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9.3. Meio Sócio-Econômico 

9.3.1. Regiões Administrativas de Campinas e Sorocaba 

A AII deste empreendimento em relação ao meio sócio-econômico é 

representada pelas Regiões Administrativas de Campinas e de Sorocaba, unidades 

regionais do Estado de São Paulo, compostas por 169 municípios ao todo e ocupando 

juntas uma área de 68.156 km
2
, o

 
que representa 27,4% de todo território paulista.  

Segundo o Sistema SEADE de Projeção Populacional – SSPP, em 2010 a 

população total nas duas regiões administrativas atingiria um total de 9.387.570 

habitantes, representando 21,8% da população total do Estado de São Paulo. 

A Região Administrativa - RA de Campinas é formada por 90 municípios: 

Aguaí, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Americana, Amparo, 

Analândia, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, 

Brotas, Cabreúva, Caconde, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Casa Branca, 

Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Divinolândia, Elias 

Fausto, Engenheiro Coelho, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Holambra, 

Hortolândia, Indaiatuba, Ipeúna, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Itirapina, Itobi, Itupeva, 

Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Leme, Limeira, Lindóia, Louveira, Mococa, 

Mogi Guaçu, Moji Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, 

Nazaré Paulista, Nova Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, 

Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Bárbara 

d'Oeste, Santa Cruz da Conceição, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, Santa 

Maria da Serra, Santo Antonio de Posse, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa 

Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro, São Sebastião da Grama, Serra Negra, 

Socorro, Sumaré, Tambaú, Tapiratiba, Torrinha, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Vargem 

Grande do Sul, Várzea Paulista e Vinhedo, dos quais 19 também compõem a Região 

Metropolitana de Campinas. A RA ocupa uma área de 27.079 km², que representam 

10,9% do total do território do Estado. 

A região é caracterizada pela alta densidade demográfica, taxa de urbanização 

elevada, economia diversificada e dinâmica, em constante evolução. Composta por 

6.404.660 de habitantes, segundo projeção do SEADE, detém o status de uma das mais 
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desenvolvidas áreas do Estado de São Paulo, concentrando o maior pólo industrial do 

interior paulista. 

Uma demonstração da relevância econômica da região é dada por sua vice-

liderança na geração do PIB do Estado em 2003: os cerca de 86 bilhões de reais (17,4% 

do total) obtidos naquele ano a deixam atrás apenas da Região Metropolitana de São 

Paulo. O parque industrial, o maior do interior, responde por 18,8% do valor adicionado 

(VA) industrial paulista; a agropecuária, por 20% do VA de sua área no Estado – o que 

a torna a mais importante entre todas as regiões de São Paulo. 

Inserida nesse região administrativa há, ainda, a Região Metropolitana de 

Campinas (RMC), que comporta um parque industrial moderno e diversificado, que 

vem ganhando competitividade no mercado nacional e internacional. Podem-se 

encontrar grandes estruturas agrícolas e agroindustriais de produção bastante 

significativa, além de outros empreendimentos que contam com uma das melhores 

malhas viárias do país para o escoamento de sua produção, como as Rodovias 

Anhangüera e Bandeirantes, que ligam a região à cidade de São Paulo e ao interior. 

Além da malha viária, encontra-se também o Aeroporto Internacional de Viracopos, o 

segundo maior em tamanho e o maior aeroporto em volume de cargas transportadas do 

país, registrando cerca de 176 mil toneladas anuais, entre cargas embarcadas e 

desembarcadas de vôos internacionais (SEADE, 2008). 

Por comportar tal estrutura industrial, além de municípios com alta densidade 

populacional a RMC, que têm municípios inseridos nas Unidades de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGRHI’s 05 (Piracicaba, Capivari e Jundiaí - PCJ) e 09 (Mogi 

Guaçu), enfrenta problemas relativos à poluição de alguns dos seus principais recursos 

hídricos, como o Rio Piracicaba, que faz parte do abastecimento da região e, através da 

transferência de águas, do Sistema Cantareira que abastece a Região Metropolitana de 

São Paulo (RMSP). A degradação da qualidade das águas dos principais rios deve-se à 

falta de tratamento dos efluentes urbanos e dos lançamentos de cargas poluidoras 

remanescentes industriais, tais como as provenientes do setor sucroalcooleiro. 

A RMC é uma unidade regional do Estado de São Paulo composta por 19 

municípios (Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 

Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, 

Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d´Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumaré, Valinhos e 
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Vinhedo) ocupando uma área de 3.673 km
2 

que representa 1,5% de todo território 

paulista. 

Já a Região Administrativa (RA) de Sorocaba é formada por 79 municípios: 

Águas de Santa Bárbara, Alambari, Alumínio, Angatuba, Anhembi, Apiaí, 

Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Arandu, Areiópolis, Avaré, Barão de Antonina, 

Barra do Chapéu, Bofete, Boituva, Bom Sucesso de Itararé, Botucatu, Buri, Campina do 

Monte Alegre, Capão Bonito, Capela do Alto, Cerqueira César, Cerquilho, Cesário 

Lange, Conchas, Coronel Macedo, Fartura, Guapiara, Guareí, Iaras, Ibiúna, Iperó, 

Iporanga, Itaberá, Itaí, Itaóca, Itapetininga, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itaporanga, 

Itararé, Itatinga, Itu, Jumirim, Laranjal Paulista, Mairinque, Manduri, Nova Campina, 

Paranapanema, Pardinho, Pereiras, Piedade, Pilar do Sul, Piraju, Porangaba, Porto Feliz, 

Pratânia, Quadra, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul, Salto, Salto de 

Pirapora, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, Sarutaiá, Sorocaba, 

Taguaí, Tapiraí, Taquarituba, Taquarivaí, Tatuí, Tejupá, Tietê, Torre de Pedra e 

Votorantim., que ocupam 41.077 km
2
 ou 16,5% do território paulista. 

Com 298.2910 habitantes em 2010 (projeção do SEADE), a RA de Sorocaba 

tem posição geográfica privilegiada, possibilitando-lhe a comunicação com outras 

regiões por rodovias como Castelo Branco, Raposo Tavares e Santos Dumont, ferrovias 

e o aeroporto. O município de Conchas possui um porto fluvial, na Hidrovia Tietê–

Paraná. 

Uma região com indústria e agropecuária desenvolvidas e um enorme potencial 

econômico, mas ainda atada por problemas relacionados à baixa escolaridade e à saúde 

precária. Esse é, em síntese, o perfil da Região Administrativa de Sorocaba, a maior das 

15 regiões em extensão territorial.  

As Figuras 9.3.1.-1 a 9.3.1-5 ilustram a localização no Estado das Regiões 

Administrativas de Campinas e de Sorocaba, suas respectivas Regiões de Governo e a 

Região Metropolitana de Campinas. 
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Figura 9.3.1-1. AII do meio sócio-econômico (Região Administrativa de Campinas). 
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Figura 9.3.1-2. Regiões de Governo pertencentes à Região Administrativa de Campinas. 
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LIMEIRA

Fonte:

DER. Mapa Rodoviário do Estado de São Paulo

São Paulo, 2005. Escala 1:1.000.000
IGC. Divisão Municipal do Estado de São Paulo

São Paulo, 1998. Escala 1:1.000.000

Execução

Secretaria de Economia e Planejamento

Coordenadoria de Planejamento e Avaliação/
Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC

Edição 2007

 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2009. 

 

Figura 9.3.1-3. Configuração da Região Metropolitana de Campinas (RMC). 
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Figura 9.3.1-4. AII do meio sócio-econômico (Região Administrativa de Sorocaba). 
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Figura 9.3.1-5. Regiões de Governo pertencentes à Região Administrativa de Sorocaba. 
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9.3.2.  Uso e Ocupação do Solo 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

 

Região Administrativa de Campinas 

No caminho dos bandeirantes rumo às minas de Goiás, a RA de Campinas 

começou a ser ocupada nas primeiras décadas do século XVIII. A Coroa portuguesa 

passou a distribuir sesmarias ao longo desse percurso, para quem quisesse trabalhá-las 

por sua conta e risco, e gradualmente começaram a surgir povoados destinados a abrigar 

os garimpeiros. 

O município de Campinas, por exemplo, foi fundado em 1774, quando a febre 

da mineração já estava se esgotando, e logo mostrou sua vocação agrícola, 

primeiramente com o açúcar, depois – no século seguinte – com o café.  

Por volta de 1850 chegaram as primeiras indústrias. A Ferrovia Paulista entrou 

em operação em 1872, e a Mogiana, em 1875, dando um novo impulso à economia 

local. Nesse período, Campinas era o mais rico município da província de São Paulo, e 

sua população, de 33 mil habitantes, era maior que a da capital. 

No entanto, o fim da escravidão e a proclamação da República trouxeram 

problemas: negros libertos e imigrantes trazidos para a lavoura rumaram para os núcleos 

urbanos maiores e um surto de febre amarela baixou a população de Campinas para 5 

mil pessoas. Mas a cidade se recuperou na década seguinte, ganhando importância cada 

vez maior nos setores comercial (a partir de 1930) e industrial e impulsionando toda a 

região a ela relacionada. Desde então, a diversificação de atividades é a tônica da 

economia da região.  

O crescimento da região foi reforçado com os investimentos em infra-estrutura, 

energia e, sobretudo, transportes, que ampliaram a malha rodoviária regional, além da 

construção da Refinaria de Paulínia e da instalação de instituições de pesquisa e 

universidades. Assim, a R A de Campinas tornou-se nos anos 60 e 70 um dos principais 

eixos de desenvolvimento do Estado de São Paulo, o que lhe conferiu grande 

dinamismo populacional, só perdendo para a Região Metropolitana de São Paulo. 

A partir da década de 1970, o município de Campinas passou por grande 

expansão urbana, tanto verticalmente, no seu interior, como horizontalmente, no vetor 
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sudoeste, com incorporação de áreas situadas além da Rodovia Anhangüera, em direção 

a Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Indaiatuba, formando uma única mancha urbana. 

Outros vetores de expansão foram na direção do Distrito de Barão Geraldo, Paulínia e 

Jaguariúna, do eixo norte-nordeste e do eixo em direção aos Distritos de Sousas e 

Joaquim Egídio. A concentração industrial no vetor de expansão de Indaiatuba se 

intensificou após a abertura do Aeroporto de Viracopos e a instalação do Distrito 

Industrial de Campinas. Essa expansão consolidou a Região Metropolitana de 

Campinas. 

 

Região Administrativa de Sorocaba 

A ocupação da região teve início no século XVI, quando os portugueses 

começaram a explorar as terras locais em busca de ouro. Os índios tupiniquins que ali 

viviam foram feitos escravos e comercializados. Sorocaba nasceu em meados do século 

seguinte, a partir de uma doação de terras para a construção de um convento e uma 

escola católica. 

Durante século XVIII, o comércio de escravos deu lugar ao de muares e o 

crescimento do negócio iniciou o ciclo do tropeirismo. A localização privilegiada 

possibilitou que Sorocaba tornar-se um ponto de passagem importante para os tropeiros 

e criou uma feira de muares que reunia compradores e vendedores de todo o País. O 

movimento levou ao início de uma indústria voltada para aqueles viajantes, que 

produzia facas, facões, redes e artefatos de couro. 

A chegada da Estrada de Ferro Sorocabana, em 1875, deu novo impulso à 

região. Indústrias têxteis de origem inglesa se instalaram na área de Sorocaba, que 

ganhou o apelido de “Manchester Paulista”. Com o declínio dessa atividade, a região 

ampliou seu leque industrial e hoje abrange cerca de 1.500 empresas. A tradicional 

agropecuária também vem se modernizando, com investimentos na produção de cana-

de-açúcar. 

Nas duas primeiras décadas do século XX, Sorocaba e algumas cidades, como 

Itu, Salto, Tatuí e Porto Feliz, já constituíam importantes centros industriais, sob forte 

influência do setor têxtil. 

No final da década de 1920, a indústria sorocabana abrigava a segunda maior 

concentração operária paulista e seu setor têxtil, com 19 grandes fábricas, empregava 
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82% da mão-deobra operária regional. Era, também, marcante o dinamismo 

agroindustrial do beneficiamento do algodão, seguido de laticínios e frigoríficos. 

Com a inauguração da Rodovia Raposo Tavares, em 1954, a indústria se 

diversifica, passando a produzir bens intermediários, de capital e de consumo duráveis. 

Nos anos 70, a agricultura regional se dinamizou, ganhando importância no 

abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP. Nesse período, 

aumentaram o cultivo do feijão e a especialização hortifrutigranjeira nas zonas mais 

próximas à RMSP, além da substituição progressiva das pastagens naturais pelas 

cultivadas, contribuindo para o revigoramento do processo regional de urbanização. 

Com a recente intensificação industrial, a RA passou a atrair cada vez mais 

empresas prestadoras de serviços complementares ao processo produtivo, dinamizando 

a economia regional. 

A partir daí, a região recuperou sua importância, no contexto estadual, 

beneficiando-se da privilegiada localização de alguns de seus municípios - próximos e 

interligados a importantes eixos viários, às regiões metropolitanas e aos principais 

portos e aeroportos - que se constituíam alternativa locacional de indústrias. 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

 

Município de Cabreúva 

Em linhas gerais, a ocupação do município de Cabreúva e dos demais 

municípios alinhados ao traçado do rio Tiete, está vinculada diretamente ao processo de 

ocupação do território paulista como um todo e, subseqüentemente, do próprio interior 

do Brasil quando, a partir do século XVI, inúmeras foram às expedições fluviais rumo 

ao “sertão” a fim de explorá-lo e também descobrir ouro e pedras preciosas 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA, 2010). 

No início do século VXIII, fazendeiros da família Ramos e Martins subiram o 

rio Tietê à procura de um lugar para instalar-se, até encontrar um vale situado entre três 

serras - que viriam a ter os nomes de "Japi", "Guaxatuba" e "Taguá". Inicialmente 

dedicaram-se ao cultivo de cana-de-açúcar para a fabricação de aguardente, com a 

instalação de um engenho (SEADE, 2010). 

Possuidora de um grande número de escravos, a família tornou-se, então, 

responsável pela introdução dessa cultura, disseminada em vastas plantações, e pela 
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construção de inúmeros engenhos. Estes engenhos se tornariam a maior força 

econômica da localidade durante décadas; produzindo uma cachaça que ganhou 

notoriedade e tornou-se famosa muito além de suas fronteiras, dando à cidade o popular 

slogan de "Terra da Pinga". 

De acordo com o IBGE (2010), a notícia da prosperidade da região trouxe outros 

colonizadores de Itú, que aí ergueram capela em louvor a São Benedito, segundo 

contam, em local onde existia uma grande "cabreúva", árvore também chamada de 

"pau-bálsamo", nome que corresponde á corruptela de "caburé-yba", do tupi, 

significando "árvore da coruja".  

Por volta de 1856 a capela de São Benedito foi demolida e erguida nova igreja 

em louvor a Nossa Senhora da Piedade, que emprestou o nome ao patrimônio que aí se 

formou, elevado á freguesia desde dezembro de 1830, pertencendo à Vila Itú.  

Em março de 1859, Cabreúva foi alçada à categoria de vila, mas que a abolição 

da escravatura em 1888, legou à decadência no fim do século XIX e começo do XX, 

visto que toda a sua economia açucareira estava fundada no trabalho escravo (IBGE, 

2010).  

No ano de 1906, foi denominada como cidade por Lei Estadual n. 1038, de 19 de 

dezembro. Em divisão administrativa do Brasil referente ao ano de 1911, o Município 

de Cabreúva se compunha do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão 

administrativa referente ao ano de 1933.  

A conclusão das rodovias dos Bandeirantes (SP-330) e Dom Gabriel Paulino 

Couto (SP-300), em meados da década de 70, bem como o desenvolvimento econômico 

do eixo São Paulo-Jundiaí-Campinas imprimiu um novo ritmo de crescimento à 

economia das cidades que o compõem, inclusive Cabreúva.  

A facilidade de acesso à Região Metropolitana de São Paulo (distante 70 km), ao 

Rodoanel (50 km) e a boa infraestrutura de transporte e energia (elétrica e térmica), 

além da mão-de-obra qualificada (formada principalmente em Jundiaí e Campinas), 

passaram a incentivar a instalação de novas indústrias na região (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CABREÚVA, 2010).  

Outro comportamento constatado foi o surgimento de condomínios residenciais 

de médio e alto padrão nessa região, destinados inicialmente, ao atendimento do 

mercado da segunda residência dos consumidores paulistanos.  
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Ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, o mercado imobiliário da região 

iniciou um processo de sofisticação e passou a atender a demanda habitacional para 

primeira residência, surgida com os funcionários de qualificação mais elevada, que 

vieram trabalhar com as novas indústrias, além dos profissionais liberais, investidores 

imobiliários e residentes da região que buscavam melhores moradias.  

Esse ciclo consolidou-se no início da década de 90, quando a região de 

Campinas (cerca de 60 km de distância) iniciou vigoroso processo de crescimento, tanto 

populacional quanto econômico, baseado em empresas de alta tecnologia, metal-

mecânica e eletroeletrônica. 

Atualmente o município integra a aglomeração urbana de Jundiaí, que é 

composta ainda por Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista, 

e tem cerca de 700 mil habitantes. Cabreúva se destaca pela fabricação de água ardente, 

pelo turismo rural e de aventura, além das indústrias. 

 

Município de Indaiatuba 

A fundação do povoado que daria origem a Indaiatuba data do final do século 

XVIII e início do XIX. José da Costa teria encontrado próximo à foz do Ribeirão 

Votura, uma velha imagem de Nossa Senhora da Candelária, e erguido uma pequena 

capela onde se reuniam moradores vizinhos para rezar (SEADE, 2010). 

Daí, o povoado que se desenvolveu ao redor da capela ter recebido o nome de 

Nossa Senhora da Candelária de Indaiatuba. Com o seu crescimento foi criada a 

freguesia denominada, simplesmente, Indaiatuba, em terras do município de Itu, em 9 

de dezembro de 1830. A freguesia se desenvolveu lentamente e apenas em 24 de março 

de 1859 passou à condição de vila. 

A história de Indaiatuba está relacionada aos ciclos econômicos do Brasil, da 

mineração, açúcar, café e indústria. No século XVIII foi ponto de passagem de tropas 

que iam para o sul, em busca de proteção territorial das fronteiras e para as minas de 

Goiás e de Cuiabá, compondo um caminho para o ouro. Com a política de incentivo à 

produção de açúcar para exportação, a região foi intensamente ocupada por fazendas e 

engenhos de cana-de-açúcar, tendo seu ápice em meados do século XIX. Com a 

decadência do açúcar, esta produção foi sendo substituída pela cultura do café, na 

segunda metade do século XIX, que contou com um acréscimo de mão-de-obra de 

origem italiana, suíça, alemã e espanhola, pois até então contava com a mão-de-obra 
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escrava, provida da África. Nesta época já podia ser visto um processo de ocupação 

residencial e comercial nos arredores das fazendas, que junto a outros fatores, deram 

origem às oficinas e manufaturas com técnicas européias de produção (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE INDAIATUBA, 2010). 

Até metade do século XX, a cidade permanecia com um perfil rural. Com sua 

economia dividida entre a cultura de café e batata e algumas pequenas fábricas, a cidade 

cresceu pouconesse período. Na década de 30 a dependência comercial de Indaiatuba 

era muito grande, pois, para a obtenção de grande parte das mercadorias e serviços 

existentes, seus moradores tinham que recorrer a cidades como Campinas e Itu. 

Este perfil foi alterado com as políticas de desconcentração industrial do II Plano 

Nacional de Desenvolvimento, a partir da década de 70. Com estas políticas, a cidade 

viu a chegada das indústrias e da mão-de-obra em massa, provocando um salto 

populacional que pôde ser observado nos censos demográficos de 1964 que registrou 

22.928 habitantes, passando para 98.700, em 1991. O desenvolvimento a partir dos anos 

90 foi impulsionado, entre outros fatores, pela melhoria das infra-estruturas de 

transporte e comunicação, associada aos incentivos promovidos pelo governo para atrair 

investimentos e capitais. O desenvolvimento foi, então, influenciado pelo avanço nos 

meios técnico-científico-informacional, que melhorou a qualidade dos transportes e da 

comunicação. (PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, 2010). 

Nos anos 70, implantou-se no município, um plano diretor que conseguiu guiar a 

expansão urbana até a década de oitenta. Após este período, o plano diretor teve que ser 

revisado e atualizado para atender as funções que a cidade e o desenvolvimento do país 

exigia. Em 1994, foi proposto um parque ecológico linear, assegurando um perímetro 

verde que corta a cidade, criando um vetor urbanístico para o crescimento futuro. Este 

projeto, norteador da expansão urbana de Indaiatuba até os dias atuais, pretende ligar a 

cidade antiga, atualmente na zona norte, à expandida zona sul da cidade (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE INDAIATUBA, 2010). 

 

Município de Itu 

A cidade teve seu início em 1610, com uma capela em honra de Nossa Senhora 

da Candelária, construída pelos bandeirantes Domingos Fernandes e Cristovão Diniz. 

Tornou-se freguesia, em 1653, do município de Santana de Parnaíba e, em 18 de abril 

de 1654, foi elevada a vila com o nome de Nossa Senhora da Candelária de Itú, por 
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meio de uma ordem do então capitão-mor de São Vicente, Gonçalo Couraça de 

Mesquita. Esse ato foi considerado ilegal e arbitrário porque, naquela época, Itu ainda 

não possuía os atributos necessários para passar a vila, o que só viria a ser efetivamente 

legalizado em 1657 (SEADE, 2010). 

Durante quase 100 anos (de 1657 a 1750) a Vila de Itu não passou de um 

pequeno núcleo, com menos de 100 casas, concentradas no pátio da antiga Matriz e 

numa única rua que ia do pátio até a capelinha do primeiro povoado. Uma boa parte das 

casas, as do pátio, sobretudo, pertenciam a fazendeiros. 

Alguns anos depois, em 1776, com o crescimento das lavouras da cana de açúcar 

e do algodão, a Vila cresceu, contando com 180 casas, tendo ainda as mesmas ruas de 

antes. Quem deu vida à localidade foram os artesãos (sapateiros, ferreiros, carpinteiros, 

tecelões, costureiras e fiandeiras), os quais ocupavam 119 casas. Os comerciantes 

interessados na venda de tecido, colchas e cobertores para outras regiões, promoveram o 

cultivo de algodão, e a produção caseira de tecidos. A partir de 1777, a Vila de Itu 

cresceu em função dos negócios de exportação de açúcar para a Europa. O número de 

engenhos de cana e de escravos, vindos da África, se multiplicou (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITU, 2010). 

A vila foi considerada uma das mais ricas e populosas da capitania de São Paulo 

e uma das mais oneradas nas tributações e captações. Sua importância econômica foi 

marcada, inicialmente, por ter sido um grande centro produtor de açúcar, em todo o 

período do Primeiro Império e em parte do Segundo e, depois, pela produção de 

algodão e a instalação da primeira fábrica de tecidos movida a vapor, a Fábrica de 

Tecidos São Luís, fundada em 1869. 

O açúcar foi sendo gradativamente substituído pelo café. Com o aumento da 

produção cafeeira, os fazendeiros buscaram, na Europa, a vinda de imigrantes para 

substituir a mão-de-obra escrava. O tráfico havia sido proibido em 1850 e a escravatura, 

abolida em 1888. Com a ajuda do governo republicano, proclamado em 1889 vieram 

para Itu milhares de imigrantes, a maioria italianos. A cidade possuía, nesta época, cerca 

de 1800 casas.  

O café foi à base da economia do município até 1935, ano da maior produção, 

decaindo depois, pela concorrência de outras áreas de plantio e pelo esgotamento de 

suas terras. De 1935 a 1950, Itu quase não cresceu além da área já ocupada. A partir de 
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1950 novas indústrias vem se instalando na cidade, principalmente as de cerâmicas. 

Ocorreu grande migração rural em busca de trabalhos nas fábricas.  

A cidade começou novamente a crescer com a abertura de diversos loteamentos 

na periferia. Itu já não tinha a mesma importância de antigamente, sendo influenciada 

pela Capital do Estado, já então uma metrópole. O velho centro é a maior e mais 

importante herança cultural dos tempos da colônia, e passou a ser transformado em 

centro histórico e área comercial. Após 1970, com a construção da rodovia Castelo 

Branco, novas indústrias instalaram-se em Itu, principalmente às margens de suas 

estradas de acesso (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU, 2010).. 

Em meados do século XX o turismo começa a ser um de seus recursos 

econômicos mais importantes, principalmente ecológico, cultural e de negócios. No ano 

de 1979 a cidade é transformada em Estância Turística. 

Hoje a cidade possui um perfil misto, unindo turismo, comércio, prestação de 

serviços e indústrias. Sobre este último setor de atividade econômica, o município está 

implantando atualmente um distrito industrial em área de um milhão de metros 

quadrados, na região do Pirapitingui. 

 

Município de Salto 

O antigo povoado de Salto constituía-se, em 1695, de um aldeamento de índios 

guaianases, situado à margem direita do Rio Tietê. Sua formação contou com a 

iniciativa do capitão Antônio Vieira Tavares que, além de adquirir terras na região, 

construiu uma capela em louvor a Nossa Senhora do Monte Serrat, inaugurada em 16 de 

junho de 1698, data que se tornou oficial da fundação da cidade (IBGE, 2010). 

Durante o século XVIII a área de Salto não era mais do que um agrupamento de 

sítios. Passou a ser mais relevante a partir do século XIX com a implantação da cultura 

cafeeira. A cidade de Itu se tornou um importante centro produtor e um núcleo de 

concentração de renda. Os barões do café começavam a se tornar uma força política à 

parte do Império. 

O vilarejo que começou a crescer ao redor da capela ganhou, com o passar do 

tempo, algumas casas de comércio e uma fábrica de velas, aberta em 1856. A real 

urbanização de Salto só começou em 1856 quando, após a realização do primeiro 

levantamento topográfico, estipulou-se um plano de arruamento. Ao fim do arruamento, 
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em 1857, Salto contava com não mais que sete estabelecimentos comerciais e uma única 

indústria (fábrica de velas) (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO, 2010). 

Durante a década de 1870, Salto se torna um pequeno pólo tecelão, com a 

instalação de várias indústrias têxteis, o que originou o apelido da cidade na época: 

"Pequena Manchester Paulista". A década também marcou a implantação da antiga 

estrada de ferro (1873), que cortava o atual bairro Estação. 

Nessa mesma época, ou mais precisamente em 22 de abril de 1885, o povoado 

foi elevado a freguesia do município de Itu, recebendo então a denominação de Salto de 

Itu. Em 27 de março de 1889, transformou-se em vila, mas apenas em 29 de dezembro 

de 1917 recebeu seu nome atual. A elite cafeeira ituana estava forte como nunca e teve 

um papel central na derrocada do Império e implantação do regime republicano 

(SEADE, 2010). 

Na época, devido ao sistema de hierarquia que ainda se usava, Salto teve que ser 

primeiro considerada uma freguesia. Após o desmembramento foi considerada um 

município, mas não uma cidade. Só alcançou essa categoria em 1907. 

A despeito da emancipação, Salto só deixou de se chamar "Salto de Itu" em 29 

de dezembro de 1917 quando uma lei estadual mudou oficialmente seu nome para Salto. 

No começo do século XX houve o primeiro grande movimento migratório em 

direção à cidade, constituído de colonos italianos que vieram trabalhar na colheita do 

café. A imigração italiana foi massiva durante os anos que se seguiram e as famílias de 

colonos formavam a maior parte da população, deixando marcas na cultura de Salto até 

os dias atuais. 

Nos anos1950, indústrias de grande porte se instalam na cidade, graças as 

isenções de impostos que atraíram empresas de porte considerável para a época, como a 

Eucatex, Emas, Picchi e Sivat, que juntas chegaram a oferecer mais de 3.500 empregos, 

firmando de vez o perfil industrial da cidade. Esse caminho teve seguimento já nos anos 

1970, com a criação de distritos industriais e novos incentivos à vinda de indústrias. 

Cerca de vinte unidades se instalaram no município, justificando a chegada de grandes 

contingentes de migrantes provenientes de vários estados da Federação, com destaque 

para os paranaenses. O surgimento de novos bairros, em ritmo acelerado, alterou a 

paisagem e, em grande parte, o ritmo de vida e as características sócio-culturais da 

cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO, 2010). 
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Uso do Solo no Entorno Próximo do Reservatório 

 Para avaliar o uso do solo no entorno próximo do reservatório, abrangendo toda 

a ADA e parte da AID, especialmente, as microbacias das drenagens contribuintes 

diretas ao reservatório, foi elaborado Mapa de Uso do Solo Local, na escala 1:10.000, 

por meio de análise de imagens aéreas de alta resolução e checagem em campo dos usos 

identificados com GPS de mão Garmim 12. 

Para digitalização da base cartográfica e da análise das imagens aéreas foi 

utilizado o software ArcGIs 9.2 e imagens aéreas de alta resolução, fornecida pela 

empresa GEOSIG Engenharia Ltda, de 18/02/2009 da Digital Global Inc. 

 O anexo 14 apresenta o Mapa de Uso deo Solo Local. E o quadro 9.3.2-1 e 

figura 9.3.2-1 relacionam as classes identificadas, com as respcetivas áreas de 

abrangência e porcentagem. 

 Pode-se verificar no entorno próximo do reservatório o uso é formado 

predominantemente por pastagem (48,75%), seguida de mata ciliar (26,75%). É 

importante ressaltar a porcentagem de mata existente na área que abrange cerca de 

29,00%, demonstrando que há importantes fragmentos florestais associados a nascentes. 

 Entretanto, a área onde se pretende construir a barragem e seu respectivo 

reservatório possui uma mata ciliar fragmentada e em alguns pontos não havendo 

vegetação na APP, como é o caso de alguns pontos das Fazendas Piraí e Pedra Branca. 

 A vegetação que será removida pelo empreendimento abrange uma área de 

523.659,27 m² (52,37 ha) de mata ciliar, que foi devidamente analisada pelo 

levantamento fitossociológico no subcapítulo referente a flora. 
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Quadro 9.3.2-1. Distribuição do uso do solo, com área e porcentagem, no entorno 

próximo da ADA, abrangendo as drenagens contribuintes direitas ao reservatório da 

AID. 

Uso do Solo Área (m²) Hectare (ha) Porcentagem (%) 

Campo Sujo 1.338.808,78 133,88 7,173 

Construções Rurais 129.024,13 12,90 0,691 

Eucalipto 1.430.819,67 143,08 7,666 

Horta 26.813,12 2,68 0,144 

Lagoa 49.870,34 4,99 0,267 

Lavoura 773.113,83 77,31 4,142 

Mata Ciliar 4.993.306,73 499,33 26,753 

Mata Interflúvio 265.706,52 26,57 1,424 

Mineração 549.238,63 54,92 2,943 

Pastagem 9.099.254,07 909,93 48,751 

Solo Exposto 8.727,00 0,87 0,047 

TOTAL 18.664.682,82 1.866,468 100,00 

 

 

 

Figura 9.3.2-1. Distribuição do uso do solo no entorno próximo da ADA, abrangendo 

as drenagens contribuintes direitas ao reservatório da AID. 
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9.3.3. Dinâmica Populacional e Econômica 

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

 

Região Administrativa de Campinas 

 

Perfil Demográfico e Expansão Territorial 

A população da RA de Campinas, em 2006, era de 6.010.392 habitantes; a sua 

participação na população estadual manteve-se relativamente estável, representando 

14,9% do total. Nesse mesmo ano, a taxa de urbanização da região foi de 

aproximadamente 94% (SEADE, 2007). 

A menor taxa de urbanização é encontrada em Pedra Bela (22,8%). Em cinco 

municípios, esses índices atingiam 100%: Águas de São Pedro, Hortolândia, Joanópolis, 

Piracaia e Várzea Paulista. A sede regional, Campinas, apresenta taxa de urbanização de 

98,4%. A densidade demográfica regional é de 206 hab./km2. Comparando- se os 

municípios, as disparidades são pronunciadas: o menor índice equivale a Analândia 

(11,9 hab./km2), seguido de Corumbataí (14,9 hab./km2); os maiores são de 

Hortolândia e Várzea Paulista, superiores a 2.600 hab./km2. A figura 9.3.3-1 ilustra os 

dados de densidade demográfica para o Estado, com destaque no recorte para a RA de 

Campinas. 

 

Fonte: SEADE, 2006a.  

Figura 9.3.3-1. Densidade demográfica do Estado de São Paulo, com destaque para a 

RA de Campinas no ano de 2000. 
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De acordo com a Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São 

Paulo (2007), o aumento populacional da RA, nas últimas décadas, decorreu do seu 

dinamismo econômico, que atraiu grande contingente de pessoas. Nos períodos de 

1980/1991, 1991/2000 e 2000/2005, a taxa geométrica de crescimento da população foi 

de 2,91%, 2,31% e 1,91% ao ano, continuando a ser superior à do total do Estado de 

São Paulo, de 2,12%, 1,82% e 1,56%, respectivamente, como mostra a figura 9.3.3-2. 

 

 

Fonte:Governo do Estado de São Paulo, 2007. Elaboração: Unidade de Assessoria Econômica. 

 

Figura 9.3.3-2. Taxa geométrica de crescimento anual da população. 

Entre 2000 e 2005 nota-se que a RA de Campinas apresentou redução no ritmo 

de crescimento da população (Figura 9.3.3-3). Nesse período, o município-sede cresceu 

1,2% ao ano e os maiores índices, superiores a 4% ao ano, foram encontrados em 

Cabreúva, Ipeúna e Jarinu. 
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Fonte: SEADE, 2004. 

Figura 9.3.3-3. Taxa anual de crescimento populacional, por município, da 

Região Administrativa de Campinas. 

 

Em 2005, além do município de Campinas, com cerca de 1.029.898 habitantes, a 

RA possuía quatro municípios com mais de 200 mil habitantes: Piracicaba (356 mil), 

Jundiaí (346 mil), Limeira (272 mil) e Sumaré (220.937); e dez com mais de 100 mil 

habitantes: Americana (196 mil), Rio Claro (185 mil), Hortolândia (184 mil), Santa 

Bárbara d´Oeste (182 mil), Indaiatuba (172 mil), Bragança Paulista (140 mil), Mogi 

Guaçu (137 mil), Atibaia (127 mil), Araras (112 mil) e Várzea Paulista (103 mil ). 

Como mostra a quadro 9.3.3-1, dentre os demais municípios da região, 14 possuíam 

população entre 50.000 a 100.000 habitantes; 25, entre 20.000 a 50.000 habitantes; 17, 

entre 10.000 a 20.000 habitantes; 13, entre 5.000 a 10.000 habitantes; e seis, abaixo de 

5.000 habitantes. 
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Quadro 9.3.3-1. Distribuição da população, segundo tamanho dos Municípios 

RA de Campinas. 

 

Fonte: SEADE, 2004. 

 

Em relação à distribuição etária, a RA de Campinas acompanha os padrões 

gerais encontrados no Estado de São Paulo, com um processo de inversão na pirâmide 

etária da população estadual, observando-se um acentuado envelhecimento da 

população.  

Como mostra a figura 9.3.3-4, em 1991, 30,7% da população concentrava-se 

nos grupos de menores de 15 anos, 18,5% representavam a população jovem (15 a 24 

anos), 42,7% a população entre 25 e 59 anos e 8,1%, os idosos (60 anos e mais). Em 

2002, ocorreu redução dos grupos de menores de 15 anos (24,7%), aumento da 

participação do segmento etário entre 25 e 59 anos (46,8%) e dos idosos (9,2%). Os 

jovens mantiveram sua participação, equivalendo a 19% da população. 

A estrutura etária da região apresenta-se ligeiramente mais envelhecida que a do 

Estado, contando com uma pirâmide de base mais estreita, indicativa de uma proporção 

de jovens relativamente menor, e topo ligeiramente mais largo, resultado de uma 

proporção maior de idosos. 
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Fonte: SEADE, 2004. 

Figura 9.3.3-4. Pirâmide Etária da População RA de Campinas e Estado de São 

Paulo. 

Segundo Cunha et al. (2009) podem-se perceber cinco direções para as quais a 

população tem crescido de maneira muito mais intensa:  

 a oeste – especialmente no município de Hortolândia; 

 a nordeste do município de Campinas (envolvendo os distritos de Souzas 

e Joaquim Egídio);  

 a norte, em direção a Paulínia; 

 a sudoeste, em direção a Indaiatuba e; 

 a sudeste, seguindo a Rodovia Dom Pedro I.  

Enquanto as direções oeste, sudoeste e norte destacam-se por consolidarem áreas 

cuja ocupação foi induzida pela ofertas imobiliárias para a população de mais baixa 

renda, as direções nordeste e sudeste, possuem uma maior concentração de áreas com 

maiores atrativos para a população de mais alta renda, como os condomínios fechados, 

as áreas de preservação e até mesmo um complexo de atividades de alta tecnologia. 

O eixo oeste possui uma particularidade, pois está estruturado pela Via 

Anhanguera. Que apresenta um vetor de expansão da região metropolitana que engloba 

o município de Americana que possui uma dinâmica mais autônoma em relação a 

Campinas, tendo formado sua própria periferia, como é o caso do município de Santa 

Bárbara d’Oeste e também de Nova Odessa. Desta forma, pode-se chamar esta subárea 
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de “eixo Oeste B”, deixando a denominação de “Oeste A” para os municípios de 

Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Monte Mor. 

