do excedente de biomassa para a produção de 
energia elétrica, a chamada bioeletricidade.

A seguir, o consumo de cada derivado de petróleo e de etanol na 
RMSJRP e sua respectiva participação no Estado.  

TABELA VII.12. Consumo de derivados de petróleo e etanol e 
participação no estado
Derivados de petróleo e etanol RMSJRP Participação no estado
Gasolina automotiva (L) 139.988.260 1,95%
Gasolina de aviação (L) 255.883 3,73%
Óleo diesel (L) 574.531.567 4,74%
Óleo combustível (kg) 53.160 0,04%
Querosene de aviação (L) 4.253.858 0,24%
Querosene de iluminação (L) 0 0,00%
GLP (kg) 41.752.023 2,33%
Coque (kg) 0 0,00%
Etanol (L) 345.038.138 3,40%
Asfalto (kg) 80.896.165 13,41%

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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TABELA VII.13. Consumo de derivados de petróleo e etanol por município na RMSJRP

Município
Gasolina 

automotiva 
(litros)

Gasolina 
de aviação 

(litros)
Óleo diesel 

(litros)
Óleo 

combustível 
(kg)

Querosene 
de aviação 

(litros)

Querosene 
de 

iluminação 
(litros)

GLP 
(kg)

Coque 
(kg)

Etanol 
(litros)

Asfalto 
(kg)

Adolfo 215.000 0 254.000 0 0 0 25.380 0 365.000 0
Bady Bassitt 4.398.000 0 37.302.000 0 0 0 317.928 0 12.456.350 713.571
Bálsamo 670.000 0 655.000 0 0 0 1.111.843 0 1.245.000 11.400
Cedral 1.476.000 0 1.514.000 0 0 0 919.567 0 3.597.219 1.710.050
Guapiaçu 2.278.000 0 1.916.000 0 0 0 1.897.962 0 4.339.986 1.000
Ibirá 1.143.000 0 999.500 0 0 0 108.072 0 3.107.940 1.000
Icém 1.015.000 0 1.650.500 0 0 0 1.543.334 0 2.695.500 5.387.150
Ipiguá 365.000 0 315.000 0 0 0 229.919 0 745.000 0
Irapuã 610.000 0 1.090.000 0 0 0 52.978 0 1.385.000 0
Jaci 753.760 0 6.935.820 0 0 0 1.044.189 0 1.461.260 0
José Bonifácio 5.092.500 0 18.086.000 0 0 0 628.557 0 14.099.000 50.000
Macaubal 780.000 0 910.000 0 0 0 1.029.228 0 1.811.000 800
Mendonça 898.000 0 12.860.900 0 0 0 116.126 0 1.833.000 28.050
Mirassol 9.461.500 166 54.648.500 0 0 0 3.615.580 0 23.382.340 0
Mirassolândia 435.000 0 450.000 0 0 0 767 0 825.000 0
Monte Aprazível 2.535.000 0 13.461.900 0 0 0 321.376 0 9.457.000 1.000
Neves Paulista 1.081.500 0 770.000 0 0 0 642.454 0 1.787.000 57.320
Nipoã 470.000 0 687.500 0 0 0 57.023 0 1.005.000 0
Nova Aliança 688.500 0 1.487.500 0 0 0 199.259 0 1.369.000 0
Nova Granada 2.650.000 0 15.566.500 0 0 0 176.830 0 6.672.500 27.100
Olímpia 8.176.500 0 19.883.124 0 0 0 2.411.238 0 21.842.000 68.210
Onda Verde 1.330.500 0 46.158.500 0 0 0 23.127 0 4.048.000 0
Orindiúva 571.000 0 17.117.201 0 0 0 91.319 0 1.979.500 0
Palestina 1.030.000 0 9.099.500 0 0 0 153.815 0 2.505.000 0
Paulo de Faria 707.500 0 772.500 0 0 0 139.360 0 1.760.000 400
Planalto 500.000 0 15.633.400 0 0 0 83.622 0 1.468.000 200
Poloni 570.500 0 738.000 0 0 0 388.532 0 1.655.000 0
Potirendaba 1.966.500 0 17.165.512 0 0 0 595.014 0 4.680.883 29.520
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Município
Gasolina 

automotiva 
(litros)

Gasolina 
de aviação 

(litros)
Óleo diesel 

(litros)
Óleo 

combustível 
(kg)

Querosene 
de aviação 

(litros)

Querosene 
de 

iluminação 
(litros)

GLP 
(kg)

Coque 
(kg)

Etanol 
(litros)

Asfalto 
(kg)

Sales 800.000 613 898.000 0 0 0 49.313 0 1.537.910 29.000
São José do Rio Preto 77.487.000 255.104 208.356.560 53.160 4.253.858 0 21.589.201 0 180.470.990 3.935.745
Severínia 1.553.500 0 15.399.050 0 0 0 287.675 0 6.556.000 68.697.386
Tanabi 4.685.000 0 30.860.000 0 0 0 1.245.618 0 13.839.850 0
Ubarana 524.000 0 6.463.200 0 0 0 34.681 0 1.617.000 42.000
Uchôa 1.105.500 0 1.006.000 0 0 0 118.623 0 2.471.000 40.220
União Paulista 80.000 0 90.000 0 0 0 0 0 210.000 0
Urupês 1.641.000 0 13.160.400 0 0 0 502.513 0 4.241.910 65.110
Zacarias 244.000 0 170.000 0 0 0 0 0 516.000 0
RMSJRP 139.988.260 255.883 574.531.567 53.160 4.253.858 0 41.752.023 0 345.038.138 80.896.232
Estado de São Paulo 7.176.931.295 6.867.720 12.111.957.762 127.186.026 1.737.172.953 179.800 1.795.695.540 328.039.290 10.139.688.622 603.292.165 
Fonte: Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

