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7.2. Meio Socioeconômico 

Para o diagnóstico do meio socioeconômico e sua respectiva abordagem, são apresentadas 

neste item os aspectos relativos a: (i) histórico de uso e ocupação do solo incluindo sua 

inserção regional; (ii) perfil demográfico, socioeconômico e condições de vida; (iii) estruturas 

produtivas e serviços (atividades econômicas); (iv) equipamentos e serviços públicos, (v) 

patrimônio cultural e natural; (vi) organização social, e por fim (vii) comunidades tradicionais. 

Ainda cabe destacar, a realização de visita de campo em março de 2019 buscando informações 

complementares como registros fotográficos e mapeamento da realidade atual presente e 

voltadas a questões socioeconômicas de forma geral agregando a informações provenientes 

de fontes secundárias acuradas ao longo do processo de elaboração deste diagnóstico. 

Ressalta-se que no contexto geral das Áreas de Influências do Meio Socioeconômico, 

importante salientar que não foram realizados cadastros socioeconômicos na ADA diante a 

ausência de ocupação por famílias e/ou residentes locais relevantes, considerando sua maior 

inserção em faixa de domínio pré-existente.  

Neste contexto, foram consultadas as seguintes fontes de informações: 

▪ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

▪ Informações dos Municípios Paulistas – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

– SEADE/SP. 

▪ Sites institucionais: IPHAAN, CONDEPHAAT, Prefeituras Municipais (Américo Brasiliense, 

Araraquara, Rincão e Santa Lúcia) entre outros citados ao longo do documento. 

 

7.2.1. Considerações Metodológicas 

Conforme abordado no Capítulo 6 – Definição das Áreas de Influência, para a AII em questão 

adotou-se como critério o recorte político e administrativo mais coerente com a inserção do 

empreendimento e com possíveis repercussões deste na região, ou seja, a Região 

Administrativa Central (RA12) ao qual os municípios interceptados pelo empreendimento se 

inserem.  

Já a AID do meio socioeconômico compreende aos limites dos municípios atravessados 

propriamente ditos, a saber: Araraquara, Américo Brasiliense, Santa Lúcia e Rincão. Por fim, 

como já abordado, a respectiva ADA foi considerada a área necessária a implantação do 

empreendimento. 

Ainda, sobre a definição das áreas de influências foi adotado um procedimento que consiste 

em (i) uma leitura preliminar de "impactos esperados", baseados no conhecimento de casos 

semelhantes e da realidade da região estudada; (ii) realização dos levantamentos in loco e (iii) 

validação das áreas definidas e delimitação definitiva dos recortes espaciais destas áreas. 
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7.2.2. Uso e Ocupação do Solo 

Neste capítulo, são apresentadas informações regionais no que tange uma breve 

contextualização do histórico de ocupação da região, sobretudo nos municípios abrangidos 

incluindo informações acerca do zoneamento municipal e complementadas com dados locais 

extraídos a partir da visita de campo realizada em março de 2019 e respectivo registro 

fotográfico. 

7.2.2.1. Área de Influência Indireta (AII) 

A Região Administrativa Central (RA12)1 é uma área de governo criada pelo poder executivo 

do estado de São Paulo e reúne 26 municípios com uma população de mais de um milhão de 

habitantes e um PIB de 29 bilhões. Os maiores são: São Carlos com 241.389 habitantes, 

Araraquara com 226.508 habitantes – município integrante da AID - e Matão com 81.439 

habitantes conforme dados do IBGE/2015. 

Conforme elementos do SEADE, em específico dados obtidos no setor de Informações de 

Município Paulistas (IMP), a RA12 possui uma porção territorial equivalente a 

aproximadamente 4,5% (11.093,3 km2) em relação ao total do estado de São Paulo e alto grau 

de urbanização muito próximo a 96% acompanhando a média do estado. 

No contexto da RA12, o município de Araraquara possui destacada importância no aspecto 

econômico e regional, assim como apontada de acordo com o estudo de Região de Influência 

das Cidades (REGIC/IBGE,2007) como capital regional, considerado um dos municípios que 

compõe diretamente a rede urbana ligada a Grande Metrópole Nacional – São Paulo. 

Historicamente, de acordo com o IBGE, a região teve como seu início de processo de ocupação 

em termos territoriais e origem das cidades, movimentos oriundos da exploração pelo rio Tietê, 

sendo a região até então ainda habitadas pelos índios guaianá que  davam o nome de Aracoara 

(de ará, dia, e coara, toca ou morada), e em meados do século XVIII, sob a denominação de 

Campos de Aracoara, ou Sertão de Aracoara, entrou para a história a área que abrange desde 

a margem direita do rio Piracicaba até os confins do norte e oeste do Estado de São Paulo, 

incluindo os municípios hoje de Araraquara, São Carlos e região.  

Ainda, conforme apontado pelo IBGE, seu processo propriamente dito de ocupação, embora 

muito distante dos grandes centros urbanos da época, a região foi, por dois momentos, parte 

de uma rota estratégica, que acabou incentivando sua ocupação. Isso aconteceu pela primeira 

vez no início do século XVIII, quando foi descoberto ouro em Mato Grosso e bem mais tarde, 

no século XIX, por ocasião da Guerra do Paraguai (1864-1870), era um dos caminhos que 

levavam as tropas brasileiras ao Mato Grosso e, de lá, para as frentes de luta no Paraguai. 

Contudo, de acordo com registros, esse processo de ocupação acontecia paralelamente ao 

sistema de distribuição legal de terras, as sesmarias, que teve início em 1811. Assim, aqueles 

criadores de gado e plantadores de roça se tornaram o primeiro grupo dominante da região, 

                                                

 

 

1 Decreto n°32.141 de 14 de agosto de 1990 
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que, de zona pastoril, se transformaria aos poucos em campos agrícolas, cujas principais 

culturas seriam de início a cana-de-açúcar, em seguida o café e, mais recentemente, a laranja 

e de novo a cana predominando até os dias atuais. 

