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APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regional e diagnóstico).

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

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

Este documento está estruturado em duas partes: uma trata da me-
todologia para elaboração do Panorama Regional e a outra traz o le-
vantamento realizado para a Aglomeração  Urbana de Franca (AUF).  

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

Neste documento, já está alterada a nomenclatura da Unidade Re-
gional, exceto em alguns mapas. No entanto, as análises permane-
cem coerentes com a configuração da RMJ.
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METODOLOGIA

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

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

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

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

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

Unidades 
Regionais 

FPICs

Planejamento 
e uso do solo

Transporte e 
sistema viário 

regional

Habitação 
de interesse 

social
Saneamento 

básico Meio ambiente Desenvolvimento 
econômico

Atendimento 
social Turismo Esporte e 

lazer
Agricultura e 
agronegócio

RM Ribeirão 
Preto

RM Vale do 
Paraíba e 
Litoral Norte

AU  
de Franca

RM de 
Piracicaba

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Vulnerabilidade socioterritorial, política habitacional 
e equipamentos públicos

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

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

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

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

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

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

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

Espera-se uma contribuição dos municípios e do programa esta-
dual Cidade Legal – ligado à Secretaria Estadual de Habitação – so-
bre o tema da necessidade de regularização fundiária e dos avan-
ços já obtidos nessa área, assim como o levantamento de estoque 
de terras eventualmente disponíveis nos municípios.

Os equipamentos de serviço coletivo existentes nos municípios de-
vem ser levantados de forma a avaliar se há um acesso equânime 
a toda a população residente na UR. São objeto dessa análise a dis-
tribuição das unidades de saúde e de ensino. 

3. Mobilidade, transporte e logística

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

Para que cada Unidade Regional possa exercer suas funções 
econômicas, ambientais e sociais com eficiência, é fundamental 
que o sistema viário metropolitano seja capaz de articular todo o 

território. Como tema intersetorial, deverá permear as análises 
de desenvolvimento econômico, da área ambiental e da dinâmica 
urbana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Patrimônio ambiental e recursos hídricos

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

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

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

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

6. Infraestrutura urbana

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

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

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

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

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

7. Gestão pública e governança regional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1. Institucionalidade

A unidade regional em estudo configurou-se como Aglomeração 
Urbana por meio da Lei Complementar 1.323/2018, fundamentada 
em um conjunto de critérios legais e técnicos, além de princípios 
que justificaram sua institucionalização, quais sejam:

 ❏ Constituição Estadual do Estado de São Paulo de 1989.
 ❏ Lei Complementar Estadual nº 760/94.
 ❏ Estudos sobre rede urbana e regionalização de âmbitos re-

gional e nacional.
 ❏ Princípios de integração, complementaridade e coesão ter-

ritorial.

I.2. Inserção regional

Localizada no extremo nordeste do Estado de São Paulo, na divisa 
com o Estado de Minas Gerais, entre a Região Metropolitana de 
Ribeirão Preto e o Triângulo Mineiro, dois polos de desenvolvi-
mento de projeção nacional, a Aglomeração Urbana de Franca 
(AUF) é formada por 19 municípios: Aramina , Buritizal, Cristais 
Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituve-
rava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, 
Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra e São 
José da Bela Vista. 

A AUF ocupa uma área de 8.404,07 km², ou 3,38% do território pau-
lista, e abriga 645.009 habitantes, segundo a projeção da Fundação 
SEADE para 2021.
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II. Estruturação urbana e uso do solo

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

No século 19, devido à distância dos polos produtores da época, 
Franca transformou-se num centro produtor de gêneros de sub-
sistência, com destaque para a criação de gado bovino. A atividade 
produtiva se diversifica – pecuária, agricultura, comércio, tecela-
gem, mineração, engenhos de açúcar e aguardente, selarias e sa-
patarias – e Franca passa a atender à demanda regional e a abaste-
cer o interior. A partir de 1890 até 1930 o desenvolvimento regional 
estava vinculado à cultura cafeeira associada ao desenvolvimento 
da pecuária, e será relevante até a década de 1930.

Com a ferrovia, Franca se consolida como um centro comercial que 
concentra as transações de produtos agrícolas entre São Paulo e os 
estados de Minas gerais, Mato Grosso e Goiás.

No início do século 20, o ramal da Estrada de Ferro Mogiana é aban-
donado e os trilhos retirados, após a ligação de Ribeirão Preto e 
Uberaba, sem passar por Franca, o que afeta o escoamento da pro-
dução cafeeira. 

A partir de 1920, começam as atividades da indústria do couro/cal-
çadista, em especial no município de Franca. Um conjunto de fa-
tores viabilizou o desenvolvimento desta indústria na região, tais 
como sua localização e atividades já existentes.

Na década de 1950, novas atividades ligadas à indústria calçadista 
vão paulatinamente promovendo o desenvolvimento desse arranjo 
produtivo e dinamizando setores de serviços e comércios varejista 
e atacadista. Na década de 1970, o parque industrial calçadista se 
amplia, entrando em crise a partir dos anos de 1990. 

A partir do início do século 21, as duas principais atividades produ-
tivas regionais – o arranjo produtivo calçadista e a produção de café 
na região da Mogiana – passam por reformulações para permane-
cerem competitivas até os dias atuais. 

Devido à localização, Franca permanece como importante centro 
de redistribuição da produção beneficiada da região e de produtos 
industrializados para os principais centros consumidores de São 
Paulo e Minas Gerais. O entorno de Franca desenvolve uma agri-
cultura moderna e articulada à indústria, principalmente a agroin-
dústria de açúcar e álcool e de processamento da soja, concentrada 
nos municípios de São Joaquim da Barra, Orlândia, Morro Agudo, 
Sales Oliveira e Batatais.

O processo de desenvolvimento da AUF configurou um território 
com alto grau de urbanização, resultado do processo de mecaniza-
ção da produção agrária. 



16

MAPA II.1. Panorama regional 
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MAPA II.2. Áreas urbanas
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TABELA II.1. Grau de urbanização

Municípios 2010 2020 2030

Franca 98,24 98,24 98,24

São Joaquim da Barra 98,21 98,23 98,24

Guará 96,80 97,62 97,98

Aramina 93,47 96,31 97,47

Ipuã 95,86 96,81 97,38

Guaíra 96,40 96,87 96,84

Miguelópolis 94,20 95,50 96,39

Igarapava 94,31 95,46 96,28

Ituverava 94,15 94,15 94,15

São José da Bela Vista 89,04 91,22 92,91

Jeriquara 82,47 87,01 90,39

Rifaina 87,54 88,75 89,86

Cristais Paulista 72,85 82,93 89,49

Itirapuã 83,35 86,40 88,89

Patrocínio Paulista 80,76 85,09 88,48

Buritizal 81,58 83,84 85,85

Restinga 78,63 82,42 85,61

Ribeirão Corrente 79,51 82,76 85,56

Pedregulho 73,78 74,77 75,74

AUF 95,18 95,81 96,24

Estado de São Paulo 95,94 96,52 96,87

Fonte: SEADE

A AUF apresenta o uso “Propriedades Agrícolas” como predomi-
nante e algumas porções de remanescentes de cobertura vegetal 
nativa na porção leste da unidade regional. Com relação às áreas 
urbanizadas, a mancha urbana mais expressiva é a do município 
de Franca. Não se verificam conurbações nessa escala de análise. 

A expansão urbana no período de 2010 a 2020 apresenta um padrão 
radial ao redor das áreas urbanizadas.
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II.2. Regulação urbanística

O macrozoneamento estabelece as áreas urbanas e rurais dos mu-
nicípios e define diretrizes para o uso e ocupação do solo municipal. 

A área pertencente à Aglomeração Urbana de Franca abrange mu-
nicípios bastante heterogêneos com relação ao ordenamento terri-
torial. Entre os 19 municípios, nove não dispõem de Plano Diretor 
e, mesmo quando existente, muitos não apresentam os mapas do 
zoneamento municipal. 

Foram estabelecidos contatos com as prefeituras municipais para so-
licitação de informações a respeito da legislação vigente, sendo que 
esta etapa do trabalho ainda se encontra em andamento, não tendo 
sido recebido dados da totalidade dos municípios até o momento. 

Para acompanhamento dos trabalhos, foi elaborada uma planilha 
contendo as legislações urbanísticas previamente levantadas por 
município da Aglomeração Urbana, constantemente atualizada 
para incluir os dados encaminhados pelos técnicos das prefeituras. 

Após o levantamento da regulação urbanística, foi realizada uma 
leitura analítica dos textos das leis e, simultaneamente, elaborado 
o mapeamento dos instrumentos relativos ao ordenamento terri-
torial: macrozoneamento, zoneamento, perímetros urbanos, zonas 
especiais de interesse social e zonas especiais de interesse am-
biental (Mapa 4 – Produto P2). Por meio da compatibilização entre 
as diversas nomenclaturas e conceitos adotados pelos municípios 
(Vide Anexo 2), foi feita uma leitura unificada para esse mapeamen-
to (Mapa 5 – Produto P3). 

A partir da análise do zoneamento municipal realizado para parte 
dos municípios da Aglomeração Urbana de Franca, é possível ob-
servar que os municípios possuem nomenclaturas próprias para 
a sua divisão territorial e para as suas zonas e macrozonas, que 
diferem entre si. 

No caso dos municípios que não possuem zonas ou macrozonas 
delimitadas, ou não tenha sido localizado até o momento lei es-
pecífica e/ou a delimitação do perímetro urbano, utilizaram-se os 
dados dos Setores Censitários do IBGE (2020), devido ao mesmo 
considerar a legislação municipal na definição das áreas urbanas e 
rurais dos municípios.

Os municípios de Franca e Rifaina disponibilizam o mapeamento 
com a delimitação do perímetro urbano em seus respectivos Pla-
nos Diretores. Quando não existente ou localizada a legislação mu-
nicipal com a delimitação do perímetro urbano, foi utilizado o limite 
externo dos Setores Censitários do IBGE (2020) e a sua classifica-
ção entre área urbana e rural para definição do perímetro.

Os Planos Diretores dos municípios de Franca e Rifaina definem 
Zonas Especiais de Interesse Social e Área Especial de Interesse 
Social, respectivamente, em seu território, no entanto, não foi pos-
sível mapear as Zonas Especiais para o município de Franca, pois 
não consta a identificação destas áreas nos mapas municipais ana-
lisados, sendo necessário verificar a disponibilidade do dados junto 
à prefeitura.

De todo o conjunto de legislações municipais analisadas até o mo-
mento, somente o município de Franca apresentou instrumentos 
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QUADRO II.1. Levantamento de legislação municipal

Município Plano Diretor Leis de Uso e Ocupação 
do Solo 

Lei de Parcelamento 
 do Solo

Perímetro  
Urbano

Zoneamento  
especial

Aramina  -  -  - Lei 1136/2009  -
Buritizal  N/L  -  - LC 1593/2019 (alteração)  -
Cristais Paulista LC 009/2008  -  -  -  -
Franca LC 050/2003 - LC 137/2008 -  -
Guaíra LC 2882/2019 LC 2881/2019  - LO 2687/2015  -

Guará LC 046/2006  (alteração 
LC 008/2020)  -  -  -  -

Igarapava LC 056/2018  -  -  -  -
Ipuã  -  - - LC 3585/2014  -
Itirapuã  -  - LC 1446/2002 LC 427/1970  -
Ituverava LC 031/2020  -  -  -  -
Jeriquara  -  - LC 153/2005  -  -
Miguelópolis LC 4078/2020  -  -  -  -
Patrocínio Paulista LC 2132/2006  -  -  -  -
Pedregulho  -  -  - Lei 1693/2005 e 2646/2017 Leis 2855/2020 e 2431/2014
Restinga  -  -  - Lei 2022/2018  -
Ribeirão Corrente  -  -  -  -  -

Rifaina LC 006/2017 (alteração 
006/2019) Lei 1809/2017 Lei 1807/2017 (alteração 

1909/2019) Lei 1881/2019 (alteração)  -

São Joaquim da Barra LC 19/2017  - LO 036/2007 Lei 54/1997 Leis 218/1980 e 1053/2019

São José da Bela Vista  - - Leis 1308/2010 e 
1411/2012  - Lei 1322/2010
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Fonte: IBGE, 2020, Prefeituras Municipais da AUF

MAPA II.5. Macrozoneamentos municipais
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MAPA II.6. Perímetro urbano dos municípios
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Fonte: IBGE, 2020, Prefeituras Municipais da AUF

MAPA II.7. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
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urbanísticos específicos. O Plano Diretor do município estabelece 
“Programas de Gestão Integrada”, ações que visam executar pro-
jetos estratégicos de melhoria das condições urbanas, em áreas 
consolidadas ou em processo de ocupação, consideradas Áreas de 
Especial Interesse Urbanístico e que poderão ser objeto de Opera-
ções Urbanas Consorciadas. Não foi possível, no entanto, mapear 
esta informação com base nos dados disponíveis. 

II.3. Rede de centralidades

     O município de Franca é classificado pelo IBGE como Capital 
Regional C. O Brasil possui 64 Capitais Regionais C, dentre elas 
três Capitais Estaduais na Região Norte do país. As demais cidades 
localizam-se, principalmente, na Região Sudeste, onde 30 das 64 
Capitais Regionais C se encontram, dentre elas Franca.

Com relação à hierarquia dos centros urbanos dentro da AUF, te-
mos: Capital Regional C, Franca; Centro Sub-regional B: São Joa-
quim da Barra; Centro de Zona A: Ituverava; Centro local: demais 
municípios. Os municípios de Itirapuã, Patrocínio Paulista e Restin-
ga não fazem parte da região de influência de Franca.

II.4. Dinâmica demográfica

A Aglomeração Urbana de Franca contava com 688.561 habitantes 
em 2020, sendo que o município de Franca, com 342.125 habitantes, 
concentra quase 50% de toda a população da região. Em seguida, 
vem São Joaquim da Barra, com 50.274 habitantes − único município 
da AUF na faixa entre 50 mil e 100 mil habitantes. A grande maioria 
dos municípios da AUF (17) tem menos de 50 mil habitantes.

TABELA II.2. População urbana, rural e total (2020)

Municípios
2020

Pop. Urbana Pop. Rural      Pop. Total

Franca 336.119 6.006 342.125

São Joaquim da Barra 49.386 888 50.274

Ituverava 37.890 2.356 40.246

Guaíra 37.840 1.221 39.061

Igarapava 28.119 1.337 29.456

Miguelópolis 20.459 965 21.424

Guará 20.329 495 20.824

Pedregulho 12.172 4.107 16.279

Ipuã 15.355 506 15.861

Patrocínio Paulista 12.307 2.156 14.463

São José da Bela Vista 7.961 766 8.727

Cristais Paulista 6.987 1.438 8.425

Restinga 6.176 1.317 7.493

Itirapuã 5.425 854 6.279

Aramina 5.293 203 5.496

Ribeirão Corrente 3.860 804 4.664

Buritizal 3.611 696 4.307

Rifaina 3.078 390 3.468

Jeriquara 2.733 408 3.141

AUF 661.257 27.304 688.561

Fonte: SEADE, 2020
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Fonte:  Regic, IBGE, 2018

MAPA II.8. Regiões de Influência das Cidades (REGIC) 
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TABELA II.3. Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA)

Municípios Período tgca_10_
urbana

tgca_10_
rural tgca_10_total

Aramina
2000-2010 1,52 -5,90 0,80
2010-2020 0,96 -4,91 0,65
2020-2030 0,39 -3,44 0,27

Buritizal
2000-2010 1,30 -0,33 0,98
2010-2020 0,89 -0,69 0,62
2020-2030 0,52 -1,04 0,28

Cristais Paulista
2000-2010 3,56 -2,60 1,44
2010-2020 2,38 -3,52 1,06
2020-2030 1,45 -4,09 0,68

Franca
2000-2010 1,05 0,12 1,04
2010-2020 0,72 0,72 0,72
2020-2030 0,40 0,40 0,40

Guaíra
2000-2010 1,12 -5,37 0,78
2010-2020 0,49 -0,96 0,44
2020-2030 0,17 -0,07 0,16

Guará
2000-2010 0,69 -4,01 0,50
2010-2020 0,57 -2,46 0,48
2020-2030 0,43 -1,22 0,39

Igarapava
2000-2010 0,94 -1,69 0,76
2010-2020 0,65 -1,71 0,53
2020-2030 0,37 -1,69 0,28

Ipuã
2000-2010 1,94 -1,44 1,77
2010-2020 1,26 -1,44 1,16
2020-2030 0,81 -1,23 0,75

Itirapuã
2000-2010 1,34 -1,10 0,89
2010-2020 0,97 -1,41 0,61
2020-2030 0,74 -1,56 0,46

Ituverava
2000-2010 0,63 1,02 0,65
2010-2020 0,40 0,40 0,40
2020-2030 0,14 0,14 0,14

Jeriquara
2000-2010 0,38 -3,24 -0,37
2010-2020 0,47 -3,01 -0,06
2020-2030 0,35 -3,00 -0,03

Municípios Período tgca_10_
urbana

tgca_10_
rural tgca_10_total

Miguelópolis
2000-2010 0,93 -2,05 0,73
2010-2020 0,61 -2,03 0,47
2020-2030 0,41 -1,87 0,31

Patrocínio Paulista
2000-2010 2,01 -1,16 1,31
2010-2020 1,61 -1,46 1,08
2020-2030 1,22 -1,74 0,82

Pedregulho
2000-2010 0,61 0,08 0,47
2010-2020 0,50 -0,02 0,37
2020-2030 0,35 -0,17 0,22

Restinga
2000-2010 2,27 -0,23 1,67
2010-2020 1,79 -0,65 1,31
2020-2030 1,36 -1,03 0,97

Ribeirão Corrente
2000-2010 1,47 -0,71 0,98
2010-2020 1,29 -0,84 0,89
2020-2030 1,01 -1,10 0,67

Rifaina
2000-2010 0,49 -0,68 0,34
2010-2020 0,23 -0,93 0,10
2020-2030 0,13 -1,02 0,01

São Joaquim da 
Barra

2000-2010 1,14 0,57 1,13
2010-2020 0,79 0,64 0,79
2020-2030 0,45 0,41 0,45

São José da Bela 
Vista

2000-2010 0,73 -1,82 0,41
2010-2020 0,62 -1,83 0,38
2020-2030 0,53 -1,78 0,35

AUF
2000-2010 1,07 -1,13 0,95
2010-2020 0,74 -0,73 0,67
2020-2030 0,43 -0,70 0,39

Estado de São 
Paulo

2000-2010 1,36 -3,67 1,09
2010-2020 0,86 -0,74 0,80
2020-2030 0,52 -0,59 0,48

Fonte: SEADE, 2020
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MAPA II.9. Taxa Geométrica de Crescimento Anual – TGCA (2020-2030)
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De 2000 a 2010, a AUF vem crescendo a taxas menores que as do 
Estado de São Paulo, mas com taxas bastante próximas. 

Todos os municípios, com exceção de Franca, Ituverava e São Joa-
quim da Barra, perderam população rural, tendência mais acen-
tuada no período 2000-2010, na maior parte dos casos. No municí-
pio de Jeriquara, observa-se perda de população total.

O processo de transição demográfica no Brasil não tem sido homo-
gêneo. De acordo com trabalhos publicados pelo IBGE1, as regiões 
sul e sudeste, em termos de transição, avançaram mais rapida-
mente que as regiões norte e nordeste. Todos os dados pesqui-
sados confirmam a tendência de níveis reduzidos de natalidade e 
fecundidade − o que tem como consequência o envelhecimento da 
população. A pirâmide etária (Gráfico II.1) mostra o envelhecimento 
da população da Aglomeração Urbana de Franca para as próximas 
décadas. Corroborando esse dado, também foi observada a razão 
de dependência, que mede a relação entre a população economi-
camente dependente, de 0 a 14 anos e acima de 65 anos, e a po-
pulação economicamente ativa (PEA). Nota-se um aumento que se 
inicia antes de 2020 (Gráfico II.2).

A pirâmide etária de 2020 já mostra o envelhecimento da popula-
ção. Há uma redução das faixas etárias com menos de 30 anos e um 
aumento da participação das pessoas acima de 60 anos, com uma 
maior participação de mulheres.

A Fundação SEADE elabora projeções demográficas que sempre 
mostraram a grande variação existente entre as Unidades Regio-

1  ISSN 1808-1983 – Brasil em Números – IBGE, 2021

GRÁFICO II.1. Pirâmide etária (2020)

GRÁFICO II.2. Pirâmide etária (2030)

Fonte: Fundação SEADE
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nais do Estado de São Paulo. No entanto, os resultados mais re-
centes confirmam que existe cada vez mais semelhança no com-
portamento das taxas de crescimento da população nas diferentes 
regiões do Estado. “A expectativa é as taxas anuais de crescimento 
de cada região paulista descreverem  tendência  convergente,  de  
modo  que  tanto  as  taxas  positivas  quanto  as  negativas  estejam  
muito  próximas  de  zero  no  horizonte  da projeção”2. O envelhe-
cimento populacional é  um  processo  que se dá progressivamente  
em todo o Estado. Ocorre, entretanto, de forma distinta no que diz 
respeito à sua intensidade. O panorama para 2050 será bastante di-
ferente do de 2020 em termos da composição etária da população, 
chegando à taxa negativa de 0,19.

 

2  SPDemográfico_ Num-01-2017-2, Fundação SEADE, São Paulo, 2017.
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GRÁFICO II.3. Razão de dependência (2000 a 2050)

Fonte: Fundação SEADE

TABELA II.5. Densidade demográfica (2020) 

Municípios
2020

População Área km² Hab./km²

Franca 342.125 605,68 564,00

São Joaquim da Barra 50.274 410,86 122,00

Igarapava 29.456 468,36 62,00

Ituverava 40.246 704,66 57,00

Guará 20.824 362,18 57,00

Itirapuã 6.279 161,12 38,00

Ipuã 15.861 466,46 34,00

Guaíra 39.061 1.258,47 31,00

São José da Bela Vista 8.727 276,95 31,00

Ribeirão Corrente 4.664 148,33 31,00

Restinga 7.493 245,75 30,00

Aramina 5.496 202,83 27,00

Miguelópolis 21.424 820,85 26,00

Patrocínio Paulista 14.463 602,85 23,00

Pedregulho 16.279 712,60 22,00

Jeriquara 3.141 141,97 22,00

Cristais Paulista 8.425 385,23 21,00

Rifaina 3.468 162,51 21,00

Buritizal 4.307 266,42 16,00

AUF 642.013 8.404,07 76,00

Estado de São Paulo 44.639.899 248.219,48 179,00

Fonte: SEADE, 2020
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As taxas de crescimento da população acontecem ou pelo cres-
cimento vegetativo (nascimentos e mortes) ou pelo efeito migra-
tório. Esse último teve uma forte redução no impacto do cres-
cimento populacional recente, ao contrário do passado, cujo 
impacto no processo de interiorização do desenvolvimento pau-
lista era muito forte.

No que se refere à densidade demográfica, deve-se destacar o mu-
nicípio de Franca, com uma relação de 564 hab/km2 – densidade 
demográfica 642% mais elevada que o conjunto da AUF e 215% 
mais elevada que o Estado de São Paulo. A AUF, por sua vez, apre-
senta densidade demográfica mais de duas vezes abaixo daquela 
observada para o Estado de São Paulo.

Este trabalho completo e detalhado pode ser consultado no Relató-
rio de Ordenamento Territorial disponível na plataforma digital do 
PDUI-AUF.
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III. Vulnerabilidade socioterritorial, política 
habitacional e equipamentos públicos

A desigualdade tem como base de análise o levantamento da vul-
nerabilidade socioterritorial – subtítulo deste bloco – e a forma de 
inserção dos municípios nas dinâmicas regionais. Essa abordagem 
deverá ser realizada sob múltiplos aspectos que envolvem as dife-
rentes áreas temáticas.

Essas projeções de cenários, especialmente demográficos que se 
confirmam a cada ano, têm um impacto direto nas políticas sociais: 
de saúde, de educação, de habitação e de previdência. Ou seja, as 
demandas por políticas públicas e a prestação de serviços ao idoso 
é crescente. Simultaneamente, tem-se a diminuição da pressão so-
bre políticas públicas aos mais jovens, alterando substancialmente 
o foco das políticas sociais. Os municípios, o Estado, incluindo o go-
verno nacional, devem estar preparados em face dessas questões. 

A Aglomeração Urbana, enquanto conjunto de municípios, em que 
pese a inserção possivelmente diferenciada de cada um na dinâmi-
ca da região, tem os mesmos reflexos, especialmente, nas ações 
relativas às Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) tendo 
em conta os seus vínculos funcionais evidenciados pelas ativida-
des econômicas complementares: serviços públicos de saúde, por 
exemplo.

Uma das questões relevantes relativas ao envelhecimento da popu-
lação diz respeito ao fato de que a parcela mais idosa da PEA deverá 
permanecer ativa por um tempo maior. Há necessidade, portanto, 

de se buscar o aumento da produtividade do trabalho. Dessa forma, 
as políticas de formação e qualificação profissional, de inovação e 
tecnologia devem assumir um papel preponderante.

A transição demográfica, em curso, com uma queda acentuada da 
fertilidade, aumento da esperança de vida e transformação dos ar-
ranjos familiares vai impactar diretamente na demanda por novas 
moradias.

III.1. Qualidade e condições de vida

Os índices mais conhecidos, como o PIB, o PIB per capita ou mes-
mo os índices relativos à saúde e educação, isoladamente, não 
abrangem toda a complexidade existente em uma população 
quando se trata de análises que vão balizar as políticas públicas. 
Por esse motivo, foi criado, sob demanda da Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo, pela Fundação SEADE, o Índice Pau-
lista de Responsabilidade Social (IPRS), ferramenta analítica que 
revela a situação de cada um dos municípios nas dimensões cen-
trais do desenvolvimento.

“Assim, o IPRS é composto de quatro medidas: três indicadores 
sintéticos setoriais, que mensuram as condições do município em 
termos de riqueza, escolaridade e longevidade – permitindo o or-
denamento dos 645 municípios do Estado segundo cada uma des-
sas dimensões; e uma tipologia constituída de cinco grupos, deno-
minada “grupos do IPRS”, que resume a situação dos municípios 
segundo os três eixos considerados, sem ordená-los”3.

3  SEADE,  IPRS, Versão 2019
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O IPRS é um instrumento de avaliação dos municípios que aponta 
diretamente para as oportunidades, os limites e os desafios exis-
tentes. Baseado nos mesmos critérios de desenvolvimento consi-
derados pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),4 o IPRS re-
flete o esforço dos municípios nas dimensões riqueza, escolaridade 
e longevidade, incluindo indicadores que caracterizam mudanças 
em um prazo mais curto. 

Na AUF, há dois municípios considerados vulneráveis que perma-
necem nessa condição desde 2014. Sugere-se que esses índices 
sejam observados com atenção e se localizem os motivos para a 
vulnerabilidade ou outra condição não desejável. Municípios clas-
sificados como “Em Transição” também devem ser monitorados. 
Os resultados do IPRS dizem respeito a várias Funções Públicas 
de Interesse Comum, portanto, têm interesse regional na busca de 
maior equidade.

III.2. Necessidades habitacionais

A vulnerabilidade é um conceito que se refere a uma situação ou 
a um estado em que as pessoas, famílias ou coletividades se en-
contram diante de um risco de natureza variada, seja de origem 
natural, como a velhice, doença e infortúnio, seja de origem social 
como o desemprego, a perda de renda e a inacessibilidade ao siste-
ma de direitos. No caso da habitação, a necessidade de se formular 
políticas públicas voltadas à moradia está diretamente associada à 
vulnerabilidade social e à pobreza.  Já a precariedade habitacional 
diz respeito ao habitat, ao espaço onde vivem as pessoas. E, é esse 

4  IDH- Índice de Desenvolvimento Urbano – Fundação SEADE. 2010.

olhar sobre a precariedade socioterritorial, que o PDUI deve dese-
nhar as diretrizes para esse tema. 

Conforme Bezerra e Chaer (2021)5, o processo de migração espa-
cial que foi marca de grandes transformações no perfil do uso e 
ocupação do solo em décadas passadas, aumentando as taxas de 
urbanização em todo o país, terminou ou está prestes a terminar. 
No entanto, segundo as autoras, há uma “nova urbanização” fruto 
da migração urbano-urbano trazendo uma crescente pressão so-
bre as chamadas cidades médias, cujo tamanho pode variar de 100 
a 500 mil habitantes. No caso da AUF, dos 19 municípios, apenas 
Franca pode ser considerada cidade média. Esse crescimento não 
é autossustentável e as cidades que recebem pressão da migração 
podem sofrer precarização de acesso aos serviços e, especialmen-
te, precarização da habitação – não inserida na malha urbana ou 
com grande carência de serviços básicos.

A questão que se coloca aqui é como mapear e identificar os assen-
tamentos precários, aglomerados subnormais, favelas e existência 
de áreas de risco com habitação precária. A isso, se soma a neces-
sidade de se conhecer, devido à grande heterogeneidade das situa-
ções, o tipo de intervenção necessária para a execução de ações 
corretivas. Essas ações, necessariamente, devem ter uma visão 
estratégica e de articulação entre as demais políticas de desenvol-
vimento urbano, ambiental, de saneamento, de transporte. 

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), 
empresa vinculada à Secretaria de Estado da Habitação, também 

5  Bezerra, M.C. de Lima & Chaer, T. M. Salum, Habitação, in Brasil em Números, IBGE, 2021.
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TABELA III.1. Evolução do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) 

Municípios Grupos Ano Riqueza Longevidade Escolaridade

Aramina em 
transição

2014 33 80 48

2016 31 76 46

2018 33 77 50
Buritizal dinâmico 2014 42 72 43

2016 41 69 53
2018 41 70 66

Cristais Paulista em 
transição

2014 33 74 37
2016 33 72 53
2018 33 73 51

Franca equitativos 2014 38 73 51
2016 38 74 59
2018 38 73 66

Guaíra dinâmico 2014 46 66 51
2016 48 73 57
2018 48 75 56

Guara em 
transição

2014 33 63 44
2016 32 74 49
2018 33 76 51

Igarapava em 
transição

2014 38 75 41
2016 36 66 42
2018 36 69 48

Ipuã em 
transição

2014 36 63 41
2016 35 80 56
2018 35 75 55

Itirapuã em 
transição

2014 28 75 42
2016 27 64 46
2018 28 69 51

Ituverava em 
transição

2014 39 74 38
2016 38 73 46
2018 38 78 45

Municípios Grupos Ano Riqueza Longevidade Escolaridade

Jeriquara em 
transição

2014 37 66 40
2016 36 53 48
2018 37 60 63

Miguelópolis desiguais 2014 40 78 34
2016 40 72 42
2018 41 74 37

Patrocinio 
Paulista

desiguais 2014 41 61 41
2016 39 79 50
2018 40 81 52

Pedregulho vulneráveis 2014 36 66 39
2016 36 68 47
2018 36 66 51

Restinga em 
transição

2014 33 70 33
2016 33 74 46
2018 34 77 49

Ribeirão 
Corrente

equitativos 2014 32 71 41
2016 32 74 47
2018 32 70 61

Rifaina em 
transição

2014 37 61 43
2016 37 66 48
2018 38 58 53

São Joaquim da 
Barra

dinâmicos 2014 41 70 47
2016 39 76 56
2018 40 74 60

São José da Bela 
Vista

vulneráveis 2014 29 66 29
2016 29 65 39
2018 30 66 43

Fonte: SEADE, 2019
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MAPA III.1.  Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
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entende que o diagnóstico das necessidades habitacionais capaz 
de subsidiar estratégias para a execução das ações habitacionais 
passa pela identificação da precariedade habitacional junto aos 
municípios, ou seja, em nível local e regional. O conhecimento do 
território, as áreas de risco e de ocupação são mais bem conheci-
das e identificadas pelos municípios por meio de dados primários.