VII.6.3 Geração de energia renovável
A atual matriz energética paulista, uma das mais limpas do mundo, 
é baseada na utilização de recursos próprios de biomassa e energia 
hidráulica. O desenvolvimento de novas fontes renováveis de ener-
gia contribuirá para manter e ampliar a qualidade e a renovabilida-
de dessa matriz (PPE-2020).

Mais da metade da matriz energética paulista é produzida a par-
tir de fontes renováveis, conforme dados da Aneel (junho/2022), as 
hidrelétricas são responsáveis por 61% da produção, as termoelé-
tricas a biomassa por 27%, as termoelétricas fósseis por 10% e as 
fotovoltaicas pelos 2% restantes (Gráfico VII.5). A fontes fotovoltaica 
e eólica, apesar de já contarem com instalações no estado, ainda 
não têm grande representatividade na matriz estadual.

A RMSJRP possui sua matriz energética majoritariamente com-
posta também por fontes renováveis, com destaque para a bio-
massa (dentre eles os derivados de cana-de-açúcar), que res-
ponde com uma participação no estado de aproximadamente 7%, 
parte considerável da oferta interna de energia por origem de 
biomassa do estado (Gráfico VII.6).

Com arcabouço legal da Política Estadual de Mudanças Climáti-
cas (Pemc), Lei Estadual nº 13.798/2009), os objetivos para o en-
frentamento das mudanças climáticas globais no estado de São 
Paulo são: aumentar a quantidade de energia gerada por fontes 
renováveis, sustentáveis e de forma descentralizada; reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa e de poluentes locais; reduzir 
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a dependência energética do estado; fomentar o desenvolvimento 
tecnológico e industrial; garantir a geração de novos empregos 
e negócios; implantar o conceito de sustentabilidade às edifica-
ções; e fomentar o desenvolvimento regional.

De acordo com a Sima, o primeiro passo para se efetivar a uti-
lização de uma fonte renovável de energia é a determinação de 
seu potencial, sua localização e as principais características. A 
seguir, são apresentadas algumas das energias renováveis com 
as suas características no estado de São Paulo e RMSJRP. 

GRÁFICO VII.5. Matriz energética por origem de combustível  
no estado
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Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração – Aneel
(Data de Referência 14/06/2022

GRÁFICO VII.6. Matriz energética por origem  
de combustível na RMSJRP
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Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração – Aneel
(Data de Referência 14/06/2022)

Energia Solar 
Apesar da ampla possibilidade de aplicação da tecnologia solar, 
há ainda uma tímida manifestação no estado de São Paulo. Dentro 
deste contexto, o Governo do Estado quer popularizar a energia so-
lar fotovoltaica na matriz energética paulista, fomentando a insta-
lação de novos sistemas pela indústria, comércio e pela população 
em suas residências. Conforme dados da Aneel (junho/2022), no 
estado de São Paulo há 36 usinas fotovoltaicas em operação, porém 
nenhuma delas na RMSJRP.

O Estudo “Energia Solar Paulista – Levantamento do Potencial”, 
coordenado pela então Secretaria de Energia e Mineração, é um 
trabalho do Governo do Estado que destaca a importância da atra-
tividade dessa tecnologia em um processo de aprendizagem por 
parte de todos os agentes envolvidos, incluindo o desenvolvimen-
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to de mecanismos operacionais e gerenciais, novos segmentos de 
atuação e o equacionamento de suas particularidades inerentes e 
traz um levantamento prévio do potencial no estado de São Paulo.

O estudo aponta o potencial de energia solar do estado de São Paulo 
para geração fotovoltaica de 12 TWh/ano. Conforme a Tabela VII.14, o 
mapeamento dos níveis e faixas de irradiação, baseado em dados ob-
tidos de julho de 1995 a dezembro de 2005, mostra a viabilidade técni-
ca e econômica para a geração de energia fotovoltaica entre as faixas 
de radiação anual de 5,61 e 5,70 kWh/m²/dia, considerando a melhor 
faixa de aproveitamento, correspondente a 0,3% do território paulista.

TABELA VII.14. Potencial solar do estado de São Paulo – Energia e área

Radiação solar anual 
incidente kWh/m2 dia Potenciais (TWh/ano) * Área (%)

4,20 - 4,30 33 1,1
4,31 - 4,40 63 2,0
4,41 - 4,50 105 3,2
4,51 - 4,60 91 2,8
4,61 - 4,70 117 3,5
4,71 - 4,80 130 3,8
4,81 - 4,90 76 2,2
4,91 - 5,00 70 1,9
5,01 - 5,10 112 3,1
5,11 - 5,20 172 4,6
5,21 - 5,30 184 4,8
5,31 - 5,40 606 15,6
5,41 - 5,50 1162 29,4
5,51 - 5,60 878 21,8
5,61 - 5,70 12 0,3
Total 3.810 100

Fonte: Energia Solar Paulista – Levantamento do Potencial, 2013
*Energia elétrica disponível na rede

A figura a seguir identifica o potencial existente e os municípios 
com a maior faixa de energia incidente global (média anual) em 
termos técnicos e econômicos.