Os municípios de Indaiatuba e Monte Mor, que atualmente representam uma 

pequena parcela da população metropolitana, têm também um papel importante na 

expansão da mancha urbana, pois seus territórios fazem divisa com subáreas do 

município de Campinas que ainda crescem a taxas bastante elevadas. Assim, mesmo 

que atualmente ainda não representem uma fatia demográfica importante da região, 

certamente podem ser consideradas áreas potenciais de grande crescimento, que serão 

favorecidas pelo “transbordamento” da sede regional. 

 

Perfil Sócioeconômico 

Segundo pesquisa elaborada pelo SEADE (2007), o Produto Interno Bruto – PIB 

da RA de Campinas, em 2004, foi de 94,8 bilhões de reais, ou 17,3% do total do Estado, 

como ilustra a Figura 9.3.3-5. 

 

 

Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-5. Produto Interno Bruto – em bilhões de reais. RA de Campinas e Demais 

Regiões do Estado de São Paulo no ano de 2004. 

 

A estrutura produtiva da RA de Campinas é bastante complexa e caracteriza-se 

por uma agricultura moderna e diversificada, pela presença do mais expressivo parque 

industrial do interior do Estado de São Paulo e por um setor de serviços moderno, 

sofisticado e de alta tecnologia, contando inclusive com dez municípios voltados à 

indústria complexa. 
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A tipologia dos municípios segundo o perfil do PIB está apresentada na Figura 

9.3.3-6 abaixo e mostra que 12 municípios têm sua atividade econômica voltada, 

predominantemente, para a agropecuária (grupo 1); 19 para as atividades agropecuárias 

e terciárias (grupo 2); oito dedicam-se, principalmente, à industria simples (grupo 3); 10 

são voltados à indústria complexa (grupo 4); 24 possuem agroindústrias (grupo 5); sete 

são multisetoriais (grupo 6); e sete têm sua economia caracterizada por atividades do 

setor terciário (grupo 7). 

 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 9.3.3-6. Tipologia dos municípios segundo o perfil do PIB, 2003. 

 

Na agricultura, a cana-de-açúcar é a cultura predominante e, nos últimos anos, as 

usinas de açúcar e álcool têm feito investimentos importantes na modernização de seus 

equipamentos. A citricultura também tem grande participação na agricultura regional, 

além do café e das flores, da qual é líder nacional em produção. 

A agricultura apresenta grande articulação com a indústria, formando complexos 

agroindustriais, com elevada participação de produtos exportáveis ou destinados ao 

mercado urbano de maior poder aquisitivo. 

A indústria responde pela maior parte do valor adicionado regional (52,35%) e 

por 18,7% do valor adicionado do Estado, seguida pelo setor de Serviços (39,89% e 
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13,96%, respectivamente) enquanto a agropecuária representa 7,77% e 19,68%, 

respectivamente (Figura 9.3.3-7). 

 

 

Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-7. Valor Adicionado, segundo Setores de Atividade Econômica na RA de 

Campinas no ano de 2004. 

 

Campinas é a segunda região do Estado de São Paulo em valor de produção 

industrial, atrás apenas da Região Metropolitana de São Paulo, e responsável por mais 

de 10% do total da produção industrial nacional. Abrange desde áreas industriais 

tradicionais, como automotiva, têxtil, metalúrgica, alimentícia, petroquímica e 

farmacêutica, até nichos da produção de ponta em telecomunicações, eletrônica, 

informática e química fina. 

A diversificação e o peso da estrutura industrial da RA são marcantes, podendo-

se destacar o Pólo Petroquímico de Paulínia, composto pela Replan, da Petrobrás, e por 

outras empresas do setor químico e petroquímico; o parque têxtil de Americana, Nova 

Odessa e Santa Bárbara d´Oeste; o pólo ceramista, em Santa Gertrudes, Artur Nogueira, 

Pedreira e Porto Ferreira; o de papel e celulose, em Limeira e Jundiaí; além do pólo de 

alta tecnologia de Campinas e Hortolândia.  

A região possui a maior concentração de instituições de pesquisa e 

desenvolvimento do interior brasileiro, com destaque para o Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento – CPqD, a Fundação Centro Tecnológico para a Informática – CTI, a 

Companhia de Desenvolvimento Tecnológico – Codetec, o Instituto Agronômico de 
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Campinas – IAC, o Instituto Tecnológico de Alimentos – Ital, o Laboratório Nacional 

de Luz Sincroton – LNLS e o Instituto de Zootecnia localizado em Nova Odessa. 

A existência dessas instituições e de inúmeras escolas técnicas e a conseqüente 

disponibilidade de pessoal qualificado foram fundamentais para a presença de empresas 

de alta tecnologia, que atuam principalmente nos setores de informática, 

microeletrônica, telecomunicações, eletrônica e química fina, além de um grande 

número de empresas de pequeno e médio porte fornecedoras de insumos, componentes, 

partes, peças e serviços. 

A oferta de serviços de saúde, na região, extravasa seus limites geográficos. Em 

Campinas, destacam- se o Hospital das Clínicas da Unicamp, centro de referência, que 

presta assistência médico hospitalar em escala regional e nacional; o Hospital da PUC – 

Campinas; o Centro de Atendimento Integral à Mulher – Caism, referência no 

atendimento da saúde da mulher, o Gastrocentro e o Hemocentro da Unicamp; o Centro 

Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos Boldrini, referência em pesquisa 

e tratamento de câncer infantil; e os Hospitais Estaduais de Hortolândia e Sumaré, sendo 

este último considerado referência nacional. Com bons hospitais e postos de saúde, 

Americana e Piracicaba são, também, referências regionais em saúde. 

Várias cidades da RA têm no turismo sua principal atividade econômica, como é 

o caso das estâncias hidrominerais de Atibaia, Serra Negra, Águas de Lindóia, Águas de 

São Pedro, Amparo e Lindóia, conhecidas pela qualidade terapêutica de suas águas. 

Na RA, foram implantados grandes empreendimentos turísticos e de lazer, como 

os parques temáticos de Vinhedo e Itupeva, localizados às margens da Rodovia 

Bandeirantes. 

Além disso, alguns municípios têm como tradição a apresentação de feiras e 

exposições periódicas de seus produtos agropecuários, como Holambra, com a 

Expoflora; Atibaia, com as festas de Flores e Morangos, da Uva, do Pêssego, do 

Morango, do Figo e Expolegumes; e Louveira e Jundiaí, com a Festa da Uva. 

A região possui diversos Arranjos Produtivos Locais (APL), como de 

equipamentos médicos e de tecnologia da informação, em Campinas; de flores, em 

Holambra; de jóias folheadas, em Limeira; de moda adulta e de frutas, em Jundiaí; de 

café fino, em Santo Antonio do Pinhal; de cerâmica estrutural, em Tambaú e Vargem 

Grande do Sul; de cerâmica de revestimento, em Santa Gertrudes; de malhas, em 

Socorro; têxteis, em Americana; e móveis, em Itatiba. 
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Com relação a empregabilidade, a Região Administrativa de Campinas possuía 

1.449.929 empregos com contrato formal de trabalho, em 2005. Em relação ao início da 

década, registrou-se um crescimento de 30,2%, desempenho mais favorável que a média 

verificada para o Estado (21,3%), no mesmo período. 

Entre os setores de atividade econômica, o de serviços respondia, em 2005, por 

38,8% desses empregos, proporção um pouco menor em relação a 2000 (40,0%), devido 

ao maior dinamismo do comércio e da construção civil. A indústria praticamente 

manteve sua participação no total dos empregos formais da região, ficando em segundo 

lugar em importância entre os setores analisados: de 33,7% em 2000 passou para 33,1% 

em 2005. A figura 9.3.3-8 ilustra os dados sobre a distribuição dos empregos entre os 

setores da economia. 

 

 

Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-8. Distribuição do emprego formal, segundo Setores de Atividade 

Econômica da RA de Campinas e Estado de São Paulo no ano de 2005. 
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Entre 2000 e 2005, a participação da região no total do emprego regulamentado 

do Estado elevou-se de 13,8% para 14,9%. Entre os setores de atividade, destaca-se o 

aumento da participação do emprego da construção civil da RA no total do Estado, de 

11,6% para 15,5%, e do comércio, que se elevou de 14,9%, em 2000, para 16,0%, em 

2005. O único setor que diminuiu sua participação no total do estadual foi a 

agropecuária, que passou de 19,1%, para 18,9%, no período em análise. 

O quadro 9.3.3-2 mostra as 20 ocupações com maior número de vínculos 

formais de emprego na RA, em 2005, assim como a sua variação durante o ano de 2006.  

Neste conjunto de ocupações, que representava 35,9% do total de ocupados com 

empregos formais na RA, em 2005, verifica-se a predominância de ocupações com 

menor exigência de especialização e escolaridade, exceto as de assistente 

administrativo, almoxarife, auxiliar de enfermagem e operadores de máquinas, 

ferramentas convencionais e máquinas fixas, para as quais são requeridas ensino 

fundamental completo ou médio completo, cursos de qualificação profissional 

específicos e algum tempo de experiência na função. 

Não relacionada entre as 20 ocupações mais representativas da região, destaca-se 

a de trabalhador da cultura de cana-de-açúcar, responsável pela criação de 3.076 novas 

vagas em 2006, certamente refletindo a ampliação das atividades relacionadas a essa 

cultura. 

 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

574 

Quadro 9.3.3-2. Principais Ocupações do Emprego Formal na RA de Campinas 2005-

2006. 

 

Fonte: SEADE, 2007. 

 

Índice de Desenvolvimento de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

O Índice de Desenvolvimento de Desenvolvimento Humano Municipal é o 

indicador que focaliza o município como unidade de análise, a partir das dimensões de 

longevidade, educação e renda, que participam com pesos iguais na sua determinação. 

No período entre 1991 e 2000 houve um avanço significativo no IDH de grande 

parte dos municípios da RA de Campinas, como mostram as figuras 9.3.3-9 e 9.3.3-10. 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

575 

 

Fonte: SEADE (2006a). 

Figura 9.3.3-9. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a RA de Campinas no 

ano de 1991. 

 

Fonte: SEADE (2006a). 

Figura 9.3.3-10. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a RA de Campinas no 

ano de 2000. 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

576 

 Além da melhora no índice do IDH, ocorreu uma redução da dispersão do índice 

municipal. Ou seja, as diferenças relativas entre eles diminuíram, tornando a qualidade 

de vida nos diversos municípios menos desigual. As razões desta melhoria decorrem de 

mudanças positivas nos três componentes do índice: a esperança de vida ao nascer 

(longevidade); a escolaridade; e a renda per capita. A principal melhoria absoluta foi 

nos indicadores de escolaridade, seguindo se a melhora na longevidade e na renda. O 

quadro 9.3.3-3 apresenta os valores do IDH-M para as Regiões de Governo de 

Campinas e Jundiaí. 

 

Quadro 9.3.3-3. IDH-M por município das Regiões de Governo de Campinas e Jundiaí. 

Região de Governo de 

Campinas 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Vinhedo  0.857 

Campinas  0.852 

Paulínia  0.847 

Valinhos  0.842 

Americana  0.84 

Indaiatuba  0.829 

Jaguariúna  0.829 

Holambra  0.827 

Nova Odessa 0.826 

Moji Mirim 0.825 

Santa Bárbara d'Oeste 0.819 

Mogi Guaçu 0.813 

Pedreira  0.81 

Sumaré  0.8 

Cosmópolis 0.799 

Artur Nogueira 0.796 

Estiva Gerbi 0.794 

Itapira 0.794 

Engenheiro Coelho 0.792 

Monte Mor  0.783 

Hortolândia 0.79 

Santo Antonio de Posse 0.79 

Região de Governo de  

Jundiaí 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Junidaí 0.857 

Itatiba 0.828 

Itupeva 0.807 

Campo Limpo Paulista 0.805 

Louveira 0.8 

Várzea Paulista 0.795 

Morungaba 0.788 

Cabreúva 0.774 

Jarinu 0.759 

 Fonte: PNUD, 2000. 
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Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

O Índice Paulista de Responsabilidade Social revela toda a dimensão e 

complexidade da RA de Campinas, que ocupa a 4ª posição no indicador de riqueza, a 7ª 

colocação em longevidade e o 11º lugar no indicador de escolaridade. 

A distribuição dos municípios nos cinco grupos do IPRS (Quadro 9.3.3-4 e 

Figura 9.3.3-11) revela uma predominância nos dois primeiros: 48,9% dos municípios 

encontram-se nos grupos 1 e 2. No Grupo 1, que reúne os municípios com bons 

indicadores nas três dimensões do índice, foram classificados 24 municípios; no Grupo 

2, que congrega os que possuem bons indicadores de riqueza, mas um dos indicadores 

socioeconômicos insatisfatórios, foram classificados 20 municípios. No Grupo 3, cuja 

principal característica é agregar os municípios que, mesmo não apresentando indicador 

de riqueza elevado, exibem indicadores sociais satisfatórios, encontram-se 14 

municípios. No Grupo 4, que agrega municípios com baixo indicador de riqueza e 

indicadores sociais intermediários, concentraram-se 16 municípios. No Grupo 5, 

caracterizado por municípios com indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade 

menos favoráveis, estão 16 municípios. 

 

Quadro 9.3.3-4. Municípios integrantes de cada grupo no Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS -2004) para a AII. 

Fonte: SEADE, 2007. 
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Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 9.3.3-11. Distribuição dos municípios da RA de Campinas nos cinco grupos do 

IPRS ao longo de três períodos. 

 

Na dimensão de riqueza, o indicador sintético da RA de Campinas acompanhou 

o estadual, aumentando cerca de 4% entre 2002 e 2004. O resultado decorreu do maior 

consumo de energia elétrica no comércio, na agricultura e nos serviços, que compensou 

a redução do valor adicionado fiscal per capita na região. 

Na dimensão de longevidade, quase todos os indicadores de mortalidade sofreram 

decréscimo, exceto a taxa de mortalidade das pessoas com 60 anos e mais. No total, o 

comportamento da dimensão foi favorável, mas alguns esforços ainda são 
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necessários em determinados municípios que apresentam taxas de mortalidade infantil 

muito elevadas. 

A dimensão de escolaridade apresentou progresso semelhante ao do Estado, 

sendo que apenas 11 municípios da região registraram queda neste indicador. Um dos 

destaques da RA de Campinas deve-se ao índice de atendimento à pré-escola que 

ampliou-se de 78,5% para 80,4%, entre 2002 e 2004, superando a média estadual do 

último ano em análise (77,0%). 

A figura 9.3.3-12ilustra as informações comparativas do IPRS da RA de 

Campinas e do Estado de São Paulo. 

 

 

Fonte:SEADE (2006b). 

Figura 9.3.3-12. Parâmetros do IPRS para a RA de Campinas e do Estado de São 

Paulo. 

 

A seguir, é possível observar na figura 9.3.3-13 as diferenças encontradas na 

região a partir da análise dos valores de riqueza, longevidade e escolaridade do IPRS 

obtidos para a sede da RA e para os municípios de Cabreúva e Indaiatuba no ano de 

2004.  
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Fonte: SEADE (2006b). 

Figura 9.3.3-13. Parâmetros do IPRS para a sede da RA de Campinas e para os 

municípios de Cabreúva e Indaiatuba. 

 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) apresenta duas dimensões: a 

socioeconômica, que se refere à renda e à escolaridade dos responsáveis pelos 

domicílios; e a dimensão ciclo de vida das famílias, correspondente às características 

demográficas e ao ciclo de vida. A partir de indicadores este índice classifica 6 grupos 

de vulnerabilidade social conforme ilustrado no quadro 9.3.3-5. 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

581 

 

Quadro 9.3.3-5. Classes de vulnerabilidade social do IPVS. 

 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Dimensão socioeconômica  

Em 2000, foi constatado por levantamento realizado pelo SEADE (2010) que na 

AII, a renda média do responsável pelo domicílio, no Grupo 1 (R$ 2.901), é 

substancialmente mais elevada que a dos demais grupos, superando em 2,4 vezes a do 

Grupo 2. Essa diferença aumenta à medida que se avança na escala de vulnerabilidade, 

até atingir a ordem de quase oito vezes em relação ao grupo mais vulnerável, cuja renda 

média mensal do responsável pelo domicílio é de R$379. 

As desigualdades sobressaem quando se observa a distribuição da renda pelos 

diferentes grupos populacionais do IPVS. Os chefes de domicílio pertencentes ao Grupo 

1, que representam 6,7% do total, apropriam-se de 20,4% da massa total da renda 

auferida pelos responsáveis por domicílio da AII enquanto  os grupos pior posicionados 

na escala do IPVS como o Grupo 5 (alta vulnerabilidade), que reúne 19,3% dos chefes, 

apropria-se de 10,8% da massa total e o Grupo 6, de muito alta vulnerabilidade, que 

conta com 6,8% dos responsáveis da região, detém apenas 2,7% da massa de 

rendimentos.  A maior parcela de massa de rendimentos é apropriada pelo Grupo 2: a 

relação é de 35,9% dos recursos para 28,4% dos chefes.  

No Grupo 1, de nenhuma vulnerabilidade, 85,4% dos responsáveis concluíram  o 

ensino fundamental completo , enquanto no Grupo 6, de vulnerabilidade muito alta, essa 

proporção é de apenas 17,0%. Por decorrência, também a média de anos de estudo do 

chefe apresenta a mesma tendência: no grupo mais privilegiado, a média registrada foi 

de 12 anos (o que corresponde, no mínimo, ao primeiro ano do ensino superior), 
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praticamente três vezes maior que a do Grupo 6 (4,1 anos), que reúne os setores mais 

expostos a situações de pobreza. 

 

Dimensão demográfica e ciclo de vida 

Com relação ao tamanho do domicílio as discrepâncias não são acentuadas, as 

famílias em melhor posição na escala de vulnerabilidade são menores com média no 

Grupo 1 de três pessoas por domicílio, enquanto no Grupo 6, com condições de vida 

mais precárias, as famílias são maiores, com média de quatro pessoas.  

Em relação ao ciclo de vida é observado um distanciamento maior, sendo que os 

Grupos 1 e 2, concentram famílias mais idosas. O Grupo 2, de muito baixa 

vulnerabilidade, reúne o menor percentual de crianças pequenas (5,4%) e de chefes com 

menos de 30 anos (8,3%). Por outro lado, os Grupos 6 e 4 (muito alta e média 

vulnerabilidade, respectivamente) apresentam as mais jovens: 24,8% e 21,9% dos 

chefes de domicílio desses grupos possuem menos de 30 anos de idade e 12,6% e 11,0% 

de suas populações, respectivamente, são formadas por crianças com menos de cinco 

anos.  

A distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Campinas pode ser 

observada na figura 9.3.3-14. 
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  Fonte: SEADE, 2010. 

  Figura 9.3.3-14. Distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Campinas. 
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Região Administrativa de Sorocaba 

 

Perfil Demográfico e Expansão Territorial 

Com uma população de 2.776.343 habitantes (6,9% do total do Estado) em 

2006, a densidade demográfica na RA de Sorocaba é de 67,6 habitantes por km
2
, 

enquanto a média estadual é de 162,8 habitantes por km2. Entre os municípios, o menor 

índice pertence a Iporanga (3,6 hab./km
2
) e os maiores, superiores a 500 hab./km

2
, 

encontram-se em Sorocaba, Salto e Votorantim (Figura 9.3.3-15). 

Fonte: SEADE, 2006a.  

Figura 9.3.3-15. Densidade demográfica do Estado de São Paulo, com destaque para a 

RA de Sorocaba no ano de 2000. 

 

Apesar de a taxa de urbanização da RA de Sorocaba ser uma das mais baixas do 

Estado, a região vem se urbanizando em ritmo acelerado nas últimas décadas, como 

ilustra a figura 9.3.3-16. No período 2000-2006 o porcentual passou de 83,5% para 

85,3%, enquanto a taxa estadual variou de 93,41% para 93,70%. Destacam-se as com 

oscilações intra-regionais de 29,7%, em Ribeira, a 99,0%, em Salto. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-16. Taxas de Urbanização da RA de Sorocaba e Estado de São Paulo em 

2000 e 2006. 

 

 Caracterizando-se como a terceira área de concentração da população paulista, a 

RA de Sorocaba apresentou taxa geométrica de crescimento anual da população de 

2,0% no período 2000-2005, a maior porcentagem entre as regiões administrativas do 

Estado como mostra a Figura 9.3.3-17. Tal resultado deve-se tanto aos movimentos 

migratórios quanto aos nascimentos. De acordo com os dados da Fundação Seade, a 

região encontra-se entre as primeiras no que diz respeito à taxa líquida de migração e à 

taxa de fecundidade. 

 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007.. 

Figura 9.3.3-17. Taxa geométrica de crescimento anual da população. 
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O índice mais elevado pertence a Tapiraí (4,0% ao ano). O município de Itaóca 

apresentou a mais alta taxa de crescimento anual negativa nesse período, de -1,7% ao 

ano. Na figura 9.3.3-18 é possível observar a taxa de crescimento de capa município no 

período entre 2000 e 2004: 

 

Fonte: SEADE, 2006b. 

Figura 9.3.3-18. Taxa anual de crescimento populacional, por município na R.A. de 

Sorocaba entre 2000 e 2004. 

 

Com um padrão distinto da maioria das regiões do Estado, a RA de Sorocaba 

apresenta população masculina ligeiramente maior, com razão de sexo de 100,3 homens 

para cada 100 mulheres (2004), a segunda maior do Estado, sóperdendo para a RA de 

Registro. 

Conforme a figura 9.3.3-19 ocorreu o amadurecimento da população da RA de 

Sorocaba entre 2000 e 2005, com a redução da participação das faixas etárias de 10 a 14 

anos e de 15 a 19 anos. Apesar de esse processo ser similar ao que vem ocorrendo no 

Estado de São Paulo, a pirâmide etária da região encontra-se ligeiramente mais 

rejuvenescida que a do Estado. 

A tendência esperada para a dinâmica demográfica da região é de desaceleração 

do ritmo de crescimento, assim como verificado no Estado de São Paulo. Ainda assim, a 

projeção populacional da Fundação Seade demonstra que a RA de Sorocaba será a de 
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maior ritmo de crescimento e seus habitantes corresponderão a 2.982.910 pessoas em 

2010. 

 

 

 

Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-19. Pirâmide Etária da População, por Sexo da RA de Sorocaba nos anos 

de 2000 e 2005. 

 

A pirâmide etária projetada para 2010 revela uma população ainda mais 

amadurecida. Nota-se que no período 2000-2010 o porcentual de pessoas em idade 

plenamente produtiva (20 a 59 anos) passará de 52,4% para 57,5%. 

A população concentra-se no município-sede, que abriga 572.459 habitantes 

(2006). Além de Sorocaba, apenas seis municípios da RA têm população superior a 

100.000 habitantes, e apenas dois deles são sedes de região de governo – Itapetininga e 

Botucatu. Os outros quatro municípios são: Salto, Itu, Votorantim e Tatuí; apenas este 

último não integra a RG de Sorocaba, atestando a concentração geográfica da população 

regional. Há ainda 31 municípios que possuem população inferior a 10.000 habitantes.  

No que se refere às atuais direções de expansão da população, Queiroga (2005) 

indica três direções principais na RA de Sorocaba: 
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 A leste – envolvendo a cidade de Sorocaba e todas suas circunvizinhas, 

principalmente Votorantim e Araçoiaba da Serra, onde já se configura 

um processo de conurbação; 

 No eixo da Rodovia Castelo Branco, partindo de Sorocaba, passando por 

Boituva, Tatuí; segue até Botucatu e, a partir daí, também se tem 

duplicada a Rodovia Marechal Rondon, impactando, ainda de forma 

menos sensível na paisagem, até Bauru. 

 Ao longo da Rodovia Santos Dumont, as interações urbanas partindo de 

Sorocaba são muito fortes, seguindo no sentido da RA de Campinas. 

Todos os eixos de expansão estão relacionados ao município de Sorocaba, fato 

este devido a grande concentração indústrias, infraestrutura e postos de trabalho. A 

expansão ocorrida a leste, envolvendo a sede da RA e todas suas circunvizinhas, 

principalmente Votorantim e Araçoiaba da Serra, ocorre preferencialmente ao longo da 

Rodovia Raposo Tavares, que interliga os municípios. Esta região é uma das mais 

estruturadas da área e nos últimos anos, foi ocupada por grandes condomínios verticais 

e edifícios comerciais.  

As Rodovias Castelo Branco e Santos Dumont são uns dos principais eixos 

rodoviários por onde se realiza a dispersão urbano-industrial da Grande São Paulo em 

direção ao interior, passando por cidades importantes como Campinas, Sorocaba, Itu, 

Botucatu e Bauru. As implantações industriais da última década e até as mais recentes, 

atraíram várias cadeias de fornecedores, o que dinamizou a economia da região e atraiu 

um contingente populacional interessado em empregos e melhor qualidade de vida. 

 

Perfil Sócioeconômico 

Os dados do Produto Interno Bruto dos Municípios agregados por Região 

Administrativa demonstram que a RA de Sorocaba contribuiu com 30,5 bilhões de reais 

no PIB do Estado em 2004 (Figura 9.3.3-20). Esse valor representa um ligeiro aumento 

de participação da região no período de 2000 a 2004, passando de 4,8% para 5,6% do 

PIB paulista. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-20. Produto Interno Bruto – em bilhões de reais. RA de Sorocaba e demais 

regiões do Estado de São Paulo no ano de 2004. 

 

A RA de Sorocaba possui uma economia diversificada, com relativa importância 

nos diferentes setores econômicos. A Figura 9.3.3-21 traz a tipologia dos municípios 

segundo o perfil do PIB, indicando as potencialidades e especializações das atividades 

econômicas dos municípios que compõem a RA de Sorocaba. Observa-se que 14 

municípios da região têm sua atividade econômica voltada, predominantemente, para a 

agropecuária (grupo 1); 30 para as atividades agropecuária e terciária (grupo 2); cinco 

dedicam-se, principalmente, à industria simples (grupo 3); um é voltado à indústria 

complexa (grupo 4); 12 possuem agroindústrias (grupo 5); cinco são multissetoriais 

(grupo 6); e 11 têm sua economia caracterizadas por atividades do setor terciário (grupo 

7). 
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Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 9.3.3-21. Tipologia dos Municípios Segundo o Perfil do PIB, 2003. 

Na análise municipal, as maiores participações no PIB regional cabem a 

Sorocaba (27,3%), Itu (6,3%), Botucatu (5,2%) e Itapetininga (5,0%). Sorocaba amplia 

sua participação no valor adicionado (VA) industrial, respondendo por 38,0% da região. 

Ainda em relação à atividade industrial, além de Itu e Botucatu, ganham destaque 

regional Alumínio e Mairinque. Já em relação ao VA da agropecuária, Itapetininga 

apresenta a maior participação, seguido por Botucatu, Itapeva e Avaré. 

A agropecuária, apesar de ser o setor menos importante na geração do valor 

adicionado da região, participa com 13,5% do valor adicionado (VA) setorial paulista 

(Figura 9.3.3-22). Essa atividade se caracteriza pela diversificação. Além da produção 

de cana-de-açúcar e de carne bovina, que, segundo dados do Instituto de Economia 

Agrícola – IEA, são as que mais contribuem para o valor da produção (VP) regional, a 

região também se destaca pela produção de leite, carne suína, aves, ovos, citros, frutas, 

hortaliças, cebola, alho, batata, feijão e milho, entre outros. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-22. Participação no Valor Adicionado, segundo Setores de Atividade 

Econômica da RA de Sorocaba no ano de 2004. 

 

Na parte sudoeste, onde predomina a agricultura familiar, o cultivo de produtos 

básicos é tradicional e responsável pela geração de renda de parcela significativa da 

população. A produção de frutas tem se expandido, incentivada, inclusive, pela 

localização privilegiada em relação aos grandes centros consumidores do país, em 

especial São Paulo e Paraná. 

É importante, também, a atividade de reflorestamento, na qual dois municípios 

da RA de Sorocaba destacam-se na produção nacional: Itapetininga e Itaberá. Segundo 

dados da Pesquisa da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, em 2005, o 

Estado de São Paulo foi o segundo maior produtor de lenha e o principal produtor de 

madeira em tora, esta última destinada à indústria de papel e celulose, à indústria 

moveleira e à construção civil. 

Apesar de a indústria e os serviços regionais não terem a mesma participação no 

VA estadual que a atividade agropecuária, esses setores possuem grande participação na 

geração do VA regional. Ao contrário da agropecuária, que se encontra desconcentrada 

geograficamente, a indústria e os serviços estão bastante aglutinados no município sede 

e nos municípios vizinhos. 

A indústria compreende desde o tradicional setor de fiação e tecelagem até o de 

componentes aeronáuticos. Nos últimos anos, novas empresas, de diversos gêneros 
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industriais, sobretudo os intensivos em capital, instalaram-se na região, atraindo 

diversas cadeias de fornecedores. 

Tradicionalmente, na região predominava a indústria têxtil, entretanto, 

atualmente, vários setores industriais estão representados, com forte participação no 

âmbito estadual. É o caso da metalurgia básica, sobretudo com o alumínio, e da 

fabricação de minerais não-metálicos, que está ligada à indústria extrativa 

(principalmente do calcário) e fabricação de cimento e cal. Cabe ressaltar que a 

indústria da madeira se tornou praticamente exclusiva da região e possui uma grande 

participação no Estado. 

Assim, a estrutura industrial da região é diferente do restante do Estado, pela 

pequena presença dos principais complexos agroindustriais, embora as atividades de 

reflorestamento impliquem existência de um importante parque da indústria madeireira. 

Novos setores industriais têm se instalado na região, como o de material de transportes e 

o químico, e os setores tradicionais têm dado lugar aos ramos mais complexos da 

indústria. 

A presença de forte setor industrial atrai uma rede complementar de empresas 

prestadoras dos mais diversos tipos de serviços, dinamizando a economia regional. 

Além disso, há centros universitários, públicos e privados, que oferecem dezenas de 

cursos superiores. Em Botucatu, localiza-se um campus da Unesp, que tem como 

destaque os cursos da área biomédica. A universidade mantém o Hospital das Clínicas, 

de referência regional. 

Vários municípios da região, tanto os localizados no norte da RA como os 

situados na Mata Atlântica, apresentam potencial turístico que possibilita a geração de 

emprego e renda para a população local. 

Com relação a empregabilidade, na Região Administrativa de Sorocaba havia 

520.922 empregos com contrato formal de trabalho, em 2005. Em relação a 2000, a 

região registrou crescimento de 22,4%, desempenho semelhante ao verificado para o 

Estado de São Paulo (21,3%), no mesmo período. 

Entre os setores de atividade econômica, o de serviços respondia, em 2005, pela 

maior parte desses empregos (36,4%), ainda que em proporção menor do que a média 

do Estado (50,9%), devido às relevantes participações da indústria (31,4%) e da 

agropecuária (9,7%) na região. O comércio era responsável por 19,1% do total de 
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empregos e a construção civil, por 3,5%, parcelas semelhantes às registradas para o 

Estado (Figura 9.3.3-23). 

 

Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-23. Distribuição do emprego formal, segundo Setores de Atividade 

Econômica da RA de Sorocaba e Estado de São Paulo no ano de 2005. 

 

No primeiro qüinqüênio dos anos 2000, o crescimento médio anual do emprego 

na Região foi de 4,1% a.a., taxa semelhante à média do Estado (3,9% a.a.), refletindo o 

comportamento positivo de todos os setores de atividade (Figura 9.3.3-24). 

O emprego da Região Administrativa de Sorocaba representava 5,3% do total do 

Estado de São Paulo, em 2005, proporção igual à de 2000. Nesse mesmo período, a 

agropecuária da região aumentou sua participação no total de empregos estaduais de 

12,5% para 15,0%, a construção civil, de 3,4% para 5,4%, e a indústria, de 6,7% para 

7,1%, enquanto o comércio manteve em 5,4% sua parcela no total do Estado e os 

serviços diminuíram de 4,2%, para 3,8%. 
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Fonte: SEADE, 2007. 

Figura 9.3.3-24. Taxas de Crescimento Médio Anual do Emprego Formal, segundo 

Setores de Atividade Econômica no Estado de São Paulo e Região Administrativa de 

Sorocaba nos anos de 2005/2000. 

 

No quadro 9.3.3-6 são apresentadas as 20 ocupações com maior número de 

vínculos formais de emprego na RA, em 2005 e 2006. Neste conjunto de ocupações, 

que representavam 37,8% do total de empregados na RA em 2006, verifica-se a 

predominância de ocupações que exigem pouca ou nenhuma qualificação, como 

alimentador de linha de produção, trabalhador agropecuário em geral, faxineiro, 

trabalhador da manutenção de edificações, servente de obras, trabalhador volante da 

agricultura, atendente de lanchonete e vigia. Mas também encontram-se ocupações 

associadas ao nível de ensino fundamental ou médio e com necessidade de algum tipo 

de treinamento, normalmente no próprio local de trabalho, como vendedor de comércio 

varejista, auxiliar de escritório, motorista de caminhão, assistente administrativo, 

vigilante, cozinheiro, trabalhador de serviços de manutenção de edifícios e logradouros, 

cozinheiro, operador de caixa, operador de máquinas fixas, costureiro e recepcionista. Já 

para exercer a função de auxiliar de enfermagem, exige-se o ensino médio completo, 

além de curso de qualificação profissional. 
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Quadro 9.3.3-6. Principais Ocupações do Emprego Formal na RA de Sorocaba 2005-

2006. 

 

Fonte: SEADE, 2007 

 

Índice de Desenvolvimento de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) 

A RA de Sorocaba é classificada como uma área de baixos valores de IDH-M, 

pois abrange áreas de carência e grande exclusão social, panorama que se reflete nos 

dados de renda, longevidade e educação. 

No período entre 1991 e 2000 poucos municípios da RA de Sorocaba obtiveram 

um avanço significativo no IDH e outros ainda retrocederam, como Iporanga, 

Itapetininga e Ribeira. As figuras 9.3.3-25 e 9.3.3-26 ilustram os dados. 
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Fonte: SEADE, 2006a. 

Figura 9.3.3-25. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a RA de Sorocaba no 

ano de 1991. 

 

Fonte: SEADE, 2006a. Figura 9.3.3-26. IDH do Estado de São Paulo, com destaque para a 

RA de Sorocabano ano de 2000. 
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A pouca evolução nos índices de IDH-M da RA de Sorocaba é resultado dos 

altos índices de mortalidade infantil, analfabetismo e desemprego, ocorrentes 

principalmente nos municípios próximos ao Vale do Ribeira.  

Os diferentes indicadores sociais, como nível de renda, emprego, investimentos 

industriais, educação, mortalidade infantil e saúde pública, convergem para a 

caracterização da região como uma das menos desenvolvidas do Estado de São Paulo, 

embora apresente maior dinamismo econômico em algumas áreas mais vocacionadas 

para a indústria, agricultura e serviços. 

Dando ênfase aos municípios de Itu e Salto, a seguir observa-se o quadro 9.3.3-

7 de valores do IDH-M para a Região de Governo de Sorocaba. 

Quadro 9.3.3-7. Valores de IDH-M da Região de Governo de Sorocaba. 

Região de Governo de  

Sorocaba 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 2000 

Sorocaba 0.828 

São Roque 0.82 

Itu 0.815 

Votorantim 0.814 

Tietê 0.81 

Salto 0.809 

Mairinque 0.801 

Porto Feliz 0.8 

Jumirim 0.795 

Alumínio 0.787 

Araçoiaba da Serra 0.785 

Iperó 0.779 

Araçariguama 0.77 

Pilar do Sul 0.774 

Salto de Pirapora 0.771 

Piedade 0.757 

Ibiúna 0.746 

Tapiraí 0.738 

Fonte: PNUD, 2000. 

 

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

A heterogeneidade das dimensões sociais e econômicas da RA de Sorocaba 

reflete-se na classificação de seus municípios por grupos do Índice Paulista de 

Responsabilidade Social – IPRS,3 elaborado pela Fundação Seade. 

Na dimensão riqueza, no âmbito do IPRS, a região está em sétimo lugar. Nas 

dimensões sociais, entretanto, situa-se em patamares inferiores: ocupa a 12
a
 posição em 

longevidade e a 13ª em escolaridade, indicando a importância da realização de esforços 
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na área de educação e saúde para dinamizar as atividades econômicas e impulsionar 

desenvolvimento social da região. 

É possível identificar no mapa do IPRS-2004 que Sorocaba, Águas de Santa 

Bárbara, Alumínio, Boituva, Botucatu, Cerquilho e Salto pertencem ao Grupo 1 do 

IPRS, o qual reúne municípios com bons indicadores nas três dimensões. No Grupo 2, 

há nove municípios, todos com bons indicadores de riqueza e pelo menos um dos 

indicadores sociais insatisfatório. No Grupo 3, que engloba os municípios com 

indicador de riqueza baixo e bons indicadores sociais, foram classificados oito 

municípios. No Grupo 4, que agrega municípios com baixo indicador de riqueza e 

indicadores sociais intermediários, concentraram-se 29 municípios (36,7%). Os 26 

municípios restantes (32,9%) pertencem ao grupo 5 do IPRS, caracterizado por 

indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade menos favoráveis. (Quadro 9.3.3-8 

e Figura 9.3.3-27). 

 

Quadro 9.3.3-8. Municípios integrantes de cada grupo no Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS -2004) para a AII. 

 

 Fonte: SEADE, 2007 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL II 

 

599 

 

 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2007. 

Figura 9.3.3-27. Distribuição dos municípios da RA de Sorocaba nos cinco grupos do 

IPRS ao longo de três períodos. 
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Na dimensão de riqueza, o comportamento da RA de Sorocaba foi semelhante ao 

do conjunto do Estado. Houve crescimento no consumo de energia elétrica no comércio, 

na agricultura e nos serviços; pequenos aumentos no consumo de energia elétrica 

residencial; ampliação do rendimento médio do emprego formal; e, diferentemente do 

Estado, ligeira expansão do valor adicionado fiscal per capita. 