De acordo com as informações obtidas pela CDHU, a AUF não apre-
senta a ocorrência de favelas em todos os seus municípios. No en-
tanto, segundo as PMU (Pesquisa Municipal Unificada), de 2010, e 
a Pesquisa Municipal de Habitação, de 2014, ambas da Fundação 
SEADE, a Aglomeração Urbana de Franca tem a ocorrência de 70 
domicílios em aglomerados subnormais6 e estão concentrados no 
município de Ipuã. 

Com relação às áreas de risco, por definição, são locais onde há a 
existência de imóveis situados em áreas onde existe a possibilida-
de de ocorrência de perda ou dano socioeconômico causado pela 
condição ou processo geológico de origem natural ou potencializa-
do por intervenções antrópicas. Na AUF, a informação, de mesma 
fonte dos domicílios precários, é de que existem 77 domicílios em 
situação de risco. Estão presentes em três municípios, Buritizal e 
Patrocínio Paulista com 34 e 38 domicílios respectivamente e Ribei-
rão Corrente, com apenas 5. Esses números são insignificantes se 
comparados aos de outras regiões metropolitanas e aglomerações 

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

urbanas. No entanto, há ainda assim, necessidade de se avaliar e 
mapear as situações existentes em todos os municípios de forma a 
se corrigir e prevenir futuras situações indesejáveis. 

O PDUI não propõe programas relativos à questão habitacional do 
ponto de vista do déficit, mas deve propor diretrizes que vão constar 
dos Planos Diretores Estratégicos dos Municípios. Essas análises 
devem passar pela Câmara Temática, instância técnica do Conselho 
de Desenvolvimento da Aglomeração Urbana que dá as diretrizes 
para os planos de ação. Deve discutir, inclusive, as necessidades 
habitacionais referentes às inadequações da habitação e, especial-
mente, os núcleos e domicílios que necessitam de regularização 
fundiária. Essa ação passou a ser uma exigência do PDUI e conta 
com um novo marco legal, Lei 13.465/2017. 

Existe na Secretaria de Estado de Habitação o Programa “Cidade 
Legal” que facilita junto aos cartórios as ações de regularização 
fundiária. Entretanto, cabe ao município o papel ativo por meio de 
levantamentos, inscrição e apresentação dos núcleos ao Programa 
Cidade Legal. Pretende-se, ao se examinar os dados de oferta habi-
tacional, verificar se há convergência entre as necessidades habita-
cionais levantadas por diferentes fontes e a aplicação dos recursos 
por parte do poder público. 

A análise, necessariamente preliminar, busca o olhar do ponto de 
vista do desenvolvimento urbano, dos vetores de crescimento, da 
regulação do solo onde essas habitações estão alocadas. Essa aná-
lise  deverá compor o diagnóstico da região que, validado posterior-
mente, indicará ações de caráter regional a serem incorporadas 
pelo PDUI.
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Os dados da oferta de unidades habitacionais foram obtidos junto 
ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (Gra-
prohab) e a identificação se dá, neste caso, pela diferenciação en-
tre condomínios, loteamentos, desmembramento e habitação de 
interesse social. Esse padrão de habitação, ao longo de 10 anos, 
representou 15% da oferta, mas ainda não foi possível identificar o 
percentual do que é público e do que é privado. Tampouco foi iden-
tificado se essa oferta é compatível com as necessidades habitacio-
nais, no caso da habitação de interesse social.  

A Aglomeração Urbana de Franca precisa ser mapeada município 
por município para que se possa responder a essas questões e iden-
tificar corretamente as situações de precariedade. Não se identifica 
um vetor de expansão imobiliária apesar de existir um mapa com 
as unidades habitacionais ofertadas. Uma análise mais detalhada 
da dinâmica imobiliária na região requer maiores informações que 
podem ser obtidas junto aos municípios e espera-se que por meio 
da Plataforma Digital venham propostas nesse sentido. 

III.3. Distribuição de serviços e equipamentos públicos

III.3.1. Distribuição  das unidades de ensino
A Aglomeração Urbana de Franca vem apresentando uma diversifi-
cação e desconcentração econômica, inclusive, com um reposicio-
namento geográfico da indústria calçadista do polo de Franca em di-
reção a Minas Gerais. O espaço regional está sendo dinamizado por 
meio da promoção da produção regional. Surgem, em função disto, 
solicitações de capacitação e qualificação profissional para produto-
res rurais, especialmente para manutenção de máquinas agrícolas, 
produção de alimentos e frutas, e realização de feiras e seminários. 

TABELA III.2. Oferta de unidades habitacionais  
públicas e privadas (2010 a 2020)

Município Loteamento Condomínio Desmembramento Interesse  
social

Aramina 585 - - 115

Buritizal 438 - - 211

Cristais 
Paulista 1312 - - 384

Franca 19969 3989 61 1172

Guaíra 5933 - - 912

Guará 2092 - - 174

Igarapava 4853 - - 2113

Ipuã 1860 95 16 200

Ituverava 3904 - - 809

Miguelópolis 271 - - 300

Patrocínio 
Paulista 3385 - - 308

Pedregulho 3059 - - 0

Ribeirão 
Corrente 303 - 35 303

Rifaina 2080 - - 75

São Joaquim 
da Barra 9607 - - 1716

São José da 
Bela Vista 285 - - 227

Total AUF 59.936 4.084 112 9.019

Fonte: Graprohab, 2021
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Fonte: Embrapa, 2020, Graprohaab,2020, ICMBio,2020, IBGE, 2020, 2014

MAPA III.2. Dinâmica imobiliária 
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Fonte: GeoSEADE. Rede de Ensino Estadual, 2020 (azul);Rede de Ensino Federal (vermelho); 
FATEC, 2018 (marrom); SENAC, 2018 (azul claro)

FIGURA III.1. Equipamentos de ensino profissionalizante e escolas estaduais
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que nas entrevistas e oficinas locais, a necessidade de aumento de 
recursos para hospitais filantrópicos e para a Santa Casa de Franca 
e instalação de um hospital regional de referência, além da maior 
divulgação do programa de distribuição de medicamentos. 

Ainda, segundo o mesmo Relatório FIPE, as demandas foram agru-
padas em sete áreas: 

“Hospitais Regionais/Referência, ambulatórios, clínicas e unidades 
Especializadas (AMEs), hospitais filantrópicos, Santas Casas e Uni-
dades Básicas de Saúde, medicamentos de alto custo e demandas 
judiciais, transporte de pacientes, outros serviços de saúde, assis-
tência médica ao servidor público. 

 ❏ Implantação de Hospital de Clínicas Estadual – Franca; 
 ❏ Construção do Hospital Estadual; 
 ❏ Construção de Hospital de Referência – Guará; 
 ❏ Implantação de Hospital Regional – Franca;
 ❏ Construção de Hospital Regional e a construção da sede do 

Departamento Regional de Saúde; 
 ❏ Aprimorar a oferta de serviços e um hospital público em Franca; 
 ❏ Ampliação do atendimento dos Hospitais de Câncer e do Co-

ração – Franca.

O resultado da análise dessas demandas indica que o “anseio” da 
totalidade dos municípios da AUF é a construção de Hospital Regio-
nal com o consequente aprimoramento dos serviços de saúde ofer-
tados. Adicionalmente, é requerida a ampliação dos atendimentos 
nas unidades já instaladas”8.

8  Op. Cit – pag 34-35.

Para agregar conteúdo tecnológico aos processos produtivos, foram 
solicitadas a criação de Etecs e Fatecs e o desenvolvimento de proje-
tos para repasse de tecnologia a pequenos agricultores. 

Existem na AUF sete Etecs, uma Fatec e uma escola Senac, que são 
escolas técnicas profissionalizantes. Segundo relatos em diversas 
oficinas, é necessário ampliar o número de vagas e cursos técnicos 
oferecidos. O Centro Paula Souza atende a região com sete Etecs, 
distribuídas nos municípios de Franca, São Joaquim da Barra, Iga-
rapava, Ituverava, Miguelópolis e Guaíra (em conclusão).

Há também equipamentos de ensino superior localizados em Franca: 
Unesp Campus de Franca; Universidade de Franca (Unifran); Centro 
Universitário de Franca (Uni-Facef); Faculdade de Direito de Fran-
ca (FDF); Fatec de Franca; Faculdade Pestalozzi de Franca (Fapesf); 
Universidade Aberta do Brasil – Polo Franca; e, em Ituverava, a Fa-
culdade Francisco Maeda (Fafram). Está situado no Distrito Industrial 
de Franca, o Laboratório de Calçados e Produtos de Proteção do IPT.

III.3.2. Distribuição das unidades de saúde
Com mais de 645 mil pessoas, a Aglomeração Urbana de Franca 
tem um número relativamente pequeno de hospitais gerais e de 
leitos para internação tanto do SUS quanto privados. Apenas Fran-
ca possui três hospitais gerais. Os demais municípios contam com 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) ( Mapa III.3). 

Conforme Relatório Fipe,7 sob encomenda da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Regional, para a área da saúde, tiveram desta-

7  Relatório FIPE – Identificação e Caracterização de Projetos Estruturadores de Médio Pra-
zo – 9.1 – lote 2, São Paulo, janeiro de 2020.
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MAPA III.3. Equipamentos de saúde (2020)

Fonte: DATASUS, 2020
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O Mapa III.3. mostra a distribuição dos equipamentos de saúde 
UPAs e UBSs em funcionamento. Como se observa, a distribuição e 
a quantidade de equipamentos de saúde, aparentemente, não são 
condizentes com o tamanho da população. Existem reinvindicações 
nesse sentido: ampliação das instalações do Pronto-Socorro da 
Santa Casa de Ipuã, melhorias na Santa Casa de Franca, reforma 
na UBS de Restinga, maior investimento no atendimento básico 
como medicamentos, exames e cirurgias, entre outras.

Por fim, informações obtidas nas oficinas dão conta de que são 
grandes as filas para cirurgias eletivas.

A presença de equipamentos de porte regional é um dos fatores que 
explicam não apenas a dinâmica regional, mas a polarização do muni-
cípio-sede e interação funcional existente entre os municípios, segun-
do os estudos técnicos desenvolvidos pela Emplasa9 para as análises 
da institucionalização da AUF. Quanto aos profissionais de Saúde da 
Família, são em número muito reduzido, especialmente no município 
de Franca e, em Miguelópolis, não existem esses profissionais. 

Conforme dados levantados pelo estudo da Emplasa, os serviços 
de abrangência regional concentram-se nos municípios de Franca, 
Ituverava e Guaíra. Na análise dos fluxos de Saúde, contabilizados 
a partir das informações das Autorizações de Internação Hospita-
lar (AIHs) - SUS o principal polo de saúde é o município de Franca, 
seguido pelos municípios de Ituverava, Guaíra, Miguelópolis, Igara-
pava, Ipuã e Guará.

9  Estudo Técnico, Emplasa, setembro de 2017 

III.4. Atendimento social

III.4.1. Educação e escolaridade 
Um dos indicadores que permitem avaliar a qualidade do ensino é a 
“taxa de distorção idade-série”. Esse indicador é obtido por meio de 
pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e mede a idade dos alunos em cada 
uma das séries de estudo. Quando o aluno se encontra em uma série 
com idade superior à esperada, tem-se a distorção e a taxa é medi-
da em percentual. Normalmente, essa distorção começa no 3º ano do 
ensino fundamental e se acentua no ensino médio. Há dificuldade de 
se reter os jovens na escola devido à necessidade de inserção no mer-
cado de trabalho por conta das necessidades financeiras das famílias. 
Em todos os anos a pesquisa mostra que são os meninos os que apre-
sentam a maior taxa de distorção começando no ensino fundamental.

No caso da AUF, o município que apresenta maior defasagem, tanto 
no ensino fundamental quanto no médio é Buritizal, chegando a mais 
de 30% dos alunos, nos anos finais. Média bem superior a Ituverava 
e Pedregulho, posicionados em 3º e 4º lugares, respectivamente, em 
relação ao total de alunos. Cinco municípios estão acima de 20%, ou 
seja, cerca de um quinto dos alunos apresentam defasagem na ida-
de-série já no ensino fundamental. Apenas quatro municípios abaixo 
da média estadual que é de 6,7%. Já no ensino médio, Buritizal tam-
bém está com uma taxa de quase 29%, seguido por restinga.

No que diz respeito ao ensino médio, quatro municípios estão com 
taxas acima do Estado de São Paulo. Pedregulho, que tem uma taxa 
alta nos anos finais do ensino fundamental, apresenta, paradoxal-
mente, uma taxa menor para o ensino médio. Buritizal que vinha 
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apresentando índices IPRS longevidade e escolaridade do IPRS 
mais baixos, teve uma melhora em 2018, mas que não necessa-
riamente se reflete de imediato nas taxas de distorção série-idade. 
Essas distorções refletem outras questões que precisam ser exa-
minadas, pois podem estar na raiz de muitas questões relaciona-
das a desigualdade. 

Em relação aos ensinos fundamental e médio, observa-se no Gráfi-
co III.1 abaixo a evolução das matrículas nessas modalidades desde 
2016. Em 2017, nota-se um pequeno acréscimo, mas desde então 
se mantém constante, refletindo de certa forma, a dinâmica demo-
gráfica da região, crescimento reduzido ou diminuição do número 
de jovens em idade escolar. 

TABELA III.1. Taxa de distorção idade-série (2020) – %

Ensino fundamental Ensino médio

Municípios Anos 
Iniciais Anos Finais Total Total

Aramina 7,1 16,6 11,4 19,7

Buritzal 23,7 32,4 27,3 28,7

Cristais Paulista 5,6 14,3 9,5 13,7

Franca 3,1 7,7 5,2 6,3

Guaíra 2,3 9,4 5,5 13

Guará 1,8 10,3 6,0 8,8

Igarapava 4,2 15,8 9,5 14,3

Ipuã 2,9 14,5 8,4 15,3

Itirapuã 6,3 15,8 10,1 19,5

Ituverava 10,4 24,3 16,8 15,1

Jeriquara 4,9 23,9 12,7 16

Miguelópolis 7,7 15,7 11,3 14,3

Patrocinio Paulista 4,4 17,4 9,7 14,2

Pedregulho 11,0 24,2 16,7 9,8

Restinga 5,5 17,5 10,9 21,1

Ribeirão Corrente 9,7 20,5 13,8 19

Rifaina 8,3 23,4 14,6 15,9

São Joaquim da Barra 2,2 6,7 4,2 9,1

São José da Bela Vista 6,7 19,5 12,4 18,3

Estado de São Paulo 6,7 12,1

Fonte: Inep – Ministério da Educação

GRÁFICO III.1. Total de matrículas do ensino fundamental e médio 

Fonte: Fundação SEADE, 2016 a 2020
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IV. Mobilidade, transporte e logística

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

O território da Aglomeração Urbana de Franca (AUF) é marcada-
mente estruturado pelos eixos viários das rodovias Anhanguera e 
Cândido Portinari, cujos traçados são cardinalmente orientados 
na direção norte-sul, espacializando-se paralelamente – distando 
em média 40 km entre elas – ao mesmo tempo em que articulam 
perpendicularmente grande parte das estradas de caráter mais 
local da região. 

Além de serem o principal eixo ordenador da rede urbana local, es-
sas rodovias também têm papel relevante na conexão inter-regio-
nal e interestadual, tanto para o transporte individual e de passa-
geiros, como para o fluxo de mercadorias e serviços que adentram 
e saem do espaço regional da aglomeração. Ainda que funcionem 

QUADRO IV.1. Rodovias e relevância

Código Identificação Relevância Situação Municípios Interceptações

SP-330 
BR-050

Rod. 
Anhanguera

Primária 
Estruturante Duplicada

Ribeirão Preto e Orlândia ( sedes - fora AUF), 
São Joaquim da Barra (sede), Guará (sede), 
Ituverava (sede), Aramina (sede), Igarapava 
(sede),  Delta (sede) - MG e Uberaba (sede) - MG

SP-345, SP-385

SP-334 Rod. Cândido 
Portinari Primária

Duplicada (entre Restinga e 
Cristais Paulista - sede) e Pista 
Simples de Cristais Paulista 
(sede) até Rifai na (sede)

Batatais (fora AUF), Restinga, Franca 
(sede), Cristais Paulista (sede), Pedregulho 
(sede), Rifaina (sede), Sacramento - MG

SP-345, Estr. Vicinal Engenho 
Queimado, Estr. Cristais Paulista-
Igarapava, Estr. Pedregulho-
Buritizal, Estr. Rifaina-Igarapava

Fonte: DER, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021

de maneira complementar em um contexto regional, elas configu-
ram retroáreas de influência próprias que marcam geograficamen-
te a porção central e leste do território da AUF. 

No centro da região o eixo viário dominante é o da Rodovia Anhan-
guera (SP-330 ou BR-050), sendo que seu traçado de cerca de 80 
km atravessa o território de sete municípios da aglomeração, dos 
quais cruza diretamente cinco sedes urbanas, com destaque para 
São Joaquim da Barra e Ituverava. A rodovia também tem relevân-
cia na articulação inter-regional desta porção territorial da AUF 
com dois centros urbanos de peso mesoregional no país, sendo 
eles Ribeirão Preto (SP) e Uberaba (MG).

No que diz respeito à caracterização da estrutura física da rodovia 
na região, tem traçado predominantemente retilíneo, está assenta-
da sobre relevo de colinas extensas e levemente onduladas, além 
de ser margeada por canaviais e pastagens. É totalmente dupli-
cada, sendo administrada pela Concessionária EntreVias e possui 
uma praça de pedágio em Ituverava. 
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Já a Rodovia Cândido Portinari (SP-334), com 70 km de extensão, é 
o principal eixo de ordenamento da malha viária e da rede urbana 
da porção leste da AUF, perpassando o território de cinco municí-
pios e suas respectivas sedes urbanas, entre eles a própria man-
cha urbanizada de Franca, mas com o fluxo urbano local sendo em 
grande medida segregado da Cândido Portinari por meio de passa-
gens de nível, viadutos e ruas lindeiras. 

Nas imediações da região, a rodovia acessa Ribeirão Preto pelo Sul 
e rumando ao Norte, Araxá-MG, sendo o trecho entre a primeira 
até o fim da área urbana de Franca como rodovia duplicada con-
cessionada, sob responsabilidade da ViaPaulista, do grupo Arteris. 
Na rodovia há uma praça de pedágio ao sul do município de Franca. 
Nos municípios seguintes, até a represa do Rio Grande, em Rifaina, 
a via segue em pista simples e sob a responsabilidade do DER-SP, 
alcançando então a divisa com Minas Gerais. A partir deste ponto 
passa a ser codificada como MG-428. 

Além do aspecto inter-regional, cabe pontuar que a Cândido Por-
tinari faz ligação indireta com as cidades de Ribeirão Corrente, 
Jeriquara e Pedregulho por meio de rodovias locais que intercep-
tam e alcançam o seu eixo rodoviário, o que pode sugerir a sua 
importância para o escoamento da produção de café das proprie-
dades agrícolas situadas nesses municípios e nas áreas rurais 
que margeiam a rodovia.

Outras rodovias de relevância para a região são a SP-345 (Prefei-
to Fábio Talarico e Eng. Ronan Rocha) e a SP-245 (Assis Chateau-
briand). A primeira se localiza ao sul do território da AUF, e tem 
uma disposição transversal com as Rodovia Anhanguera e Cândido 
Portinari, originando-se próximo a Barretos e perpassando o ter-
ritório de oito municípios da região, entre eles, Franca, por onde 
passa margeando a parte sul da sua mancha urbanizada já em pista 
duplicada, seguindo assim até Itirapuã, e sob a responsabilidade e 
concessão também da ViaPaulista. Por sua vez, a Assis Chateau-

QUADRO IV.2. Rodovias e relevância

Código Identificação Relevância Situação Municípios Interceptações

SP-425 Rod. Assis 
Chateaubriand secundária Pista Simples Barretos (sede - fora AUF), Guaíra 

(sede), Miguelópolis (sede), Ituverava 
SP-345, Estr. Municipal Cel. 
Francisco Orlando, SP-413, SP-385

SP-385 Rod. Dr. William Amin secundária Pista Simples Miguelópolis (sede), Ituverava (sede) SP-425

SP-345
Rod. Prefeito Fábio 
Talarico Rod. Eng. 
Ronan Rocha

secundária

Pista Simples (entre Guaíra e Franca 
- sede), Duplicada (entre Franca 
- sede e acesso a Itirapuã), Pista 
Simples (após acesso a Itirapuã e 
Capetinga (sede) - MG 

Guaíra, Ipuã, São Joaquim da Barra, 
Guará, São José da Bela Vista, Franca 
(sede), Patrocínio Paulista, Itirapuã 
Paulista, Capetinga (sede) - MG

SP-425, Estr. Municipal Cel. 
Francisco Orlando, SP-330, Rodovia 
Jorge Luís, Rodovia Presidente 
França, SP-334, SP-336, 

Fonte: DER, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021
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briand tem relevância para a conexão viária de três municípios da 
região (Guaíra, Miguelópolis e Ituverava), ao mesmo tempo em que 
articula inter-regionalmente essas cidades com os centros urba-
nos de Barretos e São José do Rio Preto.

Além das vias supracitadas que se destacam em função da capacidade 
de articular o sistema viário da AUF, cabe destacar que para cinco ci-
dades da região o acesso as suas respectivas áreas urbanas são feitas 
exclusivamente por meio de rodovias de porte terciário, geralmente 
com perfil mais vicinal, embora pavimentadas, para dar escoamento à 
produção agrícola das áreas rurais que estão ao seu redor. 

Esta situação é mais evidente para os municípios de Cristais Pau-
lista, Jeriquara e Buritizal, que estão afastados das rodovias mais 
estruturantes anteriormente descritas. As áreas urbanas de Ipuã e 
São José da Bela Vista também são acessadas por rodovia locais, 
mas diferente dos municípios anteriores estas ainda estão sob a 
influência mais direta da Rodovia Prefeito Fábio Talarico, distando 
cerca de 5 km dela.

A Aglomeração Urbana de Franca (AUF) é atravessada por dois ei-
xos ferroviários, sendo uma operante, pertencente à malha da Fer-
rovia Centro-Atlântica (FCA), e outra inoperante, denominada de 

QUADRO IV.3. Rodovias e relevância

Código Identificação Relevância Situação Municípios Interceptações

SP-413 Rod. Dr. Norival Pereira Mattos terciária pista simples Miguelópolis, Conceição de Alagoas 
(sede) - MG SP-425

GRA-030 Estr. Mun. vicinal Cel. Francisco Orlando terciária pista simples Guaíra, Morro Agudo (fora AUF) SP-345

- Estr. Jorge Luís terciária pista simples Nuporanga (fora AUF), São José da 
Bela Vista (sede), SP-345

- Rod. Tancredo de Almeida Neves terciária pista simples Franca (sede), Claraval (sede) - MG Av. Presidente Vargas

- Rod. João traficante terciária pista simples Franca (sede), Ibiraci (sede) - MG Av. Adhemar Pereira de Barros

- Rod. Vicinal Engenho Queimado terciária pista simples Franca (sede), Ribeirão Corrente 
(sede), Guará (sede) Av. Nelson Nogueira, SP-330

- Estrada Cristais Paulista – Jeriquara – 
Buritizal – Igarapava terciária pista simples Cristais Paulista, Jeriquara (sede), 

Buritizal (sede), Igarapava (sede) 
SP-334, Estr. Antônia Rios 
Quércia,

- Estr. Eliphio Perez Quireza terciária pista simples Ituverava (sede), Jeriquara (sede), 
Pedregulho (sede)

Av. Dr. J A Soares de Oliveira, 
SP-330, SP-334

- Estr. Pedregulho-Buritizal terciária pista simples Pedregulho (sede), Buritizal (sede) SP-334, SP-330

- Estr. Igarapava-Rifaina terciária pista simples Igarapava (sede), Rifaina (sede) SP-330, SP-334

 Fonte: DER, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021
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Ferrovia Rio Grande, e que foi construída inicialmente em 1886 pela 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro (1877-1971)

No caso da FCA, o seu trecho de 70 km na região está geografi-
camente situado na parte central da aglomeração, orientando-se 
no sentido norte-sul e com proximidade paralela com a Rodovia 
Anhanguera (SP-330). Nas imediações, vindo pelo Sul, a estrada de 
ferro toma rumo a partir de Ribeirão Preto, e ao adentrar na região 
atravessa os municípios de São Joaquim da Barra, Guará, Ituverava 
e Aramina, sendo que nos três primeiros a linha férrea cruza ou se 
aproxima das áreas urbanas de suas respectivas sedes. Após cru-
zar a região e o lago da represa de Rio Grande, a ferrovia adentra 
no território estadual mineiro e alcança inicialmente a cidade de 
Uberaba, tendo continuidade pelo centro-oeste do país, alcançando 
ainda Brasília. 

 Atualmente, o uso da FCA serve ao propósito do transporte de 
cargas e mercadorias, sendo majoritariamente utilizada para o 
escoamento da produção de grãos produzidos no cerrado brasi-
leiro. Nas imediações da AUF essa ferrovia possui um papel de 

destaque para o escoamento da produção de açúcar das usinas 
de processamento da própria região como também daquelas si-
tuadas nos municípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto. 
Esse escoamento acontece via Terminal de Integração situado no 
município de Guará. 

Por sua vez, a Estrada de Ferro Rio Grande, embora desativada, 
originalmente tem ou tinha o seu leito ferroviário de 80 km atra-
vessando na orientação sul-norte o atual território de cinco mu-
nicípios da região, sendo eles Restinga, Franca, Cristais Paulista, 
Pedregulho e Rifaina. Contudo, somente em áreas mais rurais os 
trilhos ferroviários ainda são visíveis, enquanto nas áreas urbanas 
eles foram substituídos por avenidas, canteiros e mesmo ciclovias, 
como acontece em Franca, onde a ferrovia perpassava alguns qui-
lômetros da mancha urbanizada do município.

A E.F Rio Grande foi uma variante da malha ferroviária da Cia. 
Mogiana de Estradas de Ferro, com origem em Campinas-SP, 
estendida até Ribeirão Preto em 1875, posteriormente na década 
de 80 do mesmo século alcançou Franca (1883) e Rifaina (1877), 

QUADRO IV.4. Ferrovias e operadoras

Sigla Identificação Operadora Situação Municípios

FCA Ferrovia Centro-Atlântica VLI Logística Em operação Orlândia (sede - fora AUF), São Joaquim da Barra (sede), Guará (sede),  
Ituverava (sede), Aramina, Uberaba (sede) - MG

Ferroban Ferrovia Rio Grande Pertenceu a Cia. Mogiana 
de Estradas de Ferro Desativada Batatais (sede - fora AUF), Restinga (sede), Franca (sede), Cristais 

Paulista (sede), Pedregulho (sede), Rifaina (sede), Conquista (sede) - MG

Fonte: IBGE, 2014 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021
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e posteriormente adentrando Minas Gerais até a cidade de Ube-
raba, mas com o nome de E.F Catalão. A evolução da ferrovia na 
região acompanhou o desenvolvimento da economia cafeeira no 
Estado de São Paulo e da qual grande parte dos municípios da 
AUF tiveram ou ainda têm participação. A sua desativação e des-
caracterização na região foi ocorrendo paulatinamente após a 
década de 1970, quando a Cia. Mogiana foi incorporada a estatal 
estadual Ferrovias Paulistas S.A (FEPASA) e posteriormente à 
Rede Ferroviária Federal (RFFSA). 

Além de mercadorias, no passado as ferrovias em destaque tam-
bém foram utilizadas para o transporte intermunicipal e inter-re-
gional de passageiros, no caso da FCA, atualmente operante, não 
há mais a oferta deste tipo de uso. 

Contudo, parte deste passado continua evidente no cenário urbano 
dos municípios da região, como pode ser percebido pela existência 
de algumas estações ferroviárias desativadas, algumas delas enal-
tecidas e utilizadas como patrimônio histórico e cultural, e outras 
com ausência de manutenção e deterioradas pelo tempo. 

Quanto à estrutura aeroportuária da Aglomeração Urbana de Fran-
ca (AUF) é na atualidade incipiente, sendo constituída por três equi-
pamentos aeroportuários, dos quais tem destaque o Aeroporto Es-
tadual de Franca, que possui um caráter mais regional; enquanto 
em São Joaquim da Barra e Ituverava as estruturas possuem rele-
vância mais local. Em todos os casos as pistas são pavimentadas e 
variam de 1 a 2 mil metros de extensão.

No caso do aeroporto de Franca, oficialmente denominado de Te-
nente Lund. Presotto, a sua estrutura e administração pertenciam 
até mais recentemente ao Daesp (Departamento Aeroviário do Es-
tado de São Paulo), do governo estadual, e integrava a rede de 22 
aeroportos regionais administrados pelo órgão, entre eles o de Ri-
beirão Preto, que é considerado o mais relevante da rede.

Contudo, mediante um plano governamental de potencialização do 
uso desses aeroportos no Estado, tem sido feito um processo de 
concessão desses equipamentos, cujo desfecho maior foi feito em 
julho/2021 com o leilão de 22 aeroportos. 

QUADRO IV.5. Aeroportos 

Sigla Município Identificação Localização Pista

SIMK Franca Aeroporto Estadual de Franca 
TN Lud Presotto

Rodovia Rio Negro e Solimões, km 399,  
Franca - SP  CEP 14404-017 2.000 m pavimentada

SDIV Ituverava Aeroporto Municipal de Ituverava Rodovia Jerônimo R. Domingos Nunes Macedo, 
Ituverava - SP 1.000 m pavimentada

SDJO São Joaquim da Barra Aeroporto de São Joaquim da Barra Avenida Santos Dumont, s/nº  
São Joaquim da Barra/SP 1.380 m pavimentada

Fonte: Daesp, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração do quadro: FIPE, 2021
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Nesse processo, o aeroporto de Franca, juntamente com o de Ribei-
rão Preto, integra o bloco arrebatado pelo Consórcio Voa Sudeste e 
passará a ser administrado de forma privada pela empresa Voa SP, 
e regulado no âmbito estadual pela Artesp (Agência Reguladora de 
Transportes do Estado de São Paulo). É previsto para o bloco em que 
está o aeroporto de Franca um total de R$ 266,5 milhões em investi-
mento para ampliação da capacidade, melhoria da operação e ade-
quação à regulação, em um prazo de concessão de 30 anos, sendo 
que R$ 77 milhões estão previstos para os primeiros quatro anos. 