FIGURA VII.3. Incidência solar global (kWh/m2 dia) – média anual 
por municípios do Estado de São Paulo

Fonte:https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/renovaveis/
mapassolar/solar_global_munic%edpios.jpg

As faixas de radiação anual no estado de São Paulo variam de 4,2 
até 5,7 kWh/m2 dia. A RMSJRP possui seus municípios dentro de 
duas faixas de radiação altas, entre 5,49 e 5,55 kWh/m2/dia, porém 
fora da melhor faixa de aproveitamento para a geração de energia 
fotovoltaica.

A tabela, a seguir, apresenta a média anual por municípios da 
RMSJRP.
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TABELA VII.15. Incidência solar global (kWh/m2 dia) – média anual 
por municípios da RMSJRP
Município kWh/m2 dia Município kWh/m2 dia
Adolfo 5,51 Nova Granada 5,51
Bady Bassitt 5,50 Olímpia 5,51
Bálsamo 5,50 Onda Verde 5,52
Cedral 5,54 Orindiúva 5,44
Guapiaçu 5,51 Palestina 5,48
Ibirá 5,55 Paulo de Faria 5,46
Icém 5,48 Planalto 5,53
Ipiguá 5,52 Poloni 5,54
Irapuã 5,52 Potirendaba 5,53
Jaci 5,49 Sales 5,50
José Bonifácio 5,51 S.J. do Rio Preto 5,51
Macaubal 5,53 Severínia 5,50
Mendonça 5,52 Tanabi 5,50
Mirassol 5,50 Ubarana 5,53
Mirassolândia 5,50 Uchôa 5,55
Monte Aprazível 5,53 União Paulista 5,52
Neves Paulista 5,50 Urupês 5,55
Nipoã 5,51 Zacarias 5,55
Nova Aliança 5,50

Fonte: Energia Solar Paulista – Levantamento do potencial, 2013

Energia eólica 
O potencial de geração de energia eólica anual para o estado de São 
Paulo, está presente no Atlas Eólico do Estado de São Paulo, um es-
tudo coordenado pela Sima, publicado em 2013. No Atlas é possível 
identificar quais as regiões em que os ventos são mais favoráveis à 
produção desse tipo de energia.

Embora a fonte eólica não seja relevante na produção paulista de 
eletricidade, contando apenas com um empreendimento em Boi-
tuva, existe potencial a ser explorado em algumas regiões do esta-
do, como na região de Bauru, Itapeva, Sorocaba, Vale do Paraíba e 
Campinas. Portanto, a RMSJRP não se encontra em área favorável 
para o aproveitamento da fonte eólica.

Termoelétricas a biomassa 
A biomassa pode ser advinda da moagem da cana-de-açúcar (ba-
gaço e palha), de restos de madeira, carvão vegetal, casca de arroz, 
capim-elefante e outras biomassas. Devido ao alto teor de fibras, o 
bagaço de cana tem sido utilizado na produção de vapor e energia 
elétrica para a fabricação de açúcar e etanol, garantindo a autos-
suficiência energética das usinas durante o período da safra. Além 
disso, desde a década de 1980, o bagaço tem permitido a geração 
de excedentes de energia elétrica que são fornecidos para o siste-
ma elétrico brasileiro (UNICA, 2011).

Conforme a Coordenadoria de Energias Elétrica e Renováveis/
Sima, o estado de São Paulo, como maior produtor nacional de 
cana de açúcar, tem potencial de geração de bioeletricidade 
(energia a partir da biomassa) superior a 14 mil MW, equivalente 
à produção hidrelétrica de Itaipu. O acordo firmado entre a indús-
tria sucroenergética e o governo de São Paulo, que introduziu o 
fim das queimadas na colheita da cana, não apenas atendeu aos 
imperativos da Política Estadual de Mudanças Climáticas como 
tornou viável um novo insumo até então subutilizado: a palha, 
rica em poder calorífico e, portanto, adequada ao aproveitamento 
na geração de energia.
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No estado de São Paulo, conforme o Sistema de Informações de 
Geração da Aneel, em junho/2022, são 232 usinas em operação, que 
geram eletricidade a partir da biomassa, proveniente de resíduos 
agroindustriais (AGR), resíduos sólidos urbanos (RU) e de resíduos 
florestais (RF). São 206 usinas no estado que geram energia a partir 
do bagaço da cana de açúcar (AGR), 16 delas localizadas na RMS-
JRP (Tabela VII.16), com uma participação de aproximadamente 7,4 
% do total gerado no estado. 