Notadamente, um vetor importante ao processo de ocupação da região, inserida na AII em 

questão, foi a construção da Estrada de Ferro de Araraquara e/ou Estrada de Ferro 

Araraquarense como denominado à época de sua construção, nos fins do século XIX, 

impulsionada devido a expansão cafeeira no interior do estado. Tal infraestrutura se expandia 

a partir da Estrada de Ferro Rio Claro – São Carlos, e  futuramente chegando a região a 

noroeste do estado, em específico São José do Rio Preto e em direção a Rubinéia já nos limites 

estaduais entre São Paulo e Mato Grosso sendo responsável pelo escoamento da imensa 

produção agrícola das regiões de Catanduva, São José do Rio Preto, Votuporanga, 

Fernandópolis e outras. 

De forma ampla, a região da AII (RA12 – total de 26 municípios) é fortemente caracterizada 

pelas áreas urbanas associadas aos principais municípios integrantes desta área de estudo: 

ao oeste Bauru, Lençóis Paulistas, Jaú e Barra Bonita, ao centro as áreas urbanas de 

Araraquara (AID e ADA) e São Carlos, e ao leste Mogi Guaçu, Itapira e São Joao da Boa Vista. 

Vale também destacar o processo de industrialização de parte do interior do estado, sobretudo 

a região de Araraquara, sendo uma das mais industrializadas do estado de São Paulo. 

Esta região é também notadamente reconhecida pela sua vocação agropastoril, ou seja, vastas 

áreas rurais com predominância a agricultura de cana de açúcar, pastos e campos antrópicos, 

porções/fragmentos de vegetação, estas por sua vez também marcadas pelas áreas de 

preservação permanentes, bem como atividades de reflorestamento. 

 

7.2.2.2. Área de Influência Direta (AID) 

Em termos territoriais os quatro municípios integrantes da AID, possuem em conjunto, uma 

área equivalente a 1.597,09 km2, ou seja, 0,64% do território estadual. Já se comparado a AII 

estudada (RA12) a área total corresponde a 14,40% considerando sua inserção na região 

administrativa estudada. Ainda, nota-se que o município de Araraquara possui 62% da porção 

territorial se comparada aos demais municípios da AID como um todo conforme observado 

abaixo. 

Tabela 7.2-1 – Porção Territorial AID socioeconômica 

Localidades Área (Em km2) % Densidade Demográfica 
(Habitantes/km2) 

Américo Brasiliense 122,79 0,05% 323,14 

Araraquara 1.003,63 0,40% 225,18 

Rincão 316,64 0,13% 33,12 

Santa Lúcia 154,03 0,06% 55,39 
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Localidades Área (Em km2) % Densidade Demográfica 
(Habitantes/km2) 

Total do Estado de São Paulo 248.219,63 100,00% 178,53 

Fonte: IMP/SEADE, 2019. 

Com base em dados oficiais, os municípios que configuram a AID apresentam um elevado grau 

de urbanização, em específico: (i) Américo Brasiliense 99,24%; (ii) Araraquara 97,16%; (iii) 

Rincão 82,34%; (iv) Santa Lúcia 95,75% demonstrando uma configuração de distribuição 

populacional, onde a maior parte de seus habitantes vivem nas áreas urbanizadas de suas 

cidades, respectivamente, sendo muito próxima à média estadual – 96,47%, considerando 

Rincão município com menor grau apresentado. Neste contexto, conforme observado adiante, 

afere-se uma elevada presença populacional nas áreas urbanas já consolidadas, ou seja, 

atividades econômicas e suas características de ocupação da terra (centro comercias e 

voltados a serviços), rebatem nesta configuração espacial. 

Considerando suas áreas urbanas, nota-se a conurbação entre as cidades de Araraquara e 

Américo Brasiliense. Dado as suas porções territoriais, registra-se uma elevada densidade 

populacional em Américo Brasiliense seguida de Araraquara, ambas acima da média estadual. 

Atualmente, de acordo com a legislação vigente, os municípios da AID possuem Lei Orgânica 

Municipal2 como instrumento legal formatado em normas que regulam seus princípios, vida 

política e seus respectivos planejamentos municipais. Dentre eles, apenas Araraquara e 

Américo Brasiliense dotam de Plano Diretor Municipal (PDM) conforme visto adiante. 

Conforme citado, o município de Américo Brasiliense possui PDM desde 2006 sob a Lei 

Complementar 007/06. No contexto deste instrumento urbano que possui como função orientar 

e planejar de forma adequada o planejamento político/territorial e acerca do uso e ocupação 

do solo, para a região de inserção do empreendimento, destacam-se: 

▪ Zona rural (fora dos limites do perímetro urbano) que devem promover prioritariamente as 

atividades agroindustriais, agroecológicas e de turismo, onde atualmente utiliza-se para o 

cultivo e as potenciais áreas para ampliação da atividade, desde que não comprometam a 

sustentabilidade ambiental do município e obedecidas às diretrizes das legislações 

ambientais estaduais vigentes – toda face leste do eixo rodoviário / lateral pista norte e 

parcialmente na face noroeste em relação a SP 255. 