Esses números podem sugerir que dentro de alguns anos o aeroporto 
de Franca tenha a sua operação aprimorada, podendo inclusive passar 
a receber voos comerciais regulares de companhias aéreas. De acordo 
com informações da Daesp, atualmente a sua estrutura oferece servi-
ços de hangares, abastecimento de aeronaves e aeroclube. 

Dados estatísticos do órgão para o ano de 2020 indicam que o ae-
roporto de Franca movimentou um total de 3.671 passageiros, 
pouso e decolagem de 4.016 aeronaves, o que representa o 10º e 
8º maiores volumes, respectivamente, entre os 21 aeroportos da 
então rede Daesp. Contudo, esses valores são pouco significativos 
no cenário estadual, considerando, por exemplo, a intensidade da 
movimentação registrada pelo aeroporto de Ribeirão Preto, que no 
mesmo período registrou um total de 923 mil passageiros. A previ-
são de investimentos a médio e longo prazo sugere que o equipa-
mento tenha condições de ampliar a sua utilização no futuro, seja 
para o transporte de passageiros como também para o de cargas.

Quanto às demais estruturas aeroportuárias da região, os seus res-
pectivos usos assumem um caráter mais local na medida em que 

são estruturas situadas em municípios de menor porte demográfi-
co e centralidade urbana quando comparados a Franca, mas apre-
sentam alguns serviços semelhantes, como espaço para guardar 
aeronaves, e pouso e decolagem de aeronaves. No caso de Ituvera-
va a estrutura é administrada pela prefeitura do município, enquan-
to em São Joaquim da Barra a administração é feita privadamente. 

De acordo com informações obtidas no site sítio do aeroporto, o 
equipamento conta também com escola de pilotagem e abasteci-
mento de aeronaves. Vale a pena mencionar que em postagem fei-
ta pelas suas redes sociais menciona-se que a estrutura tem sido 
utilizada por aeronaves agrícolas que têm o propósito de dispersar 
água sobre focos de queimadas que têm acontecido na região da 
AUF em um período de maior escassez hídrica como a que tem sido 
registrada no inverno e início de primavera de 2021.

IV.2. Caracterização dos eixos  
de mobilidade e deslocamento

De acordo com os dados sobre frota de veículos do país – de 108 
milhões – compilados pelo Departamento Nacional de Trânsito (De-
natran), no ano de 2020, a Aglomeração Urbana de Franca contava 
com um total de aproximado de 465 mil veículos distribuídos entre 
os 19 municípios da região, o que equivalia a 1,51% dos quase 31 
milhões de veículos que compunham a frota do Estado de São Pau-
lo. A frota total compreende todos os tipos de veículos sobre rodas 
e impulsionado por motor à combustão, entre eles caminhões, tra-
tores agrícolas, ônibus, motos e carros particulares. Sob a pers-
pectiva do transporte e da mobilidade, monitorar a sua qualidade e 
quantidade é relevante para se compreender a dinâmica dos meios 
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e formas de locomoção de uma população e tão como o seu impacto 
no sistema viário urbano e regional. A Tabela IV.1., em sequência, 
apresenta a evolução anual da frota por município da região.

Partindo deste princípio, de acordo com a série histórica analisa-
da entre os anos de 2010 e 2020, a AUF apresentou um acréscimo 
de 167 mil unidades veiculares à sua frota, o que corresponde a 
um aumento percentual de 55,92%, acima da média observada no 
ESP, que foi de 49,86%, e abaixo do conjunto do Brasil, que foi 
de 66,54%. Independentemente do território, o aumento da frota 
de veículos foi generalizado em todo o país, se dando de maneira 
mais intensa até a primeira metade da década anterior, motivado 
em grande medida por políticas de incentivo à compra de auto-

TABELA IV.1. Evolução anual da frota de veículo

Município
Frota total de veículos por município

2010 2013 2015 2018 2020

Aramina 1.807 2.200 2.477 3.035 3.238

Buritizal 1.916 2.405 2.551 2.825 3.120

Cristais 
Paulista 2.315 3.117 3.498 4.075 4.484

Franca 181.874 220.033 239.025 262.227 275.260

Guaíra 19.207 23.167 25.377 27.850 30.966

Guará 6.022 7.774 8.814 9.669 10.473

Igarapava 9.485 11.485 13.094 14.944 16.153

Ipuã 4.909 6.090 6.699 7.677 8.280

Itirapuã 1.614 2.194 2.519 2.861 3.100

Ituverava 18.542 22.567 24.535 26.856 28.397

Jeriquara 888 1.240 1.409 1.675 1.814

Miguelópolis 7.587 9.545 10.451 11.304 12.015

Patrocínio 
Paulista 4.409 5.828 6.516 7.301 7.824

Pedregulho 5.885 7.413 8.251 9.183 9.780

Restinga 1.842 2.523 2.950 3.351 3.632

Ribeirão 
Corrente 1.358 1.824 2.129 2.443 2.624

Rifaina 1.320 1.761 1.991 2.312 2.543

São Joaquim 
da Barra 26.213 30.666 32.842 35.272 37.138

São José da 
Bela Vista 1.668 2.241 2.516 2.871 3.113

Total AUF 298.861 364.073 397.644 437.731 465.974

Fonte: DENATRAN, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração da tabela: FIPE, 2021.

GRÁFICO IV.1. Evolução total da frota de veículos - AUF

 Fonte: Denatran, 2021
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móvel particular, facilidades de crédito e da dinâmica econômica 
mais intensa. O Gráfico IV.1. mostra a evolução da frota total da 
AUF nos anos considerados.

No que diz respeito à mobilidade da população, tanto no cená-
rio rural quanto no urbano, o mais pertinente a se analisar é a 
evolução da frota de carros particulares, de motos (o que inclui 
motocicletas) e de ônibus (incluindo micro-ônibus). O aumento de 
carros e motos pode refletir na diminuição do uso do transporte 
coletivo sobre a matriz de deslocamentos, bem como influenciar 
ou ser influenciado pela oferta, preço e qualidade da prestação 
desse serviço na região.

Considerando esses recortes, para a AUF observou-se no perío-
do avaliado um acréscimo de 93 mil carros e 37 mil motos, que 
totalizavam em 2020 perto de 268 mil e 111 mil unidades, respec-
tivamente.  Em termos proporcionais, essa evolução foi de 52,88% 
para carros, acima da média do Estado de São Paulo (43,15%) e um 
pouco abaixo da observada para o Brasil (56,54%). Para as motos, a 
evolução percentual foi de 50,03% na AUF, abaixo da média obser-
vada para o ESP (54,62%) e do país (74,69%). A evolução absoluta 
por ano pode ser observada nos gráficos IV.5 e IV.6.

Quando calculada a evolução da frota de automóveis de maneira 
individual por município da AUF, é possível identificar que, para al-
guns deles, a intensidade da evolução da frota foi      maior quando 
comparado com a média regional, em especial para as cidades de 
menor peso populacional da região. 

Fonte: Denatran, 2021
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GRÁFICO IV.3. Evolução da frota de motos
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TABELA IV.2. Frota de automóveis e crescimento (%) – 2010 a 2020

Município
 Automóvel Crescimento %  

2010-20202010 2013 2015 2018 2020

Aramina 1.234 1.516 1.697 2.091 2.170 75,85%

Buritizal 1.020 1.237 1.330 1.486 1.602 57,06%

Cristais Paulista 1.393 1.870 2.092 2.401 2.622 88,23%

Franca 109.198 130.022 140.369 153.847 161.397 47,80%

Guaíra 9.681 10.500 11.437 12.573 14.975 54,68%

Guará 3.797 4.732 5.344 5.968 6.393 68,37%

Igarapava 6.210 7.373 8.436 9.505 10.249 65,04%

Ipuã 2.868 3.539 3.916 4.459 4.798 67,29%

Itirapuã 1.044 1.396 1.606 1.842 2.014 92,91%

Ituverava 10.475 12.645 13.725 14.920 15.587 48,80%

Jeriquara 552 785 879 1.045 1.123 103,44%

Miguelópolis 4.352 5.348 5.962 6.524 6.967 60,09%

Patrocínio Paulista 2.871 3.703 4.165 4.565 4.828 68,16%

Pedregulho 3.728 4.620 5.123 5.706 6.130 64,43%

Restinga 1.066 1.408 1.598 1.865 2.032 90,62%

Ribeirão Corrente 702 945 1.129 1.266 1.387 97,58%

Rifaina 898 1.200 1.323 1.476 1.587 76,73%

São Joaquim da Barra 13.310 15.617 16.558 17.492 18.334 37,75%

São José da Bela Vista 1.002 1.354 1.558 1.801 1.936 93,21%

Total AUF 175.401 209.810 228.247 250.832 268.151 52,88%

Fonte: DENATRAN, 2021 com adaptações FIPE, 2021. Elaboração da tabela: FIPE, 2021
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Neste perfil está Jeriquara, sendo essa a localidade em que se 
registrou o maior crescimento dentre os 19 municípios da AUF, 
com aumento de 103,44%, em sequência estão Ribeirão Corren-
te (97,58%) e São José da Bela Vista (93,21%). Mas, apesar da ex-
pressividade do número relativo, cabe mencionar que em termos 
absolutos Franca registrou um aporte de aproximadamente 51 mil 
carros leves à frota então existente em 2010.

Para efeitos de cálculo da taxa de motorização individual dos mu-
nicípios, que estima hipoteticamente o número de habitantes para 
cada automóvel particular existente em uma dada localidade, obser-
va-se que a AUF tem uma média de 2,39 habitantes/veículo em 2020, 
que é um pouco maior do que aquela observada para o ESP (2,44) e 
também do país (3,65). Esse valor sugere que na região haveria uma 
maior disponibilidade de automóveis particulares para o conjunto de 
seus habitantes quando comparado à média geral do Brasil. 

Quando se olha para a mesma taxa por município individualmente, 
identifica-se que, para alguns deles, a relação habitantes/veículo 
foi sensivelmente maior do que a média geral da região, como é o 
caso de São José da Bela Vista (4,51). O gráfico IV.4 mostra o com-
portamento da taxa para cada município.

Quando se avalia a existência de veículos que potencialmente po-
dem ser usados para o transporte coletivo, no caso, ônibus e mi-
cro-ônibus, em 2020 havia um total de 3.512 unidades do tipo na 
AUF. Em um intervalo de 10 anos houve um crescimento percentual 
de 139,07% da sua frota. Como é previsivelmente esperado, Franca 
tinha a maior parte desse número, 1.152, seguido por Guaíra e São 
Joaquim da Barra com 348 ônibus cada um. 

GRÁFICO IV.4. Relação nº habitantes/veículos por município (2020)

Fonte: Denatran, 2021 com adaptações FIPE, 2021.  
Elaboração da tabela: FIPE, 2021

Contudo, importante atentar que os números compilados pelo De-
natran não se referem, necessariamente, à frota do sistema público 
de transporte coletivo visando o transporte municipal e intermuni-
cipal de passageiros. Parte disso pode corresponder à frota parti-
cular de ônibus de indústrias e empresas agrícolas da região para 
o transporte de seus funcionários, como do próprio governo local, 
tais como ônibus escolares.  
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Na ausência de uma fonte de dados primária sobre a existência da 
oferta de transporte coletivo público por meio de ônibus, foi feita 
uma consulta à base de dados da Pesquisa de Informações Básicas 
dos Municípios (MUNIC 2017) do IBGE. 

De acordo com a pesquisa, e a partir de informações das prefeitu-
ras da região, em 2017 havia 11 municípios com transporte coleti-
vo intramunicipal e outros oito sem o serviço (Mapa IV.2). Contudo, 
como se observa pelos números do Denatran, esses municípios 
também contabilizam a existência de ônibus ou micro-ônibus em-
placados em seus territórios, mas que, como já mencionado, não 
necessariamente pertencem a serviço organizado de transporte 
coletivo. Essas questões devem ser aprofundadas em etapa poste-
rior do trabalho.

Em oficina realizada com os municípios em outubro de 2021, foi 
comentado por representantes das prefeituras que em vários dos 
municípios inexiste o serviço de transporte coletivo público, e o 
deslocamento da população por motivos de trabalho e estudo é 
realizado pelas empresas ou pelas prefeituras. Em outras cidades, 
embora não exista o serviço intramunicipal, este é adequadamen-
te suprido pelo transporte intermunicipal, na medida em que os 
ônibus passam pelo viário principal dos municípios e conseguem 
alcançar os pontos de interesse da população local, em especial 
entre cidades vizinhas. Ainda na oficina, representantes da prefei-
tura de Franca comentaram que da rodoviária principal do municí-
pio partem várias linhas de ônibus que conectam outras cidades da 
região, confirmando a relevância de centralidade urbana de Franca 
em relação aos demais municípios da região. 

TABELA IV.3. Fluxos de pendularidade regional (2010)

Município Total de 
Ocupados 

Local de Trabalho das pessoas ocupadas em 
2010 - AUF

Trabalho % Trabalho
no 

município
fora do 

município
no 

município
fora do 

muicípio
Aramina 2.379 1.410 935 59,27 39,29
Buritizal 2.010 1.869 114 92,98 5,68
Cristais 
Paulista 3.877 2.748 1.026 70,87 26,47

Franca 167.848 162.179 3.985 96,62 2,37
Guaíra 17.761 17.150 404 96,56 2,28
Guará 8.463 6.308 1.892 74,53 22,36
Igarapava 13.213 10.387 2.741 78,62 20,74
Ipuã 6.272 4.713 1.498 75,14 23,89
Itirapuã 2.632 1.893 694 71,92 26,36
Ituverava 18.766 15.817 2.375 84,28 12,65
Jeriquara 1.501 1.261 225 84,02 12,99
Miguelópolis 9.480 7.336 2.065 77,38 21,79
Patrocínio 
Paulista 6.232 4.940 1.143 79,26 18,34

Pedregulho 7.688 7.072 544 91,99 7,08
Restinga 3.094 1.831 1.252 59,18 40,48
Ribeirão 
Corrente 2.301 1.753 497 76,16 21,57

Rifaina 1.745 1.521 207 87,18 11,85
São Joaquim 
da Barra 22.046 19.721 2.137 89,45 9,69

São José da 
Bela Vista 3.810 2.026 1.677 53,17 44,00

Total AUF 301.119 271.934 25.411 90,31 8,44

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 com adaptações FIPE, 2021.  
Elaboração da tabela: FIPE, 2021.
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Outra maneira de se compreender a dinâmica de mobilidade re-
gional é analisar dados que mostrem o nível de deslocamento da 
população de cada cidade para realizar atividades de trabalho e 
estudo. Na ausência de dados primários sobre o tema, com base 
em informações concedidas pelos próprios municípios, foram con-
sultados os números sobre deslocamento por motivo de trabalho 
levantados durante o Censo Demográfico de 2010. 

Apesar da defasagem dos anos, essa base é ainda a mais detalhada 
do país sobre a questão da mobilidade regional, sendo, até a pre-
sente data, adequada para avaliar as dinâmicas de pendularidade 
entre os centros urbanos do país.

Nos questionários amostrais da pesquisa foi investigado o local de 
trabalho da população ocupada na data de referência para o Censo. 
Para a AUF, os dados sugerem que das 301 mil pessoas ocupadas 
na região, 8,44% trabalhavam fora do seu município de residência, 
o que equivalia a cerca de 25 mil trabalhadores que se deslocavam 
para exercer suas atividades profissionais em outros municípios, 
que sugestivamente pode ser em sua maioria dentro da própria 
AUF ou ainda em cidades vizinhas da região. 

Certamente, parte desse fluxo tendia a se destinar a Franca, na 
condição que esta exerce funcionalmente o papel de capital regio-
nal, concentrando um maior número de empregos e potencialmen-
te atraindo trabalhadores de cidades vizinhas, como São José da 
Bela Vista em que 44% da sua população trabalhava fora do municí-
pio naquele ano, o maior percentual entre os 19 da região. Já Guaíra 
tinha o menor percentual (2,28%), seguido de Franca (2,37%). Os 
demais podem ser consultados na tabela 4.3 acima.

IV.3. Transporte de cargas e logística 

De modo geral, a Aglomeração Urbana de Franca apresenta poucas 
estruturas que podem ser caracterizadas como centros de media-
ção da entrada e saída de mercadorias e produtos da região. Em 
consulta a bancos de dados especializados no tema, entre eles, o 
da Fundação SEADE e da Investe São Paulo, foi encontrada apenas 
uma estrutura que pode ser enquadrada como um centro logístico, 
no caso, na categoria de Porto Seco. Há também na região, mais 
especificamente no município de Guará, um entreposto ferroviário 
da VLI logística que dá suporte ao escoamento de matérias primas 
via Ferrovia Centro-Atlântica e que possui relevância inter-regional. 

De acordo com a Investe São Paulo, o município de Franca conta com 
um Porto Seco, no bairro Núcleo Alpha, região que abriga inúmeras 
indústrias e empresas do município, e é administrado pela Embrate, 
mas em pesquisa feita na internet não foi possível encontrar precisa-
mente a localização e mais informações sobre a empresa. 

Em sentido conceitual, Porto Seco ou Estação Aduaneira de Interior 
(EADI) é definido pelas seguintes funções e características:

“Terminal intermodal terrestre diretamente ligado ao porto por rodo-
via, via férrea e/ou área, sendo um depósito alfandegado localizado 
fora de porto organizado, geralmente no interior. Recebe as cargas 
ainda consolidadas, podendo nacionalizá-las de imediato ou traba-
lhar como entreposto aduaneiro. Dessa forma, o porto seco arma-
zena a mercadoria do importador pelo período que este desejar, em 
regime de suspensão de impostos, podendo fazer a nacionalização 
fracionada.” (Ministério dos Transportes e Coppe-UFRJ, 2016).
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No caso do Porto Seco de Franca, esse tipo de estrutura tem rele-
vância para o setor calçadista do município – um dos mais impor-
tantes do país – pois facilita a importação de insumos necessários 
à produção local, como também na exportação de mercadorias pro-
duzidas na região. Em reportagem feita em junho de 2011, o por-
tal GCN, de notícias da região, relatava a preocupação do sindicado 
empresarial calçadista do município com um possível fechamento 
do Porto Seco da cidade, momento em que a Receita Federal do 
Brasil sugeria transferir as funções da unidade local para o Porto 
Seco de Ribeirão Preto. 

De acordo com o SindiFranca, esse fechamento e mudança acarre-
taria possíveis prejuízos econômicos às indústrias de calçados lo-
cais na medida que tornaria mais longínquo o acesso às facilidades 
aduaneiras pelas empresas da região. No entanto, em consulta a 
documentos mais recentes do Governo Federal e no portal Inves-
teSP, a unidade continua em funcionamento.

No que se refere ao Terminal Integrador Guará, localizado no mu-
nicípio de mesmo nome, a sua estrutura integra a ferrovia Centro-
-Atlântica que atravessa o território da AUF. Tanto como a ferrovia, 
o terminal também é administrado pela VLI Logística, e de acordo 
com informações da empresa, o equipamento é o primeiro do país 
especializado em cargas de açúcar, com sistema de transbordo, 
transporte e armazenagem.

Este equipamento se insere em uma região de importância nacio-
nal para a produção açucareira, sendo a sua estrutura logística e 
ferroviária relevante para facilitar a exportação internacional da 
commodity via Porto de Santos. Ainda segundo a empresa, o ter-

minal tem capacidade de movimentar 2,3 milhões de toneladas de 
açúcar anualmente.

Além dos equipamentos logísticos supracitados, a AUF conta, tam-
bém, com duas dutovias, no caso um gasoduto e um etanolduto, que 
atravessam o território dos municípios de São Joaquim da Barra, 
Guará, Ituverava, Aramina e Igarapava no sentido sul-norte, com dis-
posição paralela à Rodovia Anhanguera e Ferrovia Centro-Atlântica. 
Os tubos dessas dutovias estão aterrados no subsolo do relevo des-
ses municípios e ambas compartilham a mesma faixa de domínio. 

No caso do oleoduto OSBRA (São Paulo – Brasília), a sua origem é a 
Refinaria de Paulínia (Replan), e tem como destino a capital do país, 
sendo de responsabilidade da Petrobras. Tem papel crucial para o 
fornecimento de combustíveis líquidos para a região do Triângulo 
Mineiro, Goiás e Brasília. Apesar de cruzar a AUF, aparentemen-
te não estabelece nenhum tipo de interação ou interligação com a 
região, fato que pode ser explicado pela existência de terminais de 
armazenamento e distribuição localizados nas cidades de Ribeirão 
Preto e Uberaba, próximos a AUF.

Por sua vez, o etanolduto ou alcoolduto que atravessa a região tem 
também origem em Ribeirão Preto com destino a Uberaba. As duas 
cidades contam com estruturas para recebimento e armazena-
mento do produto. É um projeto pioneiro no país, que teve parti-
cipação da Petrobras no investimento e administração da Logum 
Logística. Também não há aparentemente uma conexão da dutovia 
com a região, mas sua existência beneficia indiretamente o setor 
sucroenergético para o escoamento da produção feita nas fazendas 
da região.
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Existe também um projeto em estudo de construção de um gasodu-
to entre São Carlos-SP e Uberaba-MG, cujo traçado passaria pela 
região da AUF com vistas a aproveitar a faixa de domínio do oleodu-
to da Petrobras. 

O projeto teria o objetivo de abastecer uma planta de produção de 
amônia no município de Uberaba, mas que também poderia bene-
ficiar as indústrias de fertilizantes neste município e que estão ins-
taladas próximas às margens da Represa de Rio Grande, na altura 
do município de Aramina. Aparentemente, a dutovia não teria inte-
ração com a AUF, mas poderia sinalizar a possibilidade de ofertar 
serviço de gás encanado para a região. No entanto, em pesquisa 
realizada na internet há indícios de que o projeto tenha perdido o 
interesse de sua realização, cuja responsabilidade seria da Trans-
portadora de Gás do Brasil Central (TGBC).
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V. Dinâmica econômica

V.1. Perfil econômico regional e estrutura produtiva

O perfil econômico da AUF caracteriza-se pela presença do polo 
calçadista, das agroindústrias de alimentos ligadas à cadeia de 
açúcar e de processamento de soja. Ocupa posição estratégica 
como centro de redistribuição da produção beneficiada na região e 
de produtos industrializados para os principais centros consumido-
res de São Paulo e Minas Gerais. O município de Franca figura tam-
bém entre os maiores produtores de café do Estado de São Paulo.

Em 2018, o Produto Interno Bruto da AUF atingiu R$ 22,4 bilhões, 
equivalente a 1% do PIB do Estado de São Paulo, o que resulta em 
um PIB per capita de R$ 34.329, 29% inferior ao apurado para o 
estado. O município sede – Franca – responde sozinho por 44,5% do 
PIB da região, evidenciando a concentração econômica da região. 

Acompanhando o cenário nacional, o PIB da região apresentou 
crescimento no período 2010-2015, entrando em trajetória de que-
da a partir de então.

A análise da distribuição do valor adicionado (VA) na região mostra 
o peso do setor agropecuário, de 8,14%, bem acima daquele obser-
vado para todo o Estado de São Paulo, de 1,7%. A indústria tem peso 
relativo de 27,5%, também acima dos 21% do ESP, enquanto o setor 
de serviços privados participa com quase 52%. A comparação entre 
os municípios mostra estruturas distintas do VA. 

Guaíra e Pedregulho têm na indústria um peso relativo elevado 
(cerca de 50%) e menor participação de serviços privados, compa-
rativamente à média da região. Já em Franca, mais de 60% do valor 
adicionado vem de serviços, enquanto a agropecuária participa com 
menos de 1%.

O mapa da indústria paulista produzido pelo SEADE mostra que a 
região administrativa de Franca teve pouco aumento em sua parti-
cipação no Valor de Transformação Industrial (VTI) do Estado, pas-
sando de 1,1% em 2003 para 1,3% em 2016.1 O município de Franca 
permanece em 1º lugar no setor de couros e artefatos de couro, 
com 38,6% do total produzido no Estado. 

1  Fundação SEADE. Mapa da Indústria Paulista. 2019. Disponível em https://www.seade.
gov.br/wp-content/uploads/2021/09/MapaIndustria_abril2019.pdf

GRÁFICO V.1. Produto Interno Bruto (2010 a 2018)

Fonte: IBGE
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TABELA V.1. Produto Interno Bruto dos municípios (2018)

Município PIB (milhares de R$) Participação na AU (%) Participação no estado  
de São Paulo PIB per capita (R$)

Aramina 126.608,22 0,56 0,01 27.646,16

Buritizal 177.965,50 0,79 0,01 43.691,44

Cristais Paulista 193.172,63 0,86 0,01 24.104,18

Franca 9.992.981,25 44,51 0,45 27.679,78

Guaíra 3.249.524,06 14,47 0,15 84.415,91

Guará 439.580,67 1,96 0,02 20.894,59

Igarapava 1.179.673,38 5,25 0,05 37.290,59

Ipuã 358.852,96 1,6 0,02 25.734,03

Itirapuã 98.573,83 0,44 0 12.914,25

Ituverava 1.524.621,96 6,79 0,07 38.981,10

Jeriquara 82.385,84 0,37 0 26.067,96

Miguelópolis 1.015.273,30 4,52 0,05 52.800,07

Patrocínio Paulista 883.248,57 3,93 0,04 68.929,67

Pedregulho 874.136,89 3,89 0,04 60.349,60

Restinga 166.037,14 0,74 0,01 22.600,86

Ribeirão Corrente 110.251,97 0,49 0 19.170,33

Rifaina 120.313,57 0,54 0,01 32.935,70

São Joaquim da Barra 1.698.323,28 7,56 0,08 34.402,36

São José da Bela Vista 162.060,23 0,72 0,01 18.601,14

AU Franca 22.453.585,22 100,00 1,02 34.329,49

Estado de São Paulo 2.210.561.949,48 - 100,00 48.206,62

Fonte: IBGE, 2021
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A respeito da estrutura produtiva de Franca, não há como não ex-
plorar um pouco mais o setor calçadista, que figura como o mais 
tradicional do Estado de São Paulo. Em 2018, Franca produziu 26,8 
milhões de pares, sendo 1,2 milhões exportados para mais de 60 
países, sobretudo Estados Unidos e Argentina. Entretanto, nos úl-
timos anos, essa indústria vem passando por várias modificações, 
resultando em uma rearticulação do circuito espacial da produ-
ção na escala da região. De acordo com Sampaio e Pereira Júnior 
(2019), a partir dos anos 1990, foi estabelecida uma nova organiza-
ção da produção, notada pela produção especializada em determi-
nadas etapas produtivas. 

No caso das empresas tradicionais, praticamente toda a produção 
foi transferida para produtores subcontratados, sendo que elas 
concentram apenas a gestão e a comercialização do produto fina-
lizado.  Isso ocorre em função de uma reconfiguração do mapa de 
produção do setor em âmbito nacional, ao inserir os estados nor-
destinos no circuito produtivo e ter forçado as regiões produtoras 
tradicionais a buscarem novas estratégias de competitividade. 

Dessa forma, desde a década de 1990, nota-se um aumento das 
oficinas de trabalho (formais e informais) e do trabalho em domicí-
lio, ou ainda, o deslocamento das mais diversas linhas de produção 
para outros municípios da região, seja no Estado de São Paulo ou 
em Minas Gerais.

Dado o peso elevado do setor calçadista e da agroindústria na re-
gião, é fundamental que haja uma diversificação da produção e uma 
melhor distribuição da riqueza entre os municípios. Para tanto, a 
incorporação de tecnologia e a agregação de valor podem contri-

TABELA V.2. Valor Adicionado por setor ((2018)

Município Agropecuária Indústria

Serviços

Administração 
Pública

Total - exceto 
Administração 

Pública
Aramina 27.689 5.008 23.065 62.271
Buritizal 33.030 62.238 26.475 47.219
Cristais 
Paulista 62.201 13.580 35.487 75.173

Franca 83.748 1.747.214 1.213.356 5.930.258
Guaíra 205.734 1.483.461 191.960 1.019.749
Guará 52.250 72.580 88.750 202.516
Igarapava 67.045 166.276 115.473 683.520
Ipuã 68.181 38.204 72.477 157.790
Itirapuã 27.665 7.974 27.616 33.235
Ituverava 141.345 358.525 175.251 672.446
Jeriquara 33.363 6.218 17.648 23.526
Miguelópolis 311.118 357.467 99.465 227.334
Patrocínio 
Paulista 186.058 291.452 60.525 265.076

Pedregulho 135.790 419.406 63.715 226.740
Restinga 44.642 34.026 34.053 43.862
Ribeirão 
Corrente 43.760 7.683 24.448 33.128

Rifaina 20.732 19.914 23.646 48.534
São Joaquim 
da Barra 54.135 503.662 191.489 784.220

São José da 
Bela Vista 59.484 5.222 36.587 52.953

AU Franca 1.657.970 5.600.110 2.521.486 10.589.547
Estado de 
São Paulo 31.617.650 391.375.334 179.546.309 1.250.257.603

Fonte: IBGE, 2021
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buir para tal caminho, irradiando os efeitos para toda a UR. São 
exemplos a agricultura de precisão, a informatização e conectivida-
de, a inovação de produtos (design, novos materiais) e de processos 
na cadeia do setor de couros e calçados2.

V.2. Comércio exterior 

A região participa com pouco menos de 1% das exportações es-
taduais, totalizando vendas externas de mais de US$ 480 milhões 
em 2019. O açúcar é o principal produto da pauta de exportação e o 
restante divide-se entre diversos produtos, como o álcool, café, ani-
mais vivos, soja, sementes, couros, calçados máquinas agrícolas e 
produtos de higiene pessoal.

Guaíra é o principal exportador da AUF, com US$ 199 milhões de 
vendas externas em 2019. Dependendo do preço internacional da 
commodity, as exportações do município chegam a alcançar perto 
de US$ 500 milhões, como ocorreu em 2016. Franca vem em se-
gundo lugar nas exportações, com US$ 135 milhões, provenientes 
principalmente do setor de calçados e couros.

As importações foram de US$ 357,5 milhões em 2018, resultando 
em saldo comercial positivo de US$ 122 milhões.

2  Desenvolve SP – Mapa da Economia Paulista. Disponível em https://www.desenvolvesp.
com.br/mapadaeconomiapaulista/ra/franca/.