TABELA VII.16. Relação de usinas - Bagaço de cana-de-açúcar na RMSJRP

Município Usina Potência 
fiscalizada (Kw)

Participação 
(%)

José Bonifácio
José Bonifácio 19.000 0,3231
Virgolino de Oliveira - Fazenda 
Canoas 5.000  0,0850

Mendonça Fartura 62.000 1,0542

Monte Aprazível
AgroAlcool 1.200 0,0204
Água Limpa 2.760 0,0469
Nova Moreno 15.504 0,2636

Olímpia
Guarani Cruz Alta 64.800 1,1018
Guarani Cruz Alta 2 25.000 0,4251

Onda Verde Vale 10.000 0,1700
Orindiúva Moema 89.000 1,5133
Palestina Colombo Palestina 15.000 0,2550
Planalto Coplasa 10.000 0,1700
Potirendaba Potirendaba 40.200 0,6835
Severínia Guarani 9.400 0,1598

Tanabi
Guarani - Tanabi 38.000 0,6461
Guarani Tanabi 2 34.000 0,5781

RMSJRP 440.864,00 7,4659 
Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração - Aneel (Data de referência 14/06/2022)

Conforme dados da União da Agroindústria Canavieira do Estado de 
São Paulo (Única), aproveita-se apenas 15% do potencial da bioele-
tricidade sucroenergética no Brasil. Se houvesse o aproveitamento 
pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria 
potencial técnico para chegar a 142 mil gigawatt-hora (GWh), quase 
sete vezes o volume ofertado em 2018, o que representaria aten-
der mais de 30% do consumo de energia no sistema de produção e 
transmissão de energia elétrica do Brasil (SIN).

Biometano/biogás
O biogás é um dos produtos da decomposição anaeróbia da maté-
ria orgânica, gerado a partir da gestão de resíduos feita por meio 
da criação de animais, propriedades rurais ou dos resíduos sólidos 
urbanos (RSUs). Por sua vez, o biometano surge do beneficiamento 
do biogás e pode ser convertido para uso a partir do processamento 
de produtos, resíduos orgânicos e, também, de aterros e esgoto. No 
estado de São Paulo, conforme dados da Aneel de maio/ 2022, há 15 
usinas em operação, nenhuma delas na RMSJRP.

O Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa 
(RCGI) elaborou mapas que estimam o potencial de produção de 
biogás e biometano por município, no estado São Paulo. Há ainda 
o potencial elétrico a partir do biogás, de acordo com três fontes 
de obtenção: resíduos de criação animal, resíduos urbanos e setor 
sucroalcooleiro. 

A tabela, a seguir, contém os dados extraídos de um dos mapas pro-
duzidos pelo projeto, com os dados para os municípios da RMSJRP.
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TABELA VII.17. Potencial energético total dos municípios da RMSJRP

Municípios Biogás total 
(Nm3/Ano)

Biometano total 
(Nm3/Ano)

Potência elétrica 
total (MW)

Adolfo 369.771,30 208.805,05 0,09
Bady Bassitt 612.993,96 341.738,03 0,16
Bálsamo 369.771,30 208.805,05 0,09
Cedral 442.513,04 254.266,57 0,12
Guapiaçu 1.145.512,43 663.826,55 0,3
Ibirá 519.932,91 295.053,97 0,13
Icém 351.247,64 199.300,93 0,09
Ipiguá 645.574,89 388.885,27 0,18
Irapuã 708.896,07 421.300,73 0,19
Jaci 427.527,15 253.581,20 0,12
José Bonifácio 115.837.593,01 61.806.592,83 34,18
Macaubal 792.947,27 477.796,13 0,22
Mendonça 105.361.040,82 56.024.265,70 30,76
Mirassol 2.246.523,65 1.237.213,94 0,56
Mirassolândia 470.286,36 280.634,21 0,13
Monte Aprazível 119.127.328,03 63.937.724,69 37,09
Neves Paulista 462.788,66 267.475,20 0,12
Nipoã 306.940,18 178.957,78 0,08
Nova Aliança 569.454,84 337.647,48 0,15
Nova Granada 2.765.209,92 1.664.607,57 0,76
Olímpia 186.762.976,43 99.123.889,55 53,42
Onda Verde 65.736.764,08 35.075.736,62 19,75
Orindiúva 192.660.402,39 102.836.494,94 58,16
Palestina 80.505.372,47 43.317.590,85 25,66
Paulo de Faria 783.961,83 465.391,32 0,21
Planalto 159.156.577,85 85.152.229,79 48,85
Poloni 408.382,91 240.489,89 0,11
Potirendaba 121.320.907,77 64.606.966,71 35,75

Municípios Biogás total 
(Nm3/Ano)

Biometano total 
(Nm3/Ano)

Potência elétrica 
total (MW)

Sales 1.182.436,58 718.190,65 0,33
S.J. do Rio Preto 16.245.579,00 8.701.841,29 4,64
Severínia 129.185.168,26 68.896.956,85 38,72
Tanabi 96.981.200,43 51.669.180,42 28,55
Ubarana 53.871.587,78 29.010.440,70 17,39
Uchôa 387.888,34 218.293,77 0,1
União Paulista 255.112,22 154.121,85 0,07
Urupês 1.479.402,97 886.142,92 0,4
Zacarias 477.491,12 289.935,07 0,13
RM SJRP 1.460.935.065,86 780.812.372,07 437,76 
Fonte:https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=280ffdedd6e74724903f-
f161803a1462&extent=-53.9090,-25.0137,-43.3621,-20.1000

Conforme a agência Fapesp, os dados mostram que o potencial de 
energia elétrica gerada anualmente a partir de biogás, em São Pau-
lo, é de 36.197 GWh, o que corresponde a 93% do consumo residen-
cial paulista. O potencial anual de biometano poderia exceder em 
3,87 bilhões de normal metro cúbico (o volume anual de gás natural 
comercializado ou substituir 72% do diesel comercializado).