O indicador de longevidade teve uma pequena melhora e, em 2004, aproximou-

se da média paulista (69 e 70, respectivamente). As taxas de mortalidade infantil e 

perinatal contribuíram com este resultado, embora tais taxas ainda se encontrem mais 

elevada que a média estadual. A contribuição negativa para o indicador de longevidade 

partiu da taxa de mortalidade do grupo das pessoas com mais de 60 anos (41,8 por mil 

habitantes), maior do que a do conjunto do Estado (38,7). 

Quanto à dimensão de escolaridade, observa-se pequeno progresso em todos 

seus componentes. Entretanto, a região encontra-se abaixo do conjunto do Estado em 

todos os índices que compõem o indicador sintético. 

A figura 9.3.3-28 ilustra as informações comparativas do IPRS da RA de 

Sorocaba e do Estado de São Paulo. 

 

 

Fonte:SEADE, 2006b. 

Figura 9.3.3-28 Parâmetros do IPRS para a RA de Sorocaba e do Estado de São Paulo. 
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A seguir, é possível observar na figura 9.3.3-29 as diferenças encontradas na 

região a partir da análise dos valores de riqueza, longevidade e escolaridade do IPRS 

obtidos para a sede da RA e para os municípios de Itu e Salto no ano de 2004. 

 

 

Fonte:SEADE, 2006b. 

Figura 9.3.3-29. Parâmetros do IPRS para a sede da RA de Sorocabae para os 

municípios de Itu e Salto. 

 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) apresenta duas dimensões: a 

socioeconômica que se refere à renda e à escolaridade dos responsáveis pelos 

domicílios; e a dimensão ciclo de vida das famílias, correspondente às características 

demográficas e ao ciclo de vida. A partir de indicadores este índice classifica 6 grupos 

de vulnerabilidade social conforme ilustrado no quadro 9.3.3-9. 
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Quadro 9.3.3-9. Classes de vulnerabilidade social do IPVS. 

 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Dimensão socioeconômica  

Em 2000, foi constatado por levantamento realizado pelo SEADE (2010) que a 

renda média do responsável pelo domicílio, no Grupo 1 (R$ 2,572), é substancialmente 

mais elevada que a dos demais grupos, superando em cerca de duas vezes a do Grupo 2 

(R$ 1.187), o segundo mais bem posicionado na escala de vulnerabilidade. Essa 

diferença aumenta conforme se avança na escala de vulnerabilidade, até atingir a ordem 

de sete vezes em relação ao grupo mais vulnerável, cuja renda média mensal é de R$ 

381. 

As desigualdades dentro do espaço regional sobressaem quando se examina a 

distribuição de renda, segundo os diferentes grupos do IPVS. Os chefes do domicílio 

residentes nos Grupos 1 e 2 (de nenhuma e de muito baixa vulnerabilidade, 

respectivamente), que totalizam 24,5%, apropriam-se de 42,5% da massa total de 

rendimentos auferida pelos responsáveis. Já os grupos pior posicionados na escala do 

IPVS apresentam situação bem diferente: o Grupo 5 (alta vulnerabilidade), que reúne a 

maior parcela de chefes (29,9%), apropria-se de 17,8% da massa total; o Grupo 6, de 

muito alta vulnerabilidade, que conta com 10,0% dos responsáveis da região, detém 

apenas 5,1% desses recursos. 

A RA de Sorocaba está entre as regiões paulistas que apresentam os piores 

indicadores de escolaridade. Populações com baixa instrução, em geral, tendem a ter 

condições de vida mais desfavoráveis, pois enfrentam maiores dificuldades na obtenção 

de um posto de trabalho e no cuidado com a saúde, por exemplo. Logo, é de se esperar 

um gradiente de vulnerabilidade ascendente conforme diminui a proporção dos chefes 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL II 

 

603 

com ensino fundamental completo. De fato, no Grupo 1, de nenhuma vulnerabilidade, 

80,8% dos responsáveis concluíram esse nível de ensino, enquanto no Grupo 6, de 

vulnerabilidade muito alta, essa proporção é de apenas 16,0%. Por decorrência, também 

a média de anos de estudo do chefe apresenta a mesma tendência: no grupo mais 

privilegiado, a média registrada foi de 11,2 anos (o que corresponde, no mínimo, ao 

ensino médio completo), quase três vezes maior que a do Grupo 6 (4,1 anos), que reúne 

os setores mais expostos a situações de pobreza. 

 

Dimensão demográfica e ciclo de vida 

Em termos de tamanho do domicílio, as famílias em melhor posição na escala de 

vulnerabilidade são menores: a média do Grupo 1 é de três pessoas por domicílio, 

enquanto no Grupo 6, com condições de vida mais precárias, as famílias, em média, são 

mais extensas, de quatro pessoas. Chama atenção a menor diferença no tamanho das 

famílias entre os grupos do IPVS, reflexo da redução da fecundidade que tem atingido 

as mulheres de todos os estratos sociais – o que indica a superação da discussão sobre a 

necessidade de políticas de controle da natalidade. Entretanto, é importante assinalar as 

diferenças na composição dessas famílias, especialmente em termos de ciclo de vida. 

Os grupos possuem perfis distintos em termos de ciclo de vida, sendo que os 

Grupos 1 e 2, mais bem posicionados na escala de vulnerabilidade, concentram famílias 

mais idosas. O Grupo 2, de muito baixa vulnerabilidade, reúne o menor percentual de 

crianças pequenas (5,4%) e de chefes com menos de 30 anos (8,3%). Por outro lado, os 

Grupos 6 e 4 (muito alta e média vulnerabilidade, respectivamente) apresentam as mais 

jovens: 24,8% e 21,9% dos chefes de domicílio desses grupos possuem menos de 30 

anos de idade e 12,6% e 11,0% de suas populações, respectivamente, são formadas por 

crianças com menos de cinco anos. A combinação entre chefes mais jovens e maior 

presença de crianças pequenas, nas áreas de menor renda e escolaridade, constitui uma 

situação complexa a ser enfrentada por políticas públicas de naturezas diversas, 

envolvendo, por exemplo, programas das áreas de educação, assistência social e saúde. 

A distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Campinas pode ser 

observada na figura 9.3.3-30. 
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Fonte: SEADE, 2010. 

Figura 9.3.3-30. Distribuição espacial do IPVS na Região Administrativa de Sorocaba. 
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) E DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

 

Perfil Demográfico e Expansão Territorial - Município de Cabreúva 

O município de Cabreúva está localizado a noroeste e a 78 km da cidade de São 

Paulo. Destaca-se pela sua posição geográfica privilegiada entre as Regiões 

Metropolitanas de Campinas (RMC) e de São Paulo (RMSP), dois dos principais pólos 

econômicos de destaque no cenário regional e nacional brasileiro, avizinhando-se com 

os municípios de Indaiatuba e Itupeva ao norte, Jundiaí a nordeste, Pirapora do Bom 

Jesus a sudeste, Araçariguama ao sul e Itu a sudoeste/oeste. 

Para dinamizar o entendimento sobre como está organizado o município, o 

Quadro 9.3.3-10 traz alguns tópicos do seu perfil demográfico, e o Quadro 9.3.3-11 

apresenta a distribuição da população de acordo com as diversas faixas etárias e a 

porcentagem de cada uma delas em relação à população total, no ano de 2009. 

 

Quadro 9.3.3-10. Perfil demográfico do município de Cabreúva. 

Variáveis Ano Dados 

Área (Km²) 2010 259,81 

População  2010 45.584 

Densidade Demográfica (habitantes/Km²) 2010 175,45 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2000/2009 (% a.a.) 2010 3,31 

Índice de Envelhecimento (% a.a) 2010 30,86 

População com menos de 15 anos (% a.a) 2010 25,46 

População com 60 anos e mais (% a.a) 2010 7,86 

Taxa de natalidade (por mil habitantes) 2008 16,29 

Taxa de Mortalidade Geral (por mil habitantes) 2008 4,79 

Fonte: SEADE, 2010. 
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Quadro 9.3.3-11. Dados da população por faixa etária no município de Cabreúva. 

Faixa etária Nº de habitantes 

População de 0 a 4 3.650 

População de 5 a 9 3.822 

População de 10 a 14 4.134 

População de 15 a 19 4.153 

População de 20 a 24 4.169 

População de 25 a 29 4.236 

População de 30 a 34 4.110 

População de 35 a 39 3.798 

População de 40 a 44 3.284 

População de 45 a 49 2.822 

População de 50 a 54 2.137 

População de 55 a 59 1.687 

População de 60 a 64 1.291 

População de 65 a 69 906 

População de 70 a 74 628 

População de 75 e mais 757 

Total 45.584 

Fonte: SEADE, 2010 

 

A economia do município foi alavancada na década de 1970 pela conclusão das 

rodovias dos Bandeirantes (SP-330) e Dom Gabriel Paulino Couto (SP-300), bem como 

o desenvolvimento econômico do eixo São Paulo-Jundiaí-Campinas, que imprimiu um 

novo ritmo de crescimento à economia das cidades que o compõem, inclusive Cabreúva. 

Ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, a cidade teve uma demanda habitacional 

para os funcionários que vieram trabalhar com as novas indústrias, além dos 

profissionais liberais, investidores imobiliários e residentes da região que buscavam 

melhores moradias.  

Assim o Quadro 9.3.3-12 traça um perfil (em números absolutos) desse 

crescimento populacional a partir da década de 1980. 
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Quadro 9.3.3-12. Crescimento anual da população no município de Cabreúva. 

Município Ano 

Cabreúva 
1980 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

11.624 39.501 40.649 41.830 43.045 44.297 45.584 

Fonte: SEADE, 2010 

 

O Quadro 9.3.3-13, portanto, permite visualizar que de 1980 até 2010, a 

população do município quadriplicou. Esse crescimento populacional superou a média 

da taxa geométrica do Estado de São Paulo, que para os mesmos períodos analisados 

para Cabreúva, exibiu taxas de 2,12%, 1,82% e 1,56%, respectivamente.  

Esse crescimento superior de Cabreúva pode ser explicado pelos índices de 

migração populacional, pela instalação de empreendimentos habitacionais e indústrias e 

pela melhoria das vias de acesso para a própria Cabreúva, Jundiaí e Itú. 

 

Quadro 9.3.3-13. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população do 

município de Cabreuva. 

Município Período TGCA (%) 

Cabreúva 

2000/ 2010 (% a.a.) 3,31 

1991/ 2000 (% a.a.) 6,53 

1980/ 1991 (% a.a.) 4,3 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Cabe ainda ressaltar que a taxa de mortalidade infantil, que em 1980 era de 

31,48 para cada mil nascidos vivos, ao longo dos anos teve queda significativa e passou 

para 14,27 a cada mil nascidos vivos em 2008, fato que também contribui para a 

dinâmica populacional atual. 

Quanto à expansão territorial, é preciso enfatizar que o município possui uma 

área territorial total de 259,81 km², sendo aproximadamente 95 km² de área urbana e 

165 km² de área rural. Recentemente o município teve parte de sua área definida como 

APA – Área de Proteção Ambiental e vem sofrendo restrições da Prefeitura para a 

ocupação.  
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Nos últimos anos, um processo acelerado de urbanização, especialmente nos 

distritos de Jacaré e Pinhal, localizados ao longo da rodovia Marechal Rondon, vem 

ocorrendo devido à polarização de Jundiaí. 

As conseqüências dessa urbanização se refletem na degradação das águas do 

Ribeirão Piraí, pela quantidade de esgotos que recebe. Além disso, as áreas agrícolas 

estão cada vez mais recuadas e são comuns as práticas de queimadas e desmatamentos. 

Devido à restrição ambiental, loteamentos com lotes menores do que 

1.000,00m2 não podem ser aprovados no Distrito do Jacaré, Bonfim e Pinhal, devido à 

legislação municipal que estabelece esta limitação de área. Este limite existe porque o 

adensamento populacional desordenado geraria uma sobrecarga no esgoto que passaria 

da capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto da SABESP, prejudicando a 

qualidade das águas do Ribeirão Piraí que também abastece Salto e Indaiatuba (e 

futuramente Itu). 

A Figura 9.3.3-31 representa o uso e ocupação do solo da Bacia do Rio Piraí no 

município de Cabreuva e expõem os conflitos entre as áreas urbanas (lilás) e áreas rurais 

de pasto (bege claro) circundadas pela floresta semidecidual (verde e quadriculado). 
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Fonte: SIGAM, 2004. 

Figura 9.3.3-31. Mapa 

do uso e ocupação do 

solo na Bacia do Rio 

Piraí em Cabreúva. 
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Perfil Demográfico e Expansão Territorial - Município de Indaiatuba 

 

O município de Indaiatuba tem presenciado uma desaceleração em sua taxa 

média anual de crescimento, assim como toda a Região Metropolitana de Campinas 

(RMC), ocasionada para ambos os casos pela gradual queda da taxa de fecundidade que 

tem diminuído muito nos últimos anos. No município estudado, a taxa caiu 

drasticamente, passando de 104,32 para 49,72 (Por 100 mil mulheres entre 15 e 49 

anos) no período de 1980 a 2008 para a RMC (SEADE, 2007). 

Apesar da queda da taxa de crescimento populacional como em alguns 

municípios da RMC, a cidade de Indaiatuba ainda detém uma taxa de crescimento 

razoável, mantendo-se na média do Estado de São Paulo que em 2008 foi de 1,34% 

(a.a.). 

O Quadro 9.3.3-14 traz tópicos do perfil demográfico do Município, e o 

Quadro 9.3.3-15 mostra como está distribuída a população de acordo com as diversas 

faixas etárias e a porcentagem de cada uma delas em relação à população total, no ano 

de 2008. 

 

Quadro 9.3.3-14. Perfil demográfico do município de Indaiatuba. 

Variáveis Ano Americana 

Área (km²) 2010 310,56 

População 2010 193,081 

Densidade Demográfica (Habitantes/km²) 2010 621,72 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População, 2000/2009 (% a.a.) 2010 2,80 

Índice de envelhecimento (%) 2010 46,87 

População com menos de 15 anos (%) 2010 21,76 

População com 60 anos e mais (%) 2010 10,20 

Taxa de natalidade (por mil habitantes) 2008 14,35 

Taxa de mortalidade geral (por cem mil habitantes) 2008 5,27 

Fonte: SEADE, 2010. 
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Quadro 9.3.3-15. Dados da população por faixa etária no município de Indaiatuba. 

Faixa Etária N
o 
de Habitantes 

População de 0 a 4 13.578 

População de 5 a 9 14.168 

População de 10 a 14 14.268 

População de 15 a 19 15.355 

População de 20 a 24 16.845 

População de 25 a 29 17.896 

População de 30 a 34 17.259 

População de 35 a 39 15.325 

População de 40 a 44 14.564 

População de 45 a 49 13.528 

População de 50 a 54 11.454 

População de 55 a 59 9.147 

População de 60 a 64 6.737 

População de 65 a 69 4.684 

População de 70 a 74 3.656 

População de 75 e mais 4.617 

Total 193,081 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Nos anos 1980 a Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população 

foi de 5,45%. Desde então esse índice vem diminuindo, sinalizando que a população 

ainda cresce, mas em ritmo menos acelerado. O Quadro 9.3.3-16 permite a visualização 

desses dados no período de 1980 a 2010 e dá uma melhor dimensão da dinâmica 

populacional do município. 

 

Quadro 9.3.3-16. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população do 

município de Indaiatuba. 

Município Período TGCA (%) 

Indaiatuba 

2000/ 2010 (% a.a.) 2,80 

1991/ 2000 (% a.a.) 4,34 

1980/ 1991 (% a.a.) 5,45 

Fonte: SEADE, 2010. 
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De acordo com Negri (1992), o vetor de expansão de Indaiatuba situava-se nos 

anos 80 e 90 ao longo do eixo da rodovia Santos Dumont e, apesar de mais dinâmica, 

apresentava ainda uma tendência menos acentuada nessa direção, com descontinuidades 

marcantes.  

As grandes ondas de migração deste período ainda geraram a expansão na zona 

sul da cidade, que começou a ser ocupada sem planejamento, criando problemas 

urbanos e de circulação. A fixação dessa nova população foi favorecida, no início da 

década de 1980, pela realização de dois mega-loteamentos na zona sul do município, 

que totalizaram 9.308 lotes no Jardim Morada do Sol (7.908 lotes) e no Jardim São 

Conrado (1.400 lotes). Alguns anos depois, a permissão para o desdobramento desse 

lotes, praticamente duplicou a quantidade de imóveis no local (PREFEITURA 

MINICIPAL DE INDAIATUBA, 2010). 

Na mesma época, o mesmo ciclo expansionista atraiu também funcionários e 

executivos de firmas de grande porte (vindos principalmente de São Paulo) que, com 

seus familiares, criaram na cidade uma classe média de elevado poder aquisitivo, que 

adquiriu imóveis em loteamentos fechados, abertos em área até então considerada rural 

da cidade, principalmente na região do Bairro Itaici. 

De 1997 a 2004, o lançamento de quase sete mil novos imóveis em loteamentos 

fechados nas zonas sul e sudeste, comprovam que o crescimento desse setor imobiliário 

persistiu, registrando também um alto índice de ocupação.. 

A evolução da expansão territorial urbana de Indaiatuba até os anos 90 pode ser 

observada na Figura 9.3.3-32. 

 



 

 

RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

613 

Fonte: ALVES, 2003. 

Figura 9.3.3-32. Evolução da expansão urbana de Indaiatuba até o ano de 1990. 
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Perfil Demográfico e Expansão Territorial - Município de Itu 

 

 O Município de Itu, localizado na Região Administrativa de Sorocaba, dista 103 

km da capital São Paulo. Os municípios limítrofes são: Salto, Porto Feliz, Sorocaba, 

Mairinque, São Roque, Açariguama e Cabreúva. A população de Itu é de 161.103 

habitantes e sua taxa de urbanização era de 99,08% em 2008 (SEADE, 2010). O 

Quadro 9.3.3-17 apresenta o perfil demográfico do Município. 

 

Quadro 9.3.3-17. Perfil demográfico do Município de Itu. 

Indicadores Ano Dados 

Área (Km²) 2010 639,98 

População  2010 161.103 

Densidade Demográfica (habitantes/Km²) 2010 251,73 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2000/2010 (% a.a.) 2010 1,78 

Índice de Envelhecimento (% a.a) 2010 43,17 

População com menos de 15 anos (% a.a) 2010 23,33 

População com 60 anos e mais (% a.a) 2010 10,07 

Taxa de natalidade (por mil habitantes) 2008 14,69 

Taxa de mortalidade geral (por cem mil habitantes) 2008 6,28 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

O Quadro 9.3.3-18 apresenta a distribuição da população de acordo com 16 

faixas etárias no ano de 2010. Percebe-se que a população entre 15 e 34 anos representa 

aproximadamente 34%, a maioria dos habitantes, enquanto a população acima dos 60 

anos representa o menor número de população, com aproximadamente 10% dos 

habitantes do município.  
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Quadro 9.3.3-18. Dados da população por faixa etária no Município de Itu. 

Faixa etária Nº de habitantes 

População de 0 a 4 11.982 

População de 5 a 9 12.728 

População de 10 a 14 12.878 

População de 15 a 19 13.159 

População de 20 a 24 13.839 

População de 25 a 29 14.929 

População de 30 a 34 14.029 

População de 35 a 39 12.374 

População de 40 a 44 11.616 

População de 45 a 49 10.740 

População de 50 a 54 9.359 

População de 55 a 59 7.244 

População de 60 a 64 5.526 

População de 65 a 69 3.672 

População de 70 a 74 2.941 

População de 75 e mais 4.087 

Total 161.103 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

 Itu apresentou uma Taxa Geométrica de Crescimento Anual cima das médias do 

Estado e da RA de Sorocaba nos períodos de 1980-1991 e 1991-2000, mas no período 

de 2000-2010 manteve-se abaixo da média da RA e equiparou-se ao Estado. Esses 

dados demonstram que assim como outros municípios da área, o grande aumento 

populacional ocorreu nas décadas de 70 e 80 com a vinda das indústrias que 

estimularam o fluxo migratório. Além disso, a Taxa de fecundidade (por mil mulheres 

entre 15 e 49 anos) caiu mais da metade entre os anos 80 e 2008, passando de 125,10 

para 51,97 (Quadro 9.3.3-19). 
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Quadro 9.3.3-19. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população do 

Município de Itu. 

Município Período TGCA (%) 

Itu 

2000/ 2010 (% a.a.) 1,78 

1991/ 2000 (% a.a.) 2,67 

1980/ 1991 (% a.a.) 3,39 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

No relativo à expansão territorial do município, o mapeamento realizado por 

Ajonas (2009) identifica um novo padrão de centralidade que se revela em Itu: a 

dispersão.  

Essa dispersão resulta e induz à criação de espaços cada vez mais exclusivos, 

tanto os destinados à habitação, quanto ao consumo ou produção, resultantes dos 

interesses de poucos.  

A Figura 9.3.3-33 representa a evolução da malha urbana do Município de Itu 

até o ano de 2006. A área de cor lilás apresentada corresponde ao centro urbano, por 

onde se inicia o processo de crescimento da cidade e em torno do qual sua malha urbana 

se limitou até por volta da década de 1950. Nesse período, começam a surgir vários 

loteamentos descontínuos e, com eles, vazios urbanos que favoreceram as atividades de 

especuladores. Revela-se, assim, um padrão irregular de crescimento que, podemos 

notar, mantém-se até hoje.  

De acordo com Sposito (2004), as dinâmicas geradas pelos interesses fundiários 

e imobiliários “são, sem dúvida, os motores principais de extensão da cidade”. Fato que, 

segundo a autora, tem se agravado nas últimas décadas em algumas cidades, devido à 

ampliação de seus papéis na rede urbana, motivando crescente interesse por seus 

mercados fundiário e imobiliário (Figura 9.3.3-34). 

 

 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

617 

 

Fonte: AJONAS, 2009 – Extraído do Plano Diretor do Município de Itu. 

Figura 9.3.3-33. Evolução da malha urbana do Município de Itu até o ano de 2006. 
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Fonte: AJONAS, 2009. 

Figura 9.3.3-34. Macrozoneamento proposto pelo Plano Diretor do Município de Itu em 2006. 
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Perfil Demográfico e Expansão Territorial - Município de Salto 

 

 O Município de Salto está inserido na Região Administrativa de Sorocaba e 

localiza-se na fronteira com a RA de Campinas. O município dista 100 km da Capital e 

38 km da sede da RA e tem como vizinhos Itu, Porto Feliz, Indaiatuba e Elias Fausto.  

A densidade demográfica do município de Salto (823,63 hab/km
2
) destaca-se em 

comparação com a RA de Sorocaba, que apresenta 210,35 hab/km
2
, e ainda mais

 
com os 

números do Estado, 169, 76 hab/km
2 

no ano de 2010. 

O Quadro 9.3.3-20 traz tópicos do perfil demográfico do Município, e o 

Quadro 9.3.3-21 mostra como está distribuída a população de acordo com as diversas 

faixas etárias e a porcentagem de cada uma delas em relação à população total, no ano 

de 2008. 

 

Quadro 9.3.3-20. Perfil demográfico do Município de Salto. 

Indicadores Ano Dados 

Área (Km²) 2010 134,26 

População  2010 110.580 

Densidade Demográfica (habitantes/Km²) 2010 823,63 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2000/2010 (% a.a.) 2010 1,75 

Índice de Envelhecimento (% a.a) 2010 46,29 

População com menos de 15 anos (% a.a) 2010 21,37 

População com 60 anos e mais (% a.a) 2010 9,90 

Taxa de natalidade (por mil habitantes) 2008 13,16 

Taxa de mortalidade geral (por cem mil habitantes) 2008 5,97 

Fonte: SEADE, 2010. 
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Quadro 9.3.3-21. Dados da população por faixa etária no Município de Salto. 

Faixa etária Nº de habitantes 

População de 0 a 4 7.413 

População de 5 a 9 7.483 

População de 10 a 14 8.740 

População de 15 a 19 9.534 

População de 20 a 24 10.247 

População de 25 a 29 10.401 

População de 30 a 34 9.346 

População de 35 a 39 8.342 

População de 40 a 44 8.518 

População de 45 a 49 7.999 

População de 50 a 54 6.640 

População de 55 a 59 4.975 

População de 60 a 64 3.654 

População de 65 a 69 2.576 

População de 70 a 74 2.012 

População de 75 e mais 2.700 

Total 110.580 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

A Taxa Geométrica de Crescimento Anual de Salto apresenta-se no ano de 2010 

abaixo da média da RA de Sorocaba (1,83), mas ligeiramente acima da média do Estado 

(1,32), como mostra o Quadro 9.3.3-22. 

 

Quadro 9.3.3-22. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população do 

Município de Salto. 

Município Período TGCA (%) 

Salto 

2000/ 2010 (% a.a.) 1,75 

1991/ 2000 (% a.a.) 2,95 

1980/ 1991 (% a.a.) 4,95 

Fonte: SEADE, 2010. 
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O Quadro 9.3.3-23 traça um perfil (em números absolutos) desse crescimento 

populacional e deixa evidente que o grande aumento na população ocorreu entre 1980 e 

2005, quando o número de habitantes mais que duplicou. 

 

Quadro 9.3.3-23. Crescimento anual da população no município de Salto. 

Município Ano 

Salto 
1980 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

42.027 102.132 103.768 105.431 107.119 108.836 110.580 

Fonte: SEADE, 2010 

 

Quanto à expansão territorial, é preciso enfatizar que o município tem uma taxa 

de urbanização de aproximadamente 99% e nos últimos anos a expansão urbana vem se 

concentrando principalmente em duas áreas:  

- ao norte, inúmeros condomínios residenciais de médio e alto padrão iniciam na 

Avenida Getúlio Vargas e seguem após o cruzamento com a Rodovia Municipal SLT 

161, onde além de condomínios residências, há chácaras; 

- a sudeste, ao longo da Rodovia Marechal Rondon e continuamente na Rodovia 

Hilário Ferrari há dois tipos de ocupação. Há bairros populares que abrigam os 

trabalhadores das diversas indústrias ali presentes, mas também há um condomínio de 

alto padrão que segue a tendência das grandes cidades e localiza-se afastado da zona 

central. 

A Figura 9.3.3-35 mostra a distribuição dos bairros de Salto e destaca as áreas 

de expansão discutidas. 
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Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO, 2010. 

Figura 9.3.3-35. Distribuição dos bairros no município de Salto com destaque para as principais áreas de expansão. 
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Perfil Socioeconômico - Município de Cabreúva 

 

O município de Cabreúva apresenta indicadores na área de Educação que 

merecem atenção. A cidade aparece abaixo das médias da RA e do Estado em todos os 

indicadores, merecendo destaque a População acima de 25 anos com menos de 8 anos 

de estudo. Menos de 30% dos habitantes de Cabreúva nessa faixa etária concluíram o 

ensino fundamental, como pode ser observado no Quadro 9.3.3-24. 

 

Quadro 9.3.3-24. Indicadores de Educação para o Município de Cabreúva. 

Indicador Ano Município 
Região

Adm. 
Estado 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais ( %) 2000 9,95 6,71 6,64 

Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos  2000 6,07 7,42 7,64 

População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo (%) 2000 71,57 58,71 55,55 

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo ( %) 2000 23,81 40,21 41,88 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Outros dados sobre educação estão expostos no Quadro 9.3.3-25 para melhor 

visualização e comparação dos mesmos. O número de matrículas está concentrado no 

Ensino Fundamental, que detém também, maior taxa de aprovação e menores taxas de 

reprovação e evasão quando comparado com as taxas para o Ensino Médio. A tabela 

traz os dados aglutinados das redes pública e particular. 

 

Quadro 9.3.3-25. Perfil sobre educação no município de Cabreúva. 

Educação 

Nº de 

matrículas 

(2008) 

Taxa de 

aprovação 

(2008) 

Taxa de 

reprovação 

(2008) 

Taxa de 

evasão 

(2008) 

Nº de alunos 

concluintes 

(2008) 

Educação infantil 1.427 - - - - 

Pré-escola 1.114 - - - - 

Ensino fundamental 7.392 96,6 3,1 0,3 667 

Ensino Médio 1.825 92,2 6,2 1,5 466 

Fonte: SEADE, 2010 / (-) Dado inexistente. 
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Para os indicadores de Emprego, observa-se uma forte participação do município 

nos Vínculos Empregatícios na Indústria, com valor bem acima das médias tanto para a 

Região Administrativa de Campinas como para o Estado (Figura 9.3.3-36). 

Fonte: SEADE, 2010. 

Figura 9.3.3-36. Importância do setor Industrial nos vínculos empregatícios. 

 

Quanto aos indicadores de emprego, é importante destacar o perfil industrial do 

município, onde a Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria é maior que da 

RA e o dobro do Estado. Para os indicadores de Rendimento, Cabreúva apresentou para 

o ano de 2009 valores salariais abaixo da média em todos os setores, tanto para a Região 

de Governo de Campinas quanto para o Estado (Quadro 9.3.3-26). 

Quadro 9.3.3-26. Indicadores de Emprego e Rendimento para o Município de 

Cabreúva. 

Indicador Ano Município 
Região 

Adm. 
Estado 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Agropecuária no Total de 

Vínculos ( %) 
2009 6,67 4,01 3,08 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria no Total de Vínculos 

(%) 
2009 56,72 32,21 22,47 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Construção Civil no Total de 

Vínculos (%) 
2009 0,72 3,84 4,69 

Participação dos Vínculos Empregatícios no Comércio no Total de Vínculos 

(%) 
2009 15,1 20,31 19,23 

Participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços no Total de Vínculos 

(%) 
2009 20,79 39,63 50,53 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Agropecuária (Em reais 

correntes) 
2009 873,29 886,38 930,66 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Indústria (Em reais 

correntes) 
2009 1.656,12 2.002,50 2.076,16 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na Construção Civil (Em reais 

correntes) 
2009 1,206,07 1.357,93 1.400,71 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no Comércio (Em reais 

correntes) 
2009 1.159,86 1.173,84 1.296,69 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos Serviços (Em reais 

correntes) 
2009 1.337,12 1.680,88 1.885,02 

Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios (Em reais correntes) 2009 1.459,39 1.637,22 2.076,16 

Fonte: SEADE, 2010. 
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Como pode ser observado no Quadro 9.3.3-27, apesar de as taxas de Natalidade 

e Fecundidade estarem acima das médias da RA e do Estado, a diferença é baixa, o que 

mostra que o município segue a tendência estadual e tem se dedicado ao controle 

populacional e ao aumento da qualidade de vida. 

 

Quadro 9.3.3-27. Indicadores de Saúde para o Município de Cabreúva. 

Indicador Ano Município 
Região 

Adm. 
Estado 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2007 15,83 13,47 14,65 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 

anos) 

2007 55,56 47,2 51,55 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2007 15,11 11,97 13,07 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2007 18,13 13,92 15,20 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por 

cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 96,44 118,75 127,50 

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por 

cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 4.053,16 3.774,76 3.750,80 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (%) 2007 9,37 7,27 7,31 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-natal (%) 2007 71,08 79,19 75,73 

Partos Cesáreos (%) 2007 43,87 58,06 55,36 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (%) 2007 8,23 8,97 9,09 

Gestações Pré-termo (%) 2007 7 8,47 8,25 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 2007 0,79 1,65 1,98 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Para os leitos hospitalares, a relação internacionalmente considerada como ideal 

é a de cinco leitos gerais por mil habitantes, o que não se verifica no município de 

Cabreúva, onde a relação é de 0,79 leitos para cada mil habitantes assim como 

apresentado no Quadro 9.3.3-28. 
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Quadro 9.3.3-28. Perfil da Saúde no município de Cabreúva. 

Leitos SUS 33 

Leitos SUS (para cada mil habitantes) 0,79 

Unidades de atenção básica de saúde 2 

Total de despesas municipais com saúde (R$)* 11.816.753 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Na habitação e infraestrutura, Cabreúva também encontra-se abaixo dos valores 

observados para a Região de Governo de Campinas e do Estado. Mas a destinação do 

lixo domiciliar/comercial chama a atenção atingindo 100% de destinação a formas 

sanitariamente recomendáveis, o que demonstra preocupação ambiental do município 

(Quadro 9.3.3-29). 

 

Quadro 9.3.3-29. Indicadores de Habitação e Infraestrutura Urbana para o Município 

de Cabreúva. 

Indicador Ano Município 
Região 

de Gov. 
Estado 

Domicílios com Espaço Suficiente (%) 2000 76,51 87,41 83,16 

Domicílios com Infra-estrutura Interna Urbana Adequada ( %) 2000 72,48 91,23 89,29 

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (%) 2000 96,86 98,95 98,90 

Abastecimento de Água - Nível de Atendimento (%) 2000 85,99 96,45 97,38 

Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (%) 2000 67,18 87,48 85,72 

Esgoto Sanitário Tratado (%) 2003 96 NA NA 

Lixo Domiciliar/Comercial Destinado a Formas Sanitariamente 

Recomendáveis (%) 

2003 100 NA NA 

Fonte: SEADE, 2010.                                                                                           (NA) não se aplica 

 

O baixo nível de atendimento no abastecimento de água chama a atenção no 

Município de Cabreúva. Nos últimos anos a cidade vem enfrentando problemas 

relacionados ao déficit de água que são agravados pela ocupação desordenada do 

município.  

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2008), 

Cabreúva apresentava em 2000 uma população total de 33.100 habitantes, sendo 25.760 

residentes em área urbana (78%). Cerca de 22.216 habitantes de área urbana residem no 
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Distrito Jacaré, situado no interior da Bacia do Piraí, o que representa cerca de 86% da 

população urbana e 67% da população total. Nos demais municípios não há população 

urbana na Bacia do Piraí. 

Cabreúva capta diariamente uma vazão efetiva de 0,110 m³/s, sendo este volume 

ofertado para abastecimento com uma vazão de 0,110 m³/s, frente a uma demanda de 

0,063 m³/s, na qual é usado para o abastecimento público e privado, apresentando 

perdas globais estimadas em 43,1%. Cabreúva tem como principais pontos de captação 

de água para abastecimento público o Rio Pirai e o Rio Cabreúva (CBH – PCJ, 2007). 

Conforme informação da Agência Ambiental de Jundiaí, toda a população 

urbana residente na Bacia do Piraí é servida por rede de esgotos, cujos efluentes são 

encaminhados à ETE Jacaré constituída por uma lagoa de estabilização. A ETE está em 

obras para ampliação de capacidade e implantação do processo de tratamento por lodos 

ativados. 

O Relatório de Situação das bacias PCJ 2008 - 2011 mostra que a partir dos 

dados de captação superficial e subterrânea para abastecimento público; dos dados da 

população atendida por rede de abastecimento e do índice de perdas globais de cada 

município, foi possível traçar um cenário de consumo de água no município (Quadros 

9.3.3-30 e 9.3.3-31). 

 

Quadro 9.3.3-30. Vazões captadas (m³/s) para abastecimento público urbano em 2003 

Município Captação subterrânea Captação superficial Consumo bruto 

Cabreúva 0 0,094 0,094 

Fonte: Relatório de Situação 2002/2003 e SABESP. 

 

Quadro 9.3.3-31 Dados dos sistemas de abastecimento de Cabreuva para 2006. 

Município 
População 

Urbana 

Indice de 

Atendimento 

(%) 

Indice de perdas 

globais (%) 

Consumo liq. per capta 

(L/hab.dia) 

Cabreuva 23.459 95,50 35 183,8 

Fonte: população – SEADE e IBGE; índice de atendimento – PNSB; índice de perdas – Rel.de Situação 

2004-2006. 
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Quadro 9.3.3-32. Projeção das vazões captadas (m³/s) para abastecimento público com 

e sem metas de redução e uso racional da água.  

Município 2005 2007 2011 

Cabreúva (sem metas de redução) 0,107 0,118 0,145 

Cabreúva (com metas de redução) 0,107 0,118 0,134 

Fonte: Relatório de Situação 2004/2006 e SABESP. 

 

O quadro 9.3.3-32 demonstra que a adoção de metas de redução e uso racional 

da água podem ser bastante eficientes para Cabreúva, visto que há uma redução de 

0,011m
3
/s quando comparado as projeções sem a adoção de metas de redução. 

A carga remanescente do sistema de coleta, afastamento e tratamento dos 

esgotos foi estimada levando-se em conta a carga potencial e remanescente de cada 

município em cada sub-bacia que o serve, através da compilação de dados da SABESP 

e CETESB. 

O quadro 9.3.3-33 apresenta os dados para o ano de 2010, utilizados como 

ponto de partida para o prognóstico. 

 

Quadro 9.3.3-33. Situação da carga poluidora potencial e remanescente de Cabreúva no 

ano de 2010. 

Município Concessão 

População IBGE 

2010 

Carga Poluidora (kg 

DBO/dia) Corpo Receptor 

População Total Potencial Remanescente 

Cabreúva SABESP 41.643 1.906 874 
Rib. Piraí, Rib. Cabreúva e 

Rio Tietê 

Fonte CETESB (2011) 

 

Ressalta-se que o Ribeirão Piraí até 1960 não era utilizado para o abastecimento 

público, atualmente é explorado para a captação de água e como corpo receptor de 

esgoto. O município de Cabreúva sofre as conseqüências de uma ocupação mal 

planejada e hoje precisa de recursos para suprir sua demanda por água. 