TABELA V.3. Participação % dos setores no Valor Adicionado  (2018)

Município Agropecuária Indústria

Serviços

Administração 
Pública

Total - exceto 
Administração 

Pública
Aramina 23,46 4,24 19,54 52,76
Buritizal 19,55 36,84 15,67 27,95
Cristais 
Paulista 33,36 7,28 19,03 40,32

Franca 0,93 19,47 13,52 66,08
Guaíra 7,09 51,14 6,62 35,15
Guará 12,56 17,44 21,33 48,67
Igarapava 6,49 16,11 11,19 66,21
Ipuã 20,25 11,35 21,53 46,87
Itirapuã 28,67 8,26 28,62 34,44
Ituverava 10,49 26,61 13,01 49,9
Jeriquara 41,31 7,7 21,85 29,13
Miguelópolis 31,26 35,91 9,99 22,84
Patrocínio 
Paulista 23,17 36,29 7,54 33,01

Pedregulho 16,06 49,6 7,53 26,81
Restinga 28,51 21,73 21,75 28,01
Ribeirão 
Corrente 40,14 7,05 22,43 30,39

Rifaina 18,38 17,65 20,96 43,02
São Joaquim 
da Barra 3,53 32,84 12,49 51,14

São José da 
Bela Vista 38,56 3,39 23,72 34,33

AU Franca 8,14 27,49 12,38 51,99
Estado de  
São Paulo 1,71 21,12 9,69 67,48

Fonte: IBGE, 2021
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TABELA V.4. Comércio exterior dos municípios (2019)

Municípios
Exportaçoes Importações Saldo Comercial Participacao % na AUF

Em US$ FOB Exportaçoes Importações

Cristais Paulista 71.503,00 156.993,00 -85.490,00 0,01 0,04

Franca 135.689.955,00 19.108.223,00 116.581.732,00 28,27 5,34

Guaíra 199.681.589,00 661.476,00 199.020.113,00 41,60 0,19

Guará 115.438,00 873.874,00 -758.436,00 0,02 0,24

Igarapava 56.725.542,00 138.168.759,00 -81.443.217,00 11,82 38,65

Ipuã 4.266.284,00 118.764,00 4.147.520,00 0,89 0,03

Ituverava 796.187,00 185.760.755,00 -184.964.568,00 0,17 51,96

Miguelópolis 1.998,00 -1.998,00 0,00 0,00

Patrocínio Paulista 35.333.550,00 2.536.398,00 32.797.152,00 7,36 0,71

Pedregulho 2.487.670,00 22.042,00 2.465.628,00 0,52 0,01

Restinga 32.643,00 -32.643,00 0,00 0,01

Ribeirão Corrente 278.435,00 0,00 278.435,00 0,06 0,00

Rifaina 136.288,00 0,00 136.288,00 0,03 0,00

São Joaquim da Barra 44.417.636,00 10.090.551,00 34.327.085,00 9,25 2,82

AUF 480.000.077,00 357.532.476,00 122.467.601,00 100,00 100,00

Estado de São Paulo 51.720.778.594,00 59.382.375.438,00 -7.661.596.844,00 - -

Fonte: Min. da Economia, 2020
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V.3. Emprego, renda e qualificação da mão de obra

Dos mais de 153 mil empregos formais na Aglomeração, 56% estão 
no município de Franca, pouco mais que o percentual de sua popu-
lação no total da região. Apesar da queda do PIB no período 2016-
2019, a região teve um crescimento de 4% nos postos de trabalho, a 
mesma variação verificada no Estado.

Por setor de atividade, nota-se que mais de 30% dos postos de tra-
balho situam-se no setor industrial. O grande peso da indústria de 
alimentos, sucroalcooleira, calçadista e de confecções, todas inten-
sivas em mão de obra, é responsável por esta alta oferta de postos 
de trabalho em relação aos demais setores da economia. Os ser-

viços respondem por 36% do total e a agropecuária por 6%, acima 
dos 2% observados para o Estado.

Em relação ao tamanho dos estabelecimentos, verifica-se a rele-
vância de grandes plantas industriais, notadamente as agroindús-
trias, e, dentre estas, as usinas de açúcar e álcool presentes em 
alguns dos menores municípios da região. Buritizal e Guaíra são 
bons exemplos, com mais de 60% dos empregos formais em esta-
belecimentos acima de 1.000 empregados.

Ao compararmos a distribuição por escolaridade dos empregos 
formais da AUF com o Estado de São Paulo, observa-se que a mão 
de obra empregada na região tem, em média, menor escolaridade. 
Cabe destacar a correlação entre os municípios de perfil agrícola 
ou que sediam usinas de açúcar e os maiores percentuais de em-
pregados com no máximo ensino fundamental completo.

A classificação do emprego industrial segundo a intensidade tec-
nológica mostra que a grande maioria destes empregos está nos 
setores de baixa e média-baixa intensidade tecnológica. Isso se dá 
pela grande participação das indústrias de alimentos, sucroener-
gética, de couros e confecções e sua alta demanda por mão de obra. 
Os setores industriais classificados com alta intensidade tecnoló-
gica respondem por menos de 1% do emprego industrial, e estão 
presentes em apenas três municípios da região.

Os postos de trabalho em Serviços Intensivos em Conhecimentos 
(SICs) respondem por 21% do total dos empregos do setor na re-
gião. Destes, quase a metade correspondem aos SICs: educação 
superior, educação profissional técnico e tecnológico, atividades de 

GRÁFICO V.2. Distribuição do emprego por setor de atividades  
– %  (2019)

Fonte: RAIS
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TABELA V.5. Evolução do número de empregos formais (2016 a 2019)

Município
Emprego formal 

2019 2018 2017 2016 Var% 2019/2016

Aramina 763 716 776 722 0,06

Buritizal 1.787 1.700 1.711 1.745 0,02

Cristais Paulista 1.448 1.662 1.733 1.739 -0,17

Franca 86.654 84.733 84.840 84.688 0,02

Guaíra 15.072 14.517 14.146 14.138 0,07

Guará 3.025 2.707 2.580 2.463 0,23

Igarapava 5.840 5.596 5.224 5.246 0,11

Ipuã 2.748 2.687 2.583 3.077 -0,11

Itirapuã 737 762 809 770 -0,04

Ituverava 7.548 7.294 7.508 7.242 0,04

Jeriquara 732 849 762 770 -0,05

Miguelópolis 2.852 2.633 2.713 2.735 0,04

Patrocínio Paulista 4.268 4.250 4.243 4.071 0,05

Pedregulho 3.082 3.373 3.328 3.407 -0,10

Restinga 1.656 1.660 1.615 1.330 0,25

Ribeirão Corrente 722 715 689 680 0,06

Rifaina 910 854 705 743 0,22

São Joaquim da Barra 12.468 12.006 11.713 11.457 0,09

São José da Bela Vista 811 777 827 844 -0,04

AU Franca 153.123 149.491 148.505 147.867 0,04

Estado de São Paulo 13.657.131 13.247.463 13.128.278 13.194.120 0,04

Fonte: RAIS, 2020
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TABELA V.6. Emprego formal segundo tamanho da unidade local  (%) – 2019

Município de 1 a 19 de 20 a 99 de 100 a 499 de 500 a 999 Acima de 1000 Total de Empregos

Aramina 45,3 15,1 39,6 0,0 0,0 100

Buritizal 20,9 0,0 13,5 0,0 65,6 100

Cristais Paulista 55,7 25,7 18,6 0,0 0,0 100

Franca 39,3 27,7 20,1 2,5 10,5 100

Guaíra 20,5 8,4 4,9 5,8 60,4 100

Guará 31,2 18,6 21,7 28,5 0,0 100

Igarapava 31,3 25,2 9,0 13,5 21,0 100

Ipuã 35,7 16,7 23,4 24,2 0,0 100

Itirapuã 60,4 9,9 29,7 0,0 0,0 100

Ituverava 41,5 20,9 22,5 0,0 15,2 100

Jeriquara 55,2 11,1 33,7 0,0 0,0 100

Miguelópolis 38,5 20,7 9,7 31,1 0,0 100

Patrocínio Paulista 24,2 21,4 13,6 40,7 0,0 100

Pedregulho 49,6 27,2 5,1 18,0 0,0 100

Restinga 35,7 18,5 45,8 0,0 0,0 100

Ribeirão Corrente 55,1 12,9 32,0 0,0 0,0 100

Rifaina 32,5 15,1 52,4 0,0 0,0 100

São Joaquim da Barra 27,4 17,9 16,7 0,0 38,0 100

São José da Bela Vista 51,2 2,5 46,4 0,0 0,0 100

AU Franca 36,0 22,9 18,3 5,6 17,3 100

Estado de São Paulo 25,8 22,4 19,6 7,7 24,5 100

Fonte: RAIS, 2020
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TABELA V.7. Emprego por nível de escolaridade (2019)

Município Ensino fundamental 
incompleto

Ensino fundamental 
completo Ensino médio completo Ensino superior 

completo Total de empregos

Aramina 49,00 182,00 397,00 135,00 763,00

Buritizal 474,00 368,00 731,00 214,00 1.787,00

Cristais Paulista 399,00 307,00 514,00 228,00 1.448,00

Franca 6.188,00 13.614,00 52.332,00 14.520,00 86.654,00

Guaíra 3.849,00 2.950,00 6.743,00 1.530,00 15.072,00

Guará 386,00 494,00 1.510,00 635,00 3.025,00

Igarapava 863,00 1.201,00 2.960,00 816,00 5.840,00

Ipuã 408,00 510,00 1.397,00 433,00 2.748,00

Itirapuã 262,00 116,00 244,00 115,00 737,00

Ituverava 592,00 1.111,00 4.214,00 1.631,00 7.548,00

Jeriquara 150,00 150,00 294,00 138,00 732,00

Miguelópolis 267,00 404,00 1.726,00 455,00 2.852,00

Patrocínio Paulista 672,00 716,00 2.238,00 642,00 4.268,00

Pedregulho 630,00 547,00 1.471,00 434,00 3.082,00

Restinga 392,00 331,00 702,00 231,00 1.656,00

Ribeirão Corrente 176,00 115,00 307,00 124,00 722,00

Rifaina 104,00 162,00 516,00 128,00 910,00

São Joaquim da Barra 1.590,00 1.846,00 7.249,00 1.783,00 12.468,00

São José da Bela Vista 140,00 92,00 404,00 175,00 811,00

AUF 17.591,00 25.216,00 85.949,00 24.367,00 153.123,00

Estado de São Paulo 1.029.801,00 1.774.011,00 7.558.235,00 3.295.084,00 13.657.131,00

Fonte: RAIS
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TABELA V.8. Emprego formal na indústria por intensidade tecnológica (2019)

Município
Empregos formais na Indústria, por intensidade tecnológica

Alta Média-alta Média-baixa Baixa

Aramina - - 1,00 1,00

Buritizal - - 14,00 1.177,00

Cristais Paulista - - 14,00 219,00

Franca 158,00 3.259,00 16.790,00 3.214,00

Guaíra 8,00 170,00 45,00 7.285,00

Guará - 319,00 10,00 22,00

Igarapava - 119,00 255,00 1.302,00

Ipuã - 7,00 10,00 491,00

Itirapuã - 19,00 14,00 22,00

Ituverava - 816,00 142,00 85,00

Jeriquara - - 34,00 32,00

Miguelópolis - - 3,00 13,00

Patrocínio Paulista 148,00 27,00 151,00 1.896,00

Pedregulho - 1,00 428,00 52,00

Restinga - 36,00 211,00 26,00

Ribeirão Corrente - - 16,00 89,00

Rifaina - - - 240,00

São Joaquim da Barra - 1.372,00 395,00 3.902,00

São José da Bela Vista - - - -

AU Franca 314,00 6.145,00 18.533,00 20.068,00

AU Franca (%) 0,6968486462 13,63737239 41,12960497 44,53617399

Estado de São Paulo (%) 13,33 30,68 19,52 36,48

Fonte: RAIS
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TABELA V.9. Emprego formal em serviços intensivos em tecnologia (2019)

Município Serviços (inclusive comércio e 
administração pública)

Serviços Intensivos em Conhecimento 
(SICs) Proporção dos empregos em SICs (%)

Aramina 630,00 9,00 1,43

Buritizal 451,00 13,00 2,88

Cristais Paulista 619,00 32,00 5,17

Franca 58.703,00 12.387,00 21,10

Guaíra 4.852,00 437,00 9,01

Guará 2.350,00 194,00 8,26

Igarapava 3.656,00 384,00 10,50

Ipuã 1.732,00 174,00 10,05

Itirapuã 323,00 11,00 3,41

Ituverava 6.025,00 1.441,00 23,92

Jeriquara 394,00 6,00 1,52

Miguelópolis 2.391,00 219,00 9,16

Patrocínio Paulista 1.380,00 229,00 16,59

Pedregulho 1.520,00 213,00 14,01

Restinga 709,00 19,00 2,68

Ribeirão Corrente 322,00 9,00 2,80

Rifaina 526,00 19,00 3,61

São Joaquim da Barra 6.180,00 1.079,00 17,46

São José da Bela Vista 628,00 23,00 3,66

AU Franca 78.262,00 16.898,00 21,59

Fonte: RAIS
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TABELA V.10. Rendimento real médio do trabalho – em R$ (dez/2020) (IPCA)

Município
Rendimento real médio do trabalho - Em R$ de Dez/2020 (IPCA)

2019 2018 2017 2016 Var% 2019/2016

Aramina 1.914,70 1.865,66 1.930,96 1.900,67 0,01

Buritizal 3.101,01 3.421,53 3.547,00 3.313,00 -0,06

Cristais Paulista 1.890,35 1.886,46 1.896,18 1.865,82 0,01

Franca 2.215,87 2.254,05 2.260,40 2.166,68 0,02

Guaíra 2.663,51 2.894,07 2.978,92 2.819,48 -0,06

Guará 2.265,45 2.107,32 1.994,48 1.962,93 0,15

Igarapava 2.251,75 2.317,10 2.272,93 2.176,40 0,03

Ipuã 1.998,81 2.127,78 2.164,32 2.089,17 -0,04

Itirapuã 2.025,76 2.031,75 1.987,38 1.877,24 0,08

Ituverava 2.211,45 2.204,53 2.220,79 2.107,69 0,05

Jeriquara 1.922,04 1.842,80 1.919,85 1.858,27 0,03

Miguelópolis 1.859,88 1.909,11 1.978,54 1.867,31 -0,00

Patrocínio Paulista 2.440,48 2.651,55 2.804,63 2.690,40 -0,09

Pedregulho 2.111,60 2.181,78 2.196,56 2.136,55 -0,01

Restinga 2.062,81 2.199,79 2.366,38 2.200,47 -0,06

Ribeirão Corrente 1.955,83 1.973,60 1.952,26 1.850,97 0,06

Rifaina 2.400,41 2.370,11 2.202,39 1.990,13 0,21

São Joaquim da Barra 2.660,65 3.132,23 3.113,92 2.845,21 -0,06

São José da Bela Vista 1.865,63 1.926,75 1.867,82 1.699,98 0,10

AU Franca 2.291,71 2.386,22 2.400,16 2.283,19 0,00

Estado de São Paulo 3.525,27 3.464,66 3.500,37 3.407,93 0,03

Fonte: RAIS, 2020
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apoio à educação, atenção à saúde humana, atividades de saúde 
com assistência social etc.

O rendimento real médio do trabalho apresenta, no período ana-
lisado, sensível alta, mas queda de 4,5% entre os anos de 2017 e 
2019. A variação não é homogênea entre os diversos municípios da 
Aglomeração, sendo que muitos apresentam altas expressivas em 
termos percentuais, como é o caso de Rifaina e Guará.

V.4 Investimento e intenções de investimento

A pesquisa PIESP da Fundação SEADE traz no período de 2012 a 
2019 investimentos anunciados na região de mais de R$ 871 mi-
lhões. Entretanto, não há registro de anúncios de investimentos nos 
anos de 2020 e de 2021 (até agosto). Cabe destaque para o setor de 
infraestrutura em 2015, com anúncios da construção de sistema de 
captação de água do Rio Sapucaí Mirim e do Terminal Integrador 
Guará, especializado em cargas de açúcar.
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GRÁFICO V.3. Empregos e serviços intensivos  
em conhecimento (%) (2019)
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V.5. Produção agrícola

No setor agrícola, a cana-de-açúcar é o principal produto, respon-
dendo por 71% da área colhida e 60% do valor produzido, sendo cul-
tivada em todos os municípios da região. Cabe lembrar, também, 
que o açúcar refinado é o principal produto exportado a partir da 
AUF. As plantações paulistas têm alta produtividade por hectare, o 
que se deve não só à qualidade do solo e das condições climáticas 
favoráveis, mas também às pesquisas realizadas por institutos pú-
blicos e privados. O café ocupa a segunda posição entre as culturas 
em valor produzido e a terceira em área colhida, atrás da soja.

TABELA V.12. Área colhida (2020)

Lavouras temporárias Lavouras permanentes

Produto Área (ha) Valor (milhares de R$) Produto Área (ha) Valor (milhares de R$)

Cana-de-açúcar 316.267,00 2.418.684,00 Café (em grão) Arábica 30.869,00 842.787,00

Soja (em grão) 54.342,00 359.515,00 Laranja 1.477,00 80.911,00

Milho (em grão) 28.547,00 181.966,00 Banana 62,00 2.324,00

Feijão (em grão) 6.417,00 46.584,00 Manga 12,00 437,00

Outros 8.191,00 102.399,00 Outros 287,00 5.823,00

Total 413.764,00 3.109.148,00 Total 32.707,00 932.282,00

Fonte: PAM-IBGE, 2021

TABELA V.11. Investimentos anunciados (2012 a 2019) 

Ano de anúncio Valor (milhões de Reais)

2012 16,75

2013 207,51

2015 442,9

2016 37,4

2017 67,3

2018 0

2019 100

Fonte: PIESP-SEADE, 2021
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TABELA V.13. Área colhida por município - lavouras temporária e permanente (2020)

Município

Área colhida de lavoura 
permanente  2020 (ha) Área colhida de lavoura temporária 2020 (ha)

Café arábica em 
grão (verde) Laranja Cana-de-açúcar Soja em grão Milho em grão Feijão de cor 

em grão

Sementes 
de milho 

(produzidas 
para plantio)

Sorgo em grão

Aramina X - 12.099,00 1.031,00 36,00 - - -
Buritizal 448,00 - 11.509,00 382,00 117,00 - - X
Cristais Paulista 4.748,00 X 2.455,00 563,00 481,00 79,00 - X
Franca 7.061,00 517,00 5.974,00 X 257,00 3,00 - X
Guaíra - - 67.529,00 25.716,00 15.303,00 3.884,00 1.184,00 674,00
Guará X - 20.884,00 1.760,00 631,00 X - X
Igarapava X X 21.824,00 1.256,00 50,00 - - -
Ipuã ** ** 27.416,00 4.120,00 1.996,00 X - 335,00
Itapirapuã 
Paulista - 3,00 X X 195,00 X - -

Ituverava 537,00 X 42.118,00 4.427,00 1.738,00 X - 277,00
Jeriquara 2.869,00 X 2.888,00 279,00 271,00 - - -
Miguelópolis - - 38.205,00 10.659,00 5.802,00 2.410,00 1.458,00 451,00
Patrocínio 
Paulista 1.813,00 957,00 15.561,00 367,00 368,00 2,00 - -

Pedregulho 8.285,00 X 4.615,00 815,00 298,00 31,00 - X
Restinga 1.318,00 X 9.766,00 - 343,00 8,00 - -
Ribeirão 
Corrente 3.267,00 - X X 128,00 X - X

Rifaina X - X - - - - -
São Joaquim da 
Barra - - 21.564,00 2.382,00 233,00 - - 180,00

São José da Bela 
Vista 523,00 X 11.860,00 585,00 300,00 X - X

AUF 30.869,00 1.477,00 316.267,00 54.342,00 28.547,00 6.417,00 2.642,00 1.917,00

X = Valor inibido para não identificar o informante. ** = Sem dados
Fonte: PAM-IBGE, 2021
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VI. Dinâmica ambiental

VI.1. Patrimônio ambiental e paisagístico

O bioma predominante na Aglomeração Urbana de Franca é o Cer-
rado, que se estende por toda região central do Estado e possui 
grande extensão na região norte em divisa com Minas Gerais. O 
Cerrado aborda 11 tipos de vegetação: as formações florestais 
(Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata Seca e Cerradão), as savânicas 
(Cerrado sentido restrito, Parque de Cerrado, Palmeiral e Vereda) 
e as campestres (Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre) 
(Embrapa, 2021).

Toda a região oeste e norte do Estado de São Paulo enfrentam for-
te redução e alteração da cobertura vegetal original do território, 
historicamente o bioma Cerrado foi intensamente explorado, prin-
cipalmente diante da indução da ocupação da região centro-oeste 
do Brasil e do Estado. 

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

Essa conjuntura reflete em baixos índices de cobertura vegetal em 
todo oeste do estado, como pode ser visto na Figura VI.2.

Como pode ser observado no Mapa VI.2. – Vegetação Nativa na AUF, 
a vegetação nativa não está disposta em grandes compartimentos 
e tem uma distribuição que acompanha os corpos hídricos, prote-
gidos por legislação federal, constituindo assim Áreas de Preser-
vação Permanente (APP). Em termos espaciais, as maiores con-
centrações de fragmentos de vegetação nativas estão no norte da 
aglomeração entre os municípios de Rifaina e Pedregulho.

A Aglomeração Urbana de Franca também sofre pelos baixos índi-
ces de cobertura vegetal nativa. Entre os 19 municípios que com-
põem a aglomeração, apenas três apresentaram cobertura nativa 
superior a 20% do território (Patrocínio Paulista, Pedregulho, Ri-
faina). Em contrapartida, cinco registram cobertura vegetal nativa 
muito baixa, inferior a 10% do território (Aramina, Guará, Ipuã, Mi-
guelópolis e São Joaquim da Barra).
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Fonte: MMA; IBGE, 2014

FIGURA VI.1. Biomas do Estado de São Paulo
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FIGURA VI.2. Índice de cobertura vegetal nativa dos municípios do Estado de São Paulo



79

Fonte: IF, 2020

MAPA VI.2. Vegetação nativa
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Os baixos índices de cobertura florestal aliados a alterações no cli-
ma, impulsionados pelas mudanças climáticas, podem se tornar 
um impulsionador de eventos como longas estiagens, baixa umida-
de, nuvens de poeira, queimadas entre outros.

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

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

Na Aglomeração Urbana de Franca há apenas uma UC, o Parque 
Estadual das Furnas do Bom Jesus, criado em 1989, possui 2.063 
ha e fica no município de Pedregulho. O Parque tem como função 
proteger remanescentes ameaçados do Cerrado Paulista (Mapa 
VI.3).

Nota-se que a aglomeração, de modo geral, possui baixo índice de 
cobertura vegetal nativa e poucas áreas com legislação protetiva, 
em um bioma com nível de ameaça importante.

TABELA VI.1. Cobertura vegetal por município 

Município Superfície 
(ha)

Cobertura 
vegetal nativa 

(ha)
% Classe

Aramina 20.316 1.670 8,2

Buritizal 26.609 5.264 19,8
Cristais Paulista 38.492 7.060 18,3
Franca 60.396 10.041 16,6
Guaíra 125.767 12.691 10,1
Guará 36.338 2.858 7,9
Igarapava 46.820 8.334 17,8
Ipuã 46.549 3.735 8
Itirapuã 16.058 3.040 18,9
Ituverava 70.445 7.506 10,7
Jeriquara 14.096 1.794 1 12,7
Miguelópolis 81.892 5.629 6,9
Patrocínio Paulista 60.388 14.506 24
Pedregulho 71.237 19.880 27,9
Restinga 24.518 4.193 17,1
Ribeirão Corrente 14.896 1.926 12,9
Rifaina 16.139 5.505 34,1
São Joaquim da Barra 41.181 3.239 7,9
São José da Bela Vista 27.698 3.342 12,1

Fonte: IF, 2020
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Fonte: ICMBIO, 2020

MAPA VI.3. Unidades de Conservação
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VI.2. Áreas de risco ambiental

Com a expansão da urbanização em grande parte das cidades bra-
sileiras, é notável a preocupação com os riscos geológicos asso-
ciados à ocupação urbana, entre eles as inundações, enxurradas e 
movimentos de massa.

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

Os riscos a processos geodinâmicos se configuram como um indicador 
que possibilita o entendimento da complexidade da caracterização de 
um território, logo que ele congrega variáveis relacionadas a perigo, 
vulnerabilidade e dano potencial.  Entre os principais processos geodi-
nâmicos que atingem o Estado estão a inundação e o escorregamento.

O risco à inundação está diretamente ligado a hidrografia local e 
a configuração do relevo.  Na Aglomeração Urbana de Franca, em 
geral, os riscos de inundação são da classe Nulo a Quase Nulo, não 
havendo pontos críticos significativos classificados como de Alto 
Risco em sua extensão. 

Já o perigo de inundação3 se mantém mais intenso, principalmente, 
nas regiões urbanizadas no entorno dos rios Sapucaí e Carmo. Os 
municípios mais afetados são Ituverava, Aramina, Igarapava, Mi-
guelópolis e Guaíra. 

Quanto ao risco de escorregamento, o município de Pedregulho re-
gistra grandes regiões com risco que vai do Muito Baixo ao Mode-
rado, porém, toda região norte, com o relevo de grandes altitudes, 
apresenta pontos com níveis de risco que atinge o patamar alto, 
sinalizando um ponto de atenção aos eventos de movimentação de 
massa na AU Franca.

O perigo de escorregamento é mais intenso (muito alto) na área 
norte da aglomeração, dada a existência das cuestas basálticas que 
proporcionam desníveis intensos, impondo níveis de declividades 
mais acentuados, o que pode ser observado nos municípios de Pe-
dregulho, Rifaina e Igarapava. Os municípios de Buritizal e Igarapa-
va também apresentaram regiões classificadas como perigo alto.

3  Os índices de perigo relacionados aos processos de escorregamento e inundação (PESC, 
PINU) foram calculados considerando-se tanto os fatores do meio físico que interferem na 
suscetibilidade natural do terreno, incluindo fatores morfométricos, geológicos, pedológicos 
e climáticos, como os fatores relacionados ao padrão de uso e cobertura da terra e padrão da 
ocupação urbana que potencializam a ocorrência do processo perigoso (Tabelas 1 e 2).
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Fonte: IG, 2017b

FIGURA VI.2. Risco de inundação
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Fonte: IG, 2017a

FIGURA VI.3. Perigo de inundação



85

Fonte: IG, 2017a

FIGURA VI.4. Risco a escorregamento
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Fonte: IG, 2017a

FIGURA VI.5. Perigo de escorregamento



87

VI.3. Recursos hídricos

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

A Aglomeração Urbana de Franca tem seu território totalmente in-
serido na Vertente Paulista do Rio Grande. A Bacia do Rio Grande é 
compartilhada pelos estados de São Paulo e Minas Gerais, atingin-
do 184 municípios com área na Vertente Mineira e 141 na Verten-
te Paulista, abrangendo dessa forma um território de 143.255 km² 
(PIRH-Grande, 2018). Em termos de gestão de recursos hídricos, 
a bacia se divide em 14 Unidades de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, seis no Estado de São Paulo e oito no território mineiro 
(PIRH-Grande, 2018).

As bacias hidrográficas por sua complexidade e extensão são dividi-
das em Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI). 
No Estado, as sete grandes bacias se dividem em 22 UGRHIs sendo 
a Bacia do Rio Grande composta por cinco delas. A AUF se estende 
por duas UGRHIs, sendo que a maior parte do território da aglome-
ração integra a UGRHI 8 – Sapucaí-Mirim/Grande – e a parte oeste 
da aglomeração pertence a UGRHI 12 – Baixo Pardo/Grande.

O histórico da disponibilidade hídrica4 e da demanda de água na 
UGRHI do Sapucaí-Mirim/Grande pode ser visto na tabela a seguir. 
A disponibilidade na bacia aponta para uma pequena redução de 
1,8% do volume per capita no período de 2015 a 2018, observando-
-se que entre os municípios apenas Franca apresentava situação 
crítica em 2018 (909 m3/hab.ano). Já a demanda de água, repre-
sentada pelas vazões outorgadas (Estadual e Federal) na UGRHI, 
sofreu aumento de 94% entre 2015 e 2018.

Os dados do Comitê de Bacia Hidrográfica do Sapucaí-Mirim/Gran-
de referente ao balanço hídrico indicam situação preocupante em 
algumas regiões com possíveis conflitos entre usos nos períodos 
secos. Nesse sentido, em 2018, quatro municípios já apresentavam 
situação crítica (Cristais Paulista, Jeriguara, Ribeirão Corrente e 
Santo Antônio da Alegria).

4  Disponibilidade estimada de água (Qmédio) em relação à população total, também co-
nhecida como “potencial de água doce” ou “disponibilidade social da água”. A consideração 
do potencial de água em termos de volume per capita ou de reservas sociais permite cor-
relacionar a população com a disponibilidade de água, caracterizando a riqueza ou pobreza 
de água numa determinada região. Esta estimativa apesar de não retratar a real situação da 
bacia - visto que os outros usos da água (industrial, rural etc.) não são levados em conside-
ração - representa uma avaliação parcial da situação da bacia em termos de disponibilidade.

TABELA VI.2. Disponibilidade e demanda de água na UGRHI 8

Ano 2015 2016 2017 2018

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

6.626,36 6.586,50 6.546,87 6.507,44

Vazão outorgada de água (m³/s) 10,07 10,13 12,45 15,46

Fonte: CBH-SMG, 2019
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Fonte: ANA, 2016

MAPA VI.4.  Regiões hidrográficas do Estado de São Paulo



89

Fonte: Cetesb/SIMA, 2020; IBGE,2020; IGC, 2011

MAPA VI.5. UGRHIs do Estado de São Paulo
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TABELA 6. Apresentação das informações municipais dos indicadores E.07-A, E.07-B, E.07-C e E.07-D

Município
E.07-A - Demanda total 

(superficial e subterrânea) em 
relação ao Q95% (%)

E.07-B - Demanda total 
(superficial e subterrânea) em 

relação ao Qmédio (%)

E.07-C - Demanda superficial 
em relação à vazão mínima 

superficial Q7,10 (%)

E.07-D - Demanda subterrânea 
em relação às reservas 

explotáveis (%)
UGRHI 20,8 6,5 26,3 12,2
Aramina 6,67 2,09 7,48 5,45
Batatais 16,63 5,22 19,19 12,32
Buritizal 14,64 4,58 19,86 6,57
Cristais Paulista 50,34 15,8 72,37 16,15
Franca 17,29 5,42 22,34 9,5
Guaíra 21,34 7,21 24,26 15,99
Guará 9,17 2,87 6,72 13,03
Igarapava 7,83 2,44 0,84 18,65
Ipuã 22,25 7,03 24,91 18,02
Itirapuã 16,62 5,22 24,02 5,28
Ituverava 10,43 3,26 15,96 1,84
Jeriquara 82,89 25,92 126,16 16,43
Miguelópolis 17,43 5,45 23,5 7,9
Nuporanga 8,56 2,73 3,7 16,54
Patrocínio Paulista 13,07 4,1 19,14 3,62
Pedregulho 19,18 6 26,86 7,27
Restinga 9,43 2,95 6,11 14,51
Ribeirão Corrente 54,59 16,9 82,17 9,27
Rifaina 3,96 1,23 2,97 5,53
Santo Antônio da Alegria 46,14 14,5 57,48 27,38
São Joaquim da Barra 14,42 4,66 9,83 22,12
São José da Bela Vista 14,43 4,51 18,11 8,64

OBS: Considera apenas a demanda em rios de domínio do Estado
Fonte: Relatório de Situação dos Recursos Hidricos da Bacia Hidrográfica  
dos Rios Sapucaí Mirim/Grande 2019 - Ano Base 2018
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Em relação aos mananciais de abastecimento público a situação 
também é de atenção, com mananciais próximos ao limite legal de 
exploração ou com extrapolação do volume legalmente permitido 
(limite legal de exploração na área de contribuição dos mananciais 
segundo o DAEE é de 50%).