A coordenadora do projeto, Suani Coelho, afirmou que “o setor 
sucroalcooleiro é o que apresenta o maior potencial de aproveita-
mento de biogás”. Desse modo, conforme o estudo, na RMSJRP o 
potencial energético do setor sucroalcooleiro (vinhaça + torta de 
filtro + palha) tem destaque nos municípios de Orindiúva, Olímpia, 
Planalto, Severínia, Potirendaba, Monte Aprazível, José Bonifácio 
e Mendonça, que apresentam boas condições para a geração do 
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biogás, proveniente do tratamento e aproveitamento energético da 
vinhaça, rejeito da produção de etanol, que hoje é aplicada na cul-
tura da cana-de-açúcar como fertilizante. 

Ainda conforme a coordenadora, o RCGI está realizando simulações 
com relação à injeção do biometano na rede para saber qual seria 
o impacto na tarifa para os consumidores e quanto se evitaria de 
emissões de gases de efeito estufa. Além de simular qual seria o 
impacto da substituição do diesel por biometano na indústria su-
croalcooleira.

Hidroeletricidade 
No Brasil, conforme a Aneel, os empreendimentos hidroelétricos 
podem ser caracterizados como: centrais geradoras hidrelétricas 
(CGHs) - potência igual ou inferior a 1.000kW; pequenas centrais hi-
drelétricas (PCHs) - potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior 
a 30.000 kW e com área total de reservatório igual ou inferior a 3,0 
km²) e usinas hidrelétricas (UHEs) (potência superior a 30.000kW).

Com relação ao número de empreendimentos e potência fiscali-
zada das centrais geradoras hidrelétricas, das pequenas centrais 
hidrelétricas e das usinas hidrelétricas, há, respectivamente, no 
estado de São Paulo, 46,37 e 48 empreendimentos, conforme o 
Sistema de Informações de Geração da Aneel em 14/06/2022. Na 
RMSJRP há apenas uma UHE, o empreendimento de Promissão 
(Mário Lopes Leão), situada no município de Ubarana, com potên-
cia fiscalizada e outorgada de 264.000,00 KW.

Há dois estudos com o detalhamento dos possíveis aproveitamen-
tos energéticos de fonte hidráulica remanescente no estado de São 
Paulo. O primeiro deles, feito pela Secretaria de Energia, em 2008, 
refere-se às PCHs e UHEs, baseado nas bacias hidrográficas. Fo-
ram identificadas e analisadas suas características geológicas e 
ambientais, os estágios de desenvolvimento dos empreendimentos 
já identificados (inventário / viabilidade / projeto básico) e deter-
minadas as hipóteses de implantação para as 11 sub-bacias com 
potencial, totalizando, conforme tabela abaixo, uma potência total 
de 1.888,38MW. 

O segundo estudo, realizado com o apoio do Banco de Desenvolvi-
mento da América Latina do Serviço Geológico dos Estados Unidos 
(USGS) e pela empresa iX Estudos e Projetos Ltda, mapeou os lo-
cais propícios à implantação das CGHs no estado e seu potencial. 
O estudo resultou no potencial por sub- bacia hidrográfica e não 
foram desconsideradas regiões que conhecidamente apresentam 
dificuldades no licenciamento ambiental, obtendo assim um total 
de 2.059 MW de potência. 

Sendo assim, levando em consideração os dois estudos sobre o po-
tencial energético de fonte hidráulica remanescente no estado de 
São Paulo, o potencial total do estado é de 3.947 MW, sendo que, 
nas sub-bacias que abrangem o território da RMSJRP é da ordem 
de 424,82MW (168MW de CGHs e 256,82MW de PCHs e UHEs). 
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TABELA VII.18. Potencial remanescente total no estado  
por sub-bacia hidrográfica

Sub-bacia Subtotal factível 
em CGHs (MW)

Subtotal factível em 
PCHs/UHEs (MW)

Total 
(MW)

Aguapei 74 0,0 74
Alto Paranapanema 254 15,0 269
Alto Tietê 25 0,0 25
Baixada Santista 0 0,0 0
Baixo Pardo - Grande 50 229,0 279
Baixo Tietê 0 0,0 0
Litoral Norte 0 0,0 0
Médio Paranapanema 184 132,0 316
Mogi Guaçu 154 22,0 176
Paraíba do Sul 184 328,0 512
Pardo (SP) 65 237,0 302
Peixe 81 0,0 81
Piracicaba – Capivari - Jundiaí 118 0,0 118
Pontal do Paranapanema 70 0,0 70
Ribeira de Iguape e Litoral Sul 396 423,0 819
São José dos Dourados 37 0,0 37
Sapucaí - Grande 176 168,0 344
Tietê - Batalha 0 0,0 0
Turvo - Grande 81 28,0 109
Tiete - Jacaré 67 27,0 94
Tietê - Sorocaba 43 280,0 323
Total 2.059 1.888 3.947
Fonte:  Potencial hidroelétrico remanescente (2013)

A figura, a seguir, indica as localizações das bacias hidrográficas 
no estado de São Paulo e o respectivo potencial hidrelétrico de 
cada uma. 