Quanto à criminalidade no município, a ocorrência mais freqüente é o furto, 

como mostra o quadro 9.3.3-34. 

Finalmente, quando se analisa os indicadores de Condições de Vida para o 

município de Cabreúva como o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), 

nota-se que a apesar do valor para as dimensões riqueza e escolaridade serem menores 
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do que o valor observado para o Estado, o município conseguiu alcançar valores 

superiores para a Dimensão Longevidade, o que o enquadra no Grupo 2 deste índice 

(Quadro 9.3.3-35). 

A Renda per Capta apresenta-se abaixo dos valores obtidos pela RA de 

Campinas e pelo Estado. O município ainda apresenta um número maior de Domicílios 

com Renda per Capita até 1/4 ou até 1/2 do Salário Mínimo (Em %) do que a RA, mas 

manteve-se abaixo dos resultados do Estado. 

 

Quadro 9.3.3-34. Criminalidade no município de Cabreúva (2007). 

Homicídio culposo 5 

Homicídio doloso 6 

Tentativa de homicídio 2 

Furto 302 

Roubo 68 

Furto de veículos 30 

Roubo de veículos - 

Latrocínio - 

Tráfico de entorpecentes 19 

Fonte: SEADE, 2010                                                       ( - ) inexistente 

 

Quadro 9.3.3-35. Indicadores de Condições de Vida para o município de Cabreúva. 

Indicador Ano Município Região de 

Gov. 

Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Riqueza  

2006 59 58 61 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Longevidade  

2006 67 68 65 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS - Dimensão Escolaridade  

2006 34 44 44 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - 

IPRS  

2006 Grupo 2 - Municípios que, 

embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 

indicadores sociais 

NA NA 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - IDHM  

2000 0.774 ...  

Renda per Capita (Em salários mínimos) 2000 1,8 2,83 2,92 

Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do 

Salário Mínimo (Em %) 

2000 4,33 3,66 5,16 

Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do 

Salário Mínimo (Em %) 

2000 10,48 8,52 11,19 

Fonte: SEADE, 2010.................. (NA) não se aplica                        (...) dado não disponível  
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Perfil Socioeconômico - Município de Indaiatuba 

 

O município de Indaiatuba apresenta indicadores na área de Educação na média 

da RA de Campinas e do Estado, variando muito pouco, como pode ser observado no 

quadro 9.3.3-36. 

 

Quadro 9.3.3-36. Indicadores de Educação para o Município de Indaiatuba 

Indicador Ano Município 
Região

Adm. 
Estado 

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais ( %) 2000 6,3 6,71 6,64 

Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos  2000 7,44 7,42 7,64 

População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo (%) 2000 58,29 58,71 55,55 

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo ( %) 2000 41,01 40,21 41,88 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

O quadro 9.3.3-37 mostra que, assim como em Cabreúva, as matrículas se 

concentram no Ensino fundamental, o qual tem uma Taxa de evasão baixa comparada 

ao Ensino médio. Os dados apontam que além da alta taxa de evasão, o Ensino médio 

em Indaiatuba ainda apresenta uma baixa Taxa de aprovação (82,9%) e uma alta Taxa 

de reprovação (10,9%), o que indica a necessidade de maiores investimentos nessa área. 

 

Quadro 9.3.3-37. Perfil sobre a Educação no município de Indaiatuba. 

Educação Nº de 

matrículas 

(2008) 

Taxa de 

aprovação 

(2008) 

Taxa de 

reprovação 

(2008) 

Taxa de 

evasão 

(2008) 

Nº de alunos 

concluintes 

(2008) 

Educação infantil 7.079 - - - - 

Pré-escola 4.221 - - - - 

Ensino fundamental 29.505 93,4 5,8 0,9 2.652 

Ensino Médio 8.002 82,9 10,9 6,2 1.923 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Nos indicadores de Emprego, o município apresenta uma acentuada 

característica de vínculos empregatícios no setor da Indústria, com o valor de 40,44%, 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

631 

chegando a representar quase o dobro do que o obtido para o Estado que é de 22,47% 

(Figura 9.3.3-37 e Quadro 9.3.3-38). 

 

Fonte: SEADE, 2010. 

Figura 9.3.3-37. Importância do setor Industrial nos vínculos empregatícios. 

 

A Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria e nos Serviços se 

destacam, somando juntos 73,15%. Com relação ao Rendimento Médio, na área da 

Construção Civil o município de Indaiatuba apresenta valores mais altos que a Ra de 

Campinas e o Estado, como pode ser visualizado no quadro 9.3.3-38. 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

632 

 

Quadro 9.3.3-38. Indicadores na de Emprego e Rendimento para o Município de 

Indaiatuba. 

Indicador Ano Município Região Adm. Estado 

Participação dos Vínculos Empregatícios na 

Agropecuária no Total de Vínculos ( %) 

2009 1,01 4,01 3,08 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria no 

Total de Vínculos (%) 

2009 40,44 32,21 22,47 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Construção 

Civil no Total de Vínculos (%) 

2009 6,02 3,84 4,69 

Participação dos Vínculos Empregatícios no Comércio 

no Total de Vínculos (%) 

2009 19,82 20,31 19,23 

Participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços 

no Total de Vínculos (%) 

2009 32,71 39,63 50,53 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Agropecuária (Em reais correntes) 

2009 881,26 886,38 930,66 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Indústria (Em reais correntes) 

2009 1.985,50 2.002,50 2.076,1

6 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Construção Civil (Em reais correntes) 

2009 1.491,79 1.357,93 1.400,7

1 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no 

Comércio (Em reais correntes) 

2009 1.048,95 1.173,84 1.296,6

9 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos 

Serviços (Em reais correntes) 

2009 1.663,73 1.680,88 1.885,0

2 

Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios 

(Em reais correntes) 

2009 1.653,71 1.637,22 2.076,1

6 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Na área da saúde, o município de Indaiatuba aparece seguindo a tendência do 

Estado na Taxa de Natalidade, que vem diminuindo ano a ano. Já a Taxa de mortalidade 

na Infância é menor que na Região Administrativa de Campinas e no Estado, situação 

oposta a Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos, na qual Indaiatuba 

aparece bem acima de ambos. 

O município ainda apresenta problemas em relação aos Nascimentos de Baixo-

Peso e Pré-Termos, e uma porcentagem elevada de Partos Cesáreos, como mostra o 

Quadro 9.3.3-39. 
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Quadro 9.3.3-39. Indicadores de Saúde para o Município de Indaiatuba. 

Indicador Ano Município 
Região 

Adm. 
Estado 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2007 14,39 13,47 14,65 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 

anos) 

2007 49,74 47,2 51,55 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2007 11,61 11,97 13,07 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2007 12,77 13,92 15,20 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por 

cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 136,21 118,75 127,50 

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por 

cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 3.466,43 3.774,76 3.750,80 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (%) 2007 6,46 7,27 7,31 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-natal (%) 2007 88,69 79,19 75,73 

Partos Cesáreos (%) 2007 66,56 58,06 55,36 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (%) 2007 10,02 8,97 9,09 

Gestações Pré-termo (%) 2007 9,43 8,47 8,25 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 2007 1,62 1,65 1,98 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Na Habitação e Infraestrutura Urbana, Indaiatuba aparece abaixo da média da 

RA de Campinas em Domicílios com Espaço Suficiente, está acima da média da RA e 

do Estado no indicador Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento e se equipara a eles no 

indicador Coleta de Lixo - Nível de Atendimento. Como se pode observar ainda no 

Quadro 9.3.3-40, assim como Cabreúva, também apresenta 100% do Lixo 

Domiciliar/Comercial Destinado a Formas Sanitariamente Recomendáveis. 
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Quadro 9.3.3-40. Indicadores de Habitação e Infraestrutura Urbana para o Município 

de Indaiatuba. 

Indicador Ano Município 
Região 

de Gov. 
Estado 

Domicílios com Espaço Suficiente (%) 2000 84,82 87,41 83,16 

Domicílios com Infra-estrutura Interna Urbana Adequada ( 

%) 

2000 89,92 91,23 89,29 

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (%) 2000 98,89 98,95 98,90 

Abastecimento de Água - Nível de Atendimento (%) 2000 94,37 96,45 97,38 

Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (%) 2000 91,93 87,48 85,72 

Esgoto Sanitário Tratado (%) 2003 ... NA NA 

Lixo Domiciliar/Comercial Destinado a Formas 

Sanitariamente Recomendáveis (%) 

2003 100 NA NA 

Fonte: SEADE, 2010.               (...) dados não disponíveis                  (NA) não se aplica 

 

Assim como muitas cidades do interior paulista, o sistema de abastecimento de 

água de Indaiatuba vem sendo ampliado com soluções “provisórias” nos últimos anos, 

visando resolver ou minimizar problemas localizados, sem uma visão global do sistema. 

Nestas condições, o atual sistema apresenta necessidades de ampliações e 

melhorias de grande porte, com modificações profundas no abastecimento e água de 

extensas regiões da cidade ou graves problemas de déficit hídrico ocorrerão em um 

futuro próximo (SAAE, 2008). 

Indaiatuba consome mais de 10 bilhões de litros de água tratada por ano, 

distribuída através de mais de 55 mil hidrômetros, pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgotos (SAAE). Atualmente, com exceção do Córrego do Barnabé, que atravessa o 

Parque Ecológico de Indaiatuba, não é possível retirar mais água, além da que já é 

captada, da maioria dos mananciais que abastecem a cidade. Obter mais água, para 

garantir que Indaiatuba cresça com qualidade de vida, é o grande desafio (SAAE, 2010). 

De acordo com o Plano Diretor de Saneamento Básico do Município de 

Indaiatuba (2008), a população urbana do município atingiu um índice de atendimento 

de 100% para o sistema de abastecimento de água. A rede de distribuição apresenta 

cerca de 393 km de extensão e aproximadamente 52.250 ligações, conforme 

informações do SAAE. 

O sistema de esgoto existente é formado por redes coletoras, coletores tronco, 

interceptores, 15 estações elevatórias e 2 pequenas ETEs. Este sistema conduz os 
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esgotos brutos, com pequena parcela dos esgotos tratados, para cursos de água que 

drenam a cidade, que tem como principal corpo receptor final o rio Jundiaí. 

O Plano Diretor de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba (2008) 

buscou analisar as demandas dos variados setores, como domiciliar, não domiciliar, 

industrial, além das perdas do sistema. O Quadro 9.3.3-41 mostra o consumo médio 

por economia final proposto para o prosseguimento do Plano Diretor. 

 

Quadro 9.3.3-41. Demanda dos setores presentes no Município de Indaiatuba no ano de 

2008. 

Demanda Domiciliar (DD): 0,476 m³/econ.dia 

Demanda Não Domiciliar (DND): 0,046 m³/econ.dia; 

Demanda de Grandes Consumidores (DGC): 0,015 m³/econ.dia 

Demanda “Per Economia” Final (DPEFinal): 0,537 m³/econ.dia 

Fonte: Plano Diretor de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba, 2008. 

 

O Relatório de Situação das bacias PCJ 2008 - 2011 informa que, atualmente, o 

abastecimento público de Indaiatuba é feito 100% por captação superficial de água, 

merecendo destaque: Córrego do Barnabé (captação em operação), que corta a cidade 

no sentido norte-sul; Rio Capivari-Mirim (captação em operação); Córrego Santa Rita 

(Morungaba) ou da Fonte, afluente do Jundiaí; Ribeirão das Furnas ou São José, 

afluente do Jundiaí; Córrego da Barrinha (captação em operação); Ribeirão do Piraí 

(captação em operação); e Córrego do Garcia ou Buruzinho (afluente do Buru). 

O índice de perda médio do sistema de abastecimento em Indaiatuba para o ano 

de 2007 é da ordem de 47 %, o que é considerado altíssimo. As projeções de demanda 

com redução de perdas nos sistemas de abastecimento e adoção de metas de redução e 

uso racional da água demonstram que podo ocorrer diminuição no crescimento da 

demanda de água em 3,5 m³/s, aproximadamente, além de diminuir drasticamente a 

dependência futura de reservatórios de regularização. 

O Plano Diretor de Saneamento Básico do Município de Indaiatuba (2008) 

expõem como melhor alternativa para captação de água, visando atendimento da 

demanda máxima diária no ano de 2028, a opção de construção da barragem no Piraí 

(grande porte), por intermédio de consórcio entre as cidades de interesse, o que seria 

mais viável e vantajoso e uma represa no rio Capivari Mirim. 
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Estima-se que a primeira suprirá as necessidades do município pelos próximos 

20 anos, captando a água tratada na estação do Bairro Pimenta, enquanto a segunda terá 

capacidade para 880 milhões de litros, volume suficiente para garantir o fornecimento 

de água para a ETA-1, durante todo o ano, inclusive no período de seca. O lago a ser 

formado terá um espelho d’água de 41,1 hectares, segundo a Prefeitura de Indaiatuba 

(2010). 

Com relação a rede coletora de esgotos, o Plano Diretor visa a implantação de 

redes coletoras principalmente nas áreas consideradas de expansão. Observando-se a 

localização da ETE Barnabé, situada próxima do fundo de vale do rio Jundiaí e do 

limite da área de planejamento, pode-se dizer que esta ETE tem condições favoráveis ao 

recebimento dos esgotos de toda área de planejamento, bastando fazer um sistema de 

esgotamento que dirija para ETE Barnabé todos os esgotos da área de planejamento 

(SAAE, 2008). 

Ao analisar-se os indicadores de Condições de Vida para o município de 

Indaiatuba como o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), nota-se que a 

apesar da Dimensão Riqueza ser menor do que o observado para o Estado e para a RA 

de Campinas, o município conseguiu alcançar valores superiores tanto para a Dimensão 

Longevidade quanto para a Escolaridade, fazendo com que o município esquadra-se ao 

Grupo 1 deste índice, ressaltando que há uma grande diferença entre os valores 

municipais e estaduais na Dimensão Escolaridade (Quadro 9.3.3-42). 

Os indicadores Renda per Capita (Em salários mínimos) se estabelece na média 

do Estado e da RA, ficando ligeiramente acima, no entanto, os valores de Domicílios 

com Renda per Capita até 1/4 do Salário Mínimo e Domicílios com Renda per Capita 

até 1/2 do Salário Mínimo, encontram-se abaixo para a região de Governo de Campinas 

e também para o Estado, demonstrando uma concentração de renda na área. 
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Quadro 9.3.3-42. Indicadores de Condições de Vida para o município de Indaiatuba. 

Indicador Ano Município Região de 

Gov. 

Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS - Dimensão Riqueza  

2006 54 58 61 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS - Dimensão Longevidade  

2006 74 68 65 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS - Dimensão Escolaridade  

2006 68 44 44 

 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS  

2006 Grupo 1 - 

Municípios com 

nível elevado de 

riqueza e bons níveis 

nos indicadores 

sociais 

NA NA 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - IDHM  

2000 0.829 ... ... 

Renda per Capita (Em salários mínimos) 2000 2,94 2,83 2,92 

Domicílios com Renda per Capita até 1/4 

do Salário Mínimo (Em %) 

2000 3,12 3,66 5,16 

Domicílios com Renda per Capita até 1/2 

do Salário Mínimo (Em %) 

2000 7,21 8,52 11,19 

Fonte: SEADE, 2010.                               (...) dados não disponíveis. 
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Perfil Socioeconômico - Município de Itu 

 

Os indicadores da área de educação para o Município de Itu apresentam-se, no 

geral, entre as médias obtidas pela Região Administrativa de Sorocaba e pelo Estado de 

São Paulo. No entanto, o indicador População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio 

Completo se estabelece abaixo de ambos, com apenas 34,72% dos habitantes (Quadro 

9.3.3-43). 

 

Quadro 9.3.3-43. Indicadores de Educação para o Município de Itu. 

Indicadores Ano Município Região de 

Adm.  

Estado  

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais ( %) 2000 7,47 8,1 6,64 

Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos  2000 7,2 6,84 7,64 

População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo (%) 2000 59,23 64,66 55,55 

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo ( %) 2000 34,72 35,12 41,88 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Outros indicadores sobre a educação no município são apresentados no Quadro 

9.3.3-44. Dentre eles, destaca-se a concentração do n° de matrículas no Ensino 

Fundamental, que representa 54,57% das matrículas e também a elevada taxa de 

aprovação (92,7%). Já o Ensino Médio representa 15,46% das matrículas e apresenta a 

menor taxa de aprovação (86,9%). É no Ensino Médio que existe a maior taxa de evasão 

(2,7%) e a segunda maior taxa de reprovação (10,3%) dentre os municípios estudados, 

ficando atrás apenas de Indaiatuba. A tabela traz os dados aglutinados das redes pública 

e particular. 

 

Quadro 9.3.3-44. Perfil sobre educação no Município de Itu. 

Indicadores Nº de 

matrículas 

(2008) 

Taxa de 

aprovação 

(2008) 

Taxa de 

reprovação 

(2008) 

Taxa de 

evasão 

(2008) 

Nº de alunos 

concluintes 

(2008) 

Educação infantil 6.717 - - - - 

Pré-escola 5.874 - - - - 

Ensino fundamental 22.930 92,7 6,7 0,6 2.074 

Ensino Médio 6.498 86,9 10,3 2,7 1.511 

Fonte: SEADE, 2010.            (-) Dado inexistente 
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Para o indicador emprego, diferenciando-se dos outros três municípios da AID, 

observa-se em Itu uma forte participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços 

(36,95%), valor acima da média para a Região Administrativa de Sorocaba (36%), mas 

abaixo da média do Estado (50,53%), apresentados na Figura 9.3.3-38. O segundo setor 

mais representativo quanto a participação dos vínculos empregatícios é o da Indústria 

(36,61%), seguido do setor de Comércio (21,07%). 

 

Fonte: SEADE, 2010. 

Figura 9.3.3-38. Importância do setor de Serviços nos vínculos empregatícios no 

Município de Itu. 

 

Quanto ao indicador Rendimento, Itu apresentou, para o ano de 2009, valores 

salariais superiores à média para a RA de Sorocaba, mas inferiores para o Estado de São 

Paulo (Quadro 9.3.3-45) Os rendimentos médios mais elevados se concentram 

principalmente na Indústria (1.992,88), que se destaca como o melhor salário dentre os 

municípios da AID, seguida pelo setor de Serviços (1.368,83) e Construção Civil 

(1.230,24). 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

640 

Quadro 9.3.3-45. Indicadores na de Emprego e Rendimento para o Município de Itu. 

Indicadores Ano Município Região 

Adm. 

Estado 

Participação dos Vínculos Empregatícios na 

Agropecuária no Total de Vínculos ( %) 

2009 2,6 9,18 3,08 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria no 

Total de Vínculos (%) 

2009 36,61 31,3 22,47 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Construção 

Civil no Total de Vínculos (%) 

2009 2,76 2,98 4,69 

Participação dos Vínculos Empregatícios no Comércio 

no Total de Vínculos (%) 

2009 21,07 20,58 19,23 

Participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços 

no Total de Vínculos (%) 

2009 36,95 35,95 50,53 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Agropecuária (Em reais correntes) 

2009 824,57 767,25 930,66 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Indústria (Em reais correntes) 

2009 1.992,88 1.742,14 2.076,16 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Construção Civil (Em reais correntes) 

2009 1.230,24 1.122,66 1.400,71 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no 

Comércio (Em reais correntes) 

2009 1.119,23 993,91 1.296,69 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos 

Serviços (Em reais correntes) 

2009 1.368,83 1.367,74 1.885,02 

Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios 

(Em reais correntes) 

2009 1.526,74 1.345,56 2.076,16 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Os indicadores da área da saúde no município podem ser observados no quadro 

9.3.3-46. A taxa de Natalidade do município é maior quando comparada com a taxa da 

Região Administrativa de Sorocaba e do Estado, o que pode ser explicado pela taxa de 

fecundidade também elevada se comparada às duas regiões. 

As taxas de mortalidade infantil e na infância do município são menores que as 

taxas da RA de Sorocaba e do Estado, no entanto a taxa de mortalidade da população 

entre 15 e 34 anos apresenta-se com percentual superior (137,9).  

Quanto ao percentual de Leitos SUS (coeficiente por mil habitantes), o 

município se destaca com um valor bem acima da Região Administrativa de Sorocaba e 
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do Estado, sendo o único município da AID que segue a relação internacionalmente 

considerada como ideal de cinco leitos gerais por mil habitantes. 

 

Quadro 9.3.3-46. Indicadores da Saúde para o Município de Itu. 

Indicadores Ano Município 
Região 

Adm. 
Estado 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2007 14,88 14,46 14,65 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 

e 49 anos) 

2007 52,5 51,92 51,55 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2007 11,37 14,65 13,07 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos 

vivos) 

2007 14 17,33 15,20 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos 

(Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 137,9 123,34 127,50 

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais 

(Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 3.964,67 4.007,18 3.750,80 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (%) 2007 8,45 9,28 7,31 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-natal 

(%) 

2007 77,84 81,36 75,73 

Partos Cesáreos (%) 2007 50,92 49,47 55,36 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (%) 2007 8,25 8,62 9,09 

Gestações Pré-termo (%) 2007 9 7,93 8,25 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 2007 5,64 2,74 1,98 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

O Município de Itu conta com 50 estabelecimentos de saúde, sendo que 26 são 

públicos e 38 possuem atendimento ambulatorial. Quanto ao número de leitos para 

internação, são 553 leitos no município. O perfil da saúde no município é apresentado 

no Quadro 9.3.3-47. 

javascript:AbreNota(%22813%22)
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Quadro 9.3.3-47. Perfil da saúde no Município Itu. 

Estabelecimentos de Saúde  2005 50 

Estabelecimentos de Saúde Público 2005 26 

Estabelecimentos de Saúde SUS 2005 31 

Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde  2005 553 

Estabelecimentos de Saúde com atendimento ambulatorial  2005 38 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS - Ambulatorial 2005 26 

Estabelecimentos de Saúde que prestam serviço ao SUS UTI/CTI 2005 1 

Total de despesas municipais com saúde (em reais de 2008)* 2008 47.055.887 

Fontes: IBGE, 2010 e *SEADE, 2009. 

 

Dentre os indicadores de habitação e infraestrutura urbana, o indicador 

Domicílios com Infra-estrutura Interna Urbana Adequada apresenta valor inferior a RA 

e para o Estado de São Paulo, no entanto o indicador Domicílios com Infra-estrutura 

Interna Urbana Adequada é superior a ambas as regiões.  

O indicador Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento também se destaca 

positivamente, com uma média bem maior que a RA e o Estado. Os referidos 

indicadores podem ser observados no Quadro 9.3.3-48. 

 

Quadro 9.3.3-48. Indicadores de Habitação e Infraestrutura Urbana para o Município 

de Itu. 

Indicadores Ano Município Região 

Adm. 

Estado 

Domicílios com Espaço Suficiente (%) 2000 81,72 83,69 83,16 

Domicílios com Infra-estrutura Interna Urbana Adequada ( 

%) 

2000 94,93 91,44 89,29 

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (%) 2000 98,49 98,5 98,90 

Abastecimento de Água - Nível de Atendimento (%) 2000 97,33 97,66 97,38 

Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (%) 2000 95,45 90,75 85,72 

Esgoto Sanitário Tratado (%) 2003 80 NA NA 

Lixo Domiciliar/Comercial Destinado a Formas 

Sanitariamente Recomendáveis (%) 

2003 100 NA NA 

Fonte: SEADE, 2010.                                                  (NA) não se aplica 

 

Com relação à infraestrutura urbana do município de Itu, é preciso destacar os 

inúmeros problemas com a disponibilidade de água para o abastecimento urbano. A 
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falta de água em Itu está muito relacionada com desenvolvimento rápido do município, 

principalmente entre as décadas de 70 e 90, quando o crescimento médio populacional 

foi de 180% e o industrial de 64%. (SAAE, 1998 apud EYMAEL, 2005). 

Em 1996, segundo o cadastro da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental o município com mais indústrias cadastradas na UGRHI 10 é Sorocaba com 

889 seguido por Itu com 479 indústrias. (REDE..., 2008) 

Além disso, Itu, juntamente com Boituva, Porto Feliz, Salto e Tietê possuem 

uma ligação com a região metropolitana de São Paulo através do Rio Tietê que chega a 

eles em péssimas condições de qualidade, com espuma e mau cheiro e, tais condições 

impossibilitam o abastecimento público através do rio. (REDE..., 2008) 

Apesar da preocupação com o Rio Tietê, a sub-bacia do Médio Tietê Superior, 

da qual Itu faz parte, não se manifestou a favor do rio, a sub-bacia não faz a destinação 

correta de aproximadamente 30% dos resíduos sólidos urbanos e o lançamento de 

efluente urbano que possui pequena remoção tem como destino o Rio Tietê e outros rios 

pertencentes a outras sub-bacias como o Rio Jundiaí. A degradação por efluentes dos 

rios é ainda agravada pelas indústrias de curtume e de bebidas presentes na região que 

não tratam seus efluentes, além dos setores avícolas ligados à agroindústria. (REDE..., 

2008) 

Em relação ao abastecimento público de água no município, é preciso destacar 

que a captação é predominantemente superficial. Um fator de grande importância para a 

quantidade e qualidade do recurso hídrico nesta região encontra-se relacionado ao uso e 

ocupação do solo na área da bacia hidrográfica. Cabe lembrar aqui que a ocupação 

desordenada em áreas de mananciais, retirada de mata ciliar, problemas de erosão do 

solo, assoreamento, uma rede deficiente de infraestrutura sanitária e de estação de 

tratamento, despejo de efluentes in natura nos rios são alguns dos exemplos dos 

processos de ocupação territorial inadequada que influenciam direta e indiretamente nas 

condições da qualidade das águas dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos no 

município de Itu (KUNITAKE, 2008). 

Conforme registros do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de 

São Paulo (DAEE) há no município de Itu 174 poços subterrâneos cadastrados, dos 

quais 25 estão desativados. Considerando apenas os poços em operação, Kunitake 

(2008) constatou uma profundidade média de 154,03 metros e uma vazão de exploração 

média de 9,45 m³/dia.  
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A maioria dos poços cadastrados pertence a empresas, tais como a Schincariol, 

uma empresa do ramo de bebidas, por exemplo, que possui 28 poços cadastrados, com 

vazão média de 21,22 m³/dia.  

Pode-se perceber, então, que os mananciais de captação para abastecimento 

público no município de Itu estão bastante prejudicados, pois neles há a presença de 

muitas atividades impactantes, como área industrial, aterro sanitário e até um depósito 

de material radioativo da antiga Nuclebras, o que demonstra a possível falta de 

estratégias políticas e de planejamento urbano e ambiental coordenados para o 

município, permitindo assim a ocorrência de vários impactos ambientais adversos nas 

áreas da micro-bacias (KUNITAKE, 2008). 

O Quadro 9.3.3-49 apresenta um diagnóstico do serviço de águas de Itu. 

 

Quadro 9.3.3-49. Diagnóstico do serviço de água no Município de Itu para o ano de 

2006. 

TOTAL 

População atendida pelo 

serviço de água 

Volume de Água 

Produzido 
Tratada 

Consumido 
Total Urbana Em ETAs Desinfecção 

Hab. Hab. Hab. 1000m
3
/ano 1000m

3
/ano 1000m

3
/ano 1000m

3
/ano 

156.100 138.517 138.517 19.296 19.285 11 8.663 

       

Indíce de 

Atend. 

Total de 

água 

Indíce de 

Atend. 

Urbano de 

água 

Indíce de 

Consumo 

de água 

Consumo 

médio per 

capta de 

água 

Indice de 

perdas na 

distribuição 

Indice 

bruto de 

perdas 

lineares 

Indice de 

perdas por 

ligação 

% % % 1/hab.dia % M3/dia km 1/dia lig 

88,74 96,80 47,63 172,71 52,37 47,27 591,32 

Fonte: (KUNITAKE, 2008). 
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Através dos dados informados, pode-se constatar que há uma grande diferença 

entre o volume de água captado (31.765,8624 (1000m³/ano)), tratado (19.296 

(1000m³/ano)) e efetivamente consumido (8.663 (1000m³/ano)) de água, o que nos leva 

a inferir que a perda de água ocorre desde a sua captação até o seu destino final 

A demanda verificada para o dia de maior consumo é uma vazão de 850 l/s de 

água captada, enquanto que a capacidade máxima garantida pelos mananciais, 

respeitando cerca de 20% de passagem de água, é de 562 l/s, o que nos demonstra um 

déficit de 288 l/s de água (FGV, 2000 apud EYMAEL, 2005). 

Em 1991, por exemplo, ficou constado um déficit de 40.000 m³/dia para uma 

população de 108.000 habitantes, e esse valor só tenderia a aumentar com o crescimento 

da população e das indústrias no município. (FGV, 2000 apud EYMAEL, 2005). 

Deste modo, nota-se que a falta de planejamento urbano e ambiental integrados e 

de ações coordenadas no município é um dos aspectos da política municipal que deve 

ser considerado no que tange às alternativas que deveriam ser levadas em conta para a 

resolução do problema da escassez de água. 

O perfil da criminalidade no Município de Itu, de acordo com os dados da 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2010), está descrito no Quadro 9.3.3-

50. O número de 1.774 furtos consumados se destaca, seguido do número de furtos de 

veículos consumados (466) e roubos consumados (390). 

 

Quadro 9.3.3-50. Criminalidade no Município de Itu. 

Homicídio culposo 2007 37 

Homicídio doloso 2007 19 

Tentativa de homicídio 2007 21 

Furto consumado 2007 1.774 

Roubo consumado 2007 390 

Furto de veículos consumado 2007 466 

Roubo de veículos consumado 2007 390 

Latrocínio 2007 1 

Tráfico de entorpecentes 2007 104 

Fonte: SEADE, 2010.                                                                                                   

 

Os indicadores de Condições de Vida para o Município de Itu são representados 

pelo Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), dimensionados pela riqueza, 
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longevidade e escolaridade, e que podem ser observados no Quadro 9.3.3-51. Em 

2006, o município pertencia ao Grupo 2, com características de alta riqueza, média 

longevidade e baixa escolaridade.  

Na dimensão da riqueza o município classifica-se acima da média da RA de 

Sorocaba e ligeiramente abaixo do Estado; já na dimensão longevidade, apesar de 

classificado como médio, apresenta valores mais altos que a RA e o Estado. Na 

dimensão escolaridade, tida como baixa no IPRS, sua média equivale ao valor obtido 

pela RA de Sorocaba e se estabelece 11 pontos acima do índice do Estado de São Paulo. 

O valor do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em 2000 para Itu é 

de 0,815, valor inferior ao encontrado para o Estado de São Paulo (0,820). No entanto, 

ambos enquadram-se na categoria “c” (alto desenvolvimento humano).  

Quanto aos demais indicadores: Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do 

Salário Mínimo e Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do Salário Mínimo, o 

município possui percentuais inferiores aos registrados para a Região de Governo e 

Estado de São Paulo, mas quanto a Renda per Capita, apresenta média entre ambas as 

regiões. 

Quadro 9.3.3-51. Indicadores de Condições de Vida para o município de Itu. 

Indicador Ano Município Região 

de Gov. 

Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - 

Dimensão Riqueza  

2006 60 45 61 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - 

Dimensão Longevidade  

2006 71 70 65 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS - 

Dimensão Escolaridade  

2006 63 63 44 

 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS  

2006 Grupo 2 - Municípios que, 

embora com níveis de riqueza 

elevados, não exibem bons 

indicadores sociais 

NA NA 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 

IDHM  

2000 0.815 ... ... 

Renda per Capita (Em salários mínimos) 2000 2,78 2,17 2,92 

Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do Salário 

Mínimo (Em %) 

2000 4,35 6,05 5,16 

Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do Salário 

Mínimo (Em %) 

2000 9,59 15,01 11,19 

Fonte: SEADE, 2010.           (NA) não se aplica                           (...) dado não disponível. 
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Perfil Socioeconômico - Município de Salto 

 

Na área de educação, o Município de Salto apresenta uma taxa de analfabetismo 

menor que a Região Administrativa de Sorocaba e que o Estado de São Paulo, como 

pode ser observado no Quadro 9.3.3-52 junto a outros indicadores. 

 

Quadro 9.3.3-52. Indicadores de Educação para o Município de Salto. 

Indicadores Ano Município Região 

Adm.  

Estado  

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais ( %) 2000 6,35 8,1 6,64 

Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos  2000 7,15 6,84 7,64 

População de 25 anos e mais com menos de 8 anos de estudo 

(%) 

2000 
61,33 64,66 55,55 

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo ( %) 2000 37,29 35,12 41,88 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Outros dados sobre educação estão expostos no Quadro 9.3.3-53 para melhor 

visualização e comparação dos mesmos. O número de matrículas está concentrado no 

Ensino Fundamental, que detém também, maior taxa de aprovação e menores taxas de 

reprovação comparadas com as taxas para o Ensino Médio. É importante enfatizar que 

Salto apresenta as menores taxa de evasão, tanto para o Ensino Fundamental quanto 

para Ensino Médio, quando comparado aos demais municípios da AID. 

 

Quadro 9.3.3-53. Perfil sobre educação no Município de Salto. 

Indicadores Nº de 

matrículas 

(2008) 

Taxa de 

aprovação 

(2008) 

Taxa de 

reprovação 

(2008) 

Taxa de 

evasão 

(2008) 

Nº de alunos 

concluintes 

(2008) 

Educação infantil 2.795 - - - - 

Pré-escola 1.842 - - - - 

Ensino fundamental 16.214 97,2 2,7 0,1 1.506 

Ensino Médio 4.606 89,5 9,4 1,1 1.107 

Fonte: SEADE, 2010.               (-) Dado inexistente 
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Para os indicadores de Emprego, observa-se uma forte participação do município 

nos Vínculos Empregatícios na Indústria, assim como Cabreúva e Indaiatuba, com valor 

bem acima da média para a Região Administrativa de Sorocaba e mais que o dobro para 

o Estado (Figura 9.3.3-39). 

Fonte: SEADE, 2010. 

Figura 9.3.3-39. Importância da Indústria nos vínculos empregatícios no Município de 

Salto. 

 

Quanto aos indicadores de Emprego e Rendimento, Salto diferencia-se com 

baixíssimos valores de participação dos vínculos empregatícios na agropecuária e 

construção civil, ficando bem abaixo das médias da RA de Sorocaba, do Estado e dous 

outros três municípios da AID. Os empregos distribuem-se fundamentalmente no setor 

da Indústria, Comércio e Serviços (Quadro 9.3.3-54).  

Os valores salariais para a Indústria, Construção Civil e Serviços são inferiores 

as média da RA e do Estado, enquanto para a Agropecuária é superior a ambos. O 

Rendimento Médio no total de vínculos empregatícios de Salto (1.445,04) é maior que a 

média obtida pela RA de Sorocaba (1.345,56), mas menor que a média do Estado de 

São Paulo (2.076,16). 
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Quadro 9.3.3-54. Indicadores na de Emprego e Rendimento para o Município de Salto. 

Indicadores Ano Município Região 

Adm. 

Estado 

Participação dos Vínculos Empregatícios na 

Agropecuária no Total de Vínculos ( %) 

2009 0,91 9,18 3,08 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Indústria no 

Total de Vínculos (%) 

2009 47,33 31,3 22,47 

Participação dos Vínculos Empregatícios na Construção 

Civil no Total de Vínculos (%) 

2009 0,5 2,98 4,69 

Participação dos Vínculos Empregatícios no Comércio 

no Total de Vínculos (%) 

2009 20,81 20,58 19,23 

Participação dos Vínculos Empregatícios nos Serviços 

no Total de Vínculos (%) 

2009 30,45 35,95 50,53 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Agropecuária (Em reais correntes) 

2009 1.035,35 767,25 930,66 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Indústria (Em reais correntes) 

2009 1.680,58 1.742,14 2.076,16 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios na 

Construção Civil (Em reais correntes) 

2009 960,12 1.122,66 1.400,71 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios no 

Comércio (Em reais correntes) 

2009 1.247,80 993,91 1.296,69 

Rendimento Médio nos Vínculos Empregatícios nos 

Serviços (Em reais correntes) 

2009 1.233,93 1.367,74 1.885,02 

Rendimento Médio no Total de Vínculos Empregatícios 

(Em reais correntes) 

2009 1.445,04 1.345,56 2.076,16 

Fonte: SEADE, 2010. 

Os indicadores da área da saúde no município podem ser observados no Quadro 

9.3.3-54. As taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade infantil e na infância do 

município são inferiores quando comparada com a Região Administrativa de Sorocaba e 

ao Estado, o que demonstra a tendência da diminuição de filhos por mulher e a melhora 

na área da saúde.  

As taxas de mortalidade da população entre 15 e 34 anos e de 60 anos e mais 

apresentam-se com valores mais elevados que a RA de Sorocaba e o Estado. Quanto ao 

percentual de Leitos SUS (coeficiente por mil habitantes), Salto (1,81) se destaca com 

um valor bem abaixo da Região Administrativa de Sorocaba (2,74) e do Estado (1,98), 

sendo mais um município da AID que não segue a relação internacionalmente 

considerada como ideal de cinco leitos gerais por mil habitantes (Quadro 9.3.3-55).
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Quadro 9.3.3-54. Indicadores da Saúde para o Município de Salto. 