TABELA 7. Mananciais de abastecimento público da UGRHI 08 e respectivas informações

MUNICÍPIO Manancial Área (Km²) Qmédio 
(m³/s) Q7,10 (m³/s) Demoutros 

(m³/s)
Demab 
(m³/s) Lanç (m³/s) Demtot 1 /

Qmedio
Demtot/

Q7,10

Batatais
Cór. da Cachoeira 42,41 0,696 0,135 0,033 0,07 0,053 7,30% 37,60%

SN (sem nome)
2,85 0,046 0,01 0 0,01 0 21,70% 100%
7,54 0,122 0,024 0,012 0,002 0 11,50% 58,30%

Franca
Rio Sapucaí* 1903,6 29,135 5,643 1,06 0,8 0,2 5,70% 29,50%
Rio Canoas* 226,98 3,754 0,727 0,77 0,68 0,014 38,40% 197,40%
Rib. Pouso Alegre 33,9 0,576 0,112 0,006 0,075 0 14,10% 72,30%

Cristais Paulista Rib. dos Cristais 24,42 0,352 0,068 0,023 0,022 0,033 3,40% 17,60%
Guaíra Rib. do Jardim 97,54 1,131 0,219 0,112 0,116 0,228 20% 103,70%
Ipuã Cor. Sant’ana 25,82 0,427 0,083 0 0,018 0 4,22% 21,69%
Ituverava Rio do Carmo 413,36 6,381 1,236 0,987 0,213 0,131 16,87% 21,69%
Patrocínio Paulista Ribeirão das Pedras 7,95 0,123 0,024 0 0,019 0,001 14,63% 75%
Pedregulho Cor. Do Indaiá 19,27 0,31 0,06 0,001 0,022 0 1,46% 38,33%
São José da Bela Vista Rib. Do Buriti 14,38 0,254 0,049 0,005 0,035 0 15,75% 81,63%

1Demtot – Demoutros + Demab publ. - Lanç    
 *Não considera as demandas e lançamentos em Minas Gerais  
Fonte: CBH-SMG, 2019  
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TABELA VI.3. Focos de queimadas (9/2020 a 9/2021)

Município Focos de queimadas
Ituverava 110
Miguelópolis 102
Ipuã 81
Guaíra 45
Guará 42
Igarapava 32
Franca 28
Aramina 23
São José da Bela Vista 20
Pedregulho 19
Buritizal 18
São Joaquim da Barra 15
Patrocínio Paulista 13
Itirapua 11
Ribeirão Corrente 6
Cristais Paulista 5
Restinga 5
Jeriquara 1
Rifaina 1
Aglomeração Urbana de Franca 577
Estado de São Paulo 7.041

Fonte: INPE, 2021

VI.4. Mudança climática 

Além dos riscos geológicos, uma constante preocupação em termos 
de mudanças climáticas são as queimadas e o desmatamento. Com 
a intensificação de estações seca em algumas partes do país, aliado 
a promoção de desmatamento proporciona uma maior incidência de 
eventos de queimadas. O aumento desses eventos é problemático 
para os ecossistemas causando diversos impactos entre eles a perda 
de biodiversidade e incremento de gases de efeito estufa.

Os dados agrupados considerando o último ano de mapeamento 
(09/2020 a 09/2021) indicam que a AU de Franca possui municípios 
que acumulam grande parte das ocorrências de queimadas no es-
tado. Os municípios de Ituverava e Miguelópolis registaram mais de 
110 focos de queimadas no período analisado. No estado, Ituperava 
é o segundo município com maior volume de focos de queimadas e 
Miguelópolis o 3º, ressaltando a intensidade desse evento em rela-
ção à média estadual.

O desmatamento possui correlação direta com os eventos de quei-
madas, pois a vegetação suprimida, após período de secagem se 
constitui como combustível que propicia condições de incrementa-
ção ou intensificação do fogo.

Considerando os focos de desmatamento de 2002 a 2020, a área 
com supressão da vegetação na AU de Franca atingiu 3.524 km². 
Os municípios com maiores quadrantes de desmatamento foram 
Pedregulho (539 km²) e Ituverava (330 km²). Considerando o tama-
nho das áreas desmatadas com o território municipal, Rifania e Pe-
dregulho tiveram maior proporção de áreas desmatadas, 0,08% e 
0,08%, respectivamente (MapBiomas, 2021).
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Fonte: INPE, 2021b

MAPA VI.6. Desmatamento (2002 e 2020)



94

VII. Infraestrutura urbana

VII.1. Panorama da política municipal e regional dos 
serviços de saneamento básico

Em julho de 2020 foi sancionada a Lei nº 14.026 que trata da univer-
salização do saneamento básico. A lei tem como principal objetivo 
garantir até 2033 que 99% da população brasileira tenham acesso a 
água potável e 90% a coleta e tratamento de esgoto. O novo marco 
regulatório prevê ainda acabar com os lixões a céu aberto em todo 
o país.

A introdução da área rural no planejamento dos investimentos a 
serem feitos nos municípios é um ponto importante no novo marco 
regulatório, já que as populações destas áreas possuem pouco 
acesso a rede de esgotos. O artigo 13 da lei traz que o ambiente 
rural também deve estar considerado na elaboração ou atualização 
dos planos regionais de saneamento básico, desta maneira as 
concessionárias de água e esgoto terão que atender a população 
que mora ou trabalha na área rural. 

Outro ponto de destaque são os chamados “blocos de referência 
para a prestação regionalizada dos serviços públicos de sanea-
mento básico”. Na lei anterior, os grandes municípios atendidos 
por uma mesma empresa estatal ajudavam a financiar a expansão 
do serviço nos municípios menores. Tal modelo gera desequilíbrios 
nas taxas cobradas aos consumidores, já que os subsídios ao sa-
neamento são feitos de maneira isolada. O novo marco, no intuito 
de atender aos pequenos municípios, determina que os estados de-

QUADRO VII.1. Prestadores de serviços de água e esgotos

Município Prestador Abrangência Natureza jurídica do prestador 
de serviços

Aramina* PMA local Administração pública direta

Buritizal Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Cristais 
Paulista PMCP local Administração pública direta

Franca Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Guaíra Deagua local Autarquia
Guará Guara local Empresa privada

Igarapava Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Ipuã SAAE local Autarquia

Itirapuã Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Ituverava SAAE local Autarquia

Jeriquara Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Miguelópolis Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Patrocínio 
Paulista PMPP local Administração pública direta

Pedregulho Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Restinga Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

Ribeirão 
Corrente Sabesp regional Sociedade de economia mista com 

administração pública

Rifaina Sabesp regional Sociedade de economia mista com 
administração pública

São Joaquim 
da Barra PMSJB local Administração pública direta

São José da 
Bela Vista PMSJBV local Administração pública direta

Fonte: SNIS 2019 
*O município de Aramina não respondeu à pesquisa SNIS 2019, sendo consultado o seu  
Plano Municipal de Saneamento Básico.
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vem compor blocos de municípios, estes não precisam ser vizinhos, 
que poderão contratar os serviços de forma coletiva, implementan-
do planos municipais e regionais de saneamento básico.

Desta maneira, em conformidade com a Lei Federal, o Estado de 
São Paulo criou as unidades regionais de saneamento básico (Lei 
nº 17.383/21). Estas consistem-se em quatro Unidades Regionais 
de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sa-
nitário (Urae): Sudeste, englobando os 370 municípios com con-
trato com a Sabesp; Centro, com 98 municípios; Leste, com 35 
municípios; e Norte, com 142 municípios. Com a regionalização do 
saneamento, haverá a implantação de subsídios cruzados entre 
municípios que compõem a mesma região, o que deve garantir 
tarifas médias de água e esgoto e o compartilhamento de infraes-
truturas, viabilizando a universalização dos serviços para municí-
pios menores. 

Compete aos municípios a titularidade dos serviços de água e es-
goto, sendo a prestação direta ou sob regime de concessão. Na AUF 
são 10 municípios onde a titularidade é Regional Pública de Direito 
Privado (Sabesp), nove municípios com titularidade local, por meio 
da administração pública direta, ou seja, as próprias prefeituras (5) 
e autarquias (3), e há ainda o município de Guará que possui uma 
empresa privada como prestador dos serviços. 

VII.2. Abastecimento de água

As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema 
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes 
no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2019.

O percentual médio da população urbana e rural atendida por abas-
tecimento de água é de 92,10%, abaixo da média do Estado 96,20%. 
A Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi – SIMA) elaborou o 
índice de atendimento de água (IAA) que representa a porcentagem 
da população total de cada município efetivamente atendida por 
abastecimento público de água, classificado em três categorias: 
IAA < 50% Ruim; 50% ≤ IAA < 90% Regular e IAA ≥ 90% Bom. Em 
2019, segundo os dados declarados pelas prestadoras de serviço ao 
SNIS, na AUF sete municípios foram classificados como regular, de 
acordo com o IAA.

Vale destacar neste contexto, o município de Cristais Paulista, com 
71,93% de índice de atendimento total de água, enquanto o atendi-
mento urbano é de 98,73%. Resultados como estes mostram que 
as atenções devem ser direcionadas para o melhor conhecimento 
da situação das áreas rurais, onde predominam pequenos núcleos 
e domicílios dispersos, que usualmente optam por soluções alter-
nativas como a utilização de poços e minas d’água. Tais formas de 
abastecimento podem ser adequadas ou não, mas não estão con-
templadas no SNIS, por isso não são refletidas neste panorama.

As exigências do novo marco regulatório do saneamento tendem, 
supostamente, a minimizar essas distorções existentes entre meio 
urbano e rural, à medida que os planejamentos e investimentos nos 

https://www.al.sp.gov.br/norma/198980
https://www.al.sp.gov.br/norma/198980
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serviços devem contemplar as áreas rurais ao acesso as redes de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Analisando os índices da região com relação as metas estabeleci-
das na nova Lei do Saneamento Básico, podemos dizer que apenas 
oito municípios já atingiram a meta para o serviço de fornecimento 
de água potável. Dentre aqueles que ainda não atingiram a meta 
de 99%, deve-se especial atenção àqueles sete municípios com IAA 
classificado como regular, pois apresentam índices mais afastados 
da meta. 

Quanto ao índice de atendimento urbano de água em 2019, verifi-
ca-se que a média de 99,16%, superior à média do Estado (98,50%) 
para o mesmo ano. As informações obtidas ratificam que se trata 
de uma questão bem equacionada na região, apenas o município de 
Miguelópolis apresenta índice abaixo de 90%, sinalizando a neces-
sidade de investimentos públicos que possibilitem a melhoria do 
atendimento de água à população.

Uma explicação possível para este resultado, conforme o Plano de 
Saneamento Básico de Miguelópolis, é a intensa ocupação às mar-
gens do Rio Grande formada por ranchos, chácaras e pousadas, 
caracterizada por densidades muito baixas e por uso ocasional. O 
abastecimento de água desse tipo de ocupação é realizado por so-
luções individuais ou, em alguns casos por uma solução que envolve 
um certo número de propriedades que se cotizam para implantar e 
operar o sistema de água. No caso da disposição dos esgotos pre-
valece a solução individual, que é a tecnicamente mais adequada, 
em vista de haver disponibilidade de área nas propriedades.

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

Município
Índice de 

atendimento 
total de água 

(%)

Índice de 
atendimento 
de água (IAA-

SIMA 2019)

Índice de 
atendimento 

urbano de 
água (%)

Índice de 
perdas na 

distribuição 
(%)

Aramina* - - - -
Buritizal 82,21 regular 100 25,76
Cristais 
Paulista 71,93 regular 98,73 28,15

Franca 100 bom 100 25,24
Guaíra 100 bom 100 30,15
Guará 100 bom 100 39,31
Igarapava 95,86 bom 100 25,51
Ipuã 98,78 bom 98,79 28,43
Itirapuã 87,55 regular 100 24,14
Ituverava 100 bom 100 37,17
Jeriquara 100 bom 100 17
Miguelópolis 83,87 regular 89,03 26,37
Patrocínio 
Paulista 100 bom 100 55,89

Pedregulho 78,63 regular 100 23,02
Restinga 92,56 bom 100 21,67
Ribeirão 
Corrente 79,23 regular 99,65 20,22

Rifaina 88,01 regular 100 17,43
São Joaquim 
da Barra 99,15 bom 98,71 30

São José da 
Bela Vista 100 bom 100 40,43

Média 92,1 - 99,16 28,66

Fonte: SNIS 2019
*O município de Aramina não respondeu à pesquisa SNIS 2019.
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Em relação às perdas nos sistemas de abastecimento, há apenas 
dois municípios com índice superior a 40%, e, portanto, maior do 
que a média Nacional (39,24%) e estadual (34,94%): Patrocínio Pau-
lista e São José da Bela Vista. Esse percentual de volume de água 
disponibilizado que não foi contabilizado como volume utilizado pe-
los consumidores, pode ter sua causa em vazamentos, falhas nos 
sistemas de medição ou ligações clandestinas.

As perdas elevadas no sistema de distribuição impactam negati-
vamente na operação, gerando custos operacionais e ambientais, 
sendo assim, a adoção de programas de redução de perdas deve 
ser ação primordial em municípios onde os índices são elevados.

VII.3. Esgotamento sanitário

As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema 
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presentes 
no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto – 2019.

O percentual médio da população urbana e rural atendida por cole-
ta de esgoto é de 91,41%, pouco acima da média do Estado 90,28%. 
Importante destacar que muitos domicílios rurais contam com for-
mas alternativas de escoamento de esgoto como fossas sépticas, 
que podem ter condições adequadas ou não, mas não são contem-
pladas pelo SNIS, por isso não são refletidas neste panorama.

O índice de tratamento de esgotos adotado neste panorama é o vo-
lume de esgoto tratado em relação ao volume de água consumido. 
Embora a AUF apresente a média de 86,21 %, índice superior ao ín-
dice de tratamento de esgoto no estado de São Paulo (68,27%), ain-

da existe um déficit em relação à universalização, sendo necessária 
a aceleração do ritmo de investimentos, de forma a obter impactos 
positivos com relação às questões de saúde pública e de meio am-
biente. No estado de São Paulo, há 36 municípios com porcentagem 
nula de tratamento, entre eles o município de São Joaquim da Bar-
ra (Cetesb, 2020b).

Analisando os índices da região com relação as metas estabe-
lecidas no novo Marco Legal do Saneamento Básico, podemos 
dizer que apenas cinco municípios atingiram as metas para os 
serviços coleta e tratamento de esgoto; cinco municípios atingi-
ram a meta somente para o serviço de coleta de esgotos; e sete 
municípios atingiram a meta somente para o serviço de trata-
mento de esgotos.

A Cetesb aplica o Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da 
População Urbana de Municípios (ICTEM) para avaliar as condições 
de saneamento dos municípios do estado de São Paulo. Este índice 
leva em consideração a efetiva remoção da carga orgânica pelas 
Estações de Tratamento, gerada pela população urbana, observan-
do ainda elementos importantes que compõem um sistema de tra-
tamento de esgotos, como a coleta, o afastamento e o tratamento. 
Considera também o atendimento à legislação quanto à eficiência 
de remoção da carga orgânica, que deve ser superior a 80%, e a 
conformidade com os padrões de qualidade do corpo receptor dos 
efluentes. Portanto, o ICTEM permite comparar de maneira global 
a eficácia do sistema de esgotamento sanitário. O indicador utiliza 
quatro faixas de valores, quanto maior é o valor, melhor é a situação 
do município em relação ao ICTEM:  1,0 < ICTEM ≤ 2,5 / 2,5 < ICTEM 
≤ 5,0/5,0 < ICTEM ≤ 7,5 / 7,5 < ICTEM ≤ 10.
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Cabe destacar que, de acordo com a Cetesb, o órgão responsável 
pelas informações, os dados de coleta e tratamento são fornecidos 
pelos próprios municípios, porém podem diferir daqueles forneci-
dos à pesquisa SNIS-2019, já que o ano de coleta dos dados é 2020.

A AUF como um todo apresenta condições adequadas às exigências 
ambientais, conforme indica o Relatório de Qualidade de Águas da 
Cetesb (2020). A maior parte dos municípios está classificada na 
faixa de 7,6 a 10, há somente dois municípios com ICTEM abaixo de 
5,0. Podemos afirmar que a obtenção dos resultados desfavoráveis 
para os municípios de Guaíra e São Joaquim da Barra deve-se a 
baixa eficiência de remoção da carga orgânica do esgoto no caso do 
primeiro e, tratamento nulo no caso do segundo. 

A conclusão da construção da ETE de São Joaquim da Barra e início 
de sua operação em 2021, deverá modificar essa situação, tendo 
capacidade para tratar 100% do esgoto do município. Para Guaíra, 
o foco é a melhoria da eficiência da ETE existente, com a finaliza-
ção das obras (construção de reatores anaeróbios, dentre outras 
melhorias), aumentando assim a capacidade de processamento do 
esgoto gerado no município. Cabe ressaltar que capacidade de re-
moção de matéria orgânica nas ETEs pode cair com o passar dos 
anos, o que pode se justificar pelo atingimento ou superação da 
capacidade de tratamento destas ou ainda, pela ausência de manu-
tenção dos sistemas.

O remanescente de esgoto lançado no corpo hídrico receptor sem o 
devido tratamento, seja pelo lançamento in natura ou do percentual 
não tratado pela estação pode acarretar danos ambientais munici-
pais e regionais. Importante destacar que, mesmo nos municípios, 

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

Município
Índice de atendimento com 

rede de esgotos (%) Índice de 
coleta de 

esgoto (%)

Índice de 
tratamento 
dos esgotos 

(%)Total Urbano

Aramina* - - - -
Buritizal 81,86 100 100 100
Cristais Paulista 71,93 98,73 87,63 87,63
Franca 99,62 100 98,81 98,81
Guaíra 100 100 79,7 79,7
Guará 100 100 84,9 84,9
Igarapava 94,79 100 93,68 93,68
Ipuã 98,78 98,79 58,2 58,2
Itirapuã 86,46 100 95,19 95,19
Ituverava 100 100 100 100
Jeriquara 99,24 100 100 100
Miguelópolis 85,03 90,27 99,41 99,41
Patrocínio 
Paulista 100 100 90,53 90,53

Pedregulho 76,05 100 93,49 93,49
Restinga 89,73 100 97,41 97,41
Ribeirão 
Corrente 78,76 99,07 99,08 99,08

Rifaina 84,05 96 94,71 94,71
São Joaquim da 
Barra 99,15 98,71 80 0

São José da 
Bela Vista 100 100 79,12 79,12

Média 91,41 - - 86,21

Fonte: SNIS 2019
*O município de Aramina não respondeu à pesquisa SNIS 2019.
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FIGURA VII.1. Indicador de coleta e tratabilidade de esgoto da população urbana (2019)
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TABELA VII.3. Dados de saneamento por município e valor do ICTEM 

Município População 
urbana

Atendimento %
Eficiência

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

Coleta Tratamento Potencial Remanescente

Aramina 5.286 100 100 81 285 54 9,8 Cór.Paraíso

Buritizal 3.682 95,9 100 90 199 27 9,94 Cór.dos Buritis

Cristais Paulista 6.351 97 100 82 343 70 8,44 Cór.Mococa

Franca 349.653 99,7 100 94 18881 1186 10 Cór.Bagres, Sta Bárbara, Pouso Alto e 
B.Jardim

Guaíra 39.564 100 100 24 2136 1632 4,73 Córregos José Glusseco, Santa Quitéria 
e Ribeirão do Jardim

Guará 20.627 100 100 81 1114 212 10 Rib.Verde

Igarapava 28.873 98,8 100 92 1559 142 9,98 Cór.Santa Rita

Ipuã 15.916 100 100 73 859 234 8,23 Cór.Santana

Itirapuã 5.453 95,5 100 95 294 27 9,43 Cór.Capanema

Ituverava 39.584 100 97,27 79 2138 499 8,44 Rio do Carmo

Jeriquara 2.599 100 100 87 140 18 10 Cór.Jeriquara

Miguelópolis 21.059 92 100 88 1137 217 9,88 Cór.Matador e S.Miguel

Patrocínio Paulista 11.958 100 100 96 646 28 10 R.Sapucaizinho

Pedregulho 12.403 94,9 100 86 670 126 9,92 Cór.da Cascata

Restinga 6.038 99,8 100 82 326 59 10 Cór.Santo Antônio

Ribeirão Corrente 3.778 86,8 100 90 204 45 8,18 Rib.Corrente

Rifaina 3.187 94,7 100 90 172 26 9,92 Rio Grande

São Joaquim da Barra 51.381 100 0 0 2775 2775 1,5 Cór.S.Joaquim

São José da Bela Vista 7.978 95,85 100 80 431 100 8,42 Cór. Lajeadinho

Fonte: Relatório da Qualidade das Águas Interiores no Estado de São Paulo – 2020; População Urbana: Estimativa populacional IBGE 2020 x % População Urbana CENSO 2010.
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como Franca (mais populoso), que apresentam boas condições dos 
sistemas públicos de coleta e tratamento de esgotos, com índices 
de coleta e tratamento de esgotos iguais ou próximos a 100% e 
graus de eficiência elevados dos seus sistemas de tratamento, a 
carga orgânica remanescente pode ser ainda significativa para a 
qualidade das águas dos corpos d’água receptores. 

Devido a importância da atividade agrícola da Aglomeração, um 
problema potencial é dispersão de poluentes nos corpos d’água, 
como fertilizantes. Trata-se de poluição difusa e a avaliação de 
risco de contaminação depende do monitoramento das áreas de 
captação. Não foram identificados pontos de coleta de dados na 
Aglomeração que permitam uma avaliação a partir dos indicadores 
que são usados atualmente pela Cetesb. Por outro lado, mostra-se 
fundamental a elaboração de estudo para levantamento e análise 
de indicadores de exploração agrícola com ênfase no uso de agro-
tóxicos e fertilizantes químicos, bem como a identificação de áreas 
críticas geradoras de poluição difusa de origem agrícola e animal 
na AUF de forma a nortear ações mitigadoras no âmbito do PDUI.

A conclusão é que o aspecto regional do esgotamento sanitário da 
região está relacionado ao tema dos recursos hídricos, no que se 
refere à poluição das águas pelo lançamento de esgoto doméstico 
sem tratamento nos cursos d’água da região, afetando a qualidade 
das águas e comprometendo o seu uso para diversos fins nos tre-
chos a jusante dos lançamentos. 

VII.4. Resíduos sólidos

VII.4.1. Coleta e disposição final
As análises a seguir levam em consideração os dados do Sistema 
Nacional de Informação em Saneamento (SNIS) de 2019, presen-
tes no Diagnóstico dos Serviços Manejo de Resíduos Sólidos Ur-
banos (2019).

A realização dos serviços de coleta e transporte dos resíduos só-
lidos urbanos é de competência municipal e pode ser efetuados 
pelo órgão municipal encarregado da limpeza urbana, com in-
fraestrutura e recursos próprios para essa finalidade ou por ser-
viço terceirizado. Na AUF, as prefeituras municipais são os órgãos 
gestores responsáveis, portanto a abrangência da prestação dos 
serviços é local.

De maneira geral as taxas de cobertura do serviço de coleta de re-
síduos sólidos domiciliares em relação a população total, é satis-
fatória, sendo superior à média estadual (76,09%). De acordo com 
as informações declaradas pelos municípios, há ainda alguns deles 
que necessitam ampliar a cobertura deste serviço para atingir índi-
ces acima de 95% (Cristais Paulistas, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio 
Paulista e São José da Bela Vista). 

Com relação a existência ou não de coleta seletiva (porta a porta, 
em postos de entrega voluntária ou outra modalidade), na AUF 16 
municípios responderam à pesquisa SNIS 2019, destes 12 alega-
ram fazer coleta seletiva, ainda que alguns municípios com baixas 
taxas de cobertura da população urbana, e 04 municípios não fa-
zem esse tipo de coleta. Constata-se que a coleta seletiva ainda 
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não é uma realidade regional nem estadual, pois dos 556 municí-
pios paulistas que responderam ao SNIS 2019, 34,9% deles afir-
maram não efetuam. 

No que se diz respeito a produção diária de resíduos sólidos urba-
nos (RSU) na AUF, estima-se que tenham sido produzidas cerca de 
530 mil toneladas de RSU em 2020, o que representa aproximada-
mente 1,30% dos resíduos sólidos urbanos gerados no estado de 
São Paulo (Plano Estadual de Resíduos Sólidos, 2020).

Publicado pela Cetesb, o Índice de Qualidade dos Aterros (IQR) é 
um dos instrumentos para o monitoramento da operação dos lo-
cais onde ocorre a disposição final de resíduos sólidos urbanos. 
Conforme verificamos na Tabela 16, para o ano de 2020, ape-
nas Aramina e Ipuã dispõem seus resíduos em aterros avaliados 
como inadequados (pontuação menor ou igual a 7,0). De acordo 
com a Cetesb além das dificuldades financeiras, o esgotamento 
da capacidade de recepção e a complexidade de se encontrar 
novas áreas são as principais causas de situações como essas. 
A região obteve o IQR médio de 8,84 para o IQR 2020, enquanto o 
Estado de São Paulo obteve IQR 8,7 (Inventário Estadual de Re-
síduos Sólidos 2020).

Conforme a Tabela VII.5., sete municípios dispõem seus resíduos 
em aterros locais, operados pelas próprias prefeituras e 12 mu-
nicípios dispõem seus resíduos em três aterros particulares (dois 
municípios em Minas Gerais; seis municípios no aterro de Guará e 
quatro municípios no aterro de Sales Oliveira), de maneira compar-
tilhada. Importante destacar que, as menores notas obtidas no IQR 
são de aterros locais.

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

As atividades de transporte, tratamento e disposição final de resí-
duos muitas vezes extrapolam os limites territoriais do município 
gerador. Neste contexto, é necessário que soluções para a proble-
mática em questão sejam integradas e compartilhadas entre os 
diversos municípios, órgãos setoriais de governo e comunidades. 
O mapa VII.2 ilustra o fluxo de resíduos na AUF, em muitos casos 
os aterros são distantes do local de geração, o que representa um 
custo extra para destinação e transporte (exemplo de Itirapuã que 
envia seus resíduos para o município de Sales Oliveira, na Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto). O ideal é que fossem encontradas 
soluções coletivas de tratamento e de disposição final dos rejeitos, 
como por exemplo, por meio de arranjos intermunicipais para a 
gestão e compartilhamento de Centrais de compostagem, recicla-
gem, de aterros sanitários etc.

A vida útil destes aterros também deve ser considerada no plane-
jamento regional. Os dados de vida útil aqui apresentados são do 
“mapa de vida útil dos aterros de resíduos urbanos”, levantados pela 
Cetesb em 2020. Na AUF, oito municípios dispõem seus resíduos em 
aterros com vida útil acima de 5 anos (quatro aterros locais e um 
aterro privado); oito municípios dispõem em aterros com vida útil en-
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TABELA VII.4. Taxa de cobertura de coleta de resíduos domiciliares e coleta seletiva

Municípios
Taxa cobertura da coleta de 

resíduos sólidos domiciliares 
em relação à população total

Taxa cobertura da coleta de 
resíduos sólidos domiciliares 

em relação à população urbana
Existência de coleta 

seletiva
Taxa de cobertura da coleta 
seletiva porta-a-porta em 

relação à população urbana

Aramina* - - - -

Buritizal* - - - -

Cristais Paulista 72,85 100 Sim 100

Franca 98,24 100 Sim 99,99

Guaíra 95,8 99,37 Sim 19,66

Guará 100 100 Sim 100

Igarapava 98,58 99,3 Sim 52,26

Ipuã 95,86 100 Sim

Itirapuã 83,35 100 Sim 100

Ituverava 99,96 100 Sim 79

Jeriquara 82,46 100 Não -

Miguelópolis 96,45 100 Não -

Patrocínio Paulista 80,76 100 Sim 100

Pedregulho* - - - -

Restinga 98,37 98,74 Sim 100

Ribeirão Corrente 100 100 Não

Rifaina 100 100 Sim 100

São Joaquim da Barra 98,21 100 Sim 49,06

São José da Bela Vista 89,05 100 Não -

Média 93,12 99,84 - 81,82

Fonte: SNIS, 2019
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019
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tre 2 e 5 anos (três aterros locais e um aterro privado) e um municí-
pio dispõe em aterros com vida útil abaixo de 2 anos. Os municípios 
de Buritizal e Igarapava dispõem seus resíduos em aterro particular 
fora do Estado, portanto, não há informações para o IQR deste aterro.  

Apesar da situação na região não ser desfavorável, há uma preocu-
pação com relação ao aterro local de Ipuã que possui vida útil me-
nor ou igual a 2 anos e condição inadequada de operação. Viabilizar 
a ampliação deste aterro, bem como garantir que as condições dele 
sejam ambientalmente adequadas é primordial. Pois, além dos 
problemas ambientais, está cada vez mais difícil encontrar outras 
áreas adequadas à implantação de novos aterros sanitários que es-
tejam em conformidade com as variáveis ambiental, social, cultu-
ral, econômica, tecnológica e de saúde pública. Com base nisso, é 
necessário um empenho governamental para reduzir a quantidade 
de resíduo encaminhado para este fim.

VII.4.2. Gestão de resíduos sólidos
Com relação a gestão dos resíduos sólidos, a Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente criou o Índice de Gestão dos Resíduos Só-
lidos (IGR), com o objetivo de avaliar a gestão de resíduos sólidos 
domiciliares do Estado de São Paulo e assim, identificar as fragili-
dades e auxiliar os municípios no desenvolvimento de políticas pú-
blicas voltadas à melhoria da gestão. 