▪ Limite delimitado próxima ao ZEU: Zoneamento de Expansão Urbana / vetor oeste do 

município – em maior porção territorial, em área denominada como locais sujeitos e 

                                                

 

 

2 Lei Orgânica do Município de Rincão: 05 de Abril de 1.990, atualizada até a Emenda nº 01/07, de 23/07/2007 

Lei Orgânica do Município de Américo Brasiliense: Emenda Organizacional número 005/2008 

Lei Orgânica do Município de Santa Lúcia: Emenda Organizacional número. 001/2007 de 16/10/2007 

Lei Orgânica do Município de Araraquara: Emenda Organizacional número. 001 a 37/1990 de -05/04/1990 
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potencial a futuros parcelamentos urbanos (atuais Fazenda Estruria e Fazenda Santa 

Maria do Retiro – ambas localizadas ao norte da Usina Sta Cruz) 

O município de Araraquara possui seu Plano Diretor de Desenvolvimento e Política Ambiental 

(PDPUA) conforme Lei Complementar 850 de 11/02/2014 e sua respectiva alteração pela Lei 

Complementar 858 de 20/10/2014. De acordo com este instrumento, destacam-se: 

▪ Seção III - Estratégia de Desenvolvimento Urbano Ambiental e respectiva Subsecão I – do 

Meio Ambiente Recursos Hídricos, A -  Gestão do Meio Ambiente, Art 49 ao Art 55 que 

constituem os Princípios, Objetivos, Diretrizes e Estratégias atreladas a Política Municipal 

de  Meio Ambiente; B – Gestão do Meio Físico; C – Gestão do Meio Biótico Art 57 ao Art 

61. 

▪ Macrozoneamento: km 77+100 (início da duplicação) ao km 73+800 (OAE) após a  ferrovia 

sentido norte denominada área urbana do município de Araraquara. Após este ponto até 

aproximadamente altura do km 73+300 – divisa municipal – uso rural.  

▪ Modelo Espacial e Zoneamento Urbano: entre os km 77+100 e km 75+000 em sua face 

norte ao empreendimento, ZOEMI - Zonas Especiais Miscigenadas, Grupo I - AEIU - Áreas 

Especiais de Interesse Urbanístico, em específico AEIU-ACOP-Área da Cidade Compacta 

e Ocupação Prioritária. Já em sua totalidade da face sul, incluindo face norte entre os km 

75+000 ao 73+800 zoneamento urbano definido como Zona Especiais Predominantemente 

Produtivas em específico ZEPIS – Zona Especial de Produção Sustentável.  

 

Figura 7.2-1– Mapa Estratégico do Modelo Espacial e Zoneamento Urbano 

 

 

Fonte: PDPUA, 2014. 

 

▪ Planos Estratégicos Urbanos: corredores de Produção Industrial no entorno imediato da  

SP 255 (km 77+100 até altura do km 75+200) Corredores de Produção (i) Transporte e 

Ligação Regional, (ii) Proteção do Ambiente Natural, (iii) Centro de Indústrias, Comércios 

e serviços de baixa interferência ambiental. 
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Figura 7.2-2– Estratégia de Produção da Cidade  PEU - Planos Estratégicos Urbanos 

 

 

Fonte: PDPUA, 2014. 

 

▪ Zoneamento Ambiental: face sul da rodovia/pista norte como área de proteção do Aquífero 

Guarani e área de ação da defesa civil, voltada aos eixos de circulação viária 

▪ Estratégia de Qualificação da Paisagem e Zoneamento Ambiental-Cultural: incluindo 

também a área de  proteção do mesmo aquífero entre os kms 77+100 e aproximadamente 

km 72. 

 

Figura 7.2-3– Estratégia de Qualificação e Zoneamento Ambiental - Zoneamento Ambiental 

 

 

Fonte: PDPUA, 2014. 
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▪ Estratégia de Produção da Cidade e Habitabilidade ZEIS - AEIS (Áreas Especiais de 

Interesse Social) e Projetos Habitacionais: AEIS 1 - Áreas de interesse social – 

Regularização Fundiária: ao norte da SP 255, altura do km 76+300 e AEIS 2 - Áreas de 

interesse social - Vazios Urbanos: ao norte da SP 255, altura do km 75+000 e 76+000. 

 

Figura 7.2-4– Estratégia de Produção da Cidade e Habitabilidade ZEIS - AEIS (Áreas Especiais de 

Interesse Social) e Projetos Habitacionais 

 

 

Fonte: PDPUA, 2014. 

▪ MGA - Macrozonas de Planejamento Ambiental e Estratégia de Gestão de Planejamento 

RPA - Regiões de Planejamento Ambiental: RPA 2 – compreende a bacia do córrego do 

Ouro (sudeste da área urbana) e RPA 5L – compreende a bacia do ribeirão Anhumas (área 

rural). 
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Figura 7.2-5– Estratégia de Produção da Cidade e Habitabilidade ZEIS - AEIS (Áreas Especiais de 

Interesse Social) e Projetos Habitacionais 

 

 

Fonte: PDPUA, 2014. 

 

AID – Entorno 500 metros 

Com o intuito de trazer um enfoque situacional acerca da ocupação da terra na área do entorno 

imediato do empreendimento, foi elaborado um mapa de Uso e Ocupação do Solo. Neste 

recorte, foi considerado um buffer de 500 metros a partir da ADA estudada e realizada a 

classificação das tipologias de ocupação presente na AID. 