Indicadores Ano Município 
Região 

Adm. 
Estado 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2007 13,16 14,46 14,65 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 

e 49 anos) 

2007 46,07 51,92 51,55 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2007 12,02 14,65 13,07 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos 

vivos) 

2007 14,14 17,33 15,20 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos 

(Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 142,66 123,34 127,50 

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais 

(Por cem mil habitantes nessa faixa etária) 

2007 4.332,13 4.007,18 3.750,80 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (%) 2007 8,98 9,28 7,31 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-natal 

(%) 

2007 81,95 81,36 75,73 

Partos Cesáreos (%) 2007 56,4 49,47 55,36 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (%) 2007 8,07 8,62 9,09 

Gestações Pré-termo (%) 2007 8,08 7,93 8,25 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 2007 1,81 2,74 1,98 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Quadro 9.3.3-55. Perfil da Saúde no município de Salto (2008). 

Leitos SUS 180 

Leitos SUS (para cada mil habitantes) 1,68 

Unidades de atenção básica de saúde 10 

Total de despesas municipais com saúde (R$)* 40.772.532 

        Fonte: SEADE, 2010. 

 

Dentre os indicadores de habitação e infraestrutura urbana, o indicador 

Domicílios com Espaço Suficiente aparece com média inferior a RA de Sorocaba e ao 

Estado de São Paulo, mas o indicador de Domicílios com Infraestrutura Interna Urbana 

Adequada apresenta valor superior a ambas as regiões.   

O município de Salto apresenta valores elevados para o atendimento de água e 

esgoto sanitário. Os referidos indicadores podem ser observados no Quadro 9.3.3-56. 
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Quadro 9.3.3-56. Indicadores de Habitação e Infraestrutura Urbana para o Município 

de Salto. 

Indicadores Ano Município Região 

Adm. 

Estado 

Domicílios com Espaço Suficiente (%) 2000 79,68 83,69 83,16 

Domicílios com Infra-estrutura Interna Urbana Adequada ( %) 2000 95,72 91,44 89,29 

Coleta de Lixo - Nível de Atendimento (%) 2000 98,57 98,5 98,90 

Abastecimento de Água - Nível de Atendimento (%) 2000 98,03 97,66 97,38 

Esgoto Sanitário - Nível de Atendimento (%) 2000 92,53 90,75 85,72 

Esgoto Sanitário Tratado (%) 2003 - NA NA 

Lixo Domiciliar/Comercial Destinado a Formas Sanitariamente 

Recomendáveis (%) 

2003 - NA NA 

Fonte: SEADE, 2010.              (-) Dado inexistente                               (NA) não se aplica 

 

Salto juntamente com Itu são os município de maior porte dentre os estudados e 

estão praticamente conurbados. Assim como os anteriores, Salto apresenta gravíssimos 

problemas de disponibilidade hídrica gerados principalmente pelas altas cargas 

poluidoras e falta de planejamento urbano. 

Situada na foz do rio Jundiaí, a cidade de Salto tem sido extremamente 

prejudicada, pois embora esteja cercada por rios relativamente caudalosos (Jundiaí e 

Tietê), eles não apresentam condições de tratamento por métodos convencionais, 

tornando inviável seu uso para o abastecimento público. A falta de água tem sido um 

problema constante na cidade, atingindo principalmente a população menos favorecida. 

As taxas de água e esgoto têm sofrido aumentos sucessivos sob argumento da 

necessidade de construção de uma estação de tratamento de esgotos e para solucionar o 

problema recorrente de falta de água. Mas o que a população não sabe é que as 

iniciativas individuais do município pouco valerão, principalmente porque o problema 

de Salto é gerado pelos lançamentos que ocorrem a montante. Além disso, as perdas no 

sistema de distribuição de água são muito altas na cidade e o cadastro da rede de 

abastecimento não existe (NEVES & CARDOSO, 2006). 

A partir da segunda metade da década de 1960, o Ribeirão Piraí passou a ser o 

principal manancial para abastecimento do município de Salto. Ainda hoje a captação 

do Piraí é feita na Fazenda Guarujá, por recalque até a ETA Bela Vista. Mais de 75% da 

água que abastece Salto é proveniente do Piraí.  
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Salto também tem como ponto de captação de água para abastecimento público 

o Ribeirão Bauru e Lagoa Conceição, cujo volume captado segue para uma Estação de 

Tratamento de Água (ETA), onde a água é tratada por processo de tratamento 

convencional, ou seja, por processo de floculação, decantação, filtração, correção de 

pH, desinfecção (cloração) e fluoretação. 

O município tem um consumo de água per capita bastante elevado, com 300 

L/hab.dia e apresenta perdas globais estimadas em 40%. Salto possui uma capacidade 

instalada para produção de água tratada de cerca de 38.000 m³ por dia e o consumo 

mensal de água tratada faturada pelo Serviço de Água e Esgoto (SAAE) no município é 

de aproximadamente 600.000 m³ por mês (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO, 

2010). 

O Relatório de Situação das bacias PCJ 2008 - 2011 mostra que a partir dos 

dados de captação superficial e subterrânea para abastecimento público; dos dados da 

população atendida por rede de abastecimento e do índice de perdas globais de cada 

município, foi possível traçar um cenário de consumo de água no município (Quadro 

9.3.3-57 a Quadro 9.3.3-60 

Quadro 9.3.3-57. Vazões captadas (m³/s) para abastecimento público urbano em 2003. 

Município Captação subterrânea Captação superficial Consumo bruto 

Salto 0 0,360 0,360 

Fonte: Relatório de Situação 2002/2003 e SABESP. 

 

Quadro 9.3.3-58. Dados dos sistemas de abastecimento de Salto para 2006. 

Município 
População 

Urbana 

Indice de 

Atendimento 

(%) 

Indice de 

perdas globais 

(%) 

Consumo liq. 

per capta 

(L/hab.dia) 

Salto 98.616 99,20 23,69 242,5 

Fonte: população – SEADE e IBGE; índice de atendimento – PNSB; índice de perdas – Rel.de Situação 

2004-2006. 

 

Quadro 9.3.3-59. Projeção das vazões captadas (m³/s) para abastecimento público sem 

metas de redução e uso racional da água.  

Município 2005 2007 2011 

Salto (sem metas de redução) 0,377 0,393 0,432 

Salto (sem metas de redução) 0,377 0,393 0,432 

Fonte: Relatório de Situação 2004/2006 e SABESP. 
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Quadro 9.3.3-60. Estimativa da produção futura de resíduos sólidos. 

Município 
Produção diária de resíduos sólidos (ton/dia) 

2007 2011 Após 2016 

Salto 51,0 57,2 69,8 

Fonte: Relatório de Situação 2004/2006 e SABESP. 

 

A carga remanescente do sistema de coleta, afastamento e tratamento dos 

esgotos foi estimada levando-se em conta a carga potencial e remanescente de cada 

município em cada sub-bacia que o serve, através da compilação de dados da SABESP 

e CETESB. O Quadro 9.3.3-61 apresenta os dados atualizados para o ano de 2010. 

 

Quadro 9.3.3-61. Dados utilizados do sistema sanitário, atualizados para 2005. 

Município Consessão 
Coleta Tratam. 

Pop. 

Urb. 

Carga 

potencial 

total 

Carga 

reman. 

total 

Corpo 

receptor 

(%) (%) 2010 (kgDBO/dia) (kgDBO/dia) 

Salto DAE 98 70 105.569 5.661 2.321 
Rio 

Jundiaí e 

Tietê 

Fonte: CETESB, 2004; SABESP, 2005; SEADE, 2004. 

 

Em 2005 Salto tinha 0% do esgoto tratado, hoje o percentual é de 70%. Até 

pouco tempo atrás, o município despejava quase seis milhões de litros de esgoto, sem 

tratamento, todos os dias nos rios Tietê e Jundiaí. Atualmente o sistema de saneamento 

de Salto conta hoje com três estações de tratamento de água cuja produção gira em 

torno de 1.400 m³ por hora. Possui aproximadamente 15.000 m³ de armazenamento de 

água tratada distribuídos em nove centros de reservação espalhados pelo município. 

Estes reservatórios localizados em pontos estratégicos garantem o abastecimento em 

tempo integral de água tratada a 98% dos cidadãos do município. O município possui 

cerca de 240 km de redes de abastecimento de água e 95% dos domicílios possuem 

coleta de esgoto (PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO, 2010). 

De acordo com o SAAE (2010), mais três estações elevatórias já estão sendo 

construídas, no entanto, para que 100% do esgoto seja implantado, vai ser preciso 

implantar outras seis estações.  

No Plano Diretor, são citadas como diretrizes para a política de saneamento 

ambiental: disciplinar a ocupação de áreas de nascentes; definir instrumentos para 
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induzir a ocupação das áreas de drenagem por parques e áreas de recreação; 

implementar medidas para prevenir as enchentes; fiscalizar os processos de geração de 

resíduos sólidos, promover a sustentabilidade ambiental na gestão dos resíduos; 

reciclagem dos resíduos pertinentes e compostagem dos resíduos orgânicos; estimular a 

separação do lixo e a redução dos resíduos; eliminar os depósitos inadequados; 

promover a recuperação das áreas degradadas ou contaminadas; responsabilizar o setor 

empresarial pela destinação dos resíduos pós-consumo; estimular a reciclagem de 

resíduos da construção civil; estabelecer metas de regularidade e qualidade do sistema 

de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto; reduzir a vulnerabilidade da 

contaminação da água potável por infiltração de esgoto; reduzir os desperdícios de água; 

formular política de controle de lançamento de esgoto clandestino; exigir o controle e o 

tratamento de cargas poluentes pelos empreendimentos geradores; coletar, afastar e 

tratar o esgoto doméstico da área urbana e de expansão urbana de todo o município; 

construção de emissários de esgoto para servir a margem esquerda do Rio Tietê 

(GOMES, 2009). 

O perfil da criminalidade no Município de Salto está descrito no Quadro 9.3.3-

62. Dentre os quatro municípios da AID, Salto se destaca com o segundo menor índice 

de ocorrências policiais, ficando atrás apenas de Cabreúva, no entanto, tem mais que o 

dobro de habitantes. 

 

Quadro 9.3.3-62. Criminalidade no Município de Salto. 

Homicídio culposo 2007 6 

Homicídio doloso 2007 19 

Tentativa de homicídio 2007 22 

Furto consumado 2007 642 

Roubo consumado 2007 269 

Furto de veículos consumado 2007 343 

Roubo de veículos consumado 2007 2 

Latrocínio 2007 1 

Tráfico de entorpecentes 2007 80 

Fonte: SEADE, 2010. 

 

Finalmente, quando se analisa os indicadores de Condições de Vida para o 

município de Salto, como o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), nota-se 
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que em 2006, o município pertencia ao Grupo 1, com características de alta riqueza, 

média longevidade e média escolaridade. 

Na dimensão da riqueza o município classifica-se acima da média da RA de 

Sorocaba e abaixo do Estado; já nas dimensões longevidade e escolaridade, apesar de 

classificado como médio, Salto apresenta valores mais altos que a RA e o Estado. Na 

dimensão escolaridade, tida como média no IPRS se estabelece 22 pontos acima do 

índice do Estado de São Paulo (Quadro 9.3.3-63). 

Quanto aos demais indicadores: Domicílios com Renda per Capita até 1/4 do 

Salário Mínimo e Domicílios com Renda per Capita até 1/2 do Salário Mínimo, o 

município possui percentuais inferiores aos registrados para a RA e Estado de São 

Paulo, o que é positivo, pois representa um menor número de famílias vivendo com 

rendas tão baixas.  

Quadro 9.3.3-63. Indicadores de Condições de Vida para o município de Salto. 

Indicador Ano Município Região de 

Gov. 

Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS - Dimensão Riqueza  

2006 50 45 61 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS - Dimensão Longevidade  

2006 71 70 65 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS - Dimensão Escolaridade  

2006 66 63 44 

 

Índice Paulista de Responsabilidade 

Social - IPRS  

2006 Grupo 1 - 

Municípios com 

nível elevado de 

riqueza e bons níveis 

nos indicadores 

sociais 

NA NA 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - IDHM  

2000 0.809 ... ... 

Renda per Capita (Em salários mínimos) 2000 2,27 2,17 2,92 

Domicílios com Renda per Capita até 1/4 

do Salário Mínimo (Em %) 

2000 3,94 6,05 5,16 

Domicílios com Renda per Capita até 1/2 

do Salário Mínimo (Em %) 

2000 9,14 15,01 11,19 

Fonte: SEADE, 2010.                       (NA) não se aplica           (...) dado não disponível. 
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Caracterização das Propriedades, da População e das Atividades Socioeconômicas 

Afetadas pelo Empreendimento 

 

 Para caracterização das propriedades, da população e das atividades nas 

propriedades que serão afetadas pela possível implantação da barragem e seu respectivo 

reservatório foram realizadas as seguintes atividades: 

 Levantamento de campo com entrevista de funcionários e proprietários dos sítios 

e fazendas que serão afetados; 

 Aplicação de questionário aos funcionários e proprietários dos sítios e fazendas 

que serão afetados; 

 Realização de análise de imagem aérea de alta resolução, fornecida pela empresa 

GEOSIG Engenharia Ltda, de 18/02/2009 da Digital Global Inc, para 

identificação de locais com atividades socioeconômicas e construções; 

 Levantamento das atividades minerárias existentes na ADA, que serão afetadas 

pela implantação do empreendimento, por meio de consulta ao banco de dados 

do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e da Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

A partir dos resultados do levantamento de campo e das informações do projeto 

básico pode-se verificar os dados do quadro 9.3.3-64, referente ao empreendimento. 

 

Quadro 9.3.3-64. Informações das áreas de preservação permanente e do reservatório. 

Tipo de Informação Área (ha) 

Área Total do reservatório 151,50 

Nova Área de Preservação Permanente (APP) com o reservatório 148,30 

Total da Área afetada das propriedades 299,80 

Área no Município de Itu 

Área de inundação 98,50 

Nova Área de Preservação Permanente (APP) 80,60 

Total 179,10 

Área no Município de Salto 

Área de inundação 53,0 

Nova Área de Preservação Permanente (APP) 67,70 

Total 120,70 
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 Pode-se levantar que as propriedades que serão afetadas são as relacionadas no 

quadro 9.3.3-65 com a qualificação de sua denominação, matrícula e proprietários. 

 

Quadro 9.3.3-65. Dados sobre as propriedades que serão afetadas pelo 

empreendimento. 

Nome da 

Propriedade 
Matrícula Proprietários 

Fazenda Monte 

Belo – Gleba 2 

80.646 - Oficial de Registro 

de Imóveis da Comarca de Itu 

 João Baptista de Mattos Pacheco 

 Eduardo Pacheco e Silva e sua esposa Ida de 

Sampaio Pacheco e Silva 

 José Caio Pacheco e Silva e sua esposa Maria 

Lucia Penteado Pacheco e Silva 

Fazenda Pedra 

Branca 

18.127 - Oficial de Registro 

da Comarca de Salto 

 Alberto Meirelles de Siqueira e sua esposa 

Creusa Meirelles de Siqueira 

Fazenda Piraí 

8.722 – Cartório de Registro 

de Imóveis e Anexos da 

Comarca de Itu 

 Heloisa Therezinha Testa  

Sítio Bom Viver 
4.758 - Oficial de Registro da 

Comarca de Salto 

 Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho e sua 

esposa Noélia Capelo Pinheiro 

Sítio Pedra 

Branca 

16.898 - Oficial de Registro 

da Comarca de Salto 

 Maria de Lourdes Bergamini 

 Irma Bergamini Scalett e seu marido Indalécio 

Scalett 

 Raymundo Bergamini e sua esposa Maria 

Bolonhezi Bergamini 

 Adélio Bergamini e sua esposa Maria Aparecida 

Bertelli Bergamini 

 Rinaldo Bergamini 

 Fátima Aparecida Bergamini Carboni e seu 

marido Luiz Carlos Carboni 

Sítio Piraí 
1.104 Oficial de Registro de 

Imóveis da Comarca de Salto 

 Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho e sua 

esposa Noélia Capelo Pinheiro 

Fazenda 

Conceição 

Sem informações até o 

momento 
Sem informações até o momento 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com aplicação de questionários 

aos funcionários e proprietários dos sítios e fazendas afetadas pelo empreendimento. 
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QUESTIONÁRIO 1 

1) Nome: Maria de Lourdes Bergamine –Data: 02/12/2010 

2) Endereço (residencial): Sítio Pedra Branca, n. 4.800 - Bairro Pedregulho, Salto, SP  

3) Telefone contato: (11) 4029-5446 4) Idade: 69 anos 5) Gênero:  Masculino X 

Feminino 6) Profissão: Aposentada    7) Escolaridade: 1º grau completo   8) Você é 

proprietário da área ? SIM, uma das proprietárias do Sítio Pedra Branca    9) Você é 

Residente o local ? Sim, há 69 anos. 

10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM 11) Que tipo de negócio ? Criação de 

gado, galinha e ganso   12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM 13) 

Qual valor médio dessa renda ? Depende, não é constante 

14) Você possui outra renda além da obtida com a propriedade ? SIM, 

aposentadoria 

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? Não sabe informar 

16) Existem funcionários na propriedade ? SIM  17) Quantos ? 1 funcionário + 5 

pessoas dependentes 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? Não sabe 

19) Quantos ? Não se aplica. 

20) Você pretende utilizar a propriedade para outros fins após a construção da 

barragem ? Não sabe.   21) Qual seria a finalidade ? Não sabe. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Não sabe. 23) Quantos ? Não sabe. 

24) Você está ciente do por que será construída a barragem ? SIM 

25) Qual será o objetivo da construção da barragem ? Utilizar a água. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? SIM 

Por que ? viveu a vida inteira neste local, que tem um valor sentimental muito grande. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? NÃO.   Qual seria esse ganho ? Nenhum 

29) Você acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? NÃO  

Quais seriam esses ganhos ?  Nenhum 
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30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Totalmente Contra 

Observações: A Sra. Maria de Lourdes gostaria de que pelo menos as casas não fossem 

alagadas e que não tivessem que ser removidos do local. 

Características da residência principal (sede): a residência possui 2 quartos, sendo 1 

suíte, 2 salas, 1 cozinha, 1 lavanderia e 1 banheiro. 

Características da residência extra (onde moram 1 casal, com 1 criança): a 

residência possui 1 quarto, 1 sala e 1 cozinha. 

 

QUESTIONÁRIO 2 

1) Nome: Márcia Regina Baqueta –Data: 02/12/2010 

2) Endereço (residencial): Bairro Pedregulho, Salto, SP   3) Telefone contato: (11) 

9874-3423 

4) Idade: 40 anos   5) Gênero:  Masculino X Feminino    6) Profissão: 

Desempregada 

7) Escolaridade: 1º grau incompleto   8) Você é proprietário da área ? Casada com 

funcionário 

9) Você é Residente o local ? Sim, desde 03/2010 

10) Utiliza a propriedade para negócio ?  Sim   11) Que tipo de negócio ? 

Empregados do Sítio 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM  

13) Qual valor médio dessa renda ? R$ 560,00 

14) Você possui outra renda além da obtida com a propriedade ? NÃO  

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? 100% 

16) Existem funcionários na propriedade ? SIM 

17) Quantos ? Nesta casa são 4 pessoas dependem do sítio 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? SIM  

19) Quantos ? Não respondeu 

20) Você pretende utilizar a propriedade para outros fins após a construção da 

barragem ? Não se aplica a respondente.   21) Qual seria a finalidade ? Não se aplica 

a respondente. 
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22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Não se aplica a respondente.  23) Quantos ? Não se aplica a 

respondente. 

24) Você está ciente do por que será construída a barragem ? SIM 

25) Qual será o objetivo da construção da barragem ? Falta de água. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? NÃO  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? SIM 

Por que ? Possível perda de emprego e moraria 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? NÃO.   Qual seria esse ganho ? Nenhum 

29) Você acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? NÃO  

Quais seriam esses ganhos ?  Nenhum 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Parcialmente Contra 

Observações: Conforme sugestão da Sra. Márcia, a barragem deveria ser construída em 

outra área que não prejudique ou inunde casas, procurando outra área ou aprofundando 

o reservatório da barragem para não alagar casas. Desta forma teriam a mesma 

quantidade sem alagar as casas dos moradores da região 

Características da residência: a residência possui 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha e 1 

banheiro. 

 

QUESTIONÁRIO 3 

1) Nome: José Fernando Bergamini –Data: 02/12/2010 

2) Endereço (comercial): Avenida D. Pedro II, n. 839, Salto, SP  3) Telefone contato: 

(11) 4028-1598 4) Idade: 54 anos 5) Gênero: X Masculino  Feminino 6) Profissão: 

Comerciante 

7) Escolaridade: 2º grau completo   8) Você é proprietário da área ? SIM, um dos 

proprietários do Sítio Pedra Branca (escritura está como usufruto em nome de 

Raimundo Bergamini) 

 9) Você é Residente o local ? NÃO, frequenta semanalmente o local há mais de 50 

anos. Propriedade é da família há mais de 200 anos. 
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10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM, negócio e lazer. 11) Que tipo de 

negócio ? pecuária, mas a propriedade foi utilizada há muitos anos atrás para extração 

de rocha para paralelepípedo. 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM 13) Qual valor médio 

dessa renda ? Não informado 

14) Você possui outra renda além da obtida com a propriedade ? SIM. 

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? Aproximadamente 25%. 

16) Existem funcionários na propriedade ? NÃO  17) Quantos ? Não se aplica 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? Não se aplica 

19) Quantos ? Não se aplica. 

20) Você pretende utilizar a propriedade para outros fins após a construção da 

barragem ? Não, pois, será totalmente inundada.   21) Qual seria a finalidade ? Não 

se aplica. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Não se aplica. 23) Quantos ? Não se aplica. 

24) Você está ciente do por que será construída a barragem ? SIM 

25) Qual será o objetivo da construção da barragem ? Captação de água de 

abastecimento. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? SIM. 

Por que ? pois, a propriedade será totalmente inundada. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? NÃO.   Qual seria esse ganho ? Nenhum 

29) Você acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? NÃO  

Quais seriam esses ganhos ?  Nenhum 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Parcialmente Contra 

Observações: O Sr. José Fernando, acredita que a implantação da barragem na Fazenda 

Piraí (no ponto 3 do Estudo de Viabilidade) seria o mais vantajoso porque não afetaria 

as propriedades e as construções existentes. 
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Características da residência: não há construções na gleba referente ao Sr. José 

Fernando do Sítio Pedra Branca. 

 

QUESTIONÁRIO 4 

1) Nome: João Batista Mattos Pacheco Neto –Data: 02/12/2010 

2) Endereço (comercial): Chácara do Rosário, Itu, SP  3) Telefone contato: (11) 9607-

7483 

4) Idade: 46 anos 5) Gênero: X Masculino  Feminino 6) Profissão: Eng. Agrônomo 

7) Escolaridade: Superior completo   8) Você é proprietário da área ? SIM, um dos 

proprietários da Fazenda Monte Belo (6 famílias são as proprietárias dessa fazenda). 

 9) Você é Residente o local ? NÃO, frequenta semanalmente o local. Propriedade é da 

família desde aproximadamente 1890. 

10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM, negócio e lazer. 11) Que tipo de 

negócio ? Turismo, pecuária, cultivo de eucalipto e possui requerimento de pesquisa 

mineral para granito ornamental. 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM 13) Qual valor médio 

dessa renda ? Não informado. 

14) Você possui outra renda além da obtida com a propriedade ? SIM. 

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? Não informado. 

16) Existem funcionários na propriedade ? SIM  17) Quantos ? 3 famílias, com total 

de 8 pessoas dependentes. 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? NÃO 

19) Quantos ? Não se aplica. 

20) Você pretende utilizar a propriedade para outros fins após a construção da 

barragem ? SIM. 

21) Qual seria a finalidade ? Turismo dependendo das condições. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Não sabe. 23) Quantos ? Não sabe. 

24) Você está ciente do por que será construída a barragem ? SIM 

25) Qual será o objetivo da construção da barragem ? Reservatório para 

abastecimento de água. 
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26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? NÃO, desde que eu tenha acesso a barragem para 

desenvolvimento das atividades normais da propriedade. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? SIM.   Qual seria esse ganho ? Incentivo para o 

desenvolvimento de atividades turísticas. 

29) Você acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? SIM 

Quais seriam esses ganhos ?  Revegetação da APP e alteração da paisagem 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Parcialmente Contra 

Observações: O Sr. João Batista Mattos Pacheco ressaltou sua preocupação e dos 

demais proprietários com a forma de negociação e colaboração que será feita em 

conjunto com o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, além dos termos da 

desapropriação das áreas. Além disso, gostaria que sua fazenda tivesse 2 pontos de 

acesso ao reservatório já definidos, para poder desenvolver de forma adequada suas 

atividades normais, além de incrementar o turismo. 

Características da residência: as construções da Fazenda Monte Belo não serão 

afetadas. 

 

QUESTIONÁRIO 5 

1) Nome: Marcelo Mattos Pacheco –Data: 02/12/2010 

2) Endereço (comercial): Chácara do Rosário, Itu, SP  3) Telefone contato: (11) 9607-

7483 

4) Idade: 45 anos 5) Gênero: X Masculino  Feminino 6) Profissão: Advogado 

7) Escolaridade: Superior completo   8) Você é proprietário da área ? SIM, um dos 

proprietários da Fazenda Monte Belo (6 famílias são as proprietárias dessa fazenda). 

 9) Você é Residente o local ? NÃO, frequenta semanalmente o local. Propriedade é da 

família desde aproximadamente 1890. 

10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM, negócio e lazer. 11) Que tipo de 

negócio ? Turismo, pecuária, cultivo de eucalipto e possui requerimento de pesquisa 

mineral para granito ornamental. 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM 13) Qual valor médio 

dessa renda ? Não informado. 
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14) Você possui outra renda além da obtida com a propriedade ? SIM. 

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? Não informado. 

16) Existem funcionários na propriedade ? SIM  17) Quantos ? 3 famílias, com total 

de 8 pessoas dependentes. 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? NÃO 

19) Quantos ? Não se aplica. 

20) Você pretende utilizar a propriedade para outros fins após a construção da 

barragem ? SIM. 

21) Qual seria a finalidade ? Turismo dependendo das condições. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Não sabe. 23) Quantos ? Não sabe. 

24) Você está ciente do por que será construída a barragem ? SIM 

25) Qual será o objetivo da construção da barragem ? Reservatório para 

abastecimento de água. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? NÃO, desde que eu tenha acesso a barragem para 

desenvolvimento das atividades normais da propriedade. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? SIM.   Qual seria esse ganho ? Incentivo para o 

desenvolvimento de atividades turísticas. 

29) Você acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? SIM 

Quais seriam esses ganhos ?  Revegetação da APP e alteração da paisagem, com 

possibilidade de desenvolvimento de outras atividades na propriedade. 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Parcialmente Contra 

Observações: O Sr. Marcelo Mattos Pacheco respondeu o questionário em conjunto 

com o Sr. João Batista Mattos Pacheco. Também foi levantada a idéia de se criar um 

grupo dos proprietários afetados pelo empreendimento. 

Características da residência: as construções da Fazenda Monte Belo não serão 

afetadas. 
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QUESTIONÁRIO 6 

1) Nome: Rinaldo Bergamini –Data: 26/11/2010 

2) Endereço (comercial): Sítio Pedra Branca, Salto, SP  3) Telefone contato: (11) 

8746-1102 

4) Idade: 45 anos 5) Gênero: X Masculino  Feminino 6) Profissão: feirante 

7) Escolaridade: 1
o
 grau completo   8) Você é proprietário da área ? SIM, um dos 

proprietários do Sítio Pedra Branca. 9) Você é Residente o local ? SIM, sendo morador 

há mais de 45 anos. 

10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM. 11) Que tipo de negócio ? Hortaliças 

e pecuária. 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM. 13) Qual valor médio 

dessa renda ? Não informado.  14) Você possui outra renda além da obtida com a 

propriedade ? NÃO. 

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? 100%. 

16) Existem funcionários na propriedade ? SIM  17) Quantos ? 2 funcionários, com 

a família. 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? Depende das condições, pois, a propriedade será totalmente alagada. 19) 

Quantos ? Não sabe 

20) Você pretende utilizar a propriedade para outros fins após a construção da 

barragem ? NÃO, pois, a propriedade será totalmente inundada. 21) Qual seria a 

finalidade ? Não se aplica. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Não se aplica. 23) Quantos ? Não se aplica. 24) Você está ciente do 

por que será construída a barragem ? SIM. 25) Qual será o objetivo da construção 

da barragem ? Abastecimento público de água. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? SIM, pois, sua propriedade será totalmente alagada, 

afetando completamente sua única renda, que refere-se a produção de hortaliças. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? NÃO.   Qual seria esse ganho ? Nenhum.   29) Você 
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acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? NÃO.   Quais 

seriam esses ganhos ? Nenhum. 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Totalmente Contra 

Observações: O Sr. Rinaldo Bergamini destacou que a melhor solução seria a relocação 

da barragem, que não afete nenhuma construção. Ressaltaram, ainda, a preocupação 

com o futuro da família, pois, sempre residiram no local. Eles mostraram uma 

residência que estava sendo construída, mas as obras foram paralisadas devido ao 

projeto da barragem. Além disso, a residência já existente foi recentemente reformada e 

ampliada, trazendo um prejuízo maior ainda. 

Características da residência: 1 residência sede bastante espaçosa, toda avarandada, 

com 1 sala, 1 cozinha, 2 quartos, 1 banheiro e 1 área de lazer com churrasqueira e forno 

a lenha. Há ainda um amplo quintal gramado com cerca de alambrado e portão 

eletrônico. Existe outra residência menor e mais 2 residências de empregados, uma 

estando vazia junho de 2010 devido o funcionário ter pedido demissão por causa da 

expectativa da construção da barragem. No total moram nessa gleba do Sítio Pedra 

Branca 4 proprietários, Sr. Adélio Bergamini (71 anos), Sra. Maria Aparecida B. 

Bergamini (65 anos), Sr. Rinaldo Bergamini (45 anos) e Sra. Jovana de Freitas 

Bergamini (43 anos), além 1 casal de funcionários com 4 filhos menores. 

 

QUESTIONÁRIO 7 

1) Nome: Marcelo Meirelles Siqueira –Data: 25/11/2010 

2) Endereço (residencial): Rua Jesuino Arruda, n. 60 ap. 112, Salto, SP  3) Telefone 

contato: (11) 4029-6083. 4) Idade: 52 anos 5) Gênero: X Masculino  Feminino 6) 

Profissão: Eng. Eletricista. 

7) Escolaridade: Superior completo   8) Você é proprietário da área ? SIM, um dos 

proprietários da Fazenda Pedra Branca. 9) Você é Residente o local ? NÃO, mas 

frequenta diariamente o local devido as atividades da Fazenda e da Cerâmica. 

10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM. 11) Que tipo de negócio ? Cerâmica 

de telhas e tijolos, extração mineral de areia e argila, pecuária e silvicultura. 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM. 13) Qual valor médio 

dessa renda ? Não informado.  14) Você possui outra renda além da obtida com a 

propriedade ? NÃO. 
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15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? 100%. 

16) Existem funcionários na propriedade ? SIM  17) Quantos ? 13 funcionários. 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? SIM, devido o alagamento de boa parte das construções da propriedade e 

da Cerâmica. 19) Quantos ? 13. 

20) Você pretende utilizar a propriedade para outros fins após a construção da 

barragem ? Depende das condições futuras. 21) Qual seria a finalidade ? Depende. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Depende. 23) Quantos ? Depende. 24) Você está ciente do por que 

será construída a barragem ? SIM. 25) Qual será o objetivo da construção da 

barragem ? Fornecimento de água. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? SIM, lucro cessante. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? NÃO.   Qual seria esse ganho ? Nenhum.   29) Você 

acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? NÃO.   Quais 

seriam esses ganhos ? Nenhum. 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Totalmente Contra 

Observações: O Sr. Marcelo Meirelles Siqueira está preocupado com a desapropriação 

de sua propriedade, pois, todas as construções existentes, incluindo diversas casas de 

funcionários, as instalações da cerâmica, galpões, capela e curral. Além disso, todas as 

atividades desenvolvidas na propriedade seriam afetadas e totalmente inviabilizadas, 

como é o caso da produção cerâmica e da área de extração mineral. 

Características das construções e outras informações:  

 A Cerâmica Saltense Ltda EPP desenvolve na Fazenda Pedra Branca atividades 

de produção de telhas cerâmicas ou barro cozido, estando devidamente licenciada na 

CETESB pelo Processo 36/00187/07, Licença de Operação n. 36004416, válida até 

26/02/2014. As atividades são desenvolvida em um terreno de 20.000,00 m² e área 

construída de 10.260,00 m². A licença é válida para a produção média mensal de 

4.0500.000 de unidades de produtos cerâmicos (tijolos/telhas), utiilizando as áreas, 
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equipamentos, processos e operações descritos no Memorial de Caracterização do 

Empreendimento apresentado po ocasião da solicitação da referida licença. 

 Existe na área também uma antiga cava de extração de areia e argila que estava 

paralisada na época do desenvolvimento do trabalho de campo.  

 Na Fazenda Pedra há, ainda, curral para as atividades de pecuária, galpões para 

armazenamento de máquinas e equipamentos da propriedade e a produção, 11 casas de 

funcionários e 1 capela, todas serão afetadas pela área do reservatório, devendo ser 

demolidas no caso de aprovado do empreendimento. 

 Em complemento, há uma área de plantio de eucalipto que será inundada, que 

possui contrato com a International Paper. 

 

QUESTIONÁRIO 8 

1) Nome: Paulo César Meirelles de Siqueira –Data: 25/11/2010 

2) Endereço (residencial): Alameda dos Ipês, n. 285, Itu, SP  3) Telefone contato: 

(11) 4029-6083 

4) Idade: 56 anos 5) Gênero: X Masculino  Feminino 6) Profissão: Eng. Mecânico. 

7) Escolaridade: Superior completo   8) Você é proprietário da área ? SIM, um dos 

proprietários da Fazenda Pedra Branca (no total são 4 proprietários, 3 irmãos e a mãe). 

9) Você é Residente o local ? NÃO, mas frequenta diariamente o local devido as 

atividades da Fazenda e da Cerâmica desde 1981 A propriedade é da família desde 

1966. 

10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM. 11) Que tipo de negócio ? Cerâmica 

de telhas e tijolos, extração mineral de areia e argila, pecuária e silvicultura (parte 

própria parte com contrato com a International Paper). 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM. 13) Qual valor médio 

dessa renda ? Não informado.  14) Você possui outra renda além da obtida com a 

propriedade ? SIM. 

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? Não informado. 16) Existem funcionários na propriedade ? SIM  17) 

Quantos ? 13 funcionários. 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? Se for contruída outra cerâmica, continuará com as atividades mantendo os 

funcionários. Caso contrário irá demitir todos. 19) Quantos ? 13. 20) Você pretende 
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utilizar a propriedade para outros fins após a construção da barragem ? Depende 

das condições futuras. 21) Qual seria a finalidade ? Depende. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Depende. 23) Quantos ? Depende. 24) Você está ciente do por que 

será construída a barragem ? SIM. 25) Qual será o objetivo da construção da 

barragem ? Abastecimento de água e regularização da vazão. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? SIM, pois, a propriedade será afetada completamente, 

desde casas até a cerâmica e aumentará a área da propriedade em APP, inviabilizando 

todas as atividades da propriedade. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? NÃO.   Qual seria esse ganho ? Nenhum.   29) Você 

acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? NÃO.   Quais 

seriam esses ganhos ? Nenhum. 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Parcialmente Contra 

Observações: O Sr. Paulo César Meirelles de Siqueira entende o problema de 

abastecimento de água dos municípios, contudo sua propriedade será muito afetada pela 

construção da barragem e respectivo reservatório, destruindo todas as construções. Há 

uma grande preocupação com a questão de pagamento pela das possíveis 

desapropriações, pois, não se trata apenas de valores relacionados ao terreno e 

construções, mas referente ao lucro cessante das diversas atividades desenvolvidas no 

local. Também ressalta que desde o início da discussão do projeto da barragem, os 

proprietários pararam com os investimentos em silvicultura, havendo ainda várias áreas 

na propriedade nas quais pretendiam desenvolver essa atividade. 

Características das construções e outras informações: Já informado no questionário 

anterior. 

 

QUESTIONÁRIO 9 

1) Nome: José Ricardo Meirelles de Siqueira –Data: 25/11/2010 

2) Endereço (residencial): Rua Opala, n. 112, Salto, SP  3) Telefone contato: (11) 

4029-6083 

4) Idade: 60 anos 5) Gênero: X Masculino  Feminino 6) Profissão: Eng. Civil. 
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7) Escolaridade: Superior completo   8) Você é proprietário da área ? SIM, um dos 

proprietários da Fazenda Pedra Branca. 9) Você é Residente o local ? NÃO, mas 

frequenta diariamente o local desde 1966. 

10) Utiliza a propriedade para negócio ? SIM. 11) Que tipo de negócio ? Cerâmica 

de telhas e tijolos, extração mineral de areia e argila, pecuária e silvicultura (parte 

própria parte com contrato com a International Paper). Além disso, há reserva de granito 

ornamental. 

12) Você ganha alguma renda com a propriedade ? SIM. 13) Qual valor médio 

dessa renda ? Não informado.  14) Você possui outra renda além da obtida com a 

propriedade ? SIM. 

15) Em relação a sua renda total familiar, qual a porcentagem que provem da 

propriedade ? Não informado. 16) Existem funcionários na propriedade ? SIM  17) 

Quantos ? 13 funcionários. 

18) Você acredita que esses funcionários serão demitidos após a construção da 

barragem ? Se for contruída outra cerâmica, continuará com as atividades mantendo os 

funcionários. Caso contrário irá demitir todos. 19) Quantos ? 13. 20) Você pretende 

utilizar a propriedade para outros fins após a construção da barragem ? Depende 

das condições futuras. 21) Qual seria a finalidade ? Depende. 