Os dados para a construção do IGR são obtidos por meio de um ques-
tionário onde cada município responde a perguntas de quatro áreas 
sobre resíduos sólidos urbanos: instrumentos para a política de re-
síduos sólidos, programas ou ações municipais, coleta e triagem e 
tratamento e disposição. O índice pode variar de 0 a 10 e as gestões 

TABELA VII.5. Dados municipais sobre os resíduos sólidos urbanos

Municípios RSU (t/dia) IQR 2019 IQR 2020 Dispõe em
Aramina 3,7 6,2 4,2
Buritizal 2,58 0 - Uberaba-MG
Cristais Paulista 4,45 9,4 9,7 Guará-AP
Franca 314,69 8,7 8,8
Guaíra 31,65 9,4 9,7 Guará-AP
Guará 14,44 9,4 9,7 Guará-AP
Igarapava 23,1 9,4 - Uberaba-MG
Ipuã 11,14 7,7 7

Itirapuã 3,82 10 9,5 Sales de Oliveira 
- AP

Ituverava 31,67 10 9,5 Sales de Oliveira 
- AP

Jeriquara 1,82 9,4 9,7 Guará-AP
Miguelópolis 14,74 9,4 9,7 Guará-AP
Patrocínio 
Paulista 8,37 10 9,5 Sales de Oliveira 

- AP
Pedregulho 8,68 9,4 9,7 Guará-AP
Restinga 4,23 9 8,5
Ribeirão Corrente 2,64 7 8,6
Rifaina 2,23 7,5 9,5
São Joaquim da 
Barra 41,1 10 9,5 Sales de Oliveira 

- AP
São José da Bela 
Vista 5,58 8,5 7,6

Total/Média 530,63 - 8,84

Fontes: Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos - 2020; Mapa de Vida útil dos 
aterros de resíduos urbanos, Cetesb 2020.
■  Condição Adequada 
■  Condição Inadequada
Obs. A indicação do local de destinação dos resíduos ocorre quando este se situa em muni-
cípio distinto daquele de origem ou aterro particular ou em consórcio.
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MAPA VII.2. Fluxo de resíduos e vida útil dos aterros
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municipais podem ser classificadas como gestão ineficiente (0 a 6,0), 
gestão mediana (6,1 a 8,0) ou gestão eficiente (8,1 a 10,0). 

Para o IGR 2019 (ano base 2019), dos 19 municípios da AUF, 11 não 
responderam ao questionário, sendo assim, dos 08 restantes: três 
municípios possuem a gestão dos resíduos classificada como inefi-
ciente (Ituverava, Miguelópolis e Ribeirão Corrente), cinco municípios 
com gestão mediana (Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava e 
São Joaquim da Barra) e nenhum município com gestão eficiente. 

Conforme o Relatório de Qualidade Ambiental 2020, o IGR 2019 teve 
um total de 248 municípios aderentes, representando, aproximada-
mente, 38,45% do total de municípios do Estado. A baixa participa-
ção dos municípios em pesquisas, como as realizadas pelo Sistema 
Nacional de Informações de Saneamento (SNIS) e pela Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) contribuem na falta de 
atualização e não sistematização das informações sobre os resí-
duos sólidos. Essa situação é impede a obtenção de conhecimento 
mais amplo dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. Isso dificulta o estabelecimento de políticas públicas para o 
desenvolvimento dessa área e, também, para direcionar a atuação 
das entidades governamentais ou privadas que tratam a questão 
(Ministério das Cidades, 2003).

A gestão de resíduos sólidos é tema de interesse comum e, como 
tal, deve ser tratada de forma articulada entre os municípios, bus-
cando soluções para a destinação e o tratamento dos resíduos ge-
rados e a disposição final de rejeitos inaproveitáveis através de uma 
discussão regional na perspectiva de construir um novo modelo de 
gestão compartilhada envolvendo todos os municípios da região. 

Enfrentar a tarefa de equacionar a gestão integrada dos resíduos 
sólidos na AUF significa assumir como meta o tratamento integral 
dos RSUs gerados. Isto envolve alternativas e soluções cada vez 
mais complexas para todas as etapas – integradas e compartilha-
das –, desde a geração dos resíduos, os tipos de coleta e tratamen-
to, as áreas de transbordo, a reabilitação das áreas degradadas e 
recuperação daquelas contaminadas até a adequação e capacita-
ção dos recursos humanos, técnicos e financeiros às diferentes 
realidades municipais. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que serão priori-
zados no acesso aos recursos da União os municípios que optarem 
por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resí-
duos sólidos. Entende-se que soluções regionalizadas, com agrupa-
mentos de municípios, em detrimento de alternativas individuais em 
cada cidade, apresentam benefícios através da otimização na aplica-
ção de recursos, em função da economia de escala e, consequente-
mente, redução dos custos unitários de implantação e de operação.

Dentro deste contexto, foi identificado no Plano Estadual de Resí-
duos Sólidos do Estado de São Paulo de 2014, um arranjo intermu-
nicipal que inclui 17 municípios da AUF em sua composição, porém 
não foi levantado se ele ainda existe ou está com suas atividades em 
funcionamento. No quadro a seguir, são apresentados em negrito 
os municípios da AUF.

Reconhecer a existência desse arranjo intermunicipal instituído na 
AUF não significa dizer que nele há o tratamento específico ou ain-
da o desenvolvimento de atividades voltadas ao gerenciamento de 
resíduos sólidos. Porém, a identidade e o arranjo regional entre os 
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municípios existe e isso pode facilitar negociações futuras de solu-
ções compartilhadas no âmbito dos resíduos sólidos.

VII.4.3. Cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos
A limpeza urbana é competência da municipalidade, porém é fato 
que a maioria das prefeituras não consegue arcar com os valores 
necessários para a gestão adequada dos resíduos, mesmo quando 
há a cobrança pelo serviço regular de coleta domiciliar. O SNIS-RS 
em sua última edição (2019) confirma que, de forma geral, a receita 
arrecadada com os serviços afetos ao manejo de resíduos sólidos 
nos municípios mostra-se insuficiente para manter as atividades 
de manejo de resíduos sólidos. 

O novo marco regulatório do saneamento estabelece que os muni-
cípios deverão cobrar taxa e ou tarifa decorrente da prestação de 
serviços de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, no 
prazo de 1 ano contados da vigência da Lei nº 14.026, de 2020. Den-

tre os 16 municípios da AUF que responderam à pesquisa SNIS, 
seis afirmaram efetuar a cobrança dos serviços. A seguir, o Quadro  
VII.3 informa a existência e a forma de cobrança.

QUADRO VII.3. Cobrança dos serviços de manejo de resíduos sólidos

Municípios Existência Forma
Aramina* - -

Buritizal* - -

Cristais Paulista não -

Franca não -

Guaíra sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Guará sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Igarapava não -

Ipuã não -

Itirapuã sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Ituverava sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Jeriquara não -

Miguelópolis sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Patrocínio Paulista não -

Pedregulho* - -

Restinga não -

Ribeirão Corrente sim Taxa específica no mesmo boleto do IPTU

Rifaina não -

São Joaquim da Barra não -

São José da Bela Vista não -

Fonte: SNIS, 2019
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019

QUADRO VII.2. Arranjos intermunicipais na AUF

Arranjo intermunicipal Municípios integrantes

COMAM - Consórcio 
de Municípios da Alta 
Mogiana

Altinópolis, Aramina, Batatais, Brodowski, Buritizal, 
Cravinhos, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, 
Ituverava, Igarapava, Itirapuã, Ipuã, Jardinópolis, 
Jeriquara, Miguelópolis, Nuporanga, Orlânida, 
Patrocínio Paulista, Pedregulho, Ribeirão 
Corrente, Rifaina, Restinga, Santo Antônio da 
Alegria, São Joaquim da Barra, São José da Bela 
Vista, Sales Oliveira e Serrana.

Fonte: Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo de 2014
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VII.5. Drenagem urbana

VII.5.1. Macrodrenagem no contexto do PDUI: medidas 
estruturais e não-estruturais
Dentro do saneamento básico, a drenagem e o manejo de águas 
pluviais urbanas apresentam o menor acúmulo de dados e infor-
mações e, muitas vezes, as próprias prefeituras desconhecem a 
distribuição espacial das respectivas redes de drenagem pluvial.

Os dados disponíveis geralmente são insuficientes, como por exem-
plo, a falta de mapeamento cartográfico detalhado, a falta de cadas-
tro do sistema de águas pluviais, a inexistência de mapeamento de 
áreas de risco e, ainda, carência de registros precisos sobre falhas 
no sistema de drenagem. Observa-se, também, que os municípios 
desconhecem a existência da infraestrutura de monitoramento de 
dados hidrológicos presente no seu território e administrada por 
órgãos estaduais e federais. Conhecer estas infraestruturas e uti-
lizar os dados gerados por elas pode contribuir para uma melhor 
gestão dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais ur-
banas nos municípios (SNIS, 2019).

O sistema de drenagem, portanto, deve ser planejado, projetado, 
construído e mantido com o objetivo de prover espaços apropriados 
para a coleta, o armazenamento e a condução das águas pluviais. 
O funcionamento do sistema de drenagem depende de externali-
dades como clima, características físicas do território (relevo, im-
permeabilização do solo, geologia) e regime dos corpos de água 
a jusante, cujos comportamentos são de difícil previsão. Sofrem, 
também, impactos diretos dos serviços de esgotos e resíduos sóli-
dos (SNIS, 2019).

Ao tratar o tema da macrodrenagem é necessário combinar medi-
das denominadas estruturais e não-estruturais. As medidas estru-
turais estão associadas às obras e estruturas físicas de afastamen-
to, amortecimento e contenção de cheias, tais como a canalização 
e retificação de rios e córregos, a construção de reservatórios para 
o armazenamento das águas de chuvas (estruturas de detenção ou 
retenção) e demais elementos hidráulicos projetados. 

As medidas não-estruturais, por sua vez dizem respeito ao plane-
jamento e à gestão do território, incorporando, desse modo, desde 
a legislação até a educação ambiental. Frequentemente considera-
das como abordagem sustentável do tema da macrodrenagem, as 
medidas não-estruturais têm como objetivos principais controlar 
as taxas de escoamento, mediante a diminuição dos impactos da 
urbanização no regime de cheias, proteger e incrementar a quali-
dade das águas, contribuir para a recarga natural do lençol freático, 
dentre outros aspectos que, em maior ou menor grau, contribuem 
para a adequação das atividades humanas ou mitigação dos seus 
efeitos sobre o meio ambiente. 

No Estado de São Paulo, a gestão e o manejo dos serviços e dre-
nagem urbana são conduzidos pelas prefeituras municipais e, na 
esfera estadual, mediante atuação do DAEE. Conforme estabeleci-
do no novo Marco do Saneamento Básico, a ANA passará a emitir 
normas de referência relacionadas à drenagem de águas pluviais.

VII.5.2. Caracterização geral
Todas as informações foram obtidas do Diagnóstico dos Serviços 
de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 2019 (SNIS 2019), mas 
os municípios de Aramina, Buritizal, Guará, Ipuã, Ituverava e Pe-
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QUADRO VII.4. Dados municipais sobre os serviços de drenagem e manejo de águas

Municípios Natureza jurídica Existe plano diretor de DMAPU 
no município?

Tipo de sistema de drenagem 
urbana

Existe algum tipo de 
tratamento das águas 
pluviais?

Aramina* - - - -

Buritizal* - - - -

Cristais Paulista Administração pública direta sim Exclusivo para drenagem -

Franca Administração pública direta sim Exclusivo para drenagem -

Guaíra Autarquia sim Exclusivo para drenagem Reservatório de amortecimento

Guará* - - - -

Igarapava Administração pública direta sim Exclusivo para drenagem -

Ipuã* - -

Itirapuã Administração pública direta não Exclusivo para drenagem Gradeamento e desarenação

Ituverava* - - -

Jeriquara Administração pública direta sim Exclusivo para drenagem Não existe tratamento

Miguelópolis Administração pública direta não Exclusivo para drenagem -

Patrocínio Paulista Administração pública direta sim Exclusivo para drenagem Gradeamento e desarenação

Pedregulho* - - - -

Restinga Administração pública direta não Exclusivo para drenagem -

Ribeirão Corrente Administração pública direta não Exclusivo para drenagem Não existe tratamento

Rifaina Administração pública direta não Exclusivo para drenagem -

São Joaquim da Barra Administração pública direta sim Unitário -

São José da Bela Vista Administração pública direta não Exclusivo para drenagem Não existe tratamento

Fonte: SNIS, 2019
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019
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dregulho não responderam à pesquisa. A Tabela VII.7. mostra que 
a gestão dos serviços é em sua grande maioria exercida pela Admi-
nistração Pública Direta, por meio das Prefeituras Municipais, so-
mente Guaíra possui uma Autarquia como gestora. Não há planos 
de macrodrenagem urbana para a UGRHI-8 onde estão inseridos 
os municípios da AUF e      apenas sete municípios da região afir-
maram possuir o Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais (PDMAPU), ou seja, o planejamento municipal com relação 
a drenagem ainda é bastante incipiente. 

O sistema de drenagem no modelo unitário, ou seja, misto com o 
sistema de esgotamento sanitário, é adotado somente por São Joa-
quim da Barra, todos os outros municípios informaram apresentar 
sistema exclusivo para a drenagem. Quando a rede de drenagem 
é utilizada como rede de esgotamento sanitário, o que se verifica 
é a poluição dos corpos hídricos, pois o sistema de drenagem não 
dispõe de mecanismo de controle da qualidade da água que é desa-
guada nos mananciais hídricos (SNIS, 2019).

O SNIS 2019 identificou, cruzando dados das pesquisas de água e 
esgoto com a pesquisa de água pluviais que, apesar dos prestado-
res de água e esgotos afirmarem que há o lançamento na rede de 
drenagem urbana, os responsáveis pelo preenchimento de águas 
pluviais responderam que não existe rede de drenagem, ou que o 
tipo de sistema municipal é exclusivo para águas pluviais. Isso se 
deve possivelmente ao sistema de drenagem de muitos municípios, 
que foram concebidos para serem exclusivos, mas devido à falta de 
planejamento na implantação da infraestrutura municipal, existem 
pontos de lançamento de esgoto nessa rede. 

Dentro deste contexto, dos municípios da AUF que responderam à 
pesquisa, somente três afirmaram que possuem algum tipo de tra-
tamento de águas pluviais. Esse resultado sugere que o controle da 
poluição difusa e da poluição gerada pelos esgotos presentes nas 
águas pluviais ainda é muito pequeno, portanto, a qualidade das 
águas dos corpos hídricos receptores das águas pluviais urbanas 
destes municípios pode estar comprometida.

VII.5.3. Taxas de cobertura
A Taxa de Cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 
subterrâneos na área urbana é definida como o grau de atendimento 
em relação à infraestrutura de drenagem urbana subterrânea dos 
municípios. É medida através da relação entre a extensão de vias 
públicas com redes ou canais de águas pluviais subterrâneos e a 
extensão total de vias públicas urbanas. 

Nota-se que a AUF tem as áreas urbanas de seus municípios com 
altas taxas de pavimentação e meio-fio (89,0%), porém ao se ana-
lisar as taxas de cobertura de vias públicas com redes ou canais 
pluviais subterrâneos tem se uma média de apenas 35,5%. A pavi-
mentação de vias sem a implementação de medidas de drenagem 

QUADRO VII.5. Taxa de cobertura de drenagem urbana (%)  
valores de referência

Valores de referência (%) de vias com rede de água pluvial

≥ 90% Bom 

≥50% e <90% Regular

<50% Ruim
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adequada pode resultar em eventos de inundações e alagamentos, 
uma vez que a impermeabilização destas vias resulta na redução 
da infiltração das águas pluviais, no aumento da velocidade do es-
coamento superficial, entre outros fenômenos. Por este motivo é 
necessário que medidas de gestão das águas pluviais urbanas se-
jam tomadas, como uma política de uso e ocupação dos solos, bem 
como um zoneamento territorial (Borges et al).

VII.5.4. Captações e infraestruturas de retenção e contenção
Com relação às medidas estruturais, os reservatórios de amor-
tecimento são projetados para reduzir os picos das vazões de 
cheia e proteger as áreas situadas a jusante, minimizando os im-
pactos do escoamento das águas pluviais. Essa é uma tecnologia 
que vem sendo cada vez mais utilizada nas grandes cidades, pois 
permite reduzir os riscos de enxurradas, alagamentos e inunda-
ções, sem a necessidade de executar obras extensas ao longo de 
todos os condutos (galerias e canais) que integram o sistema de 
drenagem.

Os resultados do SNIS-AP 2019 demonstram que a utilização dessa 
tecnologia ainda não é amplamente disseminada no AUF, pois ape-

TABELA VII.6. Situação dos municípios

Município
Taxa de cobertura de 
pavimenação e meio-
fio na área urbama do 

município (%)

Taxa de cobertura de vias 
públicas com redes ou canais 
pluviais subterrâneos na área 

urbana (%)

Aramina* - -

Buritizal* - -

Cristais Paulista 100,0 21,9

Franca 93,0 69,3

Guaíra 100,0 55,4

Guará* - -

Igarapava 93,3 8,3

Ipuã* - -

Itirapuã 100,0 18,6

Ituverava* - -

Jeriquara 100,0 51,0

Miguelópolis 96,7 25,0

Patrocínio Paulista 100,0 59,3

Pedregulho* - -

Restinga 83,3 66,7

Ribeirão Corrente 100,0 35,7

Rifaina 0,9 0,0

São Joaquim da 
Barra 100,0 0,5

São José da Bela 
Vista 90,0 50,0

Média 89,0 35,5

Fonte: SNIS, 2019
*Municípios que não responderam à pesquisa SNIS 2019

QUADRO VII.6. Reservatórios de amortecimento

Nome
Reservatórios de amortecimento

Tipo Identificação        Capacidade m³

Guaíra Bacia de detenção Lago Parque Maracá 230.346

Fonte: SNIS, 2019
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nas Guaíra afirmou possuir infraestrutura de retenção ou conten-
ção para amortecimento de vazões de cheias/inundações.

VII.5.5. Parques lineares
Os parques lineares são soluções implantadas ao longo da faixa de 
um rio, córrego ou canal, cujas funções são a conservação e a pre-
servação dos recursos naturais, inclusive dos cursos d’água. Essa 
intervenção além de restabelecer o meio ambiente ainda oferece      
para a população oportunidade de lazer, cultura e esporte.

Interligada a drenagem urbana, outra função dos parques é a pro-
teção da zona ribeirinha contra ocupações irregulares que possam 
vir a confinar um corpo d’água e reduzir a largura da área que a 
água poderia ocupar, quando o nível do rio se eleva, minimizando 
os impactos econômicos e sociais negativos que seriam gerados, 
no caso da ocorrência de eventos hidrológicos, como enchentes e 
inundações. 

É importante destacar que na pesquisa SNIS 2019 apenas 280 mu-
nicípios afirmam possuir parques lineares em suas áreas urbanas, 

representando 7,7% dos municípios da amostra. O resultado de 
1,8%, para as capitais do Brasil, mostra que a implantação de par-
ques lineares é ainda muito incipiente no País.

Para alimentar o SNIS-Águas Pluviais, os municípios devem verifi-
car quais são os projetos de parques que respeitam as caracterís-
ticas desse tipo de obra e foram implantados com a finalidade de 
conservar e preservar os recursos naturais e as áreas ribeirinhas. 

Na AUF, conforme dados do diagnóstico SNIS 2019, apenas São 
Joaquim da Barra respondeu possuir parque linear em sua área 
urbana, o resultado mostra que a implantação de parques linea-
res é ainda muito incipiente na região. A seguir a identificação e 
área ocupada:

Tendo em vista o que foi abordado neste panorama, com relação a 
drenagem urbana, segundo o Plano Estadual de Recursos Hídri-
cos, um dos principais aspectos a se buscar é incorporar, no arca-
bouço de planejamento urbano e regional, diretrizes e metas para 
evitar a intensificação de impermeabilização, associando medidas 
não estruturais às estruturais, especialmente nos grandes cen-
tros urbanos, considerados territórios mais sujeitos à ocorrência 
de inundação.QUADRO VII.7. Parques lineares

Nome
Parques linear

Identificação Área ocupada total

São Joaquim da Barra Parque Antonio Scarpeline 
e Parque Orto Florestal 410.390

Fonte: SNIS, 2019
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VII.6. Matriz energética 

VII.6.1. Caracterização
A energia possui efeitos multidimensionais sobre o bem-estar eco-
nômico, seja do ponto de vista da população, seja do ponto de vista 
da atração de atividades produtivas. Dessa forma, é fundamental 
que o PDUI observe as questões relacionadas ao abastecimento 
de energia, principalmente em relação à diversificação das fontes 
existentes, devido ao tema ambiental, que aponta para a urgência 
de transição para uma matriz energética limpa e sustentável. 

A atividade econômica do Estado de São Paulo é sustentada por 
uma matriz energética já consolidada e com participação importan-
te de fontes renováveis, como a cana-de-açúcar e a geração hidráu-
lica e as energias não renováveis, como o petróleo e o gás natural.

As diretrizes para a questão energética no Estado de São Paulo 
possuem como foco a segurança energética, eficiência e sustenta-
bilidade. Para tanto deve se dar apoio à fontes de energia mais lim-
pas como o gás natural (combustível da transição para economia 
de baixo carbono e energia firme para a intermitência das renová-
veis); estímulo ao aumento da participação das energias renováveis 
como a biomassa, solar fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétri-
cas (PCHs) e energia gerada a partir dos Resíduos Sólidos; além 
da implementação de projetos conjugados de eficiência energética 
e geração de energia renovável em Escolas, Hospitais etc (Estudo 
BID – Solar Fotovoltaica em Prédios Públicos).

O presente panorama traz dados do Anuário de Energéticos por 
município 2021 (ano base 2020), elaborado pela Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Os energé-
ticos considerados pelo anuário foram aqueles com informações 
discriminadas para insumo energético consumido por município 
em cada um dos estados da federação disponibilizadas pelas con-
cessionárias e agências reguladoras (Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL – e Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP). São eles:  energia elétrica; gás natural e 
gás natural comprimido; derivados de petróleo e etanol hidratado. 

Essas informações permitem identificar os desafios tanto na oferta 
quanto na demanda de insumos necessários ao desenvolvimento 
regional, contribuindo assim para a expansão do emprego e renda 
da população (SIMA, 2019).

VII.6.2. Consumo dos Energéticos na AUF
A partir do gráfico 5 é possível verificar que na Aglomeração Urba-
na de Franca há um percentual maior no consumo de derivados de 
petróleo e de etanol, quando comparados com a participação des-
tes no consumo total do Estado de São Paulo e, percentual menor 
em eletricidade, enquanto o gás natural não é consumido na região. 
No consumo total de energéticos na AUF (Tabela VII.7) se destacam 
os municípios de Franca, Guaíra, São Joaquim da Barra e Patrocínio 
Paulista. 
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Eletricidade
Gás Natural
Etanol
Derivados de Petróleo

Quanto às emissões de CO2, a AUF responde por 1,6% das emis-
sões no estado, com maiores índices encontrados nos municípios 
de Franca, Guaíra, Patrocínio Paulista e São Joaquim da Barra. 

Conforme o Balanço Energético de 2020, as emissões de CO2 no 
Estado de São Paulo em 2020 foram de 65,36 x 106 tCO2/ano, devi-
das principalmente em função da retração do consumo energético 
ocorrido em relação aos anos anteriores. Os setores que mais con-
tribuíram para que isso ocorresse foram o transporte e a indústria. 
Dentre os combustíveis, os mais impactantes foram o óleo diesel, a 
gasolina e o gás natural.

Quanto ao consumo de energia elétrica, com relação ao Estado de 
São Paulo, a AUF representa 1,13% do total consumido. Os municí-
pios com maior participação no consumo da região foram: Franca, 
Guaíra, São Joaquim da Barra e Ituverava. Nos gráficos 3 e 4 ob-
serva-se a distribuição por classe de consumo no Estado e na AUF, 
respectivamente.

Cabe destacar a demanda de eletricidade do setor rural da região, 
com participação de 10%, acima do Estado de São Paulo (3%), devi-
do principalmente, à importância de sua atividade econômica liga-
da ao agronegócio.

GRÁFICO VII.1. Participação dos energéticos no  
consumo total do Estado de São Paulo (2020)

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020

GRÁFICO VII.2. Participação dos energéticos no  
consumo total da AUF - 2020

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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TABELA VII.11. Consumo total de energéticos por município na AUF e correspondente emissão de CO2

Municípios Eletricidade 
(toe)

Gás natural 
(toe)

Gás comprimido 
(toe)

Etanol  
(toe)

Derivados do 
petróleo (toe)

Total 
(toe)

Emissões de CO2 (%) 
 (109 t/ano)

Aramina 829 0 0 2.719 23.766 27.314 69,63

Buritizal 699 0 0 922 7.747 9.369 22,75

Cristais Paulista 1.767 0 3.098 3.065 7.930 8,72

Franca 58.277 0 0 56.876 100.298 215.451 283,17

Guaíra 11.196 0 0 4.210 57.682 73.088 169,13

Guará 3.005 0 0 2.644 30.303 35.951 88,99

Igarapava 3.794 0 0 4.341 20.433 28.568 59,47

Ipuã 2.963 0 0 2.191 5.528 10.682 15,94

Itirapuã 728 0 0 695 2.135 3.558 6,18

Ituverava 7.227 0 0 4.104 14.782 26.113 42,39

Jeriquara 638 0 0 615 2.581 3.834 7,52

Miguelópolis 4.475 0 0 1.871 2.828 9.175 7,94

Patrocínio Paulista 4.883 0 0 1.901 40.013 46.797 117,57

Pedregulho 2.292 0 0 1.834 4.597 8.723 13,24

Restinga 1.405 0 0 808 3.808 6.021 10,46

Ribeirão Corrente 730 0 0 319 511 1.560 1,45

Rifaina 1.299 0 0 719 1.336 3.354 3,77

São Joaquim da 
Barra 10.795 0 0 5.782 33.864 50.440 97,88

São José da Bela 
Vista 991 0 0 1.064 8.973 11.028 26,34

AUF 117.993 0 0 96.713 364.250 578.956 1052,54

% AUF Total 20,40% - - 16,70% 62,90% 100% -

Estado de São Paulo 10.466.825 4.852.019 - 5.171.241 19.269.028 39.759.113 65.825

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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Com relação ao gás natural, a área de concessão da AUF é atendida 
pela Gás Brasiliano. Importante fonte de energia de baixa emissão 
de carbono, porém ele não é consumido na região. No final de 2020, 
a Gás Brasiliano concluiu a construção da rede local para forneci-
mento de gás natural para a cidade de Orlândia, município próximo 
da AU de Franca. A ideia da empresa é de incrementar a competi-
tividade do mercado industrial de Orlândia, além de permitir que o 
combustível fique mais próximo de outras cidades como Franca e 
São Joaquim da Barra.

Observa-se no Estado que gradualmente, o gás natural vem au-
mentando sua participação no setor industrial, principalmente em 
função da substituição do óleo combustível, caldeiras e fornos in-
dustriais.

Conforme o Plano Paulista de Energia (PPE-2020) a intensificação 
do uso de gás natural pelos diferentes segmentos de consumo em 
São Paulo deverá ter como premissa a indução da penetração do 
gás natural nos segmentos que apresentam maior potencial de 
agregação de valor e competitividade econômica, melhorias am-
bientais decorrentes da substituição de outros energéticos mais 
poluentes e do aumento da eficiência energética. Neste sentido, 
dentre as ações e diretrizes para o desenvolvimento energético es-
tadual, estabelecidas pelo Conselho Estadual de Política Energéti-
ca e pelo Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural, encontra-se 
a ampliação do uso do gás natural prioritariamente em substituição 
a outros energéticos de origem fóssil na indústria e demais setores 
produtivos, e nas utilizações finais em que sua penetração apre-
sente potencial de promover a eficiência energética.

GRÁFICO VII.3. Consumo de energia elétrica  
por classe de consumo no Estado de São Paulo

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020 

GRÁFICO VII.4. Consumo de energia elétrica  
por classe de consumo na AUF

 Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020 
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TABELA VII.12. Consumo de energia elétrica por classe de consumo

Município
Residencial Comercial Rural Industrial Iluminação 

pública
Poder  

público
Serviço 
público

Consumo 
próprio Total

kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Aramina 5.320.291 1.197.390 828.832 213.205 754.837 347.345 982.422 0 9.644.322

Buritizal 3.169.642 830.830 1.744.182 765.096 662.287 287.556 671.490 0 8.131.083

Cristais 
Paulista 7.997.384 1.273.595 7.684.997 1.673.388 883.566 299.242 731.371 0 20.543.543

Franca 337.107.434 121.127.985 9.260.744 102.073.278 26.527.586 10.154.433 71.167.077 216014 677.634.551

Guaíra 41.471.776 11.692.079 42.534.575 24.081.323 5.375.254 2.140.469 2.818.567 74479 130.188.522

Guará 16.114.009 8.807.701 1.653.624 3.256.541 2.217.612 909.647 1.967.146 14593 34.940.873

Igarapava 23.349.010 7.977.490 1.775.348 4.665.282 2.526.475 948.811 2.795.781 73850 44.112.047

Ipuã 13.453.169 3.490.644 10.073.135 3.631.350 1.486.238 1.128.866 1.163.446 23179 34.450.027

Itirapuã 3.774.587 642.306 2.688.152 108.332 472.109 205.911 572.741 0 8.464.138

Ituverava 39.463.215 15.893.806 6.560.202 12.393.569 4.390.636 1.497.632 3.729.730 105953 84.034.743

Jeriquara 2.606.761 509.097 3.474.278 173.854 373.178 130.484 156.425 0 7.424.077

Miguelópolis 19.275.063 5.199.568 23.336.895 131.786 2.161.580 732.562 1.181.616 21117 52.040.187

Patrocínio 
Paulista 11.081.306 3.288.506 5.973.487 33.352.559 1.344.935 570.543 1.149.606 19768 56.780.710

Pedregulho 10.720.006 2.540.123 9.700.716 527.174 1.384.274 406.300 1.335.068 37983 26.651.644

Restinga 4.663.400 1.200.531 3.168.547 3.962.832 536.709 261.844 2.539.608 0 16.333.471

Ribeirão 
Corrente 3.092.012 508.984 3.186.127 511.866 487.379 282.749 413.556 0 8.482.673

Rifaina 6.950.144 1.278.772 2.162.951 2.365.333 1.161.215 671.291 517.334 0 15.107.040

São Joaquim 
da Barra 45.683.707 17.731.768 2.542.902 43.830.601 4.814.283 1.772.429 8.970.976 175024 125.521.690

São José da 
Bela Vista 5.634.452 1.098.196 3.606.414 106.037 581.186 244.951 252.447 0 11.523.683

Total AUF 600.927.368 206.289.371 141.956.108 237.823.406 58.141.339 22.993.065 103.116.407 761960 1.372.009.024
Total SP 42.047.250.607 26.187.881.983 3.314.167.413 38.960.602.405 3.155.870.922 2.434.008.551 5.528.075.555 79.406.738 121.707.264.174

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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Ainda conforme o PPE-2020, o potencial técnico de substituição de 
outros energéticos pelo gás natural na indústria não é muito eleva-
do em São Paulo devido a duas características específicas da ma-
triz energética industrial estadual: o grande uso da biomassa e o 
uso elevado de eletricidade, para processos que requerem energia 
elétrica e para geração de calor. Por esses motivos, o potencial de 
substituição concentra-se no óleo combustível, no GLP e no diesel, 
que são produtos de maior valor econômico.

Observa-se na AUF um percentual maior no consumo de derivados 
de petróleo (63%), quando comparado com a participação destes 
no consumo total do Estado de São Paulo (49%). As tabelas abaixo 
mostram o consumo de cada derivado entre na AUF e sua respecti-
va participação no Estado.

Com relação ao consumo de etanol também há um percentual 
maior na AUF (17%), quando comparado ao consumo total do Es-
tado de São Paulo (13%) e apresenta um percentual de 1,87% em 
relação a sua participação no Estado. Sendo este um energético de 
emissão. Importante destacar ainda que seu processo produtivo é 
autossuficiente (gera a energia necessária para a transformação 
da cana em etanol) e ainda, permite a utilização do excedente de 
biomassa para a produção de energia elétrica, a chamada bioele-
tricidade.