Tabela 7.2-2 – Planimetria Uso e Ocupação do Solo AID 

Classe AID FORA DE APP AID EM APP  TOTAL AID 

ÁREA 
(HA) 

% ÁREA 
(HA) 

% ÁREA 
(HA) 

% 

Agricultura 21,22 16,53% 2063,35 71,80% 2084,57 69,43% 

Bambu 0,21 0,16% 0,00 0,00% 0,21 0,01% 

Campo antrópico 12,21 9,50% 168,67 5,87% 180,87 6,02% 

Campo úmido - Brejo 11,76 9,16% 35,41 1,23% 47,17 1,57% 

Cerradão em estágio avançado  0,00% 89,99 3,13% 89,99 3,00% 

Cerradão em estágio inicial  0,00% 26,94 0,94% 26,94 0,90% 

Cerradão em estágio médio 0,10 0,08% 65,09 2,26% 65,19 2,17% 

Comércio e serviço  0,00% 3,43 0,12% 3,43 0,11% 

Floresta estacional semidecidual 
em estágio inicial 

68,69 53,49% 137,20 4,77% 205,89 6,86% 
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Classe AID FORA DE APP AID EM APP  TOTAL AID 

ÁREA 
(HA) 

% ÁREA 
(HA) 

% ÁREA 
(HA) 

% 

Floresta estacional semidecidual 
em estágio médio 

3,90 3,04% 36,15 1,26% 40,06 1,33% 

Industrial 0,07 0,06% 47,80 1,66% 47,88 1,59% 

Infraestrutura de transportes 5,72 4,45% 77,63 2,70% 83,35 2,78% 

Lazer  0,00% 4,40 0,15% 4,40 0,15% 

Massa d'água 4,1268 3,21% 39,13 1,36% 43,25 1,44% 

Mineração 0,08 0,06% 44,93 1,56% 45,01 1,50% 

Reflorestamento  0,00% 0,37 0,01% 0,37 0,01% 

Residencial 0,34 0,26% 30,88 1,07% 31,21 1,04% 

Solo exposto  0,00% 2,41 0,08% 2,41 0,08% 

Total Geral 128,42 100,00% 2873,78 100,00% 3002,20 100,00% 

Fonte: Ponte Ambiental, 2019. 
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Mapa 7.2-1 – Mapa Uso e Ocupação do Solo 

1:15.000 
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No contexto deste entorno, inserido no município de Rincão em sua porção centro-leste, o 

trecho de duplicação se inicia no km 48+100 ao final da ponte existente sob o rio Mogi Guaçu 

em trecho já duplicado onde se observam exemplares isolados as margens da rodovia e borda 

de fragmento de mata em estágio inicial configurando a Área de Preservação Permanente – 

APP do supracitado rio. 

Já adiante, nas proximidades do km 49, onde a duplicação ocorrerá em sua margem direita em 

relação a pista atual, nota-se a existência de posto de combustível denominado “Joval Posto e 

Conveniência” (vide Capítulo 7.1.9) em ampla propriedade localizada entre os acessos 

rodoviários da SP-318 Rodovia Eng Tales de Lorena Peixoto Junior (ligação Ribeirão Preto e 

São Carlos) e a própria SP-255. Ainda, observa-se no local, edificações associadas ao posto 

de serviço como restaurante, antigo hotel desativado (pavimentação de 2 andares) e esparsas 

construções de pequeno porte, envolto a exemplares arbóreos de pequenos e médio porte. Em 

seu entorno, a presença de campo antrópico e parcelas de  solo exposto, ocorrem tanto em 

direção ao sul quanto ao norte. 

 

  

Foto 7.2-1: AID ao norte da ADA em trecho já 

duplicado da SP 255 sob a ponte do rio Mogi 

Guacu na altura do km 47+800. 

Foto 7.2-2: Posto de Serviço de abastecimento 

de combustível localizado na AID na altura do km 

49+100. 

 

Ao sul do dispositivo do km 49, nota-se fragmento florestal (vide Capítulo 7.3.1 - Flora) 

caracterizado como cerradão em estágio médio a oeste do traçado a ser duplicado. Deste ponto 

em direção a Araraquara até o km 53+800, a ocupação no entorno do empreendimento 

predomina-se áreas voltadas a atividades agrícola, cultivo de cana de açúcar, conforme pode 

ser visto no mapa. Já nas proximidades do km 53+900 observa-se a presença de APP (ribeirão 

da Cabaceira – limite entre Rincão e Santa Lúcia) envolto a campo antrópico com exemplares 

arbóreos isolados a oeste do traçado e área de extração mineral (areia) localizada a leste do 

empreendimento denominado Porto Branco com acesso a partir da SP 255 km 56 (registro 

P04). Seguindo ao sul, na altura do km 56+300 consta um acesso a uma propriedade particular 

e suas edificações a aproximadamente a 300 metros da FD. Próximo ao km 57+300 delimitada 

a FD, nota-se a presença de fragmento florestal em estágio médio a oeste, seguido de amplo 

canavial em aproximadamente 3.000m em ambos os lados até a altura do km 60+500 limite do 

fragmento florestal em estágio avançado a leste do empreendimento. Neste ponto, a oeste da 
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rodovia sentido Araraquara, denota-se a presença de atividade minerária envolto a fragmentos 

de reflorestamento (eucaliptos). 

  

Foto 7.2-3: Área de cultivo de cana-de-açúcar – 

km 53+400. 

Foto 7.2-4: Galpão desativado localizado na AID, 

em específico na via de acesso (altura km 56) 

não pavimentada em direção a área de extração 

mineral Porto Branco de mesma propriedade. 

 

  

Foto 7.2-5:  Residências de 1 pavimento em 

alvenaria localizada a 600m da FD na área 

interna da área de extração mineral (moradia de 

funcionários da  empresa). 

Foto 7.2-6: Ao fundo observa-se fragmento 

florestal entre os km 60+500 e km 62+300. 

 

Notável ocupação na AID ainda considerada em seu entorno imediato, entre os km 62+200 e 

km 63+600 o “Clube Náutico de Araraquara”, área destinada a lazer já no município de Américo 

Brasiliense em sua porção central em ocupação de aproximadamente 665 ha. Dotada de ampla 

infraestrutura como reservatório e lagos artificiais, o local abriga uma mata que ocupa a maior 

parte de seu território em área de 380 ha. Adiante, o entorno do empreendimento configura-se 

como área de  cultura de cana de  açúcar, em paisagem recorrente da região em meio a 

travessias de corpo hídricos e seus pequenos fragmentos de matas ciliares. Já na altura do km 

67+500 em sua lateral oeste, localiza-se o posto BR. 
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Foto 7.2-7:  Posto BR na altura do km 67+500 n 

AID do empreendimento. 