22) Você acredita que contratará novos funcionários para esse novo uso da 

propriedade ? Depende. 23) Quantos ? Depende. 24) Você está ciente do por que 

será construída a barragem ? SIM. 25) Qual será o objetivo da construção da 

barragem ? Abastecimento de água. 

26) Você está disposto a negociar com o Consórcio de prefeituras para liberar a 

construção da barragem ? SIM  27) Você se sente prejudicado com a possível 

construção da barragem ? SIM, é uma mudança de projeto de vida, pois, todas as 

atividades desenvolvidas na propriedade serão afetadas. 

28) Você consegue visualizar alguma oportunidade de ganho pessoal com a 

construção da barragem ? NÃO.   Qual seria esse ganho ? Nenhum.   29) Você 

acredita que a barragem trará um ganho ambiental para o local ? Depende, pois, 

como a área está atualmente não vê nenhum impacto. 

30) Qual sua opinião em relação a construção da barragem ? Parcialmente Contra 

Observações: O Sr. José Ricardo Meirelles de Siqueira entende que o empreendimento 

é muito importante, sendo a favor do mesmo, mas todas as suas atividades atuais serão 
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afetadas, necessitando mudar totalmente seu projeto de vida. Há, ainda, a preocução 

com o pagamento pelas possíveis desapropriações. 

Características das construções e outras informações: Já informado no questionário 

anterior. 

 

 Além da aplicação dos questionários foi realizada reunião pelo Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí para apresentação do projeto. A reunião foi realizada 

no dia 29 de setembro de 2010, com a participação dos proprietários de terras 

declaradas de utilidade pública, ou de seus representantes, e ainda técnicos de diversas 

áreas profissinais. 

A seguir são apresentadas informações da Ata dessa reunião, que foi realizada na 

sede do Serviço de Águas e Esgotos SAEE – Ambiental de Salto, localizada a rua 

Quintino Bocaiuva, n. 500, com início as 9 horas e 30 minutos sob a presidência de Sr. 

Márcio Mendes da Silva e secretaria de Francisco Antonio Moschini, finalizando os 

trabalhos às 11 horas e 40 minutos. 

O Sr. Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira, do SAAE de Indaiatuba e membro da 

equipe técnica do Consórcio fez uma exposição quanto ao andamento dos trabalhos 

relacionados com a construção da barragem, destacando o financiamento pelo Governo 

Federal pelo Programa de Aceleração do Crescimento com possibilidade de 

financiamento a fundo perdido. Falou também das providências quanto as questões 

ambientais. Citou, ainda, a preocupação dos proprietários com a desapropriação de suas 

terras, indenizações, prazos etc.  

O Sr. Maurício Dantas reforçou a necessidade de colaboração dos proprietários 

com relação aos trabalhos técnicos que precisam ser feitos em suas propriedades e 

também quanto a prestação de informações. Foi informado aos proprietários que a partir 

da Declaração de Utilidade Pública, não poderão executar obras ou qualquer outra 

melhoria a não ser quanto a manutenção e que a questão de desapropriação e pagamento 

indenisatório, informando que o Consórcio vai procurar fazê-lo de forma amigável e 

não havendo acordo entre as partes haverá recurso ao judiciário, pois, será sempre 

considerado o interesse público respeitando-se os direitos dos proprietários. 

As assistentes sociais Geane Maria Damasceno Ribeiro e Karen Cristiane 

Ribeiro Crucelle, da Secretaria de Ação Social e Cidadania, estiveram no dia 15 de 
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setembro de 2010 visitando os proprietários e moradores das áreas que foram declaradas 

de utilidade pública. 

As assistentes sociais notaram que houve descontentamento dessas pessoas com 

as visitantes, pois alegavam desconhecimento do que realmente estava acontecendo, 

inclusive reclamendo que pessoas estranhas estiveram naqueles locais sem autorização e 

sem falar o que estavam fazendo mostrando assim insegurança e preocupação quanto ao 

futuro, tendo alguns questionado se não poderia a barragem ser construída em outro 

local sem prejudicá-los. 

As duas assistentes sociais consideram que os propietários e moradores precisam 

ser melhor esclarecidos sobre o andamento dos trabalhos, informando ainda que dessa 

visita oficial fizeram um relatório. 

O Sr. Ivan Siqueira falou que em sua propriedade, o SAEE de Itu promoveu o 

reflorestamento de uma área, mas não deu continuidade quanto a manutanção, informou 

ainda que a região sofreu incêndios, mas sua propriedade não foi atingida 

O Sr. João Baptista de Matos Pacheco Neto e seu irmão Marcelo, questionaram 

sobre a possibilidade de o lago a ser formado poderá ser utilizado para fins turísticos ao 

que o Sr. Maurício Dantas disse que existe essa possibilidade, mas que ainda não pode 

dar uma resposta definitiva. 

O Sr. Paulo Cesar Meirelles de Siqueira considera que se trata de uma obra 

importante para a região, mas que pelos valores de indenização que estão sendo 

comentados, haverá prejuizos para uma pequena minoria que são os proprietários. Ao 

que os advogados do Consórcio Cláudia e Giampqulo Baptista afirmaram que está 

havendo muito respeito pelos proprietários e que assim julgam que continuará 

acontecendo principalmente quanto a negociação dos valores de suas propriedades. 

Citaram em diversos casos semelhantes chegou-se a bom acordo entre as partes 

envolvidas. João Baptista de Matos Pacheco Neto contou que a implantação da Estação 

de Tratamento de Esgotos de Itu, no bairro Canjica foi prejudial a comunidade próxima 

e também aos proprietários. 

Quanto aos interesses dos proprietários, disse que o SENAR presta serviços de 

consultoria aos interessdos e quanto ao aproveitamento turístico do lago deverá ser feito 

de modo integrado e para isso poderão pedir colaboração do PROTUR, Secretarias 

Municipais de Turismo e ao SEBRAE. 
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A seguir são apresentadas informações gerais sobre cada propriedade e as 

construções que serão afetadas. 

 

Fazenda Piraí 

 Matrícula n. 8.722 – Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 

Itu; 

 Proprietária: Heloisa Therezinha Testa; 

 Atividades desenvolvidas na propriedade: turismo rural, pecuária e silvicultura; 

 Construções existentes na propriedade na ADA e entorno 

 Sede: 560,80 m² 

 Construção 1: 36,60 m² 

 Construção 2: 111,50 m² 

 Construção 3: 79,00 m² 

 Construção 4: 345,30 m² 

 Construção 5: 113,10 m² 

 Construção 6: 93,20 m² 

 Construção 7: 109,20m² 

 Construção 8: 140,50 m² 

 Construção 9: 93,10 m² 

 Construção 10: 58,80 m² 

 Construção 11: 86,60 m² 

 Construção 12: 28,80 m² 

 Construção 13: 45,20 m² 

 Construção 14: 11,70 m² 

 Construção 15: 136,70 m² 

 Construção 16: 72,40 m² 

 Construção 17: 490,60 m² 

 Construção 18: 89,30 m² 

 Construção 19: 130,50 m² 

 Construção 20: 25,50 m² 

 Construção 21: 108,50 m² (depósito afetado pela área de inundação) 

 Construção 22: 100,40 m² (residência afetada pela área de inundação) 

 Construção 23: 87,80 m² (residência afetada pela área de inundação) 
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 Construção 24: 138,90 m² 

 Construção 25: 4,80 m² 

 Quadra de tênis: 660,00 m² 

 Piscina: 83,90 m² 

 

Considerando a Fazenda Piraí (também são encontrados registros como Piray e 

Pirahy), em termos históricos, de acordo com Lepsch (1999), o registro mais antigo da 

Fazenda Pirahy data do século XVIII, mais precisamente de 1792, quando era residência 

do Ouvidor Lourenço de Almeida Prado. A fazenda, que recebeu este nome em virtude 

de ali existir o rio Pirahy, era uma propriedade imensa e tinha uma área de 

aproximadamente 900 alqueires. A sede, restaurada nos últimos anos, foi construída 

neste período e mantém suas características originais. 

A Fazenda Pirahy se destaca por ser local de nascimento de Bento Dias de 

Almeida Prado, o Barão de Itaim, no ano de 1821. O Barão nasceu provavelmente na 

sede primitiva da fazenda situada no “Pirahy de baixo”, que fazia parte das terras 

abertas em sesmarias por seu avô, o Capitão-Mór João de Almeida Prado, e que tinham 

o nome geral de “Fazenda Pirahy”. Essas terras, no inventário de Maria de Arruda 

Pacheco, esposa do Ouvidor Lourenço, ambos seus bisavós paternos, no ano de 1794, 

são descritas assim: 

“... uma porção de terras no Bairro do Pirahy de Baixo com uma légua de 

fundo por meia légua de largura...”, ou 

“Um sítio no Bairro do Pirahy de Baixo, com mil e trezentas braças de testada 

e meia légua de sertão com casca de vivenda e engenho de açúcar e moenda 

com seus pertences, ..., com mais uma parte de terras contíguas ao mesmo 

sítio, que pertenceram às terras do sítio de Francisca Paula Aranha, avaliado 

em 4:000$000”. 

Foi na Fazenda Pirahy, também chamada de “sítio Grande”, que o Barão de 

Itaim passou sua infância e foi iniciado nos estudos, até ser encaminhado a um internato 

para prosseguir nas letras por volta de 1833. Já adolescente e retornado a fazenda, Bento 

Dias foi iniciado, pelo pai, na agricultura, uma tradição que vinha desde seus 

antepassados.  

Lepsch (1999) afirma que o cenário na fazenda em 1840 era delineado pelo seu 

avô, o Capitão-Mór João de Almeida Prado, que conservava parte das terras virgens e 

férteis, “sertão bruto”, como se dizia na época, e originárias sesmarias. Com sua morte, 
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em 1835, a Pirahy coube ao filho mais velho, Capitão Francisco de Almeida Prado, pai 

do Barão de Itaim. 

Em 18 de abril de 1843 o Barão se casou com sua prima Anna Eufrosina de 

Almeida Prado, que passou a residir com ele na Fazenda Pirahy.  

Com a morte de seu pai, o Capitão Francisco, em 04 de outubro de 1957, a 

enorme propriedade foi dividida em três partes, sendo que a primeira, conhecida como 

“sitio Grande” coube a Carlos Vasconcellos de Almeida Prado; a segunda, conhecida 

como “Ingá-Mirim”, ficou para José Vasconcellos de Almeida Prado e; finalmente a 

terceira, conhecida como “Floresta”, ficou para Bento Dias, o Barão de Itaim. 

No testamento, consta que Bento Dias recebeu além da “Floresta”, “o sítio em 

que mora”, e que, naquele documento, figura a denominação de “sitio Capoava”. Vários 

são os indícios de que a Capoava seria parte integrante do conjunto de duas grandes 

propriedades do Capitão Francisco, situadas no bairro “Pirahy de baixo”. Não há, 

contudo, uma descrição mais detalhada desses imóveis. 

Residindo na Fazenda Floresta, o Barão de Itaim foi um pioneiro do café até 

cerca de 1860, mas se desencantou com a cultura que, em Itu, já apresentava baixa 

produtividade e, por conseguinte, a queda nos lucros. 

Em 1868, o Barão trocou a Fazenda Floresta por uma propriedade chamada 

Paraíso, objetivando o cultivo da cana-de-açúcar. A cana voltava a crescer na região de 

Itu e Bento Dias começou a produzir açúcar por volta de 1870, se sagrando o maior 

produtor durante o período de 1878 a 1889. A Fazenda Floresta teve como dona 

seguinte a viúva do Barão de Itu, D. Leonarda de Aguiar Paes de Barros. 

Entre o final do século XIX e início do século XX, o Barão de Itaim se desfez de 

suas propriedades rurais e optou por investir em novos projetos, como a energia elétrica 

e as estradas de ferro. Bento Dias ainda ganhou fama pela vida política e pela 

organização do Clube Republicano e da Convenção de Itu, em 1873. 

Ao longo dos anos, suas fazendas foram revendidas e a atual Fazenda Pirahy, 

hoje pertencente a um empresário paulista, é utilizada como residência de veraneio e sua 

sede guarda a história de assombrações do passado. Demonstrando a importância 

histórica e turística dessa fazenda, especialmente, a sua sede. 
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Fazenda Pedra Branca 

 Matrícula n. 18.127 - Oficial de Registro da Comarca de Salto; 

 Proprietários: Alberto Meirelles de Siqueira e sua esposa Creusa Meirelles de 

Siqueira; 

 Atividades desenvolvidas na propriedade: cerâmica de produção de telha e 

tijolos, extração de areia, argila e rocha ornamental e paralelepípedo, pecuária e 

silvicultura; 

 Construções existentes na propriedade na ADA e entorno 

 Construção 1: 177,20 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 2: 112,90 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 3: 13,50 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 4: 55,80 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 5: 58,00 m² 

 Construção 6: 68,00 m² 

 Construção 7: 143,90 m² 

 Construção 8: 97,10 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 9: 28,00 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 10: 187,20 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 11: 125,20 m² 

 Construção 12: 54,20 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 13: 56,50 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 14: 185,20 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 15: 33,80 m² (capela afetada pela área de inundação) 

 Construção 16: 181,80 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 17: 97,20 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 18: 70,40 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 19: 40,70 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 20: 183,60 m² 

 Construção 21: 61,20 m² 

 Terreiro: 120,40m² (afetado pela área de inundação) 

 Área da Cerâmica 

Licenciada na CETESB: 10.260,00 m² (afetado pela área de inundação) 
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Sítio Pedra Branca 

 Matrícula n. 16.898 - Oficial de Registro da Comarca de Salto; 

 Proprietários: Maria de Lourdes Bergamini; Irma Bergamini Scalett e seu 

marido Indalécio Scalett; Raymundo Bergamini e sua esposa Maria Bolonhezi 

Bergamini; Adélio Bergamini e sua esposa Maria Aparecida Bertelli Bergamini; 

Rinaldo Bergamini; Fátima Aparecida Bergamini Carboni e seu marido Luiz 

Carlos Carboni. 

 Atividades desenvolvidas na propriedade: pecuária, hortaliças, ganso, galinhas; 

 Construções existentes na propriedade na ADA e entorno 

 Construção 1: 141,10 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 2: 109,50 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 3: 29,10 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 4: 30,10 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 5: 68,00 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 6: 35,51 m² (galinheiro afetado pela área de 

inundação) 

 Construção 7: 90,50 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 8: 27,40 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 9: 11,20 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 10: 63,00 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 11: 69,75 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 12: 65,00 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 13: 27,70 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 14: 39,30 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 15: 14,10 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 16: 100,50 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 17: 105,60 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 18: 94,60 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 19: 9,60 m² (afetado pela área de inundação) 

 Construção 20: 8,10 m² (afetado pela área de inundação) 
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Fazenda Monte Belo – Gleba 2 

 Matrícula n. 80.646 - Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itu; 

 Proprietários: João Baptista de Mattos Pacheco; Eduardo Pacheco e Silva e sua 

esposa Ida de Sampaio Pacheco e Silva; José Caio Pacheco e Silva e sua esposa 

Maria Lucia Penteado Pacheco e Silva. 

 Atividades desenvolvidas na propriedade: na área que o empreendimento irá 

afetar somente há mata nativa; 

 Não há nenhuma construção da propriedade na ADA e entorno. 

 

Sítio Bom Viver 

 Matrícula n. 4.758 - Oficial de Registro da Comarca de Salto; 

 Proprietários: Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho e sua esposa Noélia 

Capelo Pinheiro. 

 Atividades desenvolvidas na propriedade: na área que o empreendimento irá 

afetar somente há atuamente mata nativa e atividades de pecuária. Existe 

também uma reserva de areia e argila ao longo da planície aluvionar do Ribeirão 

Piraí que está registrado pela empresa EXTRABASE EXTRAÇÃO, 

COMÉRCIO E TRASNPORTES LTDA referente ao Processo DNPM 

821.250/2000. Contudo, sobre essa reserva há uma mata nativa em estágio bem 

desenvolvido; 

 Não há nenhuma construção da propriedade na ADA e entorno. 

 

Sítio Piraí 

 Matrícula n. 1.104 Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Salto; 

 Proprietários: Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho e sua esposa Noélia 

Capelo Pinheiro. 

 Não foi verificada interferências nesse sítio, somente na Fazenda Piraí 

 

Fazenda Conceição 

 Matrícula Sem informações até o momento; 

 Proprietários: Sem informações até o momento. 
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 Atividades desenvolvidas na propriedade: na área que o empreendimento irá 

afetar somente há atuamente mata nativa; 

 Não há nenhuma construção da propriedade na ADA e entorno. 

 

 Também ocorreram conversas informais com os proprietários e funcionários ao 

longo do desenvolvimento dos trabalhos de campo. Nesse sentido, pela análise das 

informações obtidas na elaboração do EIA pode-se destacar que as principais 

preocupações dos proprietários e funcionários são: 

 Principalmente, no caso dos proprietários do Sítio Pedra Branca, Fazenda Pedra 

Branca e Fazenda Piraí, que são as propriedades mais afetadas, haverá uma 

perda significativa de construções (residências, galpões, curral, depósitos, a 

própria cerâmica) e de áreas onde são desenvolvidas atividades econômicas, 

relacionadas a pecuária, silvicultura, hortifruticultura, produção de cerâmica e 

extração mineral de areia e argila; 

 Mudança significativa na renda principal das famílias dos proprietários, 

principalmente, no caso do Sítio Pedra Branca que será totalmente inundada e na 

Fazenda Pedra Branca, que grande parte das atividades econômicas será afetada 

de forma considerável (cerâmica, pecuária, extração mineral e silvicultura); 

 Valor que será pago por cada propriedade, se irá refletir realmente a realidade do 

mercado e o lucro cessante; 

 Se o pagamento irá realmente ser feito, pois, muitos dizem conhecer casos de 

desapropriações que nunca foram pagas ou demoraram anos para fazer 

pagamento; 

 Preocupação dos funcionários com a demissão, pois, algumas propriedades serão 

totalmente inundadas; 

 Nos casos em que a propriedade será totalmente alagada, onde os proprietários 

irão comprar outra propriedade com as mesmas características em termos de 

água (especialmente, os produtores de hortaliças); e, 

 No caso da Fazenda Pedra Branca, aonde e como irão construir uma nova 

cerâmica, destacando-se, ainda, todos os procedimentos burocráticos de 

licenciamento que já fizeram para licenciar a unidade atual. 

Pode-se notar que há uma preocupação significativa, em especial, com a 

necessidade de alteração no estilo e projeto de vida, inclusive nas atividades 
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profissionais de alguns envolvidos. São propriedades que estão na família há anos, 

sendo que muitos viveram a vida inteira no local. 

 Portanto, pode-se verificar que em termos de área afetada e perda de 

construções, as propriedades mais afetadas são: Sítio Pedra Branca, Fazenda Pedra 

Branca e Fazenda Piraí. 

Contudo, em termos das atividades econômicas desenvolvidas nas propriedades, o 

maior impacto será no Sítio Pedra Branca e Fazenda Pedra Branca, pois, na Fazenda 

Piraí haverá perda de Áreas de Preservação Permanente e pecuária, além de uma 

construção de depósito abandonado e 2 residências, mas ainda haverá a possibilidade de 

desenvolvimento da maior parte das atividades, somente necessitando a realocação de 

depósito afetado, além de manter o patrimônio histórico que representa sua sede. 

As Figuras 9.3.3-40 a 9.3.3-91 ilustram as atividades desenvolvidas nas 

propriedades da ADA e entorno próximo, além da reunião técnica realizada pelo 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí com o proprietários afetados pelo 

empreendimento. 
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Figura 9.3.3-40. Extração mineral de rocha ornamental 

e paralelepípedo na AID. 

 

Figura 9.3.3-41. Extração mineral de rocha ornamental 

e paralelepípedo na AID. 

 

Figura 9.3.3-42. Sede da Fazenda Piraí, que não será 

afetada pela área inundada, mas que ficará na Nova APP 

com a implantação do empreendimento. 

 

Figura 9.3.3-43. Detalhe de residência de funcionários 

ao lado da sede da Fazenda Piraí, que não será afetada 

pelo reservatório, mas ficará dentro da APP. 

 

Figura 9.3.3-44. Antigo depósito ao lado da sede da 

Fazenda Piraí, que não será afetado, mas ficará dentro da 

APP. 

 

Figura 9.3.3-45. Construção usada atualmente como 

ateliê da Fazenda Piraí, que não será afetada, mas ficará 

dentro da APP. 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

682 

 

Figura 9.3.3-46. Vista da estrada municipal Salto a Itu, 

que corta a sede da Fazenda Piraí, estrada esta que será 

deslocada para ficar fora da APP. 

 

Figura 9.3.3-47. Construção usada atualmente como 

almoxarifado, que não será afetada pelo reservatório. 

 

Figura 9.3.3-48. Construção usada atualmente como 

almoxarifado, que não será afetada pelo reservatório. 

 

Figura 9.3.3-49. Depósito abandonado na Fazenda 

Piraí, que será afetado pelo reservatório. 

 

Figura 9.3.3-50. Detalhe de depósito abandonado na 

Fazenda Piraí, que será afetado pelo reservatório. 

 

Figura 9.3.3-51. Detalhe do portão e inscrição no 

depósito abandonado na Fazenda Piraí, que será afetado 

pelo reservatório. 
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Figura 9.3.3-52. Construção na Fazenda Piraí usada 

como residência por funcionário, que não será afetada 

pelo reservatório, mas ficará dentro da APP. 

 

Figura 9.3.3-53. Estrada municipal Salto a Itu que corta 

a sede da Fazenda Piraí, estrada esta que será deslocada 

para fora do limite da APP. 

 

Figura 9.3.3-54. Silvicultura desenvolvida na Fazenda 

Piraí, que não será afetada pelo reservatório. 

 

Figura 9.3.3-55. Silvicultura desenvolvida na Fazenda 

Pedra Branca, que fica dentro da área que será inundada. 

 

Figura 9.3.3-56. Silvicultura desenvolvida na Fazenda 

Pedra Branca, nas proximidades do ponto da barragem, 

que fica dentro da área que será inundada. 

 

Figura 9.3.3-57. Cava de extração de areia e argila 

existente na Fazenda Pedra Branca, que está em fase de 

licenciamento. 
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Figura 9.3.3-58. Construção na Fazenda Piraí usada 

como residência por funcionário, que será afetada pelo 

reservatório. 

 

Figura 9.3.3-59. Capela na Fazenda Pedra Branca que 

está dentro da área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-60. Residência de funcionário na Fazenda 

Pedrá Branca, que está dentro da área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-61. Galpão na Fazenda Pedra Branca 

usado como depósito de equipamentos, que está dentro 

da área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-62. Equipamentos e galpões da Fazenda 

Pedra Branca, que está dentro da área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-63. Instalações da Cerâmica Saltense em 

terreno da Fazenda Pedra Branca, que está dentro da 

área a ser inundada. 
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Figura 9.3.3-64. Entrevista realizada com um dos 

proprietários do Sítio Pedra Branca. 

 

Figura 9.3.3-65. Entrevista realizada com um dos 

proprietários do Sítio Pedra Branca. 

 

Figura 9.3.3-66. Análise de residência existente no Sítio 

Pedra Branca, o qual está integralmente na área a ser 

inundada. 

 

Figura 9.3.3-67. Área e instalações usadas para 

produção de hortaliças no Sítio Pedra Branca. 

 

Figura 9.3.3-68. Área usada para produção de hortaliças 

no Sítio Pedra Branca. 

 

Figura 9.3.3-69. Área e instalações usadas para 

produção de hortaliças no Sítio Pedra Branca 
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Figura 9.3.3-70. Residência avarandada existente no 

Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-71. Residência avarandada existente no 

Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-72. Detalhe da residência avarandada 

existente no Sítio Pedra Branca que está na área a ser 

inundada. 

 

Figura 9.3.3-73. Detalhe da sala em uma das residências 

existente no Sítio Pedra Branca que está na área a ser 

inundada. 

 

Figura 9.3.3-74. Quarto de residência existente no Sítio 

Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-75. Cozinha de residência existente no 

Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 
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Figura 9.3.3-76. Cozinha de residência existente no 

Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-77. Cozinha de residência existente no 

Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-78. Cozinha de residência existente no 

Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-79. Jardim de residência existente no Sítio 

Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-80. Área de lazer em residência existente 

no Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-81. Área de lavanderia em residência 

existente no Sítio Pedra Branca que está na área a ser 

inundada. 
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Figura 9.3.3-82. Forno a lenha em residência existente 

no Sítio Pedra Branca que está na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-83. Nova residência que está sendo 

construída no Sítio Pedra Branca na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-84. Nova residência que está sendo 

construída no Sítio Pedra Branca na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-85. Outra residência no Sítio Pedra Branca 

na área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-86. Residências no Sítio Pedra Branca na 

área a ser inundada. 

 

Figura 9.3.3-87. Reunião pública realizada pelo 

Consórcio com a participação dos proprietários afetados 

pelo empreendimento. 
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Figura 9.3.3-88. Reunião pública realizada pelo 

Consórcio com a participação dos proprietários afetados 

pelo empreendimento. 

 

Figura 9.3.3-89. Reunião pública realizada pelo 

Consórcio com a participação dos proprietários afetados 

pelo empreendimento. 

 

Figura 9.3.3-90. Reunião pública realizada pelo 

Consórcio com a participação dos proprietários afetados 

pelo empreendimento. 

 

Figura 9.3.3-91. Reunião pública realizada pelo 

Consórcio com a participação dos proprietários afetados 

pelo empreendimento. 
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Análise das Atividades Minerárias Existentes na ADA e Entorno 

 Para avaliar os impactos sobre as atividades e direitos minerários existentes na 

ADA e entorno próximo do empreendimento foi efetuado levantamento junto banco de 

dados SIGMine (Informações Geográficas da Mineração) do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), considerando todos os processos ativos, seus titulares, área 

e localização da poligonal, substância e fase de licenciamento junto ao DNPM. 

 EM complemento foi realizado levantamento de campo para verificar a possível 

ocorrência de lavras informais e a situação das lavras em atividade. 

 Os dados dos processos DNPM existentes foram sintetizados no Mapa de 

Atividades Minerárias, na escala 1:10.000. Para sua elaboração foram usados os 

seguintes procedimentos: 

 Realizou-se o download dos arquivos referentes aos polígonos dos processos 

DNPM em formato Shapefile (*.shp), diretamente do site 

http://sigmine.dnpm.gov.br/, considerando os dados referentes ao 2º 

Distrito/DNPM (São Paulo); 

 Foram importados os dados para o Programa ArcGIS 9.2, em conjunto com as 

informações geográficas vetorizadas das Cartas na escala 1:10.000; 

 Delimitou-se a área da barragem, reservatório e nova APP (ADA), verificando 

quais processos DNPM tem poligonal dentro da ADA, que serão afetados pelo 

empreendimento; e, 

 Preparou-se quadro com a identificação dos processos. 

O quadro 9.3.3-66 sintetiza as informações sobre os processos minerários e se 

os mesmos tem sua poligonal dentro da ADA. É importante ressaltar que as 

informações disponíveis no banco de dados do DNPM na internet, em alguns é 

desatualizada, contudo, é a única fonte oficial disponível para análise preliminar. 

Pelos resultados pôde-se verificar que no entorno próximo do empreendimento 

existem 21 processos em diferentes fases de licenciamento junto ao DNPM. Desse total, 

12 processos que tem parte da poligonal dentro da ADA, considerando o reservatório, a 

barragem e a nova APP. 
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Na ADA existe um processo que aparece duas vezes na relação do DNPM com o 

mesmo número que é 820.641/2005. Pelas informações disponíveis no histórico do 

cadastro mineiro, esse processo deve estar em lavra, pois, a Licença Ambiental já foi 

protocolada desde 2008. 

Outro processo, 821.250/2000, também está com Concessão de Lavra, 

desenvolvendo suas atividades de extração. 

E outros 2 processos estão em fase avançada nos procedimentos de 

licenciamento, um em requerimento de lavra (821.339/2000) e o outro com relatório 

final de pesquisa já protocolado (820.114/2005). 
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Quadro 9.3.3-66. Situação dos processos minerários existentes na ADA e entorno próximo. 

 

PROCESSO ÁREA (ha) FASE TITULAR SUBSTÂNCIA USO LOCALIZAÇÃO 

1 820.641/2005 25,05 

REQUERIMENTO DE LAVRA 

(deve estar em atividade) BRAMINAS BRASILEIRA DE GRANITOS E MÁRMORES LTDA. GRANITO 

PEDRA 

DECORATIVA ADA 

2 820.641/2005 71,73 

REQUERIMENTO DE LAVRA 

(deve estar em atividade) BRAMINAS BRASILEIRA DE GRANITOS E MÁRMORES LTDA. GRANITO 

PEDRA 

DECORATIVA ADA 

3 821.339/2000 163,17 REQUERIMENTO DE LAVRA MACROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME GRANITO REVESTIMENTO ADA 

4 820.391/2004 730,75 
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
(deve ser cancelado) LUIZ CARLOS FONESCA ARGILA INDUSTRIAL ADA 

5 821.011/2008 208,12 REQUERIMENTO DE PESQUISA EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRASNPORTES LTDA. AREIA 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL ADA 

6 820.114/2005 752,63 
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
(relatório final apresentado) JOÃO BAPTISTA MATTOS PACHECO NETO TURFA ENERGÉTICO ADA 

7 820.785/2008 204,72 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

(Alvará publicado) CLAUDINEI ANTÔNIO MESSIAS - ME AREIA 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL ADA 

8 820.872/2011 1994,07 REQUERIMENTO DE PESQUISA RYDIEN MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL ADA 

9 820.633/2004 153,06 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

(Alvará retificado) EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRASNPORTES LTDA. AREIA 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL ADA 

10 821.250/2000 50,00 
CONCESSÃO DE LAVRA 
(em atividade) EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRASNPORTES LTDA. AREIA 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL ADA 

11 820.875/2011 1998,78 REQUERIMENTO DE PESQUISA RYDIEN MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL ADA 

12 821.933/1998 17,91 

DISPONIBILIDADE (edital analisado e 

julgado prioritário p/ req. pesquisa) AGROPECUÁRIA A.M.S. LTDA. AREIA NÃO INFORMADO ADA 

13 821.003/1995 168,40 REQUERIMENTO DE LAVRA JESU LUIZ AFONSO FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL GRANITO NÃO INFORMADO FORA DA ADA 

14 821.865/1998 27,32 LICENCIAMENTO (em lavra) AGROPECUÁRIA A.M.S. LTDA. AREIA NÃO INFORMADO FORA DA ADA 

15 820.705/2004 12,87 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

(deve ser cancelado) CLÁUDIO PÉLLIS E CIA LTDA GRANITO INDUSTRIAL FORA DA ADA 

16 821.092/1995 241,74 
DISPONIBILIDADE (edital analisado e 
julgado prioritário p/ req. de lavra) ALCEMAR REGINA PERES ME GRANITO NÃO INFORMADO FORA DA ADA 

17 820.494/2009 46,04 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

(relatório final apresentado) PADOVA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. TURFA ENERGÉTICO FORA DA ADA 

18 820.879/2011 1374,60 REQUERIMENTO DE PESQUISA RYDIEN MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. MINÉRIO DE OURO INDUSTRIAL FORA DA ADA 

19 820.633/2004 2,23 

AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

(Alvará retificado) EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉRCIO E TRASNPORTES LTDA. AREIA 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL FORA DA ADA 

20 820.413/2004 253,67 
AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
(relatório apresentado) FRANCISCO JAIME NOGUEIRA PINHEIRO FILHO AREIA 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL FORA DA ADA 

21 821.314/2000 29,22 

DISPONIBILIDADE (sem informações 

desde 2006) BRAMINAS BRASILEIRA DE GRANITOS E MÁRMORES LTDA. GRANITO REVESTIMENTO FORA DA ADA 
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9.3.4. Contextualização do Patrimônio Arqueológico e Histórico 

Os estudos referentes a contextualização do patrimônio arqueológico e histórico 

foram realizados por meio do documento intitulado “Estudo de Arqueologia Preventiva: 

diagnóstico, avaliação de impactos e medidas mitigadoras”, sendo apresentado no 

anexo 23 o documento na íntegra, juntamento com o protocolo do estudo junto ao 

IPHAN. 

 



 

 
RASTREABILIDADE X:\Bioesfera 2010\Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí\Elaboração de EIA-RIMA 

para barramento no Ribeirão Piraí\Relatório Final\RELATÓRIO FINAL EIA PIRAÍ_VOL III 

 

694 

 

10. ANÁLISE AMBIENTAL INTEGRADA 

 

Nesse capítulo é feita uma organização, síntese e análise integrada dos 

resultados obtidos durante o levantamento de dados efetuados para elaboração do 

presente EIA/RIMA, de forma a facilitar o entendimento da situação ambiental atual da 

área estudada, com foco especial para ADA e AID no entorno próximo do 

empreendimento. 

Esse panorama da situação atual pode ser entendido como ponto de partida para 

avaliação futura da qualidade ambiental da área, caso o empreendimento seja realmente 

implantado, possibilitando, inclusive a definição de políticas públicas ou até mesmo a 

alteração de programas ambientais propostos nesse EIA/RIMA nos capítulos posteriores 

desse texto. 

E caso a solicitação da Licença Prévia seja indeferida e o empreendimento não 

implantado, a análise dos dados levantados nesse estudo devem ser considerados para 

aplicação de políticas públicas que possam melhorar qualidade ambiental local e 

regional. 

Nesse sentido, serão considerados os principais aspectos identificados nos 

levantamentos dos meios físico, biótico e socioeconômico, para possibilitar 

posteriormente a avaliação dos impactos ambientais e a definição de programas 

ambientais a serem propostos pelo empreendedor para serem aplicados nas fases de 

planejamento, instalação e operação, possibilitando o estabelecimento de um 

prognóstico ambiental da área caso o empreendimento seja implantado. 

Nesse contexto, ressaltam-se os principais aspectos sobre as áreas de influência 

em estudo: 

 A área onde se pretende implantar a barragem do Ribeirão Piraí apresenta vários 

pontos com ação antrópica intensa, com atividades de alto, médio e baixo 

impacto, inclusive afetando a APP, referentes às seguintes atividades: pecuária, 

silvicultura, produção de hortaliças, produção de telhas e tijolos cerâmicos, 

extração mineral de areia, argila e rocha ornamental e de revestimento; 

 Também se tentou em algumas propriedades do entorno o desenvolvimento de 

turismo rural, contudo, a falta de investimentos constantes em divulgação, 
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treinamentos e cursos, ausência de implantação de infraestrutura específica para 

esse tipo de atividade e a própria inexperiência dos empreendedores fizeram 

com que essa atividade não se desenvolvesse, mesmo sendo os municípios de Itu 

e Salto estâncias turísticas, com várias atrações históricas e culturais, além de 

Cabreúva estando todo dentro de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e a 

região localizando-se a menos de uma hora de duas das principais regiões 

metropolitanas do país; 

 A área apresenta fragmentos de floresta ombrófila bem preservados nas encostas 

e divisores de água das subacias na AID. Na ADA, onde com a implantação do 

empreendimento haverá a supressão de vegetação nativa arbórea, ocorre uma 

mata ciliar secundária com avançado grau de interferência antrópica, 

especialmente, na sua porção central, onde se observa clareiras que dão acesso 

direto ao leito do Ribeirão Piraí e drenagens afluentes. A mata ciliar está mais 

preservada no local onde se pretende construir o barramento, na divisa da 

Fazenda Pedra Branca e do Sítio Pedra Branca (porção jusante da ADA), e na 

porção montante em terras da Fazenda Piraí, logo após a ponte sobre essa 

drenagem na estrada municipal não pavimentada que liga Salto a Indaiatuba. 