GRÁFICO VII.5. Consumo de gás natural por classes de consumo no 
Estado de São Paulo

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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VII.6.3. Geração de energia renovável
A atual matriz energética paulista é baseada na utilização de recur-
sos próprios de biomassa e energia hidráulica. O desenvolvimento de 
novas fontes renováveis de energia contribuirá para manter e am-
pliar a qualidade e a renovabilidade dessa matriz (PPE-2020).

Conforme a Coordenadoria de Energias Elétrica e Renováveis, mais 
da metade da matriz energética paulista é produzida a partir de 
fontes renováveis. As hidrelétricas são responsáveis por 65% da 
produção, as termoelétricas a biomassa por 25% e as termoelé-
tricas fósseis pelos 10% restantes. As fontes fotovoltaica e eólica, 
apesar de já contarem com instalações no Estado, ainda não têm 
representatividade na matriz estadual.

Com arcabouço legal da Política Estadual de Mudanças Climáticas 
– PEMC (Lei Estadual nº 13.798/2009) os objetivos são: aumentar a 
quantidade de energia gerada por fontes renováveis, sustentáveis e 
de forma descentralizada; redução das emissões de gases de efeito 
estufa e de poluentes locais; redução da dependência energética do 
estado de São Paulo; fomentar o desenvolvimento tecnológico e in-
dustrial; garantir a geração de novos empregos e negócios; implan-
tação do conceito de sustentabilidade às edificações; e fomentar o 
desenvolvimento regional.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o pri-
meiro passo para se efetivar a utilização de uma fonte renovável 
de energia é a determinação de seu potencial, sua localização e as 
principais características. A seguir são apresentadas algumas das 
energias renováveis com as suas características no Estado de São 
Paulo e AUF. 

TABELA VII.13. Derivados de petróleo e etanol

Derivados de 
petróleo e etanol AUF SP Participação no 

Estado
Gasolina 
automotiva (L) 92.664.377 7.176.931.295 1,29%

Gasolina de 
aviação (L) 38.760 6.867.720 0,56%

Óleo diesel (L) 321.308.950 12.111.957.762 2,65%
Óleo combustível 
(kg) 60.810 127.186.026 0,05%

Querosene de 
aviação (L) 0 1.737.172.953 0,00%

Querosene de 
iluminação (L) 0 179.800 0,00%

GLP (kg) 25.965.270 1.795.695.540 1,45%
Coque (kg) 0 328.039.290 0,00%
Etanol (L) 189.632.750 10.139.688.622 1,87%
Asfalto (kg) 5.086.217 603.292.165 0,84%

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020
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TABELA VII.14. Consumo de derivados de petróleo e etanol

Município
Gasolina 

automotiva
Gasolina de 

aviação
Óleo 

diesel
Óleo 

combustível
Querosene 
de aviação

Querosene 
de iluminação Glp Coque Etanol Asfalto

litros litros litros kg litros litros kg kg litros kg

Aramina 3.002.500 0 25.225.500 0 0 0 94.890 0 5.331.500 5.000
Buritizal 633.000 0 8.533.000 0 0 0 38.886 0 1.808.000 0
Cristais 
Paulista 1.936.750 0 1.766.500 0 0 0 124.372 0 6.074.500 0

Franca 53.407.127 37.760 56.164.750 0 0 0 15.952.462 0 111.521.500 2.012.587
Guaíra 4.977.000 0 62.749.800 0 0 0 1.041.025 0 8.255.000 1.800
Guará 2.199.500 0 33.548.000 0 0 0 262.440 0 5.184.000 0
Igarapava 4.631.750 0 19.571.300 0 0 0 442.059 0 8.511.750 0
Ipuã 1.339.000 0 4.856.000 0 0 0 620.402 0 4.296.000 0
Itirapuã 773.000 0 1.816.000 0 0 0 0 0 1.362.000 0
Ituverava 4.846.250 0 11.636.500 0 0 0 1.724.503 0 8.047.500 146.670
Jeriquara 551.000 0 2.507.000 0 0 0 15.627 0 1.205.000 24.560
Miguelópolis 2.169.000 0 1.154.000 0 0 0 294.065 0 3.668.500 0
Patrocínio 
Paulista 2.064.000 0 44.868.100 0 0 0 456.092 0 3.727.000 110.010

Pedregulho 1.740.000 0 3.657.000 0 0 0 218.484 0 3.597.000 25.500
Restinga 799.500 0 1.085.000 0 0 0 471.813 0 1.585.000 2.254.250
Ribeirão 
Corrente 369.000 0 257.000 0 0 0 2.114 0 626.000 9.000

Rifaina 1.139.000 1.000 530.000 0 0 0 13.191 0 1.410.000 600
São Joaquim 
da Barra 5.238.000 0 31.576.000 60.810 0 0 4.188.206 0 11.336.500 496.240

São José da 
Bela Vista 849.000 0 9.807.500 0 0 0 4.639 0 2.086.000 0

Total AUF 92.664.377 38.760 321.308.950 60.810 - - 25.965.270 - 189.632.750 5.086.217
Total ESP 7.176.931.295 6.867.720 12.111.957.762 127.186.026 1.737.172.953 179.800 1.795.695.540 328.039.290 10.139.688.622 603.292.165

Fonte: Anuário de Energéticos por Município 2021 – ano base 2020



121

Apesar da ampla possibilidade de aplicação da tecnologia solar, há 
ainda uma tímida manifestação no estado de São Paulo.  Dentro 
deste contexto, o Governo do Estado quer popularizar a energia so-
lar fotovoltaica na matriz energética paulista, fomentando a insta-
lação de novos sistemas pela indústria, comércio e pela população 
em suas residências. No estado de São Paulo há 25 usinas fotovol-
taicas em operação, porém nenhuma delas na região. 

O estudo “Energia Solar Paulista – Levantamento do Potencial” 
coordenado pela Secretaria de Energia e Mineração é um trabalho 
do Governo do Estado que destaca a importância da atratividade 
dessa tecnologia em um processo de aprendizagem por parte de 
todos os agentes envolvidos, incluindo o desenvolvimento de me-
canismos operacionais e gerenciais, novos segmentos de atuação 
e o equacionamento de suas particularidades inerentes e traz um 
levantamento prévio do potencial no Estado de São Paulo.

O estudo aponta o potencial de energia solar do Estado para gera-
ção fotovoltaica de 12 TWh/ano. A figura a seguir identifica o poten-
cial existente e os municípios com a maior faixa de energia inciden-
te global (média anual) em termos técnicos e econômicos.

As faixas de radiação anual no Estado de São Paulo variam de 4,3 
até 5,6 kWh/m2 dia. A Aglomeração Urbana de Franca possui seus 
municípios dentro de duas faixas de radiação altas, entre 5,4 e 5,53 
kWh/m2 dia. A tabela abaixo apresenta a média anual por municí-
pios da AUF. 

TABELA VII. Incidência solar global (kWh/m2 dia) – média anual por 
municípios da AUF

Município kWh/m2 dia

Aramina 5,49
Buritizal 5,48
Cristais Paulista 5,44
Franca 5,48
Guaíra 5,51
Guará 5,52
Igarapava 5,49
Ipuã 5,51
Itirapuã 5,49
Ituverava 5,50
Jeriquara 5,44
Miguelópolis 5,53
Patrocínio Paulista 5,49
Pedregulho 5,42
Restinga 5,49
Ribeirão Corrente 5,47
Rifaina 5,40
São Joaquim da Barra 5,52
São José da Bela Vista 5,48

Fonte: Energia Solar Paulista – Levantamento do Potencial

Por fim, no contexto da energia solar, recebe destaque a geração 
solar distribuída na AUF, que possui um número significativo de 
empreendimentos, correspondendo a 2,93% da potência instalada 
no estado, com destaque para a classe residencial de consumo. 
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Fonte: https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/renovaveis/mapasso-
lar/solar_global_munic%edpios.jpg

FIGURA VII.1. Incidência solar global (kWh/m2 dia) –  
média anual por municípios paulistas

A biomassa, fonte de energia renovável que merece destaque na 
AUF, pode ser advinda da moagem da cana-de-açúcar (bagaço e 
palha), de restos de madeira, carvão vegetal, casca de arroz, ca-
pim-elefante e outras biomassas.

Devido ao alto teor de fibras, o bagaço de cana tem sido utilizado na 
produção de vapor e energia elétrica para a fabricação de açúcar e 
etanol, garantindo a autossuficiência energética das usinas duran-
te o período da safra. Além disso, desde a década de 1980 o bagaço 
tem permitido a geração de excedentes de energia elétrica que são 
fornecidos para o sistema elétrico brasileiro (UNICA, 2011).

Conforme a Coordenadoria de Energias Elétrica e Renováveis 
(SIMA) o Estado de São Paulo é o maior produtor nacional de cana 
de açúcar e tem potencial de geração de bioeletricidade (energia 
obtida a partir da biomassa) de cana superior a 14 mil MW, equi-
valente à produção hidrelétrica de Itaipu. O acordo firmado entre a 
indústria sucroenergética e o Governo de São Paulo, que introduziu 
o fim das queimadas na colheita da cana, não apenas atendeu aos 
imperativos da Política Estadual de Mudanças Climáticas como tor-
nou viável um novo insumo até então subutilizado: a palha, rica em 
poder calorífico e, portanto, adequada ao aproveitamento na gera-
ção de energia.

Além do bagaço e da palha, outro resíduo do processamento da 
cana de açúcar, a vinhaça, vem se destacando pelo seu potencial 
gerador de biogás, que pode ser utilizado diretamente ou purifica-
do para ser convertido em biometano e utilizado na substituição de 
gases derivados de petróleo.

https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/renovaveis/mapassolar/solar_global_munic%EDpios.jpg
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/renovaveis/mapassolar/solar_global_munic%EDpios.jpg
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/infraestrutura/coordenadorias/coordenadoria-de-energias-eletrica-e-renovaveis/
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No Estado de São Paulo são 207 usinas que geram eletricidade a 
partir do bagaço de cana-de-açúcar, 10 delas estão localizadas na 
AUF, com uma participação de aproximadamente 8% do total gera-
do em energia elétrica (Tabela VII.12). 

Conforme dado da União da Agroindústria Canavieira do Estado de 
São Paulo – UNICA, aproveita-se apenas 15% do potencial da bioe-
letricidade sucroenergética no Brasil. Se houvesse o aproveitamen-
to pleno da biomassa presente nos canaviais, a bioeletricidade teria 
potencial técnico para chegar a 142 mil GWh, quase sete vezes o 
volume que foi ofertado em 2018, o que representaria atender mais 
de 30% do consumo de energia no sistema interligado nacional.

O biogás é um dos produtos da decomposição anaeróbia da matéria 
orgânica, gerado a partir da gestão de resíduos feita por meio da 
criação de animais, propriedades rurais ou dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSUs). Por sua vez, o biometano surge do beneficiamento 
do biogás e, pode ser convertido para uso a partir do processamen-
to de produtos, resíduos orgânicos e, também, de aterros e esgoto. 
No Estado de São Paulo, conforme dados da Aneel, há 13 usinas em 
operação que geram biogás, nenhuma na AUF. 

O Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa 
(RCGI) elaborou mapas que estimam o potencial de produção de 
biogás e biometano por município, no estado São Paulo. Há ainda 
o potencial elétrico a partir do biogás, de acordo com três fontes 
de obtenção: resíduos de criação animal, resíduos urbanos e setor 
sucroalcooleiro. A tabela a seguir contém dados para os municípios 
da AUF produzidos pelo RGCI:

Conforme a Agência Fapesp, os dados mostram que o potencial de 
energia elétrica gerada anualmente a partir de biogás em São Paulo é 
de 36.197 gigawatt-hora (GWh), o que corresponde a 93% do consumo 
residencial paulista. O potencial anual de biometano poderia exceder 
em 3,87 bilhões de normal metro cúbico (o volume anual de gás natu-
ral comercializado ou substituir 72% do diesel comercializado.

A coordenadora do projeto do RCGI, Suani Coelho afirmou que “o 
setor sucroalcooleiro é o que apresenta o maior potencial de apro-
veitamento de biogás”. Deste modo, conforme o estudo, na AUF 
o potencial energético do setor sucroalcooleiro (Vinhaça + Torta 
de Filtro + Palha) tem destaque nos municípios Buritizal, Guaíra, 
Igarapava, Patrocínio Paulista e São Joaquim da Barra, que apre-
sentam um bom potencial para a geração do biogás, proveniente 
do tratamento e aproveitamento energético da vinhaça, rejeito da 
produção de etanol, que hoje é aplicado no cultivo de cana como 
fertilizante. 

Ainda conforme a coordenadora, o RCGI está realizando simulações 
com relação à injeção do biometano na rede para saber qual seria 
o impacto na tarifa para os consumidores e quanto se evitaria de 
emissões de gases de efeito estufa. Além de simular qual seria o 
impacto da substituição do diesel por biometano na indústria su-
croalcooleira.

Neste contexto, em uma experiência inédita no Brasil, em 2018 o 
município de Franca, reconhecido por tratar 100% do esgoto gerado, 
produziu o biometano a partir do esgoto, em uma parceria da Sabesp 
com o Instituto Fraunhofer IGB, fundação de pesquisas aplicadas 
existente desde 1949 que forneceu os equipamentos que armaze-

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2014/08/franca-sp-lidera-ranking-nacional-de-saneamento-basico-aponta-instituto.html
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nam, beneficiam e comprimem o biogás produzido na ETE Franca. 

Em relação à energia gerada pelos ventos, há o Atlas Eólico do Es-
tado de São Paulo, um estudo coordenado pela Secretaria de In-
fraestrutura e Meio Ambiente e publicado em 2013. Nele consta o 
potencial de geração de energia eólica anual para o estado, apon-
tando as regiões em que os ventos são mais favoráveis à produção 
desse tipo de energia. De acordo com esse mapa, a AUF não se 
encontra em área favorável para o aproveitamento de fonte eólica.

Quanto à hidreletricidade, as pequenas centrais hidrelétricas 
(PCHs) são usinas com capacidade instalada superior a 1.000 
kW e igual ou inferior a 30.000 kW e com área total de reserva-
tório igual ou inferior a 3,0 km². Seu tempo de construção em 
média é de dois anos e o custo da energia é bem superior ao de 
uma hidrelétrica convencional, por não dispor de reservatório 
de regularização, ficando ociosa em períodos de estiagem. 

Com relação ao número de empreendimentos e potência fiscali-
zada no estado de São Paulo há 33 empreendimentos, na AUF há 
cinco unidades em operação, conforme tabela a seguir:

O detalhamento dos possíveis aproveitamentos energéticos de 
fonte hidráulica remanescente, feito pela Secretaria de Ener-
gia em 2013, foi baseado nas bacias hidrográficas encontradas 
no Estado de São Paulo. Foram identificadas e analisadas suas 
características geológicas e ambientais, os estágios de desen-
volvimento dos empreendimentos já identificados (inventário/
viabilidade/projeto básico) e determinadas as hipóteses de im-
plantação para as 11 sub-bacias com potencial. 

Com relação a UGRHI 8 – Sapucaí-Mirim/Grande (que inclui to-
dos os municípios da AUF), o estudo apontou um potencial re-
manescente total de 168MW, já considerados os fatores impedi-
tivos, como áreas urbanas, centrais de geração já em operação, 
comunidades quilombolas, estruturas de transportes ferroviá-
rio e rodoviário, restinga terras indígenas e unidades de con-
servação e de proteção integral. O estudo indicou ainda que, o 
custo da terra pode ser importante, pois a região é densamente 
povoada. As usinas poderão se mostrar atrativas do ponto de 

TABELA VII.16. Relação de usinas - bagaço de cana-de-açúcar

Município Usina Pot. fiscalizada 
(kW) Participação (%)

Buritizal Buriti 5.000 0,083

Buritizal Buriti 75.000 1,245

Guaíra Colorado 56.715 0,942

Guaíra Guaíra Energética 55.000 0,913

Guaíra Mandu 90.000 1,494

Igarapava Junqueira 14.700 0,244

Patrocínio Paulista Cevasa 54.000 0,897

São Joaquim da 
Barra Alta Mogiana 71.000 1,179

São Joaquim da 
Barra

Central Energética 
Alta Mogiana 50.000 0,83

São Joaquim da 
Barra

Mogiana Bio-
Energia 33.000 0,548

Total AUF - 504.415 8,375

Total SP - 6.022.782 100

Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração - ANEEL - Data referências dos dados: 
15/09/2021
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TABELA VII.17. Potencial energético total dos municípios

Municípios
Potencial energético total dos municípios

Biogás total (Nm³/ano) Biometano total (Nm³/ano) Potência elétrica total (MW)

Aramina 236.727,48 134.231,87 0,06

Buritizal 140.649.279,49 75.960.924,20 46,37

Cristais Paulista 858.498,85 535.249,52 0,24

Franca 27.378.157,55 15.897.348,82 8,6

Guaíra 503.155.936,82 268.210.613,19 149,98

Guará 966.925,53 551.720,06 0,25

Igarapava 87.335.516,50 46.630.888,95 26,36

Ipuã 550.318,58 304.702,89 0,14

Itirapuã 694.599,86 415.587,22 0,19

Ituverava 1.972.471,51 1.111.861,31 0,51

Jeriquara 154.570,65 89.168,30 0,04

Miguelópolis 1.038.141,87 598.565.95 0,27

Patrocínio Paulista 90.505.203,87 48.407.035,89 27,13

Pedregulho 846.075,82 486.655,14 0,22

Restinga 389.133,98 224.667,03 0,1

Ribeirão Corrente 249.194,47 144.128,95 0,07

Rifaina 216.695,11 125.964,23 0,06

São Joaquim da Barra 209.833.101,17 111.530.685,09 60,93

São José da Bela Vista 494.942,84 287.028,15 0,13

Total AUF 1.067.525.491,95 571.048.460,81 321,65

Fonte:https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=280ffdedd6e74724903ff161803a1462&extent=-53.9090,-25.0137,-43.3621,-20.1000
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vista de engenharia e possuem abundância de água e geologia 
favorável. 

Por fim, a AUF contribui de modo expressivo com a matriz ener-
gética do estado, majoritariamente composta por fontes renová-
veis. Com destaque para a biomassa (dentre eles os derivados de 
cana-de-açúcar) que responde com uma participação de 7,78% da 
oferta interna de energia por origem de biomassa do estado. A uti-
lização de energia a partir da biomassa pode ser considerada um 
ganho importante do ponto de vista ambiental, como alternativa às 
emissões produzidas pelo acionamento das usinas termelétricas 
dependentes de combustíveis fósseis, especialmente nos períodos 
de estiagem.

GRÁFICO VII.6. Matriz energética por origem de combustível Estado 
de São Paulo
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Hídrica
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Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração – ANEEL. Data referências dos dados: 
09/11/2021

 

TABELA VII.18. Número de empreendimentos e potência fiscalizada

Empreendimento Potência fiscalizada (kW) Município (s)

Anhanguera 22.680,00 Guará - SP, São Joaquim 
da Barra - SP

Esmeril 5.040,00 Patrocínio Paulista - SP

São Joaquim 8.050,00 Guará - SP

Palmeiras 16.500,00 Guará - SP, São Joaquim 
da Barra - SP

Retiro 16.000,00 .Guará - SP, São Joaquim 
da Barra - SP

Total AUF 68.270,00 -

Total SP 307.748,00 -

Fonte: SIGA - Sistema de Informações de Geração – ANEEL. Data referências dos dados: 
09/11/2021

GRÃFICO VII.7. Matriz energética por origem de combustível na AUF
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VIII. Gestão pública e governança regional

VIII.1. Quadro fiscal dos municípios

O PDUI deverá trazer diretrizes para as políticas públicas a serem 
empreendidas pelos municípios e pelo Estado de forma conjun-
ta. Sabemos que as escalas do investimento dos projetos delas 
derivados serão elevadas e que muitas vezes os municípios que 
integram as regiões metropolitanas não têm condições de arcar 
com o alto volume de recursos exigidos. 

A contribuição dos municípios na execução dos projetos regionais 
depende, obviamente, dos benefícios que cada um deles espera 
receber e da quantidade de recursos que cada um tem à disposi-
ção, o que, em última instância, está condicionado às suas carac-
terísticas físicas, demográficas, econômicas e sociais. 

Para tanto, torna-se necessário trazer uma análise da capacida-
de de financiamento e de endividamento dos municípios a fim de 
balizar a disponibilidade de cada ente em integrar projetos com 
vista à partilha de investimentos e de serviços que se façam ne-
cessários. O foco é identificar suas capacidades de investimento 
e evidenciar as potencialidades para o desenvolvimento e imple-
mentação de projetos regionais.

De acordo com dados do Tesouro Nacional (Finbra), na AUF a re-
ceita corrente per capita conjunta era de R$ 2.950,90 em 2019, 
enquanto a receita proveniente de impostos, taxas e contribuições 
era de R$ 538,03 per capita. As transferências correntes per capi-

ta (correspondentes aos recursos repassados aos municípios pelo 
Estado e pela União) ficou em R$ 2.195,8 e a participação da re-
ceita corrente no total de receitas situava-se em 74,4% na região. 

Conforme mostra o quadro abaixo, há uma grande desigualdade 
do potencial de arrecadação de impostos entre os municípios. Aci-
ma da média de R$ 538 per capita figuram apenas 7 municípios, 
sendo eles o polo central da região (Franca) e as cidades de Rifai-
na, Guaíra, Franca, Buritizal, São Joaquim da Barra e Ituverava. 

Em relação às receitas de transferências chama atenção o alto va-
lor obtido por Rifaina (R$ 7.473), bem acima da média da região. 

A análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos 
Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com 
garantia da União. O intuito da Capag é apresentar de forma sim-
ples se um novo endividamento representa risco de crédito para o 
Tesouro Nacional. 

A metodologia do cálculo, dada pela Portaria MF nº 501/2017, é 
composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente 
e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de solvência, a rela-
ção entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa, faz-se 
diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município5. 

Os dados do quadro abaixo referem-se ao ano de 2020 e mostram 
os municípios que naquele momento possuíam capacidade de pa-
gamento de acordo com os critérios do Tesouro, sendo aqueles que 

5  Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da 
Capag foram definidos na Portaria STN nº 373/2020. 
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TABELA VIII.1.  Arrecadação de receitas per capita (R$) e participação da receita de transferência na receita corrente (%) – 2019

Município Receita corrente per capita Receita com impostos, taxas e 
contribuições per capita

Receita de transferência per 
capita

Parte % da receita de 
transferência na receita corrente

Aramina 4.834,93 485,89 4208,19 87,00%

Buritizal 7316, 70 650,31 6596,11 90,20%

Cristais Paulista 4555, 20 282,27 3665,38 90,40%

Franca 2526, 63 698,24 1593,64 63,10%

Guaíra 5909,77 901,51 4567,95 77,30%

Guará 743,68 110,75 604,68 81,30%

Igarapava 3593,58 335,71 3072,08 85,50%

Ipuã 4390,49 436,81 3643,58 83,00%

Itirapuã 3603,62 201,93 3398,11 94,30%

Ituverava 4408,16 533,09 3313,78 75,20%

Jeriquara 6809,92 302,41 6494,69 95,40%

Miguelópolis 4169,82 404,65 3559,33 85,40%

Patrocínio Paulista 4512,52 534,43 3806,63 84,40%

Pedregulho 3878,42 248,42 3615,00 93,20%

Restinga 4339,41 380,10 3930,34 90,60%

Ribeirão Corrente 5535,64 448,13 5037,13 91,00%

Rifaina 9527,44 1509,66 7473,8 78,40%

São Joaquim da Barra 3376,51 576,85 2514,91 74,50%

São José da Bela Vista 3345,58 262,08 3028,02 90,50%

Total AUF 2950,90 538,03 2195,79 74,40%

Fonte: Tesouro Nacional. Finbra
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pontuam notas A e B. Com nota C figuram aqueles municípios que 
no momento de apuração estavam impedidos de solicitar aval da 
União para as operações de crédito.

Por fim, temos o IFGF – Índice FIRJAN de Gestão Fiscal, que faz a 
análise das contas públicas municipais no ano de 2018. O índice é 
inteiramente construído com base em resultados fiscais oficiais, de-
clarados pelas próprias prefeituras. O IFGF é composto por quatro 
indicadores: IFGF Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF Liqui-
dez e IFGF Investimentos. A pontuação varia entre 0 e 1, sendo que 
quanto mais próxima de 1 melhor a gestão fiscal do município.

Para o IFGF geral, a tabela abaixo mostra que a média da região ficou 
em 0,58, sendo que acima disso figuram 10 dos 19 municípios, com 
destaque para Rifaina, Patrocínio Paulista e Cristais Paulista. Franca 
tinha um índice de 0,64 em 2018, acima da média da região.  

Em relação ao IFGF-Autonomia, o indicador verifica se as receitas 
oriundas da atividade econômica do município suprem os custos 
para manter a Câmara de Vereadores e a estrutura administrativa 
da Prefeitura. Nesse indicador, vários municípios pontuaram 1, ou 
seja, possuem uma boa geração de receitas.

Outro fator que gera grande dificuldade para o planejamento eficiente 
das finanças municipais é a alta rigidez das despesas e o IFGF - gas-
tos com pessoal - analisa o comprometimento da Receita Corrente 
Líquida com a folha de salários. Nesse indicador, a média da região é 
0,60, e temos apenas um município com índice de 1 (Rifaina). 

Já o IFGF liquidez verifica a relação entre o total de restos a pagar 
acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-
-los no exercício seguinte. Ou seja, revela em que medida as prefei-
turas estão postergando pagamentos de despesas para o exercício 
seguinte sem a devida cobertura de caixa. Nesse indicador, a nota 
revela-se mais baixa na região, com média de 0,42 e apenas 1 mu-
nicípio acima de 0,7 (Patrocínio Paulista). 

Por fim, o IFGF Investimentos mede a parcela da receita total dos 
municípios destinada aos investimentos e a média alcançada foi de 
0,47. Sabemos, entretanto, das dificuldades dos municípios em au-
mentar seus investimentos, principalmente em uma circunzstância 
de economia em desaceleração e queda de receitas.

Desde 21 de junho, os paulistanos já podem ver carros do VEC (si-
gla de veículo elétrico compartilhado) Itaú, serviço de compartilha-
mento de carros elétricos, circulando pelas ruas da capital. A ope-
ração começou como projeto piloto e com sistema semelhante ao 
do já consolidado serviço de bicicletas Bike Itaú.

TABELA VIII.2. Capacidade de pagamento dos municípios (2020)

Capacidade de Pagamento - CAPAG

A Guaíra

B Aramina, Franca, Ipuã, Patrocínio Paulista, Pedregulho, São Joaquim da 
Barra

C Buritizal, Cristais Paulistas, Guará, Iguarapava, Restinga, Jeriquara, 
Miguelópolis, Ribeirão Corrente, Rifeina

Fonte: Tesouro Nacional: http://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/capag-
municipios/resource/30db70eb-ae20-45ff-8f35-01b4ddb943fa?inner_span=True
Obs: Não havia informação para os municípios não citados no quadro.
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IX. Considerações finais

 ❏ A Aglomeração Urbana de Franca (AUF) é formada por 19 
municípios e está localizada no extremo nordeste do Estado 
de São Paulo, na divisa com o Estado de Minas Gerais, entre a 
Região Metropolitana de Ribeirão Preto e o Triângulo Mineiro, 
dois polos de desenvolvimento de projeção nacional.

 ❏ Devido à sua localização, Franca permanece como importan-
te centro de redistribuição da produção beneficiada da região 
e de produtos industrializados para os principais centros con-
sumidores de São Paulo e Minas Gerais. O entorno de Franca 
desenvolve uma agricultura moderna e articulada à indústria, 
principalmente a agroindústria de açúcar e álcool e de pro-
cessamento da soja.

 ❏ Em relação ao uso do solo, a região apresenta o uso “Pro-
priedades Agrícolas” como predominante e algumas porções 
de remanescentes de cobertura vegetal nativa em sua porção 
leste. A mancha urbana mais expressiva é a do município de 
Franca, sendo que a expansão urbana no período de 2010 a 
2020 apresenta um padrão radial ao redor das áreas urbani-
zadas.

 ❏ Contava com 688.561 habitantes em 2020, com o município de 
Franca concentrando quase 50% o total. Exceto São Joaquim 
da Barra, que possui pouco mais de 50.274 habitantes, todos 
os outros municípios figuram com população abaixo desse 
patamar, muitos com população abaixo de 10 mil habitantes.

 ❏ A dinâmica demográfica mostra que a região cresce a taxas 
menores que a do Estado. Todos os municípios vêm perdendo 
população rural desde 2000. 

 ❏ O território da AUF é marcadamente estruturado pelos eixos 
viários das rodovias Anhanguera e Cândido Portinari, cujos 
traçados são cardinalmente orientados na direção norte-sul, 
espacializando-se paralelamente ao mesmo tempo em que 
articulam perpendicularmente grande parte das estradas 
de caráter mais local da região. Além do papel ordenador da 
rede urbana local, essas rodovias também têm função re-
levante na conexão inter-regional e interestadual, seja para 
passageiros ou cargas. 

 ❏ Em oficina realizada com os municípios em outubro de 2021, 
foi levantada a ausência de serviço de transporte coletivo pú-
blico em vários municípios e o deslocamento da população 
por motivos de trabalho e estudo é quase sempre realizado 
pelas empresas ou prefeituras.

 ❏ O perfil econômico da AUF caracteriza-se pela presença do 
polo calçadista, das agroindústrias de alimentos ligadas à ca-
deia de açúcar e de processamento de soja. O município de 
Franca figura também entre os maiores produtores de café 
do Estado de São Paulo. O valor adicionado da agropecuária, 
de 8,14%, situa-se bem acima daquele observado para todo o 
estado de São Paulo, de 1,7%. A comparação entre os muni-
cípios mostra estruturas distintas do VA. Guaíra e Pedregulho 
tem na indústria um peso relativo elevado (cerca de 50%) e 
menor participação de serviços privados, comparativamente 
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TABELA VIII.3. Índice Firjan de Gestão Fiscal (2018)

Município IFGF Autonomia Gastos com pessoal Liquidez Investimentos

Aramina 0,53 0,98 0,43 - 0,71

Buritizal 0,63 1,00 0,59 0,55 0,39

Cristais Paulista 0,78 1,00 0,70 0,50 0,92

Franca 0,64 1,00 0,69 0,76 0,11

Guaíra 0,57 1,00 0,62 0,48 0,19

Guará 0,5 0,80 0,31 0,44 0,47

Igarapava 0,61 1,00 0,73 0,44 0,27

Ipuã 0,61 1,00 0,48 0,49 0,45

Itirapuã 0,24 0,15 0,27 0,44 0,08

Ituverava 0,46 1,00 0,59 - 0,23

Jeriquara 0,54 0,41 0,49 0,40 0,87

Miguelópolis 0,49 1,00 0,21 0,45 0,31

Patrocínio Paulista 0,74 1,00 0,99 0,74 0,24

Pedregulho 0,64 1,00 0,86 0,42 0,29

Restinga 0,51 0,65 0,74 - 0,66

Ribeirão Corrente 0,62 0,60 0,47 0,41 1,00

Rifaina 0,81 1,00 1,00 0,45 0,78

São Joaquim da Barra 0,59 1,00 0,69 0,51 0,17

São José da Bela Vista 0,54 0,42 0,51 0,51 0,73

AUF 0,58 0,84 0,60 0,42 0,47

Fonte: Firjan. 2018
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à média da região. Já em Franca, mais de 60% do valor adi-
cionado vem de serviços, enquanto a agropecuária participa 
com menos de 1%.