Foto 7.2-8: Área contígua ao posto BR. 

 

Após o dispositivo existente no km 69+800 (acesso a SP 257 sentido área urbana de Américo 

Brasiliense) notam-se a presença de duas usinas sucroalcooleiras: “Usina Santa Cruz” e sua 

área industrial a oeste da rodovia e seguindo em direção a Araraquara, na altura do km 73+400 

“Usina Maringá” e sua unidade industrial atualmente desativada. 

  

Foto 7.2-9:  Ao fundo na AID, Usina Santa Cruz 

em operação. 

Foto 7.2-10: acesso a Usina Maringá (atualmente 

desativada). 

 

Próximo ao km 74+100 a rodovia SP 255 cruza com a ferrovia existente nas imediações da 

indústria “Rotem/Hyundai”. Por fim, já nas proximidades do km 75+100, a existência de APP 

(Córrego Caixa d´água) e área de expansão urbana no km 76+200 na porção leste do setor 

urbano de Araraquara. 
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Foto 7.2-11:  Galpão industrial presente na AID 

altura do km 74+400. 

Foto 7.2-12: Ao fundo pontilhão ferroviário 

existente, Observa-se paralela a rodovia 

infraestrutura de distribuição de energia fora da 

FD. 

7.2.2.3. Área Diretamente Afetada – ADA 

Conforme informações acerca do uso do uso e ocupação na ADA, abaixo seguem os 

quantitativos identificados em cada categoria apresentada. 

Tabela 7.2-3 – Planimetria Uso e Ocupação do Solo ADA 

Classe ADA FORA DE APP ADA EM APP TOTAL ADA 

ÁREA 
(HA) 

% ÁREA 
(HA) 

% ÁREA 
(HA) 

% 

Agricultura 0,27 6,79% 22,50 13,48% 22,77 13,33% 

Campo antrópico 0,01 0,28% 1,35 0,81% 1,36 0,79% 

Campo úmido - Brejo 0,05 1,25% 0,28 0,17% 0,33 0,19% 

Cerradão em estágio avançado 0,00% 0,06 0,04% 0,06 0,03% 

Cerradão em estágio médio 0,0002 0,01% 0,06 0,03% 0,06 0,03% 

Comércio e serviço 0,00% 0,09 0,05% 0,09 0,05% 

Floresta estacional semidecidual 
em estágio inicial 

0,17 4,27% 0,696 0,42% 0,86 0,51% 

Floresta estacional semidecidual 
em estágio médio 

0,09 2,29% 0,674 0,40% 0,76 0,45% 

Infraestrutura de transportes* 3,34 85,10% 141,03 84,52% 144,37 84,53% 

Mineração 0,00% 0,14 0,09% 0,14 0,08% 

Total Geral 3,93 100,00% 166,87 100,00% 170,80 100,00% 

Fonte: Ponte Ambiental, 2019. 

* Faixa de domínio composta pela estrutura rodoviária existente
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A parcela de território estabelecida como ADA foi considerada de maneira geral, a área de 

implantação da duplicação da rodovia, sujeitas às obras e intervenções diretas, todavia inserida 

em sua maior parte dentro dos limites da Faixa de Domínio (FD – largura atual de 25 metros) 

existente da SP 255 - Rodovia Antônio Machado Sant’anna entre os km 48+100 ao km 77+100. 

Os principais trechos que extrapolam a FD existente são basicamente as duas áreas de 

implantação dos novos dispositivos nos km 56+900 e km 65+000, bem como melhorias nos 

dispositivos existentes nos km 49+000 e km 60+500, além de pequenas faixas ao longo do 

traçado que abrigará off sets inerentes em sua maioria atreladas a execução de cortes e aterros 

para formação do platô rodoviário, conforme exposto adiante. Em síntese, ao longo da 

descrição da presente ADA, são destacadas as principais e maiores áreas a serem 

desapropriadas, seguidas de uma tabela contendo o resumo e total destas poligonais.  

Conforme descrito no Capítulo 5 – Caracterização do Empreendimento, nota-se que para o 

trecho de duplicação da rodovia foi considerada sua inserção paralela a pista existente de 

acordo com o projeto apresentado. Neste contexto, verifica-se um alto grau de antropização da 

ADA indicada no Mapa 7.2-1 - Uso e Ocupação do Solo. 

A partir do km 48+100 (município de Rincão) o projeto de duplicação se inicia, as margens do 

rio Mogi Guaçu em trecho já duplicado e pavimentado, configurando o acesso a OAE sobre o 

curso d’água em questão. A partir do km 48+200 na pista existente de acesso a SP 318, foi 

projetado um alargamento denominado faixa de aceleração de aproximadamente 210 metros 

de extensão sob campo antrópico as margens internamente a FD. Neste local, nota-se a 

presença de gasoduto existente às margens/paralela da rodovia sentido Araraquara (vide 

projeto). Neste mesmo ponto, a pista projetada (a construir) passa a seguir paralelamente a SP 

255 configurando a pista norte da duplicação, passando sob viaduto de retorno existente (SP 

318) e melhoria na faixa de desaceleração – área a desapropriar (3) 1.960,70 m² ocupação de

vicinal particular e respectivo plantio de cana-de-açúcar - até a altura do km 50+800 onde a

partir da pista atual as faixas projetadas ocuparão ambas as margens, criando um canteiro

central a partir da diretriz atual ainda em área antropizada criando um canteiro central revestido

em concreto, superando o dispositivo existente no km 51+600.