 Em termos de avaliação da situação da flora, os levantamentos indicaram que a 

vegetação da mata ciliar que se pretende suprimir apresenta alto grau de 

perturbação pelas atividades desenvolvidas nas propriedades e está sobre a ação 

de fatores degradantes, como é o caso do pisoteio pelo gado, gerando clareiras 

com total ausência de vegetação e deixando solo exposto sujeito à erosão. Não 

foram amostradas espécies relacionadas à listagem de espécies em extinção 

definidas na Instrução Normativa MMA n. 6, de 23 de setembro de 2008, e na 

Resolução SMA n. 48. No levantamento fitossociológico realizado houve 

predomínio de espécies pioneiras representadas de uma maioria de indivíduos 

amostrados, caracterizando uma vegetação degradada; 

 A área de mata com vegetação arbórea que se pretende suprimir com a 

implantação do empreendimento é de aproximadamente 52,37 ha. Contudo, será 

formada uma Nova Área de Preservação Permanente no entorno do reservatório, 

com distância de 100 metros a partir do nível máximo do reservatório, que irá 

totalizar cerca de 148,30 ha, ou seja, bem maior que a APP atual que é de 74,24 

ha e praticamente 3 vezes maior que a área que se pretende suprimir. Portanto, a 
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recuperação de toda APP possibilitará no futuro que seja estabelecida uma mata 

bem maior que a atual, conectando os fragmentos de vegetação ombrófila de 

encosta com a mata ciliar, criando corredores efetivos para a fauna; 

 A análise de fauna realizada não registrou nenhuma espécie que se encontra na 

lista das espécies ameaçadas de extinção. Porém, nota-se que a interferência do 

rebanho bovino cria trilhas no meio da vegetação que confundem qualquer 

identificação de tráfego de mamíferos e a frequência do gado nessas trilhas 

destroem muito facilmente vestígios como fezes, pegadas, restos de alimentos, 

ninhos entre outros. Ainda assim foram observadas as seguintes espécies: 

Hydrochoerus hydrochaeris (cavivara), Dasyprocta aguti (cotia), Cuniculus 

paca (paca) e Mazana gouazoubira (veado catingueiro); 

 A visitação das aves na AID e ADA descreve uma rotina característica de 

migração e um comportamento de visitação esporádica, já que o dossel da 

vegetação permite seu abrigo noturno, tendo sido observadas espécies comuns; 

 As espécies de peixes amostradas fazem parte da maioria dos rios das bacias 

hidrográficas do Estado de São Paulo. Normalmente são espécies relacionadas à 

atividade pesqueira e ao consumo humano. As espécies encontradas 

desenvolvem seu nicho trófico como consumidores primários. A possível 

ausência de espécies carnívoras pode indicar o declínio de espécies da base da 

cadeia alimentar, variando entre o fitoplâcton e zooplâncton até espécies 

bentônicas e nectônicas. Também a presença de crustáceos num ambiente 

aquático pode estar relacionada ao volume de matéria orgânica disponível neste 

ambiente e normalmente em estado de decomposição, porém isso não é uma 

regra. Desta forma pode-se afirmar que a fauna observada na área de estudo 

reflete uma estrutura de nicho de áreas degradadas; 

 Existe um problema sério em relação ao abastecimento de água dos municípios 

de Indaiatuba, Itu e Salto, sendo que os Planos Diretores de Água de Indaiatuba 

e Itu estabelecem a barragem do Ribeirão Piraí como obra prioritária para evitar 

escassez e até falta de abastecimento, que afetaria de forma considerável o 

desenvolvimento desses dois municípios; 

 Ressalta-se que os municípios de Indaiatuba e Salto já utilizam água dessa bacia, 

com ponto de captação na ADA do empreendimento, sendo o reservatório uma 

garantia nas épocas de estiagem, além de possibilitar que a demanda dos três 
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municípios seja atendida, no mínimo, para os próximos 20 anos. Havendo uma 

garantia ainda para o município de Cabreúva, caso tenha interesse no futuro na 

água do empreendimento para seu abastecimento; 

 Os planos diretores dos 4 municípios consideram a bacia hidrográfica do 

Ribeirão Piraí como prioritária para preservação dos mananciais para 

abastecimento público, demonstrando a importância que essa bacia tem para o 

desenvolvimento sustentável da região, sendo que a criação do Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí tem como objetivo exatamente preservar e 

gerenciar esses recursos de forma conjunta e integrada; 

 Trata-se de um empreendimento de utilidade pública, relacionado a um direito 

constitucional primordial, que é o acesso público a água para fins de 

abastecimento de qualidade, que foi planejamento, organizado e que será 

gerenciado em conjunto pelos 4 municípios envolvidos, mais especificamente 

pelo Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí. Portanto, não se trata de uma 

proposta individual, de um único município, para solucionar somente um 

problema localizado, mas é um empreendimento regional, que leva em 

consideração os planos diretores de todos os municípios envolvidos e está de 

acordo com os objetivos de preservação dos recursos hídricos definidos para 

APA Cabreúva; 

 Em termos de meio físico foi verificado que a qualidade da água do Ribeirão 

Piraí está entre boa a regular pelo monitoramento feito pela CETESB, sendo que 

análises de água demonstram que em determinadas épocas não são atendidos 

todos os parâmetros para classe 2 estabelecidos de Resolução CONAMA n. 

357/2005. O maior problema está relacionado ao Índice do Estado Trófico, que 

demonstram que a bacia apresenta estado mesotrófico e supereutrófico, mas que 

no ponto onde se pretende implantar a barragem os valores são mesotróficos, 

demonstrando boa qualidade da água. Entretanto, em outros pontos da bacia, o 

processo de eutrofização é mais intenso, principalmente, pelos esgotos lançados 

pelo município de Cabreúva a montante, município este que coleta somente 60% 

de seu esgoto, e por processos erosivos em determinados pontos da bacia, 

ocasionados, especialmente, pelas atividades de pecuária, silvicultura e cana-de-

açúcar; 
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 Existência de falha geológica condicionando o Ribeirão Piraí, inclusive 

denominada de Falha Geológica do Piraí. Portanto, durante a elaboração do 

projeto executivo, no caso de aprovação da Licença Ambiental Prévia pela 

Secretaria de Meio Ambiente, deverão ser realizados estudos geológico-

geotécnicos específicos no eixo da barragem, por meio de sondagens rotativas 

para verificar a situação do maciço rochoso logo abaixo de seu eixo, com 

medições do grau de faturamento, grau de recuperação, Índice de Qualidade da 

Rocha (IQR), grau de alteração, grau de coerência, determinação da classe da 

rocha considerando os parâmetros anteriores, execução de ensaio de perda 

d´água sob pressão, determinação da orientação das descontinuidades existentes, 

coleta de amostras para ensaios de compressão simples, entre outros parâmetros 

que os técnicos contratados julgarem necessários para a devida classificação 

geomecânica do maciço rochoso. Também é fundamental a exceção de novos 

ensaios geofísicos específicos no eixo da barragem, principalmente, 

considerando a técnica do caminhamento para identificação de estruturas 

geológicas. Todos esses resultados devem ser organizados e analisados em 

relatório técnico elaborado por especialista, permitindo a avaliação detalhada do 

maciço rochoso no eixo da barragem; 

 Existência de reserva mineral de areia e argila na área que será inundada pelo 

reservatório, inclusive com Concessão de Lavra, junto ao Departamento 

Nacional de Produção Mineral, referente ao Processo DNPM n. 821.250/2000, 

que tem titular a empresa Extrabase Extração, Comércio e Transportes Ltda. Na 

negociação dos direitos da empresa com o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão 

Piraí pode-se verificar a possibilidade da mesma extrair os materiais ao longo da 

fase de implantação do empreendimento, inclusive fornecendo material para a 

obra, com as devidas autorizações do DNPM e da CETESB, que a citada 

empresa já possui, mas que precisariam de modificações nos processos para o 

caso específico de extração durante as obras; 

 Existem, ainda, no entorno da ADA extrações de rocha para revestimento e 

paralelepípedo, sendo extrações extremamente rudimentares, sem planejamento 

ambiental específico, pois, não há banheiro e lixo, formado inclusive por restos 

de estopas com graxa e recipientes de óleo, são encontrados espalhados pela área 

de lavra. Não há, ainda, galpões para armazenamento de equipamentos e 
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máquinas, ficando os mesmo sujeitos as intemperes e a possibilidade de 

vazamentos de óleo no solo. Em complemento, essas atividades são 

desenvolvidas em local de paisagem do tipo Mar de Boulders ou Campo de 

Boulders, com ocorrência inclusive de feições do tipo “dorso de baleia”, que são 

as atrações principais do Parque Rocha Moutonnée, no município de Salto. 

Portanto, esses locais além de serem potenciais patrimônios naturais, tanto em 

termos de paisagem como geológicos, possuem grande potencial para incentivo 

de atividades turísticas; 

 Em termos socioeconômicos, serão afetadas 7 propriedades em área rural, sendo 

que as afetadas de forma significativa são: Fazenda Pedra Branca, Sítio Pedra 

Branca e Fazenda Piraí. Nessas 3 propriedades, além de serem afetadas áreas 

com atividades econômicas já implantadas (como é o caso, da produção de 

telhas e tijolos cerâmicos, pecuária, silvicultura e produção de hortaliças), 

construções serão demolidas devido a formação do reservatório. A situação mais 

crítica é do Sítio Pedra Branca, onde toda a propriedade será inundada, afetando 

de forma considerável os proprietários que residem no local e que tem na 

produção de hortaliças e pecuária a sua única fonte de renda. Na Fazenda Pedra 

Branca a situação também é bastante complicada, pois, apesar de continuar com 

terras fora da área inundada, quase todas as construções serão afetadas pelo 

reservatório, como é o caso das instalações da Cerâmica Saltense Ltda, as 

residências dos funcionários e os galpões, depósitos e curral usados nas 

atividades agrícolas e de pecuária, além de boa parte da área destinada a 

silvicultura; 

 Em relação às essas duas propriedades, o Sítio Pedra Branca e a Fazenda Pedra 

Branca, seus proprietários terão que alterar completamente suas atividades 

profissionais atuais, pelo menos no local onde as desenvolvem atualmente, 

podendo alterar seus padrões de vida atual; 

 Na Fazenda Piraí serão afetados 2 residências de funcionários e um depósito 

abandonado, mas o casarão da sede e as demais construções adjacentes serão 

mantidas, mesmo ficando dentro da Nova APP do reservatório. A Fazenda Piraí 

apresenta uma importância histórica e cultural local, especialmente, para o 

município de Itu e região, por ter sido local de nascimento e residência de Bento 

Dias de Almeida Prado, o Barão de Itaim, no ano de 1821; 
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O anexo 16 apresenta Mapa Ambiental Integrado com a identificação dos 

principais aspectos ambientais existentes na área e o grau de impacto. 

Nesse sentido, pode-se concluir que existem os seguintes pontos desfavoráveis 

principais à implantação do empreendimento: 

 Intervenção em atividades econômicas com a desapropriação de terras, 

construções e direitos minerários, totalizando 7 propriedades rurais e 12 direitos 

minerários, sendo 1 em Concessão de Lavra, 3 em Requerimento de Lavra, 4 em 

Autorização de Pesquisa, 1 em Disponibilidade e 3 em Requerimento de 

Pesquisa; 

 Alteração nas atividades profissionais de proprietários de 2 propriedades e seus 

respectivos funcionários (Sítio Pedra Branca e Fazenda Pedra Branca); e, 

 Supressão de vegetação nativa em APP e entorno próximo, totalizando uma área 

de 52,37 ha de vegetação com alto grau de perturbação; 

 

Como pontos favoráveis principais à implantação do empreendimento pode-se 

destacar os seguintes: 

 Empreendimento de utilidade pública, relacionado a um direito constitucional 

primordial que é o acesso público ao bem natural essencial para qualidade de 

vida; 

 Planejamento integrado entre 4 municípios para implantar um empreendimento 

regional que atenda a demanda de seus integrantes, que apresentam sérios 

problemas com abastecimento público de água; 

 Implantação de uma nova APP, totalizando cerca de 148,30 ha, praticamente 3 

vezes superior a APP atual, situação que propicia uma área de proteção a ser 

integrada aos fragmentos de floresta ombrófila de encosta já existentes na AID, 

criando um verdadeiro corredor ecológico; 

 Atendimento a legislação, aos Planos Diretores dos Municípios envolvidos e aos 

objetivos da APA Cabreúva, que estão associados a proteção dos recursos 

hídricos; 

 Presença atual de alto grau de impacto sobre a flora e fauna existente ao longo 

da mata ciliar do Ribeirão Piraí, pelas atividades desenvolvidas nas propriedades 

do entorno; 
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 Recursos financeiros já aprovados para a implantação do empreendimento junto 

ao Programa de Aceleramento do Crescimento (PAC), investimento federal que 

propiciará a criação de empregos e aumento na disponibilidade hídrica para 

abastecimento público para a região; e, 

 Implantação de empreendimento que poderá integrar, por meio do Consórcio 

Intermunicipal, ações de proteção, recuperação e gerenciamento de toda a bacia 

do Ribeirão Piraí, através dos Programas Ambientais propostos no presente 

EIA/RIMA e outros que porventura sejam solicitados pela Secretaria de Meio 

Ambiente, além de facilitar a captação de recursos financeiros. 

 

 Portanto, pela análise integrada dos resultados obtidos nos levantamentos 

realizados verificou-se a existência de impactos ambientais negativos e positivos, que 

serão detalhados no capítulo seguinte, para posteriormente propor os Programas 

Ambientais que mitigem, controlem, reduzam ou compensem esses impactos. 
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11. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 

AMBIENTAIS 

 

O presente capítulo de Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 

descreve de forma detalhada os impactos ambientais relativos ao empreendimento, de 

barragem para abastecimento de água no Ribeirão Piraí, que ocorrem nas diferentes 

fases do empreendimento (planejamento, implantação e operação), classificando e 

avaliando esses impactos conforme sua natureza, relação de casualidade, persistência, 

ocorrência, prazo de ocorrência, reversibilidade, abrangência espacial, localização 

provável, sinergia e grau de significância. 

São apresentadas, ainda, as metodologias utilizadas para a realização da avaliação 

de impactos ambientais, como também os conceitos e procedimentos estabelecidos 

dentro do escopo do presente estudo. 

 

11.1. Conceitos e Procedimentos Metodológicos 

 

De acordo com a Resolução Conama n. 01/86 são considerados impactos ambientais  

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que afetem diretamente ou indiretamente: a saúde, a segurança, e o bem estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias ambientais; a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 1986, s.p.). 

Essa definição é bastante abrangente, envolvendo uma gama de aspectos que 

muitas vezes são complexos e apresentam relações dificilmente quantificáveis e 

associáveis, sendo, portanto, em alguns casos, não possível de ser verificada. 

Nesse contexto, Bitar e Ortega (1998) ressaltam que a definição de impacto 

ambiental está associada à alteração ou efeito ambiental, o qual deve ser considerado e 

determinado como significativo por meio da avaliação do projeto de um determinado 

empreendimento, podendo este ser negativo ou positivo. 

Em outras palavras, quando se aborda que impacto ambiental é qualquer 

alteração resultante de atividade humana que afete o bem estar da população, conclui-se 

que o impacto ambiental pode ser tanto negativo, ou seja, que traga algum prejuízo ao 
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ambiente, englobando nesse termo também o próprio homem, como pode ser positivo, 

trazendo consigo benefícios. 

Então, não se deve associar impacto ambiental a algo negativo, e sim a alguma 

consequência direta ou indireta, que seja significativa, ocasionada por atividade 

humana. 

Nas avaliações de estudos ambientais os conceitos de significância e 

significativo ganharam ênfase devido à necessidade de quantificar e qualificar os 

impactos. 

De acordo com Bitar, Fornasari Filho e Vasconcelos (1990), uma alteração 

ambiental só deve ser considerada como impacto ambiental, quando essa alteração for 

significativa. Quando a alteração não for significativa esta deve ser desprezada, ou seja, 

não há impacto. 

Até meados da década de 1970 era considerada como: 

Significante a alteração ambiental provocada por determinado projeto que, além de 

mensurável e persistente por muitos anos sobre uma população ou ecossistema, 

justificasse mudanças radicais na concepção do projeto, desde a mudança de 

localização e forma de operação até a sua própria rejeição (BITAR, FORNASARI 

FILHO E VASCONCELOS, 1990). 

Em 1977 surgiram os primeiros critérios para determinação da significância dos 

impactos ambientais, os quais são: magnitude, extensão espacial, tempo de duração, 

probabilidade de ocorrência, segurança na previsão, existência de valores determinados 

(por exemplo, padrões de qualidade do ar e da água) e controvérsias relacionadas ao 

projeto (BITAR, FORNASARI FILHO E VASCONCELOS, 1990). 

Portanto, pode-se entender por impacto ambiental, qualquer conseqüência 

considerada significativa, adversa ou benéfica, que resulte ou que possa resultar da 

interação dos aspectos ambientais ou elementos de processos, operações, serviços e 

produtos de uma organização com o meio, sobre os quais ela tenha capacidade de 

exercer controle direto ou tenha capacidade de influenciar. 

Assim sendo, praticamente todas as atividades industriais e econômicas são 

impactantes do meio em certo grau, porém algumas atividades, apesar de ocasionarem 

impactos ambientais, são permitidas e aceitas social e legalmente, devido aos benefícios 

que propiciam a comunidade, devendo, desta forma, os impactos serem mitigados ou 

compensados pelo empreendedor. 
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Ao se caracterizar processos dos meios físico e biótico, como degradação 

ambiental, deve-se levar em consideração critérios sociais que relacionam a terra com o 

uso, ou pelo menos, com o potencial de diversos tipos de uso. 

Considerando o empreendimento em questão, uma barragem para abastecimento 

público de água e regularização da vazão do Ribeirão Piraí, foram elaboradas, para 

levantamento e avaliação dos impactos ambientais, listagens de controle para 

classificação dos mesmos, da seguinte forma: Benéfico e Adverso (quanto à natureza); 

Direto e Indireto (quanto à relação de causalidade); Temporário e Permanente (quanto à 

persistência); Certo, Provável e Existente (quanto à ocorrência); Imediato e a Médio e 

Longo Prazo (quanto ao prazo de ocorrência); Reversível e Irreversível (quando à sua 

reversibilidade); pontual e disperso (quanto à abrangência espacial); ADA, AID, AII e 

Estratégico (quanto à localização provável); e Cumulativo ou Independente (quanto à 

sinergia). 

Para a avaliação dos impactos ambientais do empreendimento, esses termos foram 

definidos, pela equipe responsável pelo EIA/Rima, da seguinte forma: 

Natureza 

 Benéfico: quando o impacto produz um resultado positivo para o fator ambiental 

analisado. Por exemplo, geração de empregos e renda. 

 Adverso: quando o impacto produz um malefício ao meio ambiente. Por 

exemplo, impacto visual, processos erosivos e assoreamento. 

Relação de Casualidade 

 Direto: quando o impacto está associado diretamente a uma atividade do 

empreendimento. Também denominados de impactos de primeira ordem. Por 

exemplo, a atividade de terraplenagem possibilita a ocorrência do impacto direto 

relacionado aos processos erosivos. 

 Indireto: quando o impacto é uma consequência de um outro impacto direto 

causado pelo empreendimento, ou seja, o impacto indireto refere-se a um 

processo em cadeia, gerando impactos de ordem superiores (segunda, terceira, 

quarta ordem, e assim consecutivamente). Por exemplo, o impacto direto 

associado aos processos erosivos pode gerar o impacto indireto de assoreamento 

(segunda ordem), este, por sua vez, causar a alteração da qualidade das águas 

superficiais de um corpo d´água (impacto de terceira ordem) e a mortandade da 

fauna aquática (quarta ordem), e assim consecutivamente. 
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Persistência 

 Temporário: quando depois de iniciada a atividade que gera o impacto, este 

deixa de existir se a mesma é finalizada. Por exemplo, os empregos gerados 

durante a fase de instalação do empreendimento, pois, quando as atividades 

construtivas são cessadas pela finalização dos trabalhos de implantação, o 

impacto deixa de existir. 

 Permanente: quando depois de iniciada a atividade que produz o impacto, este 

persiste ao longo do tempo. Por exemplo, a alteração da configuração 

topográfica por atividades de remoção de solo e terraplenagem. 

 Cíclico: refere-se a um impacto que ocorre de maneira recorrente, dependendo 

exclusivamente da atividade geradora, ou seja, quando há a atividade é gerado o 

impacto, quando a atividade cessa o impacto deixa de existir. Por exemplo, o 

ruído e vibrações de máquinas e equipamentos. 

Ocorrência 

 Certo: impacto que tem ocorrência certa, pois, está associado a certas atividades 

do empreendimento. Por exemplo, as atividades de terraplenagem geram 

processos erosivos. 

 Provável: impacto com probabilidade de ocorrência, mas que dependem de 

certos fatores e/ou situações preexistentes. Por exemplo, o impacto de 

assoreamento depende da ocorrência de processos erosivos e da ausência de 

sistemas de controle das águas pluviais. 

 Existente: impacto que já ocorre na área de estudo, sendo identificado durante os 

levantamentos desenvolvidos no diagnóstico ambiental. Por exemplo, o ruído já 

existente nas proximidades de áreas industriais, vias de acesso e rodovias de 

grande tráfego de veículos. 

Prazo de Ocorrência 

 Imediato: quando surge no instante da implantação do empreendimento ou no 

início de uma determinada atividade. Por exemplo, ruído das máquinas e 

equipamentos usados na obra de implantação apresenta ocorrência imediata. 

 Médio prazo: quando o efeito do impacto se manifesta após determinado tempo, 

mas ainda durante nas fases de planejamento, implantação e/ou operação do 

empreendimento (até 30 meses do início da atividade). O período de 30 meses 

foi definido como sendo o prazo máximo para implantação do empreendimento, 
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conforme cronograma apresentado no capítulo de caracterização do 

empreendimento, envolvendo as etapas de: estudoos, projetos e licenciamento; 

implantação da barragem; intervenções na área da represa; estradas de acesso; 

enchimento do reservatório; desapropriações; e programas ambientais. 

 Longo prazo: quando o efeito do impacto se manifesta depois de passado o 

período de planejamento, implantação e/ou operação do empreendimento, ou 

seja, depois da finalização das atividades que gerou o impacto na área (após 30 

meses do início da atividade). 

Reversibilidade 

 Reversível: quando alguma ação é implementada e cessa o efeito do impacto. 

Por exemplo, o impacto visual pode ser revertido pela implantação de cortina 

vegetal. 

 Irreversível: quando o efeito do impacto permanece ao longo do tempo, por 

impossibilidade de reverter o mesmo, devido a questões técnicas e/ou 

econômicas, nesses casos geralmente são exigidas medidas compensatórias. Por 

exemplo, o desmatamento ou a impermeabilização do terreno de uma área para 

implantação de um loteamento, construção ou barragem. 

Abrangência Espacial 

 Pontual: impacto que está restrito a certo local. Por exemplo, a alteração no uso 

e ocupação do solo está restrita a área de implantação do empreendimento. 

 Disperso: impacto gerado se dispersa pelo ambiente, dificultando definir sua 

abrangência espacial. Por exemplo, a emissão atmosférica se espalha pelo 

ambiente dificultando definir seu tamanho e volume. 

Localização Provável 

 ADA: quando o impacto afeta apenas a área em que a atividade está sendo 

desenvolvida, ou seja, a Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento. 

 AID: quando o impacto afeta o entorno próximo do empreendimento, ou seja, a 

Área Diretamente Afetada (AID) do empreendimento. 

 AII: quando o impacto afeta além dos limites da AID, ou seja, quando seus 

efeitos são sentidos na Área de Influência Indireta (AII). 

 Estratégico: quando o impacto afeta algum aspecto ambiental que seja 

considerado estratégico ou de grande significância para região, tais como 

unidades de conservação, bens minerais não renováveis que estão em fase 
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escassez, espécies de fauna e flora em extinção, ponto de captação de água para 

abastecimento urbano, etc. 

Sinergia 

 Independente: quando um impacto é novo e não se soma a nenhum outro 

impacto decorrente de qualquer outra atividade ou empreendimento existente. 

 Cumulativo: quando o impacto causado por este empreendimento se acumula 

com algum outro impacto e/ou passivo já existente, ainda que causado por 

atividades não relacionadas ao empreendimento analisado. 

 

Para a determinação do grau de significância dos impactos ambientais foi usado 

o método Ad Hoc, o qual consistiu de discussão entre os profissionais que participaram 

da elaboração do presente EIA/Rima. 

Além disso, foram determinadas, como já descritas detalhadamente no capítulo 

Definição da Área de Estudo, as seguintes áreas de influência: 

 Área de Influência Indireta (AII): para os Meios Físico e Biótico foi definida a 

UGRHI – 05 (PCJ), com ênfase para a Bacia do Rio Jundiái. Para o Meio 

Socioeconômico estabeleceu-se as Regiões Administravas de Campinas e 

Sorocaba, com ênfase para Região Metropolitana de Campinas (Indaiatuba) e 

Regiões de Governo de Jundiaí (Cabreúva) e Sorocaba (Itu e Salto). 

 Área de Influência Direta (AID): para os Meios Físico e Biótico definiu-se a 

área da Sub-Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piraí. Já para o Meio 

Socioeconômico foram estabelecidos os municípios de Cabreúva, Indaiatuba, 

Salto e Itu. 

 Área Diretamente Afetada (ADA): para os Meios Físico e Biótico definiu-se o 

limite da cota máxima de inundação do reservatório. Para o Meio 

Socioeconômico foram estabelecidas as propriedades rurais que terão parte de 

suas terras alagadas pelo empreendimento. 

Para avaliação do grau de significância de cada impacto, foram estabelecidos 3 

níveis de acordo com os critérios de: sensibilidade do ambiente; saúde e segurança da 

população ou de funcionários; estrutura do ambiente; padrões pré-estabelecidos na 

legislação; e quantidade das medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

Considerando esses critérios, os graus de significância são entendidos no 

presente EIA/Rima da seguinte forma: 
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 Alta Significância: são impactos que alterem aspectos de alta sensibilidade 

ambiental; que afetem a saúde ou segurança da população ou de funcionários; 

que ocasionem desestrutura do ambiente; que extrapolem padrões pré-

estabelecidos na legislação; ou que necessitem de medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias de grande monta. 

 Baixa Significância: são impactos que afetem aspectos ambientais já alterados 

pela ação antrópica; que não afetem a saúde ou segurança da população ou de 

funcionários; que não desestruturem o ambiente; ou que possam ser mitigados 

por medidas mitigadoras usuais, de fácil aplicação e que possibilitem que os 

padrões estabelecidos pela legislação sejam atendidos. 

 Média Significância: são impactos que estão em um nível intermediário entre os 

dois níveis descritos anteriormente. 

Portanto, a seguir são apresentados os impactos ambientais que poderão ser 

gerados pelo empreendimento, nas fases de planejamento, implantação e operação, 

caracterizando, classificando e avaliando-os de forma detalhada para subsidiar, em 

seguida, a definição dos programas ambientais que mitiguem, controlem e/ou 

compensem seus efeitos negativos e potencializem os positivos. 

 

11.2. Impactos na Fase de Planejamento 

 

Compatibilidade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada 

 

 Em relação às legislações federais, estaduais e municipais o empreendimento 

apresenta compatibilidade, pois, em termos municipais e federais não há nenhuma 

legislação que impeça a implantação do empreendimento no local, especialmente, 

considerando que as Prefeituras Municipais de Salto e Itu, onde a barragem e seu 

respectivo reservatório situam-se fisicamente, emitiram Certidões de Uso e Ocupação 

do Solo e Declaração das suas respectivas Secretarias e Meio Ambiente, atestando da 

inexistência de legislação municipal que impeçam a implantação do empreendimento no 

local proposto. Como também foi promulgado Decreto de Utilidade Pública para 

implantação da barragem. 

 Em complemento, os Planos Diretores dos 4 municípios e os Planos Diretores de 

Águas de Itu e Indaiatuba estabelecem a bacia do Ribeirão Piraí como um zona de 
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manancial, com ênfase no abastecimento público de água, estabelecendo como área 

prioritária para proteção ambiental. 

 Já em termos estuduais, o empreendimento está inserido dentro dos limites da 

Área de Proteção Ambiental (APA) de Cabreúva, estabelecidas pela Lei Estadual n. 

4.023, de 22.05.1984, alterada pelas Leis Estaduais n. 12.289 e 12.290, de março de 

2006, contundo uma barragem com a finalidade de abastecimento público integrado de 

3 municípios (Indaiatuba, Itu e Salto) e a possibilidade futura de mais um outro 

município (Cabreúva), está inserida em um dos objetivos principais da APA, que refere-

se a proteção dos recursos hídricos de importantes mananciais. 

 Nesse contexto, esse impacto pode ser classificado como benéfico, pois, 

apresenta compatibilidade com as legislações pertinentes a área afetada. É direto, 

permanente, de ocorrência certa, de longo prazo, irreversível e disperso. 

 Apresenta localização provável na AII, pois, apresenta relação basicamente com 

as legislações municipais e estaduais. É estratégico já que o empreendimento é 

compatível com a legislação, pois, legalmente qualquer empreendimento proposto para 

licenciamento deve estar compatível com as legislações pertinentes, caso contrário fica 

sujeito a uma insegurança jurídica muito significativa. Apresenta sinergia cumulativa 

devido a estar relacionado ao impacto denominado Compatibilidade com Áreas 

Protegidas. 

 É classificado como alta significância, devido o caráter legal do impacto, sendo 

bastante relevante juridicamente o empreendimento estar compatível com a legislação 

da área afetada. A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 

 

Impacto: Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (   ) AID (X) AII (X) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  
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Geração de Expectativas na Comunidade 

 O impacto relacionado à geração de expectativas na comunidade ocorre quando 

da divulgação da intenção de implantação de um empreendimento que irá ocasionar a 

desapropriação de propriedades para construção da barragem e seu respectivo 

reservatório, aumentar a disponibilidade de empregos para a comunidade local e de 

disponibilidade de água para abastecimento público e ocasionar a remoção de 

fragmentos florestais. 

 A partir da divulgação por meios de comunicação, principalmente, em jornais 

locais e regionais sobre a elaboração de projetos e liberação de verbas para implantação 

do empreendimento, a população com propriedades na região é afetada por uma 

expectativa negativa devido a possibilidade de desapropriação de suas propriedades, 

especialmente, quando ainda não há informações sobre a real área que será afetada. 

Sua importância tende a adquirir maior intensidade à medida que se aproxima o 

momento do licenciamento ambiental e o início das obras, favorecendo a divulgação de 

informações sobre o empreendimento para a população, principalmente, aquelas que 

residem no entorno do mesmo. 

No caso do presente empreendimento, refere-se a um impacto negativo devido a 

apreensão da população afetada em relação a necessidade de terem que alterar as 

atividades que desenvolvem em suas propriedades e, em muitos casos, devendo que 

mudar-se para outros locais, já que suas casas serão afetadas. 

Durante a realização do diagnóstico ambiental nas entrevistas aplicadas aos 

proprietários rurais pode-se verificar que o impacto de expectativa foi bastante negativo, 

pois, todos tinham um grande anseio de saber exatamente a área que a barragem irá 

afetar e se suas casas e atividades econômicas serão afetadas e como isso irá ocorrer. 

Mesmo após a realização das reuniões técnicas para apresentação do projeto e 

dos técnicos envolvidos no projeto, a expectativa negativa ainda continuou, mas agora 

em relação a necessidade de alguns proprietários terem que alterar completamente as 

atividades que desenvolvem no local ou mesmo terem que se mudar devido as suas 

residências serem totalmente afetadas. 

Nesse momento, a expectativa não se refere mais a falta de informações sobre o 

projeto e concentra-se na preocupação dos proprietários em relação às indenizações no 

montante que consideram adequado e o prazo para pagamento e que terão para se 
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retirarem do local, já que as respostas para esses questinamentos dependerem do próprio 

processo de licenciamento, podendo o empreendimento ser ou não aprovado para 

recebimento da Licença Prévia. Portanto, todas as informações fornecidas sobre esse 

assunto ficam no campo da suposição, por dependerem das decisões do licenciamento 

ambiental. 

Em um grau menor, também é gerada uma expectativa positiva para os 

proprietários que ficarão as margens do reservatório, pois, o empreendimento 

possibilitará a médio e longo prazo uma valorização de suas terras. 

No caso da população diretamente afetada com as desapropriações, esse impacto 

pode ser entendido como adverso. Impacto direto, temporário e de ocorrência certa. 

Apresenta médio prazo de ocorrência, pois, a partir do início da implantação com o 

pagamento das desapropriações, esse impacto cessa, sendo que está previsto no 

cronograma do projeto básico o desembolso dos valores destinados a este fim entre o 

quarto e sexto meses. É reversível, com a abrangência pontual e independente, sendo 

que sua localização provável na AID. Apresenta média significância já que o número de 

propriedades afetadas é pequeno, sendo que somente em 3 propriedades projeta-se 

demolição de residências (Fazenda Piraí, Fazenda Pedra Branca e Sítio Pedra Branca). 

A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 

 

Impacto: Geração de Expectativas na Comunidade 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (X) Independente (   ) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  
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Compatibilidade com Áreas Protegidas 

 A área do empreendimento está dentro a Área de Proteção Ambiental (APA) de 

Cabreúva, que foi criada foi criada pela Lei Estadual n. 4.023, de 22.05.1984, 

juntamente com as APAs Jundiaí e Cajamar para proteger a porção de Mata Atlântica 

que ocorre no maciço montanhoso denominado Serra do Japi, formado pelas serras do 

Japí, Guaxinduva, Guaxatuba e Cristais e os recursos hídricos, especialmente das bacias 

do Ribeirão do Piraí e do Jundiaí-Mirim. 

Recentemente, a bacia hidrográfica do Ribeirão Piraí, da qual fazem parte os 

municípios de Indaiatuba, Itu e Salto, foi incorporada a APA Cabreúva pelas Leis 

Estaduais n. 12.289 e 12.290, de março de 2006, alterando seus limites. Um dos 

principais objetivos da implantação desta APA, abrangendo a bacia do Ribeirão Piraí, 

era conter o avanço industrial que poderia ocasionar na perda da vegetação e poluir os 

recursos hídricos utilizados como mananciais para abastecimento de água da população 

dos municípios citados. 

Portanto, a implantação de uma barragem para abastecimento público dos 

municípios de Cabreúva (possibilidade futura), Indaiatuba, Itu e Salto está 

completamente relacionada com os objetivos previstos pela criação da APA de 

Cabreúva no que se refere a proteção dos recursos hídricos, já que a proposta é 

estabelecer um único ponto de captação para abastecimento desses municípios, de forma 

integrada e não dispersa como é feita atualmente. 

Entretanto, há outro fator a ser analisado que se refere à interfência com a fauna 

e flora silvestre que serã afetadas, principalmente, os fragmentos florestais das Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) do próprio Ribeirão Piraí, do Córrego Boa Vista e do 

Ribeirão do Ingá e da Floresta e de outros pequenos afluentes sem denominação. 

Essa interferência na fauna e flora, inclusive com remoção de fragmentos 

florestais que irá abranger aproximadamente 52,37 ha, contraria um dos objetivos da 

APA de Cabreúva, o que se refere a proteção da flora e fauna local. 

Mas é importante salientar que esses fragmentos que serão afetados já 

apresentam um elevado grau de intereferência antrópica pelas atividades econômicas de 

extração mineral, produção cerâmica, pecuária, agricultura, silvicultura e produção de 

hortaliças desenvolvidas na região, existindo, em determinandos pontos, a ausência 

completa de vegetação ciliar ao longo das drenagens. 
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Adicionalmente, a implantação do empreendimento, possibilitará o 

estabelecimento de uma nova Área de Preservação Permamente (APP) em faixa bem 

superior a atual, ou seja, 100 metros no entorno de todo o reservatório. Essa nova APP 

deverá ser revegetada dentro de um Plano de Manejo da Vegetação mais global que 

abrigará ações de revegetação, educação ambiental e proteção da fauna em toda a bacia 

do Ribeirão Piraí. 

Portanto, a longo prazo, a implantação e operação do empreendimento, inclusive 

pelo seu caráter de interesse público primordial (direito da população de acesso a água 

potável de qualidade), está de acordo com os objetivos da APA de Cabreúva, que se 

destina claramente a proteção dos recursos hídricos e da vida natural existente tanto no 

município homônimo, com na bacia do Ribeirão Piraí, pois, as medidas e programas 

ambientais que serão implantados pelo empreendimento em função da sua própria 

proteção como manancial de abastecimento público, possibilitarão um ganho ambiental 

para toda a APA. 

 Portanto, pode ser classificado, em linhas gerais, como impacto benéfico já que 

está de acordo, na maioria dos aspectos, com os objetivos da APA de Cabreúva. É 

direto, permanente, de ocorrência certa e longo prazo, irreversível e disperso. Tem 

localização provável na AID, mas como reflexo na AII, já que a bacia hidrográfica do 

Ribeirão Piraí está inserida em um contexto maior das APAs Cabreúva, Jundiaí e 

Cajamar. 

Também é estratégico, pois, os objetivos da APA Cabreúva tem um caráter de 

preservação regional, focando em bens estratégicos, como, por exemplo, a água para 

abastecimento público para uma população de pouco mais de 500.000 pessoas. Além 

disso, como a APA é uma unidade de conservação estabelecida por lei estudual, 

legalmente qualquer empreendimento proposto para licenciamento dentro da APA deve 

estar compatível com seus objetivos e suas diretrizes. 

É considerado como cumulativo já que está diretamente associado ao impacto 

denominado Compatibildiade com a Legislação Incidente sobre a Área Afetada, 

apresentando um alto grau de significância, já que a APA apresenta diretrizes legais, 

estabelecidas em legislação estadual, que necessitam se cumpridas. 

A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 
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Impacto: Compatibilidade com Áreas Protegidas 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (X) AII (X) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

 

11.3. Impactos na Fase de Implantação 

 

Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Implantação 

 

 Na fase de implantação, o empreendimento irá gerar uma quantidade mediana de 

empregos diretos e indiretos, que irá atingir aproximadamente 400 funcionários, 

incluindo engenheiros, geólogos, biólogos, arqueólogos, geógrafos, administradores, 

contadores, técnicos, operadores de máquinas e equipamentos, encarregados, pedreiros, 

serventes, empresas terceirizadas, entre outros. 

 Parte dessas vagas de emprego é temporária que serão desmobilizadas com o 

final da implantação da barragem. Contudo, os funcionários relacionados aos cargos 

administrativos, técnicos e de coordenação são do corpo de empregados permanentes 

relacionados ao empreendedor, as Prefeituras Municipais e empresas de serviços de 

água e esgoto dos integrantes do Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí, que não 

serão desmobilizados ao fim da fase de implantação. 

 Portanto, trata-se de um impacto benéfico, direto e indireto. Apresenta caráter 

temporário, podendo evetualmente ser permanente dependendo do tipo de cargo e 

relação com o empreendedor. Tem ocorrência certa, sendo de médio prazo, pois, as 

obras de implantação estão propostas para ser executadas em 18 meses, conforme 

cronograma apresentado no projeto básico. 
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É reversível, pois, refere-se a uma obra de tempo determinado, mas que parte 

dos empregos temporários podem ser revertidos em permanentes, dependendo das ações 

que forem tomadas, como, por exemplo, programas de capacitação. Tem abrangência 

dispersa e com localização na AII isso porque os funcionários serão contratados 

basicamente nas cidades de Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. É um impacto 

independente, de grau de significância média, devido principalmente ao número de 

empregos diretos e indiretos que serão gerados durante a fase de implantação. 