FIGURA VII.4. Potencial hidrelétrico remanescente  
no estado de São Paulo

Fonte:  Potencial hidrelétrico remanescente (2013)
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TABELA VII.19. Quadro resumo - Geração elétrica centralizada - 
Número de empreendimentos e potência fiscalizada

Tipo de energia

Estado de São Paulo RM S.J. do Rio Preto

Participação 
no estado
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Renováveis 395 22.025.641,53 17 704.864,00 3,20%
Hídrica 126 14.902.947,02 1 264.000,00 1,77%
. CGH 45 49.620,02 — — 0
. PCH 33 316.948,00 — — 0
. UHE 48 14.536.379,00 1 264.000,00 1,82%
Eólica (EOL) 1 2,24 — — 0
Fotovoltaica (UFV) 36 589.380,07 — — 0
Termoelétrica - 
Biomassa (UTE)

232 6.533.312,20 16 440.864,00 6,75%

Não renovável 
Termoelétrica (UTE)

703 2.372.099,14 11 13.072,00 0,55%

Total 1098 24.401.740,67 28 717.936,00 2,94% 
Fonte: Siga - Sistema de Informações de Geração - Aneel (Data de referência 14/06/2022)

VIII. Gestão pública e governança regional 

VIII.1. Estrutura de articulação regional
De acordo com dados da pesquisa Munic 2019 do IBGE, registra-se na 
região a participação de municípios em articulações intermunicipais 
sob a forma de consórcios nas seguintes áreas57: saúde, cultura, turis-
mo, habitação, meio ambiente e desenvolvimento urbano. 

Além dos consórcios listados no capítulo VII (Infraestrutura), a sa-
ber, Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande, Con-
sórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável 
(Cidas) e Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná (CITP), há tam-
bém o Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvol-
vimento do Estado de São Paulo (Cindesp). O Cindesp tem sede no 
município de São José do Rio Preto e constituiu-se na forma de 
associação pública, com personalidade jurídica de direito público 
e de natureza autárquica na forma da Lei Federal nº 11.107, de 6 
de abril de 2005, e Decreto 6.017, de 17 de janeiro de 2007. Tem 
como finalidade principal a pavimentação das vias urbanas, por 
isso é conhecido como Consórcio de Asfalto. O principal objetivo 
é trazer mais conforto e segurança aos motoristas e melhorar a 
qualidade de vida e a saúde da população, por meio da redução 
da quantidade de poeira presente no ar das cidades. Fazem parte 
do consórcio 33 municípios, dentre eles, alguns pertencentes à 
RMSJRP: Adolfo, Bálsamo, Ibirá, Irapuã, Jaci, Mendonça, Miras-
sol, Mirassolândia e Monte Aprazível.

57  Segundo a pesquisa Munic 2019, do IBGE. 
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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 acompanhamento das 
práticas de articulação interfederativa, para ações em temas de in-
teresse específico, visando avaliar os impactos positivos e resulta-
dos advindos para as soluções de problemas de interesse comum.

VIII.2. Quadro fiscal dos municípios
O PDUI deverá trazer diretrizes para as políticas públicas a serem 
empreendidas pelos municípios e pelo Estado de forma conjunta, a 
fim de reduzir as desigualdades regionais e tornar as regiões mais 
coesas e sustentáveis. Entretanto, as escalas do investimento dos 
projetos delas derivados serão elevadas e, muitas vezes, os muni-
cípios que integram as regiões metropolitanas não têm condições 
de arcar com o alto volume de recursos exigidos. 

A contribuição dos municípios na execução dos projetos regionais 
depende, obviamente, dos benefícios que cada um deles espera re-
ceber e da quantidade de recursos que cada um tem à disposição, o 
que, em última instância, está condicionado às suas características 
físicas, demográficas, econômicas e sociais. 

Para tanto, torna-se necessário trazer uma análise da capacidade 
de financiamento e de endividamento dos municípios, a fim de bali-
zar a disponibilidade de cada ente em integrar projetos, com vista à 
partilha de investimentos e de serviços que se façam necessários. 
O foco é identificar suas capacidades de investimento e evidenciar 
as potencialidades para o desenvolvimento e implementação de 
projetos regionais.

De acordo com dados do Tesouro Nacional – Finanças do Brasil 
(Finbra), na RMSJRP a receita corrente per capita conjunta era de 
R$ 4.895,00 em 2021, enquanto a receita proveniente de impostos, 
taxas e contribuições era de R$ 1.147,00 per capita. As transferên-
cias correntes per capita (correspondentes aos recursos repas-
sados aos municípios pelo Estado e pela União) situou-se em R$ 
3.116,00 e a participação da receita corrente no total de receitas 
situava-se em 53% na região. 

Conforme mostra a tabela VIII.1, há uma grande desigualdade do 
potencial de arrecadação com receitas próprias entre os municí-
pios. Acima da média de R$ 1.147,00 per capita da região, figuram 
apenas seis municípios, dos 34 que tinham dados disponíveis na 
plataforma do Tesouro Nacional, sendo eles: Cedral, São José do 
Rio Preto, Mirassol, Bady Bassitt, Olímpia e Adolfo. A localização 
geográfica desses municípios, quase todos próximos de São José 
do Rio Preto, e o fato de contarem com importantes rodovias, certa-
mente explica o resultado. No caso de Olímpia, a boa arrecadação 
própria se deve ao turismo no município, o que confere potencial de 
receita com Imposto sobre Serviços (ISS). 