 ❏ A indústria de couros e calçados vem passando por várias mo-
dificações, resultando em uma rearticulação do circuito espa-
cial da produção na escala da região. A partir dos anos 90 foi 
estabelecida uma nova organização da produção, notada pela 
produção especializada em determinadas etapas produtivas. 
No caso das empresas tradicionais, praticamente toda a pro-
dução foi transferida para produtores subcontratados, sendo 
que elas concentram apenas a gestão e a comercialização do 
produto final.  Isso ocorre em função de uma reconfiguração 
do mapa de produção do setor em âmbito nacional. 

 ❏ No setor agrícola, a cana-de-açúcar é o principal produto, 
respondendo por 71% da área colhida e 60% do valor produ-
zido, sendo produzida em todos os municípios da região. O 
açúcar refinado é o principal produto exportado a partir da 
AUF. As plantações paulistas têm alta produtividade por hec-
tare, o que se deve não só à qualidade do solo e das condições 
climáticas favoráveis, mas também às pesquisas realizadas 
por institutos públicos e privados.

 ❏ O bioma predominante na Aglomeração Urbana de Franca é 
o Cerrado, que se estende por toda região central do estado 
e possui grande extensão na região norte em divisa com o 
estado de Minas Gerais. Toda a região oeste e norte do Estado 
de São Paulo enfrenta forte redução e alteração da cobertura 
vegetal original do território, historicamente o bioma Cerrado 

foi intensamente explorado, principalmente diante da indu-
ção da ocupação da região centro-oeste do Brasil e do estado. 
A pressão sobre as terras agricultáveis favoreceu a amplia-
ção do desmatamento, refletindo no baixo volume de rema-
nescente vegetais, sendo que dos 8.106.085 ha de superfície 
original do bioma, hoje permanecem apenas 239.312 ha de 
remanescentes ou 3% da superfície original.

 ❏ A Aglomeração tem seu território totalmente inserido na Ver-
tente Paulista do Rio Grande, sendo que a Bacia do Rio Grande 
é compartilhada pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. 
A AUF se estende por duas UGRHIs, sendo que a maior parte 
do território faz parte da UGRHI 8 – Sapucaí-Mirim/Grande e 
a parte oeste da aglomeração pertence à UGRHI 12 – Baixo 
Pardo/Grande. Os dados do Comitê de Bacia Hidrográfica do 
Sapucaí-Mirim/Grande referentes ao balanço hídrico indicam 
situação preocupante em algumas regiões com possíveis 
conflitos entre usos nos períodos secos. 

 ❏ As queimadas e os desmatamentos são as principais preo-
cupações em relação às mudanças climáticas. Em relação 
às queimadas, os dados indicam que a AU de Franca possui 
municípios que acumulam grande parte das ocorrências no 
Estado, como Ituverava e Miguelópolis.

 ❏ A AUF como um todo apresenta condições adequadas às exi-
gências ambientais. A maior parte dos municípios está clas-
sificada na faixa de 7,6 a 10, há somente dois municípios com 
ICTEM abaixo de 5,0, Guaíra e São Joaquim da Barra, o que 
se deve à baixa eficiência de remoção da carga orgânica do 
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esgoto, no caso do primeiro, e tratamento nulo no caso do 
segundo.

 ❏ Observa-se na AUF um percentual maior no consumo de de-
rivados de petróleo (63%), quando comparado com a partici-
pação destes no consumo total do Estado de São Paulo (49%). 
Há grande potencial para aumento da energia solar, visto que 
grande parte dos municípios possui faixas de radiação altas, 
comparativamente ao restante do Estado.

 ❏ Por fim, relativo à gestão fiscal, o capítulo mostra que a de-
sigualdade que se manifesta em indicadores sociais e econô-
micos se replica quando se trata da arrecadação de impostos 
e da participação nas transferências correntes do Estado e 
União. Com exceção de Rifaina, que mostra ter maior poten-
cial de arrecadação de receita própria, os demais, inclusive 
Franca, mostram um baixo valor de receita tributária per 
capita. É fato que as escalas do investimento dos projetos 
derivados do PDUI serão elevadas e que, muitas vezes, os 
municípios que integram as aglomerações urbanas não têm 
condições de arcar com o alto volume de recursos exigidos. 
Por isso, a contribuição de todos, com a participação do Esta-
do, na execução dos projetos regionais será de suma impor-
tância para que se alcance os objetivos do PDUI. 



134

Referências bibliográficas6 

ABDAL, Alexandre; TORRES-FREIRE, Carlos Eduardo; CALLIL, Victor. 
Rethinking sectoral typologies: A classification of activity according to 
knowledge and technological intensity. RAI: Revista de Administração 
e Inovação, v. 13, n. 4, p. 232-241, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.
rai.2016.09.006. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1809203916310774. Acesso em: 08 set. 2021. 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Plano integrado de recursos hídricos 
da Bacia Hidrográfica do Rio Grande – PIHR Grande: resumo executivo. 
Brasília: ANA, 2018. Disponível em https://www.cbhgrande.org.br/pirh. 
Acesso em: 11 nov. 2021.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Regiões hidrográficas. 22 mar. 2016. 
Disponível em: http://datageo.ambiente.sp.gov.br/. Acesso em: 09 no-
vembro 2021.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Sistema de Informações 
da Geração – SIGA. 2021. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/siga. 
Acesso em: 30 nov. 2021.

BEZERRA, Maria do Carmo de Lima; CHAER, Tatiana Mamede Salum. 
Habitação. In: IBGE. Centro de Documentação e Disseminação de In-
formações. Brasil em números. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. p. 89-108. 
(Brasil em números, 29). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/
biblioteca-catalogo?id=72&view=detalhes. Acesso em: 30 set. 2021.

6  De acordo com ABNT NBR 6023 (2018).

BORGES, Marilia Cândida Pinto; LIMA, Carlos Henrique Ribeiro; SIL-
VA, Tatiane Dumke da; SILVA, Paulo Rogério Santos e. Panorama 
dos serviços de saneamento básico no Brasil com base no Sistema 
Nacional de Informações sobre saneamento – SNIS. In: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS, 23., 2019, Foz do Iguaçu, PR. 
Anais [...] Foz do Iguaçu: ABRH, 2019. p. 1-10. Disponível em: https://
s3-sa-east-1.amazonaws.com/abrh/Eventos/Trabalhos/107/XXIII-S-
BRH1472-1-20190515-103134.pdf. Acesso em: 18 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. COMEX 
STAT, 2021. Brasília: MDIC, 2021. Disponível em: http://comexstat.mdic.
gov.br/pt/home. Acesso em: 02 set. 2021.

BRASIL. Ministério da Economia. Relação Anual de Informações Sociais 
– RAIS 2020. Brasília: ME, 2020. Disponível em: http://www.rais.gov.br/
sitio/index.jsf. Acesso em: 01 set. 2020.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional 
de Saneamento. Diagnóstico de drenagem e manejo das águas pluviais 
– 2019. Brasília: MDR; SNSA, 2020a. (Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento). Disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-
-anual-aguas-pluviais/diagnostico-do-servico-de-aguas-pluviais-2019. 
Acesso em: 17 set. 2021.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional 
de Saneamento. Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos – 
2019. Brasília: MDR; SNSA, 2020b. (Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento). Disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnosticos. 
Acesso em: 10 set. 2021.

https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.09.006
https://doi.org/10.1016/j.rai.2016.09.006
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916310774
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1809203916310774
https://www.cbhgrande.org.br/pirh
http://datageo.ambiente.sp.gov.br/
https://www.aneel.gov.br/siga
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=72&view=detalhes
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=72&view=detalhes
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/abrh/Eventos/Trabalhos/107/XXIII-SBRH1472-1-20190515-103134.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/abrh/Eventos/Trabalhos/107/XXIII-SBRH1472-1-20190515-103134.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/abrh/Eventos/Trabalhos/107/XXIII-SBRH1472-1-20190515-103134.pdf
http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home
http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home
http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
http://www.rais.gov.br/sitio/index.jsf
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-aguas-pluviais/diagnostico-do-servico-de-aguas-pluviais-2019
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-aguas-pluviais/diagnostico-do-servico-de-aguas-pluviais-2019
http://www.snis.gov.br/diagnosticos


135

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Secretaria Nacional de 
Saneamento. Diagnóstico dos serviços de água e esgoto – 2019. Brasília: 
MDR; SNSA, 2020c. (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamen-
to). Disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnosticos. Acesso em: 09 
set. 2021.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE. 
Relatório de situação dos recursos hídricos: ano base 2018. São Pau-
lo: CBH-SMG, 2019. 71 p. Disponível em: https://sigrh.sp.gov.br/public/
uploads/documents//CBH-SMG/18733/rs2019-cbh-smg.pdf. Acesso em: 
20 set. 2021.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Inventário esta-
dual de resíduos sólidos urbanos 2020. São Paulo: CETESB, 2021a. 82 p. 
(Série Relatórios). Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/residuossoli-
dos/wp-content/uploads/sites/26/2021/07/Inventario-Estadual-de-Resi-
duos-Solidos-Urbanos-2020.pdf. Acesso em: 20 set. 2021.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Mapa de desti-
nação de resíduos urbanos. São Paulo: CETESB, 2020. Disponível em: 
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/residuos-urbanos-saude-cons-
trucao-civil/mapa-de-destinacao-de-residuos-urbanos/. Acesso em: 20 
set. 2021.

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Qualidade das 
águas interiores no Estado de São Paulo 2020. São Paulo: CETESB, 
2021b. 246 p. (Série Relatórios). Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/
aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2021/09/Relatorio-Quali-
dade-das-Aguas-Interiores-no-Estado-de-Sao-Paulo-2020.pdf. Acesso 
em: 22 set. de 2021.

CONCESSÃO dos aeroportos paulistas terá R$ 447 milhões em investi-
mentos diretos. Governo de São Paulo. Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, São Paulo, 15 jul. 2021. Disponível em:

https://www.saopaulo.sp.gov.br/secretaria-de-desenvolvimento-regio-
nal/concessao-dos-aeroportos-paulistas-tera-r-447-milhoes-em-inves-
timentos-diretos-2/. Acesso em: 20 set. 2021.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Bioma Cerrado. 
Brasília: EMBRAPA, [2021]. (Coleção Entomológica da Embrapa Cerra-
dos). Disponível em: https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomo-
logica/bioma-cerrado. Acesso em: 10 set. 2021.

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO. Aglomera-
ção Urbana de Franca: estudo técnico. São Paulo: EMPLASA, set. 2017. 
85 p. Disponível em: https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.
aspx?ID=21326. Acesso em: 29 set. 2021.

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO; FUNDAÇÃO 
ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO. Estudos, pesquisas 
e apoio técnico visando a identificação e a delimitação das UITs dos mu-
nicípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto e da Aglomeração 
Urbana de Franca, a elaboração de diagnósticos e quadros de referên-
cias dos impactos sociais, econômicos e ambientais, e a capacitação de 
gestores municipais para o planejamento metropolitano: relatório de 
andamento nº 2. São Paulo: EMPLASA; FESPSP, 2018a. 94 p. Disponível 
em: https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21369. 
Acesso em: 29 set. 2021.

http://www.snis.gov.br/diagnosticos
https://sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents//CBH-SMG/18733/rs2019-cbh-smg.pdf
https://sigrh.sp.gov.br/public/uploads/documents//CBH-SMG/18733/rs2019-cbh-smg.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2021/07/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-2020.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2021/07/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-2020.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/wp-content/uploads/sites/26/2021/07/Inventario-Estadual-de-Residuos-Solidos-Urbanos-2020.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/residuos-urbanos-saude-construcao-civil/mapa-de-destinacao-de-residuos-urbanos/
https://cetesb.sp.gov.br/residuossolidos/residuos-urbanos-saude-construcao-civil/mapa-de-destinacao-de-residuos-urbanos/
https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2021/09/Relatorio-Qualidade-das-Aguas-Interiores-no-Estado-de-Sao-Paulo-2020.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2021/09/Relatorio-Qualidade-das-Aguas-Interiores-no-Estado-de-Sao-Paulo-2020.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2021/09/Relatorio-Qualidade-das-Aguas-Interiores-no-Estado-de-Sao-Paulo-2020.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/secretaria-de-desenvolvimento-regional/concessao-dos-aeroportos-paulistas-tera-r-447-milhoes-em-investimentos-diretos-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/secretaria-de-desenvolvimento-regional/concessao-dos-aeroportos-paulistas-tera-r-447-milhoes-em-investimentos-diretos-2/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/secretaria-de-desenvolvimento-regional/concessao-dos-aeroportos-paulistas-tera-r-447-milhoes-em-investimentos-diretos-2/
https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado
https://www.embrapa.br/cerrados/colecao-entomologica/bioma-cerrado
https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21326
https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21326
https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21369


136

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO; FUNDAÇÃO 
ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO. Estudos, pesquisas 
e apoio técnico visando a identificação e a delimitação das UITs dos mu-
nicípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto e da Aglomeração 
Urbana de Franca, a elaboração de diagnósticos e quadros de referên-
cias dos impactos sociais, econômicos e ambientais, e a capacitação de 
gestores municipais para o planejamento metropolitano: relatório de 
andamento nº 4. São Paulo: EMPLASA; FESPSP, 2018b. 503 p. Disponível 
em: https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21371. 
Acesso em: 20 set. 2021.

EMPRESA PAULISTA DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO; FUNDAÇÃO 
ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO. Estudos, pesquisas 
e apoio técnico visando a identificação e a delimitação das UITs dos mu-
nicípios da Região Metropolitana de Ribeirão Preto e da Aglomeração 
Urbana de Franca, a elaboração de diagnósticos e quadros de referên-
cias dos impactos sociais, econômicos e ambientais, e a capacitação de 
gestores municipais para o planejamento metropolitano: relatório de 
andamento nº 11. São Paulo: EMPLASA; FESPSP, 2019. 159 p. Disponível 
em: https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21432. 
Acesso em: 16 set. 2021.

ESTAÇÕES ferroviárias do Brasil. Município de Franca, SP: Cia. Mogiana 
de Estradas de Ferro (1887-1971), FEPASA (1971-c.1988). Página web 
elaborada por Ralph Mennucci Giesbrecht. Disponível em: http://www.
estacoesferroviarias.com.br/f/franca.htm. Acesso em: 20 set. de 2021.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS. Estudos para a 
implantação de um pacto cooperativo entre a Secretaria de Desenvol-
vimento Regional e os municípios paulistas: produto 10: identificação e 
caracterização de projetos estruturadores de médio prazo – 9.1 Lote 2. 
São Paulo: FIPE, 2021. 177 p.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Disponível em: 
www.seade.gov.br. Acesso em: set./out. 2021.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Índice 
paulista de responsabilidade social – IPRS - 2014-2018: ver-
são 2019. São Paulo: SEADE, 2019a. 7 p. Disponível em: http://www.iprs.
seade.gov.br/downloads/pdf/iprs_release_site.pdf. Acesso em: 10 set. 
2021.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Mapa da in-
dústria paulista 2003-2016. São Paulo: SEADE, 2019b. 38 p. Disponível 
em: https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/MapaIndus-
tria_abril2019.pdf. Acesso em: 15 set. 2021.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. Pesquisa de 
investimentos anunciados no Estado de São Paulo. São Paulo: SEADE, 
[2021]. Disponível em: https://repositorio.seade.gov.br/dataset/seade-in-
vestimentos/resource/468a7394-bbac-4923-9b3f-e76b7ea51d14. Acesso 
em: 09 set. 2021.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS. SPDemo-
gráfico, São Paulo, v. 17, n. 1, mar. 2017. 21 p. Disponível em: https://
produtos2.seade.gov.br/produtos/midia/2017/04/SPDemografico_Num-
01_2017-2.pdf. Acessos em: 10; 21 set. 2021.

https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21371
https://bibliotecavirtual.sdr.sp.gov.br/AbrirArquivo.aspx?ID=21432
http://www.estacoesferroviarias.com.br/f/franca.htm
http://www.estacoesferroviarias.com.br/f/franca.htm
http://www.seade.gov.br/
http://www.iprs.seade.gov.br/downloads/pdf/iprs_release_site.pdf
http://www.iprs.seade.gov.br/downloads/pdf/iprs_release_site.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/MapaIndustria_abril2019.pdf
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/MapaIndustria_abril2019.pdf
https://produtos2.seade.gov.br/produtos/midia/2017/04/SPDemografico_Num-01_2017-2.pdf
https://produtos2.seade.gov.br/produtos/midia/2017/04/SPDemografico_Num-01_2017-2.pdf
https://produtos2.seade.gov.br/produtos/midia/2017/04/SPDemografico_Num-01_2017-2.pdf


137

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.  Produto interno 
bruto dos municípios. Rio de Janeiro: IBGE, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Produção agrí-
cola municipal: PAM - 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: 
https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas. Acesso em: 01 set. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Centro de Do-
cumentação e Disseminação de Informações. Brasil em números. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2021. (Brasil em números, 29). 480 p. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=72&view=detalhes. 
Acesso em: 30 set. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Mapa de Biomas 
do Estado de São Paulo. Brasília: MMA; IBGE, 2014. Disponível em: ht-
tps://datageo.ambiente.sp.gov.br/. Acesso em: 09 set. 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Regiões de 
influência das cidades 2018. Rio de janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=deta-
lhes&id=2101728. Acesso em: 10 set. 2021.

INSTITUTO FLORESTAL. Inventário florestal do Estado de São Paulo 
2020: mapeamento da cobertura vegetal nativa. São Paulo: IF; SIMA, 
2020. 40 p.

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. Mapa das Unidades Hidro-
gráficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos. São Paulo: IGC, 2014. 
Disponível em: http://www.igc.sp.gov.br/produtos/ugrhi.html.  Acesso 
em: 20 set. 2021.

INSTITUTO GEOLÓGICO. Mapa de risco de escorregamento do Estado 
de São Paulo. São Paulo: IG, 2017a. Disponível em: https://drive.google.
com/u/0/uc?id=1aj_7ktD57F_PBzgZTdMoWazwj7QTFinr&export=down-
load. Acesso em: 10 set. 2021.

INSTITUTO GEOLÓGICO. Mapa de risco de inundação do Estado de São 
Paulo. São Paulo: IG, 2017b. Disponível em: https://drive.google.com/u/0/
uc?id=1aj_7ktD57F_PBzgZTdMoWazwj7QTFinr&export=download. Acesso 
em: 10 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Mapa de desmata-
mento: Prodes. Brasília: INPE, 2021b . Disponível em: http://terrabrasi-
lis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br. Acesso em: 10 set. 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Queimadas. [Banco de 
Dados]. Brasília: INPE, 2021a. Disponível em: https://queimadas.dgi.inpe.
br/queimadas/bdqueimadas.  Acesso em: 10 set. 2021.

LOGUM LOGÍSTICA. Quem Somos. Disponível em: http://www.logum.com.
br/php/quem-somos.php. Acesso em: 20 set. 2021.

MAPAS interativos mostram potencial de geração de energia do biogás 
em SP. Agência Fapesp, São Paulo, 21 ago. 2019. Disponível em: https://
agencia.fapesp.br/mapas-interativos-mostram-potencial-de-geracao-
-de-energia-do-biogas-em-sp/31264/. Acesso em: 05 out. 2021.

MAPBIOMAS. Desmatamento. 2021. [SEEG/OC]. Disponível em: https://
plataforma.brasil.mapbiomas.org/. Acesso em: 09 set. 2021.

https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo?id=72&view=detalhes
https://datageo.ambiente.sp.gov.br/
https://datageo.ambiente.sp.gov.br/
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101728
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101728
http://www.igc.sp.gov.br/produtos/ugrhi.html
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1aj_7ktD57F_PBzgZTdMoWazwj7QTFinr&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1aj_7ktD57F_PBzgZTdMoWazwj7QTFinr&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1aj_7ktD57F_PBzgZTdMoWazwj7QTFinr&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1aj_7ktD57F_PBzgZTdMoWazwj7QTFinr&export=download
https://drive.google.com/u/0/uc?id=1aj_7ktD57F_PBzgZTdMoWazwj7QTFinr&export=download
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br
https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
http://www.logum.com.br/php/quem-somos.php
http://www.logum.com.br/php/quem-somos.php
https://agencia.fapesp.br/mapas-interativos-mostram-potencial-de-geracao-de-energia-do-biogas-em-sp/31264/
https://agencia.fapesp.br/mapas-interativos-mostram-potencial-de-geracao-de-energia-do-biogas-em-sp/31264/
https://agencia.fapesp.br/mapas-interativos-mostram-potencial-de-geracao-de-energia-do-biogas-em-sp/31264/
https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/


138

MUSEU CASA DE PORTINARI. Estação Brodowski: Companhia Mogiana. 
São Paulo: Museu Casa de Portinari, 2020. Disponível em: https://www.
museucasadeportinari.org.br/exposicao-estacao-brodowski/companhia_
mogiana.html. Acesso em: 20 set. 2021.

NOVO marco de saneamento é sancionado e garante avanços para o país. 
Governo do Brasil, Brasília, 15 jul. 2020. Disponível em: https://www.gov.
br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/07/novo-marco-de-sanea-
mento-e-sancionado-e-garante-avancos-para-o-pais. Acesso em: 08 set. 
2021.

PEREIRA, Giovana Gonçalves; MACIEL, Lidiane Maria; BAENINGER, Ro-
sana. Evolução populacional e dinâmica migratória nas regiões adminis-
trativas central e de Franca: desafios para gestão das políticas sociais. 
In: BAENINGER, Rosana; JARDIM, Maria Chaves; PEREIRA, Giovana 
Gonçalves; MACIEL, Lidiane Maria (Org.). População e cidades: subsídios 
para o planejamento local e regional. Araraquara: Editora Cultura Acadê-
mica, 2019. p. 15-42. (Temas em Sociologia, 13). Disponível em: https://
www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaA-
cademica/ApoioaoEnsino/LaboratorioEditorial/serie-temas-em-socio-
logia-n13---e-book.pdf?fbclid=IwAR13YGAdIrmjUDR74TJJNQ_WwNtHe-
S0hBR0nSHb4u6aSO0LOiPhGyI7zyYw. Acesso em: 16 set. 2021.

PORTO seco de Franca pode ser fechado a qualquer momento. GCN 
Notícias, Franca,  15 jun. 2011. Disponível em: https://gcn.net.br/noti-
cias/133516/franca/2011/06/P0RT0-SEC0-DE-FRANCA-P0DE-SER-FE-
CHAD0-A-QUALQUER-M0MENT0-133516. Acesso em: 20 set. 2021.

SAMPAIO, José H.; PEREIRA JUNIOR, Edilson A. O sistema industrial 
localizado de calçados de Franca (SP) e sua nova configuração urbano 
regional. Espaço e Economia: Revista Brasileira de Geografia Econômica, 
v. 7, n. 14, p. 1-17, 2019. Disponível em https://journals.openedition.org/
espacoeconomia/5433#tocto1n4. Acesso em: 20 set. 2021.

SÃO PAULO AEROPORTOS. Conheça a rede DAESP. São Paulo: DAESP, 
[20-?]. Disponível em: http://www.daesp.sp.gov.br/aeroporto-estadual-
-de-ribeirao-preto-dr-leite-lopes/. Acesso em: 20 set. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia. Atlas eólico do Estado de 
São Paulo. São Paulo: SEE, 2012. 135 p. Disponível em: https://dadose-
nergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renova-
veis/atlas_eolico.pdf. Acesso em: 24  set. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia. Plano Paulista de Energia: 
PPE 2020. São Paulo: SEE, 2012. 210 p. Disponível em: https://cetesb.sp.
gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/05/sp_ppe2020_2012.
pdf. Acesso em: 24 set. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia. Potencial hidrelétrico rema-
nescente no Estado de São Paulo. São Paulo: SEE, 2013.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Energia. Subsecretaria de Energias 
Renováveis. Energia solar paulista: levantamento do potencial. São Pau-
lo: SEE, fev. 2013. 49 p. Disponível em: https://dadosenergeticos.energia.
sp.gov.br/portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renovaveis/atlas_energia_so-
lar.pdf. Acesso em: 27 set. 2021.

https://www.museucasadeportinari.org.br/exposicao-estacao-brodowski/companhia_mogiana.html
https://www.museucasadeportinari.org.br/exposicao-estacao-brodowski/companhia_mogiana.html
https://www.museucasadeportinari.org.br/exposicao-estacao-brodowski/companhia_mogiana.html
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/07/novo-marco-de-saneamento-e-sancionado-e-garante-avancos-para-o-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/07/novo-marco-de-saneamento-e-sancionado-e-garante-avancos-para-o-pais
https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/07/novo-marco-de-saneamento-e-sancionado-e-garante-avancos-para-o-pais
https://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAcademica/ApoioaoEnsino/LaboratorioEditorial/serie-temas-em-sociologia-n13---e-book.pdf?fbclid=IwAR13YGAdIrmjUDR74TJJNQ_WwNtHeS0hBR0nSHb4u6aSO0LOiPhGyI7zyYw
https://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAcademica/ApoioaoEnsino/LaboratorioEditorial/serie-temas-em-sociologia-n13---e-book.pdf?fbclid=IwAR13YGAdIrmjUDR74TJJNQ_WwNtHeS0hBR0nSHb4u6aSO0LOiPhGyI7zyYw
https://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAcademica/ApoioaoEnsino/LaboratorioEditorial/serie-temas-em-sociologia-n13---e-book.pdf?fbclid=IwAR13YGAdIrmjUDR74TJJNQ_WwNtHeS0hBR0nSHb4u6aSO0LOiPhGyI7zyYw
https://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAcademica/ApoioaoEnsino/LaboratorioEditorial/serie-temas-em-sociologia-n13---e-book.pdf?fbclid=IwAR13YGAdIrmjUDR74TJJNQ_WwNtHeS0hBR0nSHb4u6aSO0LOiPhGyI7zyYw
https://www.fclar.unesp.br/Home/Instituicao/Administracao/DivisaoTecnicaAcademica/ApoioaoEnsino/LaboratorioEditorial/serie-temas-em-sociologia-n13---e-book.pdf?fbclid=IwAR13YGAdIrmjUDR74TJJNQ_WwNtHeS0hBR0nSHb4u6aSO0LOiPhGyI7zyYw
https://gcn.net.br/noticias/133516/franca/2011/06/P0RT0-SEC0-DE-FRANCA-P0DE-SER-FECHAD0-A-QUALQUER-M0MENT0-133516
https://gcn.net.br/noticias/133516/franca/2011/06/P0RT0-SEC0-DE-FRANCA-P0DE-SER-FECHAD0-A-QUALQUER-M0MENT0-133516
https://gcn.net.br/noticias/133516/franca/2011/06/P0RT0-SEC0-DE-FRANCA-P0DE-SER-FECHAD0-A-QUALQUER-M0MENT0-133516
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/5433
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/5433
http://www.daesp.sp.gov.br/aeroporto-estadual-de-ribeirao-preto-dr-leite-lopes/
http://www.daesp.sp.gov.br/aeroporto-estadual-de-ribeirao-preto-dr-leite-lopes/
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renovaveis/atlas_eolico.pdf
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renovaveis/atlas_eolico.pdf
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renovaveis/atlas_eolico.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/05/sp_ppe2020_2012.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/05/sp_ppe2020_2012.pdf
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/wp-content/uploads/sites/36/2014/05/sp_ppe2020_2012.pdf
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renovaveis/atlas_energia_solar.pdf
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renovaveis/atlas_energia_solar.pdf
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portalcev2/intranet/BiblioVirtual/renovaveis/atlas_energia_solar.pdf


139

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 
Balanço energético do Estado de São Paulo 2021: ano base 2020. São 
Paulo: SIMA, 2021. 195 p. (Série Informações Energéticas, 002). Disponí-
vel em: https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/
BiblioVirtual/diversos/BalancoEnergetico.pdf. Acesso em:  27 set. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 
Índice de gestão de resíduos – IGR. São Paulo: SIMA/CPLA, 2019. 
Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/residuos-solidos/in-
dice-de-gestao-de-residuos-igr/. Acesso em: 01 out. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Li-
mite das sub-bacias hidrográficas do Estado de São Paulo. 2013. Dispo-
nível em: https://datageo.ambiente.sp.gov.br/. Acesso em: 13 set. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Pla-
no de resíduos sólidos do Estado de São Paulo 2014. São Paulo: SMA, 
2014. 350 p. Disponível em: https://www.infraestruturameioambiente.
sp.gov.br/cpla/2017/04/plano-de-residuos-solidos-do-estado-de-sao-
-paulo/. Acesso em: 01 out. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Pla-
no de resíduos sólidos do Estado de São Paulo 2020. São Paulo: SMA, 
2020. 273 p. Disponível em:  https://smastr16.blob.core.windows.net/
home/2020/12/plano-resi%CC%81duos-solidos-2020_final.pdf/. Acesso 
em: 13 set. 2021.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Relatório de qualidade am-
biental 2020. São Paulo: SMA, 2020. 380 p. Disponível em: https://www.
infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/2021/03/relatorio-de-quali-
dade-ambiental-2020/. Acesso em: 04 out. 2021.

UNIÃO DA INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR. Cartilha da bioeletricida-
de: a energia verde e inteligente do Brasil. São Paulo: Única, ago. 2011. 
Disponível em: https://unica.com.br/wp-content/uploads/2020/10/carti-
lha-da-bioeletricidade.pdf. Acesso em: 04 nov. 2021.

VLI LOGÍSTICA. Terminal Integrador de Guará. Disponível em: https://
www.vli-logistica.com.br/conheca-a-vli/terminais/ti-guara/. Acesso em: 
20 set. 2021.

https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/BiblioVirtual/diversos/BalancoEnergetico.pdf
https://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br//portalcev2/intranet/BiblioVirtual/diversos/BalancoEnergetico.pdf
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/residuos-solidos/indice-de-gestao-de-residuos-igr/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/residuos-solidos/indice-de-gestao-de-residuos-igr/
https://datageo.ambiente.sp.gov.br/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/2017/04/plano-de-residuos-solidos-do-estado-de-sao-paulo/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/2017/04/plano-de-residuos-solidos-do-estado-de-sao-paulo/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpla/2017/04/plano-de-residuos-solidos-do-estado-de-sao-paulo/
https://smastr16.blob.core.windows.net/home/2020/12/plano-resíduos-solidos-2020_final.pdf/
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