Na altura do km 52+100 ao 52+200, verifica-se um alargamento em ambos os sentidos de 

forma a abrigar um ponto de ônibus e suas respectivas faixas de aceleração/desaceleração até 

o km 52+500. Adiante, a pista projetada passa a ocupar a face leste em relação a faixa atual

criando um pequeno alargamento da FD (aprox. máx 22 metros) para implantação de talude

de corte entre os km 52+725 ao km 53+260. Neste trecho, a área a ser desapropriada (5) ocupa

aproximadamente 5.627, 75 m2 de projeção. Atualmente o local é ocupado apenas por

plantação de cana-de-açúcar.

Seguindo sentido Araraquara, novo alargamento da FD é previsto, na altura do km 53+600 até 

as proximidades do km 53+850 ainda na face leste do empreendimento. A área a ser 

desapropriada (6) neste segmento é aproximadamente 2.188,20 m2 de projeção em cultura de 

cana-de-acúcar, paisagem predominante do entorno. Na sequência, internamente a FD 

existente, há uma OAE projetada sobre o ribeirão Cabaceiras (km 54). 

A partir da OAE km 54, pequena faixa a desapropriar (7) – aprox. 5 metros – até a chegada no 

km 55+000 ocupará uma área de aproximadamente 5.934,15 m2 de projeção em campo 

antrópico com a presença de exemplares de árvores isoladas (vide Capítulo 7.4.1-  Flora) a 
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serem suprimidos na divisa entre os municípios de Rincão e Santa Lúcia. A duplicação prevista 

neste trecho continua na face leste a pista existente, lateral esquerda sentido Araraquara. Na 

altura do km 56+660 o projeto contara com ponto de ônibus - área a desapropriar (08) 173,56 

m2- e respectiva faixa de aceleração projetada. 

  

Foto 7.2-13: Dispositivo existente localizado na 

altura do km 51+600 da SP255 sentido Ribeirão  

Preto. 

Foto 7.2-14: Rib Cabaceiras, lateral prevista – 

sentido norte, para implantação da OAE dentro 

da FD km 54. 

 

Conforme projeto apresentado, está prevista a implantação do dispositivo no km 56+900 

incluindo uma OAE – em área de  cultura de cana-de-acúcar área que ocupará além da FD 

existente (aprox. 240m de comprimento) sendo prevista um alargamento em torno de 110 

metros a partir da FD em ambos os lados da pista. Neste local, as áreas previstas a 

desapropriação (9 e 10) consiste em aproximadamente 21.921,75 m2 e 16.855,05 m2 

respectivamente. Na altura do km 57+500 nota-se, conforme descrito anteriormente, um 

fragmento florestal a margem e fora da FD. Ressalta-se que neste segmento, o projeto previsto 

seguirá dentro da FD, ou seja, não há previsão de interferência no maciço florestal. Ainda, 

neste ponto, o gasoduto existente corre paralelamente a FD sentido Araraquara. 

  

Foto 7.2-15: Local de implantação do Dispositivo 

km 56+900 com vista sentido Araraquara. 

Foto 7.2-16: Sentido oposto. Nota-se presença 

de gramíneas no interior da FD e cerca viva em 

seu limite confrontando com ocupação de cana-

de-açúcar em área a ser desapropriada. 
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Após o dispositivo citado, a pista a ser implantada seguirá interna a FD existente, em área 

antrópica até o km 60+300 onde está projetada uma melhoria no dispositivo existente (km 

60+400) na alça de acesso lateral, pista norte. Conforme projeto, a área a ser desapropriada 

(11) neste segmento é aproximadamente 1141,30 m2 de projeção em cultura de cana-de-

açúcar. Ressalta-se que a desapropriação citada não haverá interferência no maciço florestal 

(altura do km 60+600) contínuo ao  Clube Náutico de Araraquara. 

 

Foto 7.2-17: Altura do km 60+400 previsão de melhoria em dispositivo existente em área com a 

presença de cana-de-açúcar.  

 

A partir do dispositivo km 60+500 apenas uma faixa de aceleração e está prevista continua a 

pista existente até o km 61+100, bem como a própria implantação da pista adicional ainda na 

face leste e paralela a atual. Neste contexto, o fragmento florestal citado não sofrerá 

intervenção. Somente a partir do km 62+240 a FD será alargada novamente, dentro dos 

domínios do Clube Náutico de Araraquara (presença de exemplares arbóreos isolados) e em 

função da implantação da pista adicional e seu respectivo talude de aterro – incluindo OAE km 

62+800 - até o km 63+000. Portanto, a área a ser desapropriada (12) neste segmento é 

aproximadamente 3.995,20 m2, próximo ao limite entre os munícios de Santa Lúcia e Américo 

Brasiliense. 

Conforme projeto apresentado, prevê-se novo dispositivo no km 65+000 em áreas atualmente 

voltadas ao cultivo de cana-de-açúcar e a serem desapropriadas (13 e 14) em aprox.. 

31.568,08 m2 – lateral pista norte - e 38.461,49m2 – lateral pista sul (sentido Araraquara). Deste 

ponto em diante o traçado projetado seguirá dentro dos domínios da FD existente, passando 

pela OAE projetada km 66+400 até o km 68+100. Neste segmento, destaca-se a travessia do 

gasoduto km 67+300 na lateral da FD existente, passando do sentido sul a pista sentido norte, 

e acesso ao posto de combustível localizado a 67+500 (pista sul).  
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Foto 7.2-18: Local de implantação do Dispositivo 

km 65 com vista sentido Ribeirão Preto. Presença 

de cultura de cana-de-açúcar e exemplares 

arbóreos isolados. 

Foto 7.2-19: Vista oposta km 65 sentido 

Araraquara. 