Em relação às receitas de transferências, advindas da União e do 
Estado, são as cidades menores em termos populacionais que re-
cebem a maior quantia per capita.
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TABELA VIII.1. Receitas per capita – RMSJRP - 2021

Municípios
Receitas 

correntes 
per capita

Impostos, 
taxas e 

contribuição 
de melhoria 

per capita

Receita de 
transferências 
correntes per 

capita

Part. % da 
receita de 

transferência 
nas receitas 

correntes
Adolfo 9.983,5 1.209,9 8.701,3 87%
Bady Bassitt 6.052,0 1.256,5 3.881,3 64%
Bálsamo 4.757,9 672,4 3.843,4 81%
Cedral 6.858,3 1.563,5 4.719,9 69%
Guapiaçu 4.823,3 553,4 3.854,3 80%
Ibirá 4.491,1 541,0 3.751,0 84%
Ipiguá 5.929,0 624,7 4.910,1 83%
Irapuã 4.303,1 277,3 3.966,7 92%
José Bonifácio 4.185,5 703,2 3.161,3 76%
Macaubal 4.724,2 600,4 3.654,0 77%
Mendonça 7.844,3 750,1 6.802,6 87%
Mirassol 4.177,2 1.460,4 2.466,9 59%
Mirassolândia 5.797,8 290,5 5.359,6 92%
Monte Aprazível 4.001,4 503,9 3.409,0 85%
Neves Paulista 4.515,8 501,1 3.591,6 80%
Nipoã 4.942,2 317,6 4.570,8 92%
Nova Aliança 5.657,5 396,6 5.064,4 90%
Nova Granada 3.553,1 421,5 3.067,9 86%

Municípios
Receitas 

correntes 
per capita

Impostos, 
taxas e 

contribuição 
de melhoria 

per capita

Receita de 
transferências 
correntes per 

capita

Part. % da 
receita de 

transferência 
nas receitas 

correntes
Olímpia 5.477,9 1.238,3 3.538,8 65%
Onda Verde 8.674,3 813,6 7.411,9 85%
Orindiúva 7.491,5 805,5 6.218,6 83%
Palestina 5.326,9 575,1 4.712,2 88%
Paulo de Faria 5.283,0 485,0 4.588,9 87%
Planalto 7.165,4 359,3 6.770,0 94%
Potirendaba 5.253,6 573,2 4.200,9 80%
Sales 6.405,0 754,2 5.114,3 80%
São José do Rio Preto 4.735,8 1.496,6 2.335,2 49%
Severínia 4.353,8 270,8 3.704,1 85%
Tanabi 4.173,8 566,3 3.325,2 80%
Ubarana 6.687,9 482,1 5.984,6 83%
Uchoa 5.006,3 594,2 4.147,6 92%
União Paulista 11.655,1 609,0 10.680,8 83%
Urupês 5.118,1 553,2 4.222,9 79%
Zacarias 13.165,6 745,3 10.405,0 64%
Total SJRP 4.895 1.147 3.116 89%
Fonte: Tesouro Nacional. Finbra. Quatro municípios não possuíam os dados no Finbra. 
Elaboração Fipe.
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Dada a rigidez presente nas despesas municipais, a melhora na ca-
pacidade de investimento com recursos próprios está fortemente 
ligada ao desempenho da gestão pública na arrecadação de recei-
tas. E, considerando que as transferências de recursos têm as suas 
regras definidas pelos governos federal e estadual, os municípios 
devem explorar a sua própria base tributária para alavancar a arre-
cadação da receita corrente.

A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos 
entes subnacionais que querem contrair novos empréstimos com 
garantia da União. O intuito da Capag é apresentar de forma sim-
ples se um novo endividamento representa risco de crédito para 

o Tesouro Nacional. A metodologia do cálculo, dada pela Portaria 
MF nº 501/2017, é composta por três indicadores: endividamento, 
poupança corrente e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau 
de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a 
situação de caixa, faz-se o diagnóstico da saúde fiscal do estado 
ou município58. Os dados do mapa abaixo referem-se ao ano de 
2022 (última apuração disponível no site do Tesouro Nacional) e 
mostram os municípios que pontuavam notas A e B na apuração 
feita, portanto, elegíveis para obtenção de operações de crédito, 
e aqueles que naquele momento da pesquisa realizada possuíam 
nota C, ou seja, estavam impedidos de solicitar aval da União para 
as operações de crédito.

58  Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da 
Capag foram definidos na Portaria STN nº 373/2020.
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MAPA VIII.1. Capacidade de pagamento dos municípios – RMSJRP- 2022
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MAPA VIII.2. Índice Firjan de Gestão Fiscal - 2021
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Por fim, temos o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), que faz a 
análise das contas públicas municipais no ano de 202059. O índice 
é inteiramente construído com base em resultados fiscais oficiais, 
declarados pelas próprias prefeituras. O IFGF é composto por qua-
tro indicadores: IFGF Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF 
Liquidez e IFGF Investimentos. A pontuação varia entre 0 e 1, sendo 
que quanto mais próxima de 1, melhor a gestão fiscal do município.