A classificação desse impacto ambiental está sintetizada a seguir. 

 

Impacto: Geração de Empregos Diretos e Indiretos na Implantação 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (   ) AID (X) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (X) Independente (   ) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

Remoção da Cobertura Vegetal 

 

A remoção da cobertura vegetal nas áreas onde serão desenvolvidas as 

atividades de implantação do empreendimento (barragem, reservatório, canteiro de 

obras, vias de acesso e demais pontos de apoio) atingirá a atual Área de Preservação 

Permanente (APP) do Ribeirão Piraí, Córrego Boa Vista, do Ribeirão do Ingá e da 

Floresta, incluindo pequenos afluentes, abrangendo desde áreas com gramíneas e 

herbáceas com pastagem até fragmentos florestais com vegetação arbórea de grande 

porte. 

Essa intervenção totalizará uma área de aproximadamente 2.500.000,00 m² 

referente ao resevatório, 40.000,00 m² da barragem e 36.000,00 m² para implantação 

dos novos acessos, totalizando 2.576.000,00 m² de remoção de solo/vegetação. 
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Portanto, trata-se de uma área bastante considerável em termos de remoção de 

vegetação, principalmente, quando se considera que cerca de 52,37 ha de vegetação 

arbórea em mata ciliar serão afetados. 

Entretanto, vale ressaltar que o diagnóstico ambiental da flora na área que será 

afetada pela remoção de vegetação, constatou a existência de um alto grau de 

intervenção antrópica em diversos pontos, inclusive com ausência completa de 

vegetação na mata ciliar em determinados locais. 

Nesse contexto, esse impacto pode ser classificado como adverso, direto, 

permanente e de ocorrência certa. É de médio prazo, pois, os trabalhos de remoção da 

vegetação serão realizados em etapas seguindo o cronograma da obra e de acordo com 

os trabalhos de terraplenagem, desenvolvidos ao longo dos 18 meses de implantação do 

empreendimento. 

É irreversível já que nos locais afetados haverá o reservatório, a barragem ou os 

acessos, contudo haverá uma compensação bem acima da área de vegetação existente 

atualmente, pois, a APP do reservatório será de 100 metros, duas a três vezes maior que 

as faixas de 30 ou 50 metros existentes na atualidade para as drenagens locais e as 

nascentes, respectivamente. 

 Trata-se de um impacto disperso que afetará somente a ADA, sendo cumulativo, 

pois, está relacionado e condiciona a ocorrência de outros impactos em cadeia, como 

por exemplo, a Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna. 

 Refere-se ao impacto de alto grau de significância, podendo ser considerando 

como um dos impactos adversos mais importantes no contexto do presente 

empreendimento, devendo ser considerado como prioritário nas propostas e implantação 

dos Programas Ambientais. 
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Impacto: Remoção da Cobertura Vegetal 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

Geração de Resíduos Sólidos 

 

Na implantação do empreendimento os resíduos sólidos serão oriundos: 

 da construção civil e do canteiro de obras, representado por material de 

escavação, restos de concreto, resíduos metálicos, madeiras, papeis, etc.;  

 de refeitórios e sanitários sendo classificados como orgânicos;  

 do abastecimento e lubrificação de equipamentos e máquinas, como estopas e 

recipientes sujos e restos da caixa separadora de água e óleo, e materiais 

contaminados no caso de acidentes com vazamentos, sendo classificados como 

classe I (resíduos perigosos) pela Norma ABNT/NBR 10.004/2004. 

O impacto gerado pelo aumento da produção desses resíduos é diretamente 

afetado pela disposição final que esses resíduos receberão, isto é, se depositados em 

locais inapropriados podem gerar muito mais prejuízos do que se corretamente 

manejados e dispostos em locais apropriados, devidamente licenciados pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). 

Neste empreendimento, o Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos e 

Efluentes Líquidos a serem implementados irão estabelecer diretrizes para o 

gerenciamento e a disposição de resíduos sólidos conforme seu tipo, abrangendo um 

conjunto de medidas que visam reduzir a geração de resíduos e orientar o manejo e a 

disposição dos mesmos, de forma a minimizar os seus impactos ambientais. 
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Como, por exemplo, a disposição em aterros devidamente licenciados pela 

CETESB, preferencialmente em áreas próximas ao empreendimento, e o tratamento dos 

resíduos gerados no abastecimento e lubrificação em empresa especializada e licenciada 

pela CETESB. 

Trata-se de um impacto adverso, direto, temporário, certo, imediato, reversível, 

pontual, que acontecerá na ADA e cumulativo, pois, pode estar associado a outros 

impactos, como a Alteração da Qualidade do Solo e Águas Superficiais e Subterrâneas, 

caso ocorra o gerenciamento inadequado dos resíduos. 

É de médio grau de significância devido ao número intermediário de 

funcionários que irão trabalhar no local e pela presença de resíduos de óleos e 

lubrificantes par uso nos equipamentos e máquinas. 

 

Impacto: Geração de Resíduos Sólidos 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

Geração de Efluentes 

 

Na fase de implantação do empreendimento, os efluentes gerados serão 

provenientes dos esgotos produzidos no canteiro de obras e também aqueles gerados na 

manutenção do maquinário utilizado. 

Tais efluentes devem ser devidamente tratados, com banheiro químico em locais 

isolados e no canteiro de obras por fossa séptica (ou em pequena estação de tratamento 

de esgoto), devidamente dimensionada seguindo os procedimentos exigidos pela Norma 

ABNT/NBR n. 7229/1993 (Errata 2:1997) e aprovada pela CETESB. 

Também deverá ser implantada caixa separadora de água e óleo na área de 

manutenção do maquinário. A manutenção periódica dos equipamentos também pode 
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favorecer a redução do consumo de combustível, contribuindo para a redução da 

geração de efluentes nas citadas caixas separadoras. 

Este impacto pode ser classificado como adverso, direto, temporário, certo, 

imediato, reversível, pontual, ocorrendo na ADA, cumulativo e de médio grau de 

significância. 

 

Impacto: Geração de Efluentes 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

Alteração do Uso e Ocupação do Solo 

Haverá uma mudança no uso e ocupação do solo durante a fase de implantação 

das obras, passando de um uso predominantemente de pastagem (com gramíneas e 

herbácea), cultura e fragmentos florestais (mata ciliar), por áreas com obras de 

construção da barragem, do canteiro de obras, terraplenagem, abertura de acessos e 

demais infraestruturas necessários para apoio ao empreendimento. 

Esta alteração irá acarretar mudanças na velocidade e quantidade de água de 

escoamento superficial, pela remoção da camada vegetal superficial formada atualmente 

por gramíneas, herbáceas, cultura e vegetação arbórea. Em termos paisagísticos, a área 

atualmente apresenta um mosaico bastante antropizado por diferentes tipos de uso, mas 

que ainda representa uma área rural, com paisagem bucólica. 

É um impacto adverso, direto, temporário, de ocorrência certa, médio prazo, 

reversível, pontual, de ocorrência na ADA, cumulativo e de baixo grau de significância. 
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Impacto: Alteração do Uso e Ocupação do Solo 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 

 

Alteração na Paisagem 

Na implantação do empreendimento haverá uma modificação brusca da 

paisagem, passando por um momento de desestruturação do modelo atual, que é zona 

rural, com mosaico bastante antropizado até chegar ao novo padrão, que é a implantação 

da barragem e o respectico enchimento de seu reservatório. 

Essa alteração na paisagem para uma situação de obra, com serviços de 

terraplenagem, movimentação de solo e construções civis, acarretará em um impacto 

brusco com a paisagem rural existente atualmente, durante os 18 meses previstos no 

projeto básico para término da implantação do empreendimento. 

Nesta fase pode ser utilizado o fechamento das áreas ocupadas pelo canteiro de 

obras com tapumes ou outra vedação, porém, mesmo que temporário pelo período 

determinado no cronograma de obras, afetará a paisagem do entorno, podendo 

prejudicar referenciais tanto para a população do entorno como para a fauna local. 

Desta forma, este impacto pode ser considerado adverso, direto, temporário, de 

ocorrência certa, imediato e a médio prazo, reversível, pontual, restrito à ADA, 

independente e de baixo grau de significância. 
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Impacto: Alteração na Paisagem 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 

Alteração na Qualidade do Solo 

 

 A alteração na qualidade do solo está relacionada basicamente a dois aspectos, a 

mudança da estrutura física do solo pelas atividades de terraplenagem e a possibilidade 

de contaminação por óleos, graxas e esgoto sanitário provenientes de máquinas e 

equipamentos utilizados na implantação e das fossas sépticas do canteiro de obras. 

 Contudo, ressalta-se que a maioria dos equipamentos a serem usados tem 

mobilidade restrita aos locais e às proximidades das obras (tais como motoniveladoras, 

tratores de esteira, pás carregadeiras etc.). Por serem equipamentos de menor 

mobilidade do que caminhões basculantes e com outras carrocerias e funções, os quais 

podem se deslocar facilmente até postos de abastecimento, estes devem ser abastecidos 

e lubrificados próximo às frentes de trabalho, por meio de caminhões específicos para 

tais fins. 

Portanto, não há a necessidade de dotar o canteiro de obras com depósito de 

combustíveis, o que deverá diminuir muito o risco de vazamentos, especialmente de 

grandes volumes. Ainda assim, quando do abastecimento nas frentes de trabalho e da 

lubrificação dos equipamentos, poderão ocorrer alguns vazamentos de pequena monta 

dos mesmos no solo. 

Já em relação a alteração da estrutura física do solo, pode-se considerar como 

insignificante devido a área já apresentar certo nível de modificação antrópica pela 

atividade de pastagem e cultura, somente existindo certa estabilidade nas áreas de 

vegetação arbórea nativa da APP. 
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Por esses motivos a alteração da qualidade do solo refere-se a um impacto 

restrito a ADA, de baixa significância, devido ser facilmente evitado por medidas 

simples de controle ambiental e revertido por meio da imediata remoção do solo 

contaminado e armazenamento em tambores metálicos, para posterior destinação para o 

tratamento em empresas especializadas, como por exemplo, a unidade de gerenciamento 

de solo contaminado do aterro de resíduos Estre em Paulínia. 

Será um impacto adverso, direto, certo e imediato. Seus efeitos serão pontuais, 

temporários e reversíveis. Sua ocorrência está limitada a ADA, tendo caráter cumuativo, 

podendo ser considerado de baixa significância. 

 

Impacto: Alteração na Qualidade do Solo 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 

Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna 

 

As obras para implantação do empreendimento irão causar interferências em 

vegetação ciliar ao longo do Ribeirão Piraí, Córrego Boa Vista, do Ribeirão do Ingá e 

da Floresta e de pequenos afluentes sem denominação, destruindo os habitats formados 

pelos fragmentos florestais ainda existentes na ADA, principalmente, os existentes na 

porção montante na propriedade da Fazenda Piraí e a jusante próximo a barragem. 

Ressalta-se que a mata ciliar em muitos locais está totalmente descaraterizada, 

formando clarões de gramíneas e herbáceas usadas para pastagem e acesso de animais 

de criação para as águas das drenagens, principalmente nos trechos da Fazenda e do 

Sítio Pedra Branca e Fazenda Piraí. Portanto, a mata ciliar, em muitos locais da ADA, 

não forma um corredor contínuo para a circulação da fauna. 
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Entretanto, as obras de implantação irão afetar e remover a vegetação existente, 

em aproximadamente 52,37 ha, interferindo no que ainda há de vegetação 

remanescente, ocasionando dificuldades para circulação da fauna, especialmente, 

considerando que haverá transito de máquinas e equipamentos ao longo dos 18 meses 

destinados a fase de implantação. 

A intensificação da atividade humana pelas obras civis do empreendimento 

limita o desenvolvimento da fauna, mas não impedirá que se forme, transite e migre. 

A exposição a animais silvestres dos funcionários da obra sempre conta com o 

agravante de estes serem hospedeiros naturais de microorganismos e parasitas 

causadores de doenças. 

Será um impacto adverso, direto e certo. É de longo prazo já que ocorrerá 

mesmo após a fase de implantação do empreendimento, até que a nova APP seja 

totalmente revegetada. Seus efeitos serão pontuais, temporários e reversíveis. Sua 

ocorrência está limitada a ADA, tendo caráter cumuativo, podendo ser considerado de 

alta significância, pois, afetará os fragmentos florestais existentes na ADA. 

 

Impacto: Perda de Habitat e Interferências em Corredores da Fauna 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

Desapropriação para Implantação do Empreendimento 

 Pela implantação do empreendimento ocorrerão desapropriações em 7 

propriedades rurais, ou seja, Fazenda Monte Belo (matrícula 80.646 CRI Itu), Fazenda 

Piraí (matrícula 8.722 CRI Itu), Fazenda Conceição, Sítio Pedra Branca (matrícula 

16.898 CRI Salto), Fazenda Pedra Branca (matrícula 18.127 CRI Salto), Sítio Piraí 

(matrícula 1.104 CRI Salto) e Sítio Bom Viver (matrícula 4.758 CRI Salto). 
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 No total serão afetadas cerca de 2.500.000,00 m² de áreas a serem 

desapropriadas, que irão afetar áreas de culturas, pastagens, mata, APP, instalações da 

cerâmica Saltense, galpões das propriedades, residências e estradas e caminhos de 

acesso, inclusive com necessidade de remoção de população. 

Portanto, trata-se de um impacto de alto grau de significância, sendo avaliado 

como um dos mais relevantes no presente estudo, o qual deverá ser considerado como 

prioritário para as ações de implantação dos Programas Ambientais. 

As indenizações estão previstas no Projeto Básico para serem realizadas antes do 

início das obras de implantação, em um prazo de 3 meses. O montante destinado para 

essas desapropriações no Projeto Básico foi de R$ 22.000.000,00. 

 Esse impacto é classificado como adverso, direito, permanente, certo, imediato, 

irreversível (quando se considera que as atividades que são desenvolvidas na ADA, não 

poderão mais ocorrer). É cumulativo e pontual, pois, afeta somente na ADA. 

 

Impacto: Desapropriação para Implantação do Empreendimento 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

Alterações nas Áreas de Preservação Permanente 

 Haverá uma interferência grande na APP atual ao longo do Ribeirão Piraí, 

Córrego Boa Vista, do Ribeirão do Ingá e da Floresta e de pequenos afluentes sem 

denominação, incluindo pequenas nascentes. 

 As APPs que ocorrem na ADA representam uma faixa de 30 metros no entorno 

das duas margens das drenagens naturais e 50 metros no entorno das nascentes. Como já 

descrito anteriormente, parte dessas APPs não possuem vegetação arbórea, sendo que 

em muitos pontos é ocupada por pastagem, eucalipto ou hortaliças, com acesso de 

animais as águas das drenagens para dessendentação. 
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 Durante a fase de implantação haverá remoção de vegetação arbórea das APPs, 

totalizando cerca de 52,37 ha, principalmente, nas áreas da barragem e reservatório, 

além de circulação de máquinas e equipamentos para execução dos trabalhos de 

movimentação de solo e terraplenagem. 

 Após o reservatório totalmente preenchido de água, será formada uma nova APP 

corespondente a uma faixa de 100 metros do nível mais alto do reservatório, 

constituindo assim uma APP bem maior que a anterior. 

 Pode ser considerado como impacto adverso, direto, permanente, certo, longo 

prazo, irreversível, disperso pela ADA, cumulativo e de alto grau de significância. 

 

Impacto: Alterações nas Áreas de Preservação Permanente 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

 

Alteração na Dinâmica Populacional 

 Durante a implantação do empreendimento haverá alteração na dinâmina 

populacional, principalmente, devido às desapropriações das áreas afetadas, com 

especial atenção para as mudanças nas atividades econômicas desenvolvidas nas 

Fazendas Piraí e Pedra Branca e no Sítio Pedra Branca, nas quais haverá necessidade de 

demolição de residências, depósitos, galpões e da própria cerâmica. 

 Os proprietários e funcionários dessas propriedades terão que mudar suas fontes 

de renda, procurando novas atividades profissionais ou outros locais para emprego. 

As alterações nas estradas e acessos também irão ocasionar problemas para a 

população do entorno que precisará alterar seu caminho, além de conviver, durante o 

período da obra, com o trânsito de máquinas, equipamentos e caminhões. 
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A estrada não pavimentada que liga Salto, Itu e Indaiatuba também precisará ser 

alterada, sendo que tal procedimento irá causar transtornos as proprietários do entorno. 

Trata-se de um impacto de média significância, pois, apesar de alterar 

completamente as atividades desenvolvidas, em especial, da Fazenda Pedra Branca e 

Sítio Pedra Branca, poucas pessoas serão afetadas pelo empreendimento. 

Também não haverá uma migração de trabalhadores para o local da obra, pois, o 

número de empregos diretos e indiretos é de 400 trabalhadores, não havendo fluxo 

populacional visto em empreendimentos de grande porte. 

Portanto, trata-se de um impacto adverso, direto, permanente por afetar totalmente 

as atividades de algumas propriedades e de seus proprietários. É de ocorrência certa, 

pois, essas áreas serão alagadas e de longo prazo. É um reversível, pontual, afetando a 

ADA e cumulativo já que está associado ao impacto de Desapropriação para 

Implantação do Empreendimento. 

 

Impacto: Alteração na Dinâmica Populacional 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática 

 A alteração da qualidade das águas e da biota aquática pode ocorrer durante a 

implantação do empreendimento pelo aumento do carreamento de partículas de solo 

para as drenagens, devido às atividades de terraplenagem para construção do 

barramento, reservatório, áreas de apoio e modificações das estradas e acessos. 

 A construção de canal para desvio do Ribeirão Piraí durante a construção do 

barramento é outra atividades que pode ocasionar alterações na qualidade das águas e da 

biota aquática, pelo aumento de partículas sólidas em suspensão, alterando a turbidez, e 
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pela dificuldade que peixes e outros organismos terão para se deslocar ao longo do leito 

da drenagem. 

É importante ressaltar que a bacia do Ribeirão Piraí já possui um problema de 

eutrofização de suas águas, identificada pelo monitoramento ambiental realizado 

anualmente pela CETESB, situação que está provavelmente relacionada a presença de 

lançamento de esgoto a montante, no município de Cabreúva, e a ocorrência de 

processos erosivos e consequente assoreamento das drenagens dessa bacia hidrográfica. 

Esse é um dos problemas já existentes em termos de qualidade das águas na bacia, mas 

que pode ser incrementado e potencializado pelas obras de implantação do 

empreendimento. 

 Outras situações que podem ocasionar problemas de alterações na qualidade das 

águas e biota aquática é a contaminação por óleos, graxas, resíduos sólidos e efluentes 

sanitários produzidos durante os trabalhos de implantação, especialmente, por máquinas 

e equipamentos e por funcionários no canteiro de obras. 

 Por esse motivo, o gerenciamento adequado dos procedimentos e locais para 

troca de óleo e manutenção de equipamentos e máquinas, e dos resíduos sólidos e 

efluentes sanitários é essencial para que esse impacto não ocorra. 

 Portanto, trata-se de um impacto de média significância, já que sua ocorrência 

poderá agravar ainda mais os problemas de eutrofização das águas do Ribeirão Piraí, 

inclusive piorando sua qualidade no ponto de captação já existente para abastecimento 

dos municípios de Salto e Indaiatuba. 

 É classificado como direto, cíclico durante os trabalhos de implantação do 

empreendimento, de ocorrência provável, de médio prazo e reversível. É disperso por 

ocorrer e atingir diferentes pontos, principalmente, da ADA, mas podendo afetar a AID. 

É cumulativo por estar associado a outros impactos como é o caso do Desencadeamento 

de Processos Erosivos e Assoreamento, Alterações nas Áreas de Preservação 

Permanente, Remoção da Cobertura Vegetal e Alteração na Qualidade do Solo. 
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Impacto: Alterações na Qualidade das Águas e Biota Aquática 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (   ) Permanente (X) Cíclico  

Ocorrência (   ) Certa (X) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento 

 Na implantação de qualquer empreendimento há sempre a fase de movimentação 

de solo e rocha nos serviços de terraplenagem, atividade esta que no presente 

empreendimento é considerada significativa, devido a quantidade de solo que se 

pretende movimentar, da ordem 3.000.000,00 m³ de materiais associados a solo, rocha, 

restos de troncos e vegetação e materiais de demolição. 

 Em complemento, haverá a exposição do solo aos processos erovisos pela 

limpeza do terreno, construção do barramento, extração das áreas de empréstimo e 

disposição de materiais nos bota-fora. 

 Nas planícies aluvionares há ocorrência de areias inconsolidadas que são 

suscetíveis a processos erosivos e no entorno ocorrem solos arenosos de média 

suscetibilidade à erosão, especialmente, aqueles de decomposição de granitos. 

 Portanto, o adequado controle dos processos erosivos, com implantação de 

canaletas de águas pluviais com tanques e bacia de decantação de sedimentos e de leiras 

para direcionamento dessas águas, além do plantio de gramíneas em taludes do 

barramento, das áreas de empréstimo, nas pilhas de bota-fora, nos acessos e estradas e 

outros locais de exposição de solo, são fundamentais para se evitar e/ou reduzir a 

ocorrência de processos erosivos e o consequente assoreamento. 

Também é importante não realizar qualquer remoção da camada vegetal sem a 

real necessidade, somente deve-se executar os trabalhos de terraplenagem no 

cronograma exato de implantação das obras, para se evitar que haja exposição 
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demasiada e desnecessária do solo e outros materiais, ficando os mesmos suscetíveis ao 

carreamento, situação esta que é agravada durante as épocas de chuvas. 

 Portanto, trata-se de um impacto adverso e direto no caso dos processos erovisos 

e indireto quando se analisa o assoreamento. É cíclico devido sua persistência em 

ocorrer durante toda a fase de implantação do empreendimento de forma não contínua. 

É de ocorrência certa, de médio prazo, reversível, disperso e cumulativo estando 

associado a ocorrência de outros impactos, como é o caso das Alterações nas Áreas de 

Preservação Permanente, Remoção da Cobertura Vegetal e Alteração na Qualidade do 

Solo. 

Tem ocorrência mais associada a ADA, mas podendo ter efeitos na AID. É 

classificado como de alta significância, devido a grande quantidade de movimentação 

de solo necessária ao empreendimento, mesmo o solo do entorno não apresentando alta 

suscetibilidade a erosão e tratando-se de um impacto que pode ser facilmente controlado 

pela implantação de medidas corriqueiras e usuais em qualquer tipo de obra. 

 

Impacto: Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (   ) Permanente (X) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

 

Intensificação do Tráfego de Veículos 

 Durante a implantação do empreendimento haverá uma intensificação do tráfego 

de veículos, equipamentos e maquinários nas estradas e caminhos de acesso ao local e 

interno ao canteiro de obras. As Rodovias Hilário Ferrari e Dom Gabriel Paulino Bueno 

Couto, a avenida Marechal Rondon em Salto e Estrada Municipal não pavimentada 

Salto-Itu-Indaiatuba, que dá acesso a área, são os acessos mais afetados pelo 

empreendimento. 
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 Em especial, deve-se focar esforços nas medidas de controle e mitigadoras no 

entroncamento da Rodovia Hilário Ferrari com a Estrada Municipal Salto-Itu-

Indaiatuba, que dá acesso a área, pois, não há atualmente no local qualquer trevo e/ou 

sinalização para acesso de veículos, situação que gera grande risco aos usuários de 

ambos acessos. Esse tráfego se dará nesse ponto, principalmente, por veículos de 

transporte de funcionários e caminhões basculantes da obra. O tráfego de máquinas e 

equipamentos ocorrerá de forma mais intensa nos acessos internos do canteiro de obras, 

onde serão também armazenados durante os períodos sem atividade. 

 Esse aumento do tráfego, com a necessidade de alteração de acessos e da própria 

estrada municipal não pavimentada, ocasionará impactos aos usuários, especialmente, 

formados por veículos sitiantes e caminhões e máquinas das propriedades do entorno, 

além daquelas usadas no corte do eucalipto pelas empresas Eucatex e International 

Paper. 

 Nesse contexto, o impacto pode ser classificado como adverso, direto, cíclico, de 

ocorrência certa, imediato, reversível e disperso ao longo das rodovias, avenida, estrada 

e acesso citados anteriormente. Tem localização na ADA e AID, sendo cumulativo por 

estar associado a outros impactos como é o caso: Poluição e Incômodos à População 

pelos Serviços da Obra e Interferências com os Não Proprietários. É classificado como 

de médio grau de significância, devido ao tráfego ser pequeno na estrada municipal não 

pavimentada que dá acesso a área, mas havendo problemas no seu entroncamento com a 

Rodovia Hilário Ferrari, o ponto considerado atualmente o mais crítico. 

 

Impacto: Intensificação do Tráfego de Veículos 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (   ) Permanente (X) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  
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Interferências com a Infraestrutura Existente 

 As interferências na infraestrutura existente na área são ocasionadas basicamente 

pela necessidade de relocação de acessos, linhas de energia e telefonia e cercas das 

propriedades, adultora de água para abastecimento de Salto e Indaiatuba, além da 

demolição de construções, tais como: residências, depósitos, galpões, currais, 

instalações cerâmicas, entre outros. 

 Em relação a interferência na infraestrutura de serviços públicos das cidades 

envolvidas (Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto), a implantação da obra não irá causar 

nenhum tipo significativo de aumento da demanda, isso devido ao número de 

funcionários necessários nessa fase e pelo fato que esses funcioárnio serão contratados 

nas próprias cidades citadas, sendo possivelmente já residentes. 

 Portanto, trata-se de um impacto adverso, direto, de ocorrência certa, imediato, 

disperso pela ADA e cumulativo. Trata-se de temporário e reversível quando se analisa 

a relocação de acessos, linhas de energia e telefonia e cercas das propriedades, adultora 

de água para abastecimento de Salto e Indaiatuba. Contudo, é permanente e irreversível 

quando se refere a demolição de construções das propriedades afetadas. Portanto, é 

classificado como de médio grau de significância, principalmente, pela necessidade de 

demolição de construções. 

 

Impacto: Interferências com a Infraestrutura Existente 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (X) Indireto   

Persistência (X) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  
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Interferências com Cursos d´água Atravessados pelas Adutoras 

 Esse impacto deve ser analisado de forma especial já que a adultora que abastece 

Salto e Indaiatuba já existe e a que será construída para Itu será licenciada de forma 

separada na época e pela Prefeitura Municipal e do respectivo serviço de água e esgoto. 

 Portanto, esse impacto deverá ser analisado na época de licenciamento de 

construção dessa nova adultora e em uma futura ampliação na já existente. 

 

Interferências com os Não Proprietários 

 Na fase de implantação os não proprietários das áreas afetadas por 

desapropriação, que são formados por funcionários e donos das propriedades vizinhas, 

serão afetados, principalmente, pela intensificação do tráfego de veículos, equipamentos 

e maquinários e geração de ruído, poeira e gases de escapamentos. 

 Esse impacto será mais sentido pelos funcionários das propriedades afetadas que 

residem no local, pelos usuários da estrada municipal não pavimentada que dá acesso a 

área e por residências nas proximidades do acesso citado e ao canteiro de obras. 

 No caso dos funcionários das propriedades afetadas pela desapropriação, a 

previsão é o pagamento dos valores antes do início das obras e remoção das construções 

logo em seguida. Portanto, alguns empregados deverão ser demitidos, principalmente, 

os do Sítio Pedra Branca, pois, essa propriedade será totalmente inundada. 

Já os funcionários da Fazenda Pedra Branca, dependerá da decisão dos 

proprietários em construir uma nova cerâmica e novas residências nas áreas além do 

reservatório e sua APP. Nas demais propriedades não é previsto a demissão de 

funcionários pela implantação do empreendimento. 

Nos funcionários e proprietários residentes nas demais propriedades afetadas e 

nas vizinhas ocorrerão interferências, principalmente, devido ao aumento dos ruídos, 

poeira e emissão de gases de combustão de máquinas e equipamentos. 

Portanto, trata-se de um impacto adverso, direto, cíclico, de ocorrência certa, 

imediato, reversível, disperso pela ADA e estradas e acesso do entorno, de localização 

da ADA e AID e cumulativo. Apresenta médio grau de significância. 
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Impacto: Interferências com os Não Proprietários 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (   ) Permanente (X) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

Interferências em Áreas Protegidas 

 As interferências em áreas protegidas ocorrerão, principalmente, devido as 

intervenções nas APPs do Ribeirão Piraí e drenagens afluentes, com remoção da 

cobertura vegetal e de vegetação arbórea nativa, além da construção de desvio do 

Ribeirão Piraí para construção do barramento. 

 Contudo, é importante destacar que com a implantação do empreendimento a 

nova Área de Preservação Permanente será maior que a atualmente existente, 

possibilitando, a longo prazo, uma melhoria significativa da qualidade ambiental local, 

como também da qualidade das águas do Ribeirão Piraí, especialmente, quando se 

considera a revegetação total dessa nova APP. 

 Em complemento, há as interferências na APA Cabreúva situação já discutida 

anteriormente no presente texto no impacto: Compatibilidade com Áreas Protegidas. 

 Portanto, trata-se de um impacto adverso no curto prazo, contudo haverá um 

benefício no longo prazo com a implantação da Nova APP, que irá abranger uma área 

de preservação maior que a atual. É direto, permanente, de ocorrência certa, de longo 

prazo, irreversível e disperso ao longo da APP atual e futura e na própria APA 

Cabreúva. Tem localização principal na ADA, mas afeta a AID, sendo cumulativo. 

Apresenta médio grau de significância. 
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Impacto: Interferências em Áreas Protegidas 

Natureza (X) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

Interferências em Atividades Econômicas 

 As interferências em atividades econômicas na fase de implantação ocorrerão 

nas atividades desenvolvidas pelas propriedades que serão desapropriadas, envolvendo: 

 no Sítio Pedra Branca, a produção de hortaliças e pecuária; 

 na Fazenda Pedra Branca, a produção de telhas e tijolos cerâmicos, a pecuária, a 

silvicultura e a extração mineral de areia e argila, que atualmente está paralisada. 

 Na Fazenda Piraí, a pecuária. 

Contudo, as atividades afetadas de forma significativa são: a produção de 

hortaliças no Sítio Pedra Branca e silvicultra e produção cerâmica na Fazenda Pedra 

Branca, pois, essas atividades serão inviabilizadas já durante a implantação do 

empreendimento, com os serviços de terraplenagem e demolição das construções. 

Em termos regionais, a produção dessas propriedades poderá se suprida por 

outras propriedades e empresas cerâmicas dos próprios municípios de Itu e Salto, além 

da região. E para produção eucalipto, em termos regionais, será insignificante pela 

pequena área relativa de silvicultura que será afetada. 

Em complemento, haverá um aumento na demanda por serviços e materiais 

para obra, como é o caso de: materiais de construção em geral (cimento, areia, ferro, 

concreto, brita, entre outros); alimentação, transporte e alojamento de funcionários; 

aluguel de máquinas e equipamentos; contratação de serviços terceirizados; entre 

outros. 
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Contudo, esse aumento da demanda não será muito grande devido ao próprio 

porte da obra, podendo ser suprido de forma adequada pela infraestrutura econômica já 

existente nos municípios envolvidos, Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. 

Portanto, esse impacto deve ser analisado sobre dois aspectos: 

 Interferências em atividades econômicas nas propriedades afetadas: impacto 

adverso, direto, permanente, certo, imediato, irreversível, pontual, na ADA, 

cumulativo, de Alta significância para os proprietários e funcionários; 

 Interferências em atividades econômicas da região: benéfico, direto, temporário, 

de ocorrência certa, médio prazo, reversível, disperso, na AID, cumulativo e de 

médio significância. 

 

Impacto: Interferências em Atividades Econômicas (nas propriedades afetadas) 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (   ) Média (X) Alta  

 

Impacto: Interferências em Atividades Econômicas (na região) 

Natureza (X) Benéfico (   ) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  
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Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais 

 As interferências em benfeitorias e equipamentos sociais estão associadas 

basicamente as alterações para relocação das redes de energia e telefonia, acessos e 

adultora de captação de água dos municípios de Salto e Indaiatuba existentes nas áreas 

do barramento e seu reservatório. 

 Nas áreas urbanas não há previsão de nenhuma interferência em benfeitorias e 

equipamentos sociais. 

 Portanto, refere-se a um impacto adverso, direto, temporário, de ocorrência 

certa, de médio prazo, reversível, pontual, de localização na ADA, cumulativo e de 

baixo grau de significância. 

 

Impacto: Interferências em Benfeitorias e Equipamentos Sociais 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 

 

Interferências em Patrimônios Arqueológicos, Naturais e Culturais 

 Durante os levantamentos de campo, não foi localizado nenhuma ocorrência de 

peças arqueológicas, mas áreas com potencial que deverão ser analisadas em estudo 

prospectivo antes do início das obras no local, após a emissão da Licença Prévia. 

Portanto, até o momento não há indicação de que haverá impacto sobre patrimônio 

arqueológico. 

 Já em relação a patrimônios históricos e culturais haverá perda quando da 

demolição de algumas construções, como é o caso: das duas capelas, de antiga estrutura 

de canalização de roda d´água, de depósito na Fazenda Piraí e de residências na Fazenda 
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e Sítio Pedra Branca, que apresenta valor cultural somente local, mas que deverão ter 

medidas compensatórias associadas. 

 Em relação a Patrimônio Natural o empreendimento não irá causar nenhuma 

destruição de patrimônio natural estabelecido por lei ou norma legal, com exceção as 

APPs. Também não haverá intervenções sobre áreas de paisagem do tipo Mar de 

Boulders ou Campo de Boulders ou feiçõs do tipo “dorso de baleia” em matacões de 

granito, pois, essas áreas se localizam nos divisores da bacia e em suas encostas. Além 

disso, não será extraída rocha para o empreendimento desses locais. 

 Portanto, refere-se a um impacto adverso, direto, permanente, de ocorrência 

certa, longo prazo, irreversível, pontual, na ADA, cumulativo e de médio grau de 

significância, pois, os patrimônios históricos e culturais que serão demolidos são de 

abrangência local e estão em estágio avançado de degradação. 

 

Impacto: Interferências em Patrimônios Arqueológicos, Naturais e Culturais 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (X) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (   ) Médio Prazo (X) Longo Prazo  

Reversibilidade (   ) Reversível (X) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra 

 Esse impacto ocorrerá pelos ruídos e emissão de gases e poeira gerados por 

máquinas e equipamentos necessários a implantação da obra nas imediações próximas 

ao canteiro de obras e a estrada municipal e acesso. 

 Serão afetados funcionários e proprietários que residem e trabalham nas 

proximidades dos locais citados ou de usuários, principalmente, da estrada municipal 

que dá acesso a área e da Rodovia Hilário Ferrari 

 Contudo, trata-se de um impacto que pode ser facilmente controlado com 

medidas usuais e corriqueiras em obras, tais como: umificação constante das vias de 

acesso, especialmente, na época de estiagem; regulagem e manutenção periódica de 
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máquinas e equipamentos; implantação de barreira sonora, caso seja verificado algum 

incômodo nas residências próximas a Fazenda Piraí; e execução dos trabalhos durante o 

período diurno. 

 Portanto, devido a baixa presença de residências na ADA do empreendimento, 

que após a desapropriação será composta basicamente pelas existentes na Fazenda Piraí, 

pode-se classificar como impacto de baixa significância, adverso, direto, cíclico, de 

ocorrência certa, imediato, reversível, pontual, de localização na ADA e cumulativo 

 

Impacto: Poluição e Incômodos à População pelos Serviços da Obra 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (X) Direto (   ) Indireto   

Persistência (   ) Temporário (   ) Permanente (X) Cíclico  

Ocorrência (X) Certa (   ) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (X) Imediato (   ) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (X) Pontual (   ) Disperso   

Localização Provável (X) ADA (   ) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (   ) Baixa (X) Média (   ) Alta  

 

 

Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais 

 Considerando o porte do empreendimento, o número previsto de empregos 

direitos e indiretos a serem gerados, aproximadamente 400, e que a maioria desses 

empregos será preenchida por residentes nos próprios municípios de Cabreúva, 

Indaiatuba, Itu e Salto, pode-se considerar que a sobrecarga em serviços públicos e o 

aumento da demanda por serviços sociais serão baixos. 

 Em complemento, as cidades citadas anteriores possuem serviços públicos bem 

consolidados e capazes de suprir o aumento da demanda que o empreendimento irá 

ocasionar da fase de implantação. 

 Portanto, trata-se de um impacto adverso, indireto, temporário, de ocorrência 

provável, de médio prazo, reversível, disperso, na AID e cumulativo, com baixo grau de 

significância. 
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Impacto: Sobrecarga de Serviços Públicos e em Demandas Sociais 

Natureza (   ) Benéfico (X) Adverso   

Relação de Causalidade (   ) Direto (X) Indireto   

Persistência (X) Temporário (   ) Permanente (   ) Cíclico  

Ocorrência (   ) Certa (X) Provável (   ) Existente  

Prazo de Ocorrência (   ) Imediato (X) Médio Prazo (   ) Longo Prazo  

Reversibilidade (X) Reversível (   ) Irreversível   

Abrangência Espacial (   ) Pontual (X) Disperso   

Localização Provável (   ) ADA (X) AID (   ) AII (   ) Estratégico 

Sinergia (   ) Independente (X) Cumulativo 

Grau de Significância (X) Baixa (   ) Média (   ) Alta  

 