 

A partir do km 68+100 a diretriz do traçado proposto passa a compartilhar sobre a pista 

existente  e no km 68+500 sendo projetado a face oeste, ou seja, paralela a pista sul atual 

sentido Araraquara até as proximidades do dispositivo existente no km 69+800. Neste local, 

em específico na altura do km 69+900, o traçado em função da implantação do talude de aterro 

da adequação da pista de aceleração – incluindo OAE projetada no km 70+100, haverá nova 

área ser desapropriada (19) totalizando 2.882,87 m2 até a altura do km 70+200 em faixa de 

aproximadamente 8m de largura além da FD existente. Neste local, haverá necessidade de 

supressão da vegetação em função dos exemplares arbóreos localizados na área citada  já 

nas proximidades de acesso da “Usina Sucroalcooleira Santa Cruz” adjacente a FD e próximo 

a divisa municipal entre Américo Brasiliense e Araraquara. 

  

Foto 7.2-20: km 70 vista sentido Araraquara – 

pista norte. A direita, implantação da pista 

adicional e faixa de aceleração do dispositivo km 

69+750. 

Foto 7.2-21: Vista sentido Ribeirão Preto, à 

esquerda parte da vegetação a ser suprimida 

(vide Capítulo 7.3.1 – Flora). 
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A pista projetada seguirá sentido Araraquara dentro da FD em área antropizada, passando pelo 

acesso a “Usina Sucroalcooleira Maringá” no km 73+300 e que atualmente encontra-se fora de 

operação/desativada até o km 73+500 no acesso ao dispositivo localizando na altura do km 

73+700., onde serão implantadas pistas adicionais em ambos os sentidos em relação a pista 

existente. Adiante, o traçado cruza com o pontilhão de ferrovia existe na altura do km 74+100. 

Seguindo aproximadamente 200 metros, com previsão de pista adicional em ambos os lados 

em relação a atual, localiza-se o acesso a indústria “Rotem/Hyundai”. Deste local em diante 

até o km 77+100 (final da duplicação prevista, acesso a cidade de Araraquara – Rod Abdo 

Najm) o trecho de inserção da duplicação ocorrerá dentro dos domínios da FD existente em 

campo antrópico circundado a cultura e plantio no entorno (fora da FD) com ocorrências de 

exemplares arbóreos isolados próximo ao km 76+400. 

Tabela 7.2-4 – Relação de áreas a serem desapropriadas SP 255 entre os km 48+100 ao 

km 77+100  

N Local Km Área m² Matrícula Projeto 

1 Rincão Km 48+260 ao Km 48+280 e 

Km 48+340 ao Km 48+360 - 

Pista Norte 

163,09 m² 9.566 Duplicação 

2 Rincão Km 49+200 ao Km 49+220 - 

Pista Norte 

68,986 m² 11.362 Dispositivo Km 49+250 

3 Rincão Km 49+620 ao Km 49+750 - 

Pista Norte 

1.960,70 m² 11.362 Duplicação 

4 Rincão Km 52+200 ao Km 53+220 - 

Pista Sul 

123,23 m²  Duplicação 

5 Rincão Km 52+725 ao Km53+260 - 

Pista Norte 

5.627,75 m²  Duplicação 

6 Rincão Km 53+545 ao Km 53+870 - 

Pista Norte 

2.188,20 m²  Duplicação 

7 Santa Lúcia Km 53+945 ao Km 54+960 - 

Pista Norte 

5.934,15 m²  Duplicação 

8 Santa Lúcia Km 56+640 ao Km 56+680 - 

Pista Norte 

173,56 m² 14.175 Duplicação 

9 Santa Lúcia Km 56+880 ao Km 57+160 - 

Pista Norte 

21.921,75 

m² 

14.175 Dispositivo Km 56+900 

10 Santa Lúcia Km 56+880 ao Km 57+160 - 

Pista Sul 

16.855,05 

m² 

921 Dispositivo Km 56+900 
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N Local Km Área m² Matrícula Projeto 

11 Santa Lúcia Km 60+230 ao 60+380 - Pista 

Norte 

1141,30 m²  Dispositivo Km 60+400 

12 Américo Brasiliense Km 62+240 ao Km 63+145 - 

Pista Norte 

3.995,20 m²  Duplicação 

13 Américo Brasiliense Km 64+665 ao Km 65+080 - 

Pista Sul 

31.568,08 

m² 

12.091 Dispositivo Km 65+000 

14 Américo Brasiliense Km 64+650 ao Km 65+080 - 

Pista Norte 

38.461,49 

m² 

12.083 Dispositivo Km 65+000 

15 Américo Brasiliense Km 66+450 ao Km 66+470 - 

Pista Norte 

100,69 m² 901 Duplicação 

16 Américo Brasiliense Km 66+860 ao Km 66+870 e 

Km 66+900 ao Km 66+870 - 

Pista Norte 

237,97 m² 901 Duplicação 

17 Américo Brasiliense Km 69+250 ao Km 69+390 - 

Pista Sul 

990,00 m²  Dispositivo Km 69+750 

18 Américo Brasiliense Km 69+680 ao Km 70+240 - 

Pista Sul 

5.334,27 m²  Dispositivo Km 69+750 

19 Américo Brasiliense Km 69+840 ao Km 70+240 - 

Pista Sul 

2.882,87 m²  Duplicação 

20 Américo Brasiliense Km 71+760 ao Km 71+770 - 

Pista Sul 

160,87 m²  Duplicação 

21 Américo Brasiliense Km 72+580 ao Km 72+590 - 

Pista Sul 

115,23 m²  Duplicação 

22 Américo Brasiliense Km 72+ 760 ao Km 72+780 - 

Pista Sul 

117,03 m²  Duplicação 

Fonte: ARTERIS, 2019. 