Fonte: IFGF, 2021

Para o IFGF geral, o mapa mostra que a média da região ficou em 
0,62, sendo que acima disso estão 22 dos 37 municípios da RMS-
JRP, com destaque para Potirendaba e São José do Rio Preto, com 
índice geral de 0,93. 

Em relação ao IFGF Autonomia, o indicador mostra que os mu-
nicípios têm boas condições de manter as receitas oriundas da 
atividade econômica para custear a Câmara de Vereadores e a 
estrutura administrativa da Prefeitura (0,75). Nesse indicador, 
temos 16 municípios que pontuaram 1, ou seja, possuem uma 
boa geração de receitas.

59 Maiores detalhes da metodologia de apuração do índice Firjan estão disponíveis em ht-
tps://www.firjan.com.br/ifgf/metodologia/

Outro fator que gera grande dificuldade para o planejamento efi-
ciente das finanças municipais é a alta rigidez das despesas e o 
IFGF Gastos com Pessoal, que analisa o comprometimento da Re-
ceita Corrente Líquida com a folha de salários. Nesse indicador, a 
média ficou em 0,64, mas nota-se que 13 municípios da região estão 
ranqueados acima de 0,80, considerada uma gestão de excelência. 

Já o IFGF Liquidez verifica a relação entre o total de restos a pagar 
acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-
-los no exercício seguinte. Ou seja, revela em que medida as prefei-
turas estão postergando pagamentos de despesas para o exercício 
seguinte sem a devida cobertura de caixa. Nesse indicador, a média 
é de 0,56 e apenas quatro municípios têm índice acima de 0,80.

O IFGF Investimentos mede a parcela da receita total dos municí-
pios destinada aos investimentos, e a média alcançada foi de 0,53, 
com oito municípios pontuando acima de 0,80. Sabemos, entretanto, 
das dificuldades dos municípios em aumentar seus investimentos, 
principalmente em uma circunstância de economia em desacelera-
ção e queda de receitas.
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TABELA VIII.2. Índice Firjan de Gestão Fiscal – RMSJRP - 2020

Município IFGF Autonomia Gastos com 
Pessoal Investimentos Liquidez

Potirendaba 0,93 1,0000 1,0000 0,7253 1,0000
São José do Rio Preto 0,93 1,0000 1,0000 0,8342 0,8864
Jaci 0,88 0,9510 1,0000 0,8730 0,6974
Bady Bassitt 0,88 0,8675 1,0000 1,0000 0,6430
Sales 0,87 1,0000 1,0000 0,8347 0,6269
Olímpia 0,86 1,0000 1,0000 0,7518 0,6870
Ubarana 0,83 1,0000 0,6662 1,0000 0,6683
Mirassolândia 0,74 0,5514 0,9601 0,7845 0,6445
Tanabi 0,73 1,0000 0,6433 0,6119 0,6722
Palestina 0,73 0,8075 1,0000 0,5883 0,5171
Ipiguá 0,73 0,4550 0,9094 1,0000 0,5479
Planalto 0,71 1,0000 0,3669 0,9574 0,4960
Orindiúva 0,69 1,0000 0,5623 0,4348 0,7764
Neves Paulista 0,69 1,0000 1,0000 0,2116 0,5474
Uchoa 0,69 1,0000 0,5974 0,3174 0,8344
Guapiaçu 0,69 1,0000 1,0000 0,2796 0,4675
Ibirá 0,67 0,5863 0,7043 0,8686 0,5162
José Bonifácio 0,67 1,0000 0,6624 0,2247 0,7831
Zacarias 0,66 0,8106 0,3386 0,4875 1,0000

Município IFGF Autonomia Gastos com 
Pessoal Investimentos Liquidez

Monte Aprazível 0,65 1,0000 0,6472 0,4548 0,5012
Mendonça 0,63 1,0000 0,2907 0,5192 0,7216
Mirassol 0,63 1,0000 0,5101 0,2311 0,7798
Média dos Municipios 0,62 0,75 0,6409 0,5320 0,560
Adolfo 0,61 0,6418 0,6285 0,6066 0,5816
Irapuã 0,61 0,8195 0,5575 0,4335 0,6328
Icém 0,60 1,0000 0,8634 0,5259 0,0000
Macaubal 0,59 0,5871 1,0000 0,1528 0,6146
Urupês 0,59 0,8398 0,6476 0,2241 0,6319
Cedral 0,58 0,9794 0,4442 0,3806 0,5071
Paulo de Faria 0,57 0,9439 0,7225 0,2051 0,4066
Poloni 0,57 0,5926 0,5839 0,4413 0,6469
Bálsamo 0,55 0,9701 0,6223 0,6107 0,0000
Nova Aliança 0,47 0,7923 0,4000 0,1628 0,5392
Onda Verde 0,47 0,7833 0,5438 0,5606 0,0000
Severínia 0,46 0,7488 0,4058 0,0986 0,5670
Nova Granada 0,37 0,7499 0,6017 0,1410 0,0000
União Paulista 0,37 0,0000 0,1452 0,7801 0,5420
Nipoã 0,22 0,3380 0,2316 0,3120 0,0000

Fonte: Firjan. 2021
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