  

7.2.3. Perfil Demográfico, Socioeconômico e Condições de Vida 

Neste item, são apresentadas informações relativas à dinâmica demográfica e 

socioeconômica, abordando questões como condições de vida voltada aos municípios e 

respectiva área de influência, ou seja, a AII deste estudo e respectiva AID dado ao universo de 

informações abordadas.  
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Considerações Metodológicas 

Para a descrição deste tópico, foram consultadas as bases de dados provenientes da 

Fundação Seade, instituição vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de 

São Paulo - centro de referência nacional na produção e disseminação de análises e 

estatísticas socioeconômicas e demográficas e informações consolidadas pelo Censo IBGE 

2010. 

 

7.2.3.1. AII e AID 

Em termos populacionais, atualmente, o município de Araraquara representa 

aproximadamente 22,23% da população total presente a RA12 (AII) – por sua vez, 2,29% em 

relação ao total do estado de São Paulo.  Ainda, conforme dados oficiais, o total da população 

da AID – 4 municípios - representa atualmente 284.693 pessoas, sendo 90,96% presentes nas 

áreas conurbadas de Araraquara e Américo Brasiliense. 

Tabela 7.2-5  – População da AII e AID 

Localidades 1990 2000 2010 2019 

Américo Brasiliense 18.998 28.196 34.421 39.678 

Araraquara 162.355 182.240 208.429 225.997 

Rincão 9.992 10.330 10.413 10.486 

Santa Lúcia 6.147 7.837 8.245 8.532 

Região Administrativa Central 12 (AII) 707.046 853.866 951.408 1.016.851 

Total do Estado de São Paulo 30.783.108 36.974.378 41.223.683 44.314.930 

Fonte: IMP/SEADE, 2019. 

 

Entre 2010 e 2019, o ritmo de crescimento da população residente na AII foi de 0,74 % a.a, 

abaixo da  taxa registrada ao estado - 0,81% a.a. Em contrapartida, os municípios da AID de 

Américo Brasiliense e Araraquara, registraram respectivamente, 1,59% a.a e 0,9% a.a de 

crescimento neste mesmo período. (IMP/SEADE, 2019).  
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Gráfico 7.2-1 – Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População – 2010/2019 (em 

% a.a.) 

 

Fonte: IMP/SEADE, 2019. 

 

Ainda, em relação a população residente (2010) nos municípios da AID, verificam-se os grupos 

predominantes por idade e sexo,  a saber: (i) Araraquara, população masculina e feminina 

predominantes entre 25 a 29 anos, seguidos entre adultos entre 20 a 25 anos; (ii) Américo 

Brasiliense, população masculina e feminina predominantes entre 20 a 25 anos, seguidos entre 

adultos entre 25 a 29 anos; (iii) Rincão, população masculina predominante de jovens entre 10 

a 14 anos, seguidos entre faixa etária entre 15 a 19 anos e população feminina predominante 

entre 25 a 29 anos seguida de jovens entre as faixas de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos, em igual 

número ; e (iv) Santa Lúcia, população masculina predominante de adultos entre 20 a 24 anos, 

seguidas entre 25 a 29 anos de idade e por fim, população feminina adulta entre 24 a 29 anos 

e jovens entre 10 a 14 anos de idade. 

 

Gráfico 7.2-2 – População residente, por grupos de idade, segundo os municípios e o 

sexo (AID). 

  

Américo  Brasiliense Araraquara 
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Rincão Santa Lúcia 

Fonte: IMP/SEADE, 2019. 

 

Conforme Censo Demográfico IBGE, a AII deste estudo apresenta sua taxa de analfabetismo  

(2000-2010) acima do índice em relação ao Estado de São Paulo, demonstrando resultados 

desfavoráveis comparativamente. Este cenário, apresenta indicadores ainda mais negativos, 

se comparado a situação dos municípios presentes da AID, com exceção ao município de 

Araraquara. 

Gráfico 7.2-3: Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais - Censo 

Demográfico (Em %) 

 

Fonte: IMP/SEADE, 2019. 

Considerada as taxas de evasão escolar do ensino fundamental e médio, de maneira geral 

observa-se que tanto a AII (RA12) quanto os municípios integrantes da AID, vem 

significativamente melhorando se comparado o período de 10 anos. Em 2010, relativo ao 

ensino fundamental, o índice da AII demonstra taxa positiva se comparado ao estado. Da 

mesma forma, a AID possui taxas favoráveis tanto em relação a AII em si, quanto a média 

estadual. Já em relação a evasão escolar no ensino médio, ainda em 2010, destaca-se 

negativamente o município de Rincão com índice próximo a 8%, bem acima das taxas 

apresentadas tanto a AII (4,4%), quanto a médio estadual (4,5%), sendo o percentual de alunos 

que abandonaram a escola antes da avaliação final ou que não preencheram os requisitos 
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mínimos em frequência previstos em legislação, em relação ao total de alunos matriculados no 

fim do ano letivo (SEADE, 2019). 

Gráfico 7.2-4: Taxa de Abandono – Evasão escolar ensino Fundamental e Médio (2000-

2010) 

 

Fonte: IMP/SEADE, 2019. 

Em relação aos domicílios particulares permanentes e registrados na AII e AID do estudo, 

notam-se uma aproximação entre a RA12 e o estado de  São Paulo, diante a concentração de 

domicílios urbanos proporcionalmente próximo aos 95% em relação aos seus totais. 

Notadamente, os municípios de Américo Brasiliense e Araraquara – ambas acima da média 

estadual) são os que mais concentram suas residências nas respectivas áreas urbanas, 

seguido de Santa Lúcia e Rincão. 

Tabela 7.2-6  – Total de Domicílios Particulares Permanentes – Rural e Urbano (2010) 

Localidades Urbano Rural TOTAL 

Américo Brasiliense 10.205 99,23% 79 0,77% 10.284 

Araraquara 67.034 97,50% 1.716 2,50% 68.750 

Rincão 2.550 81,86% 565 18,14% 3.115 

Santa Lúcia 2.283 94,73% 127 5,27% 2.410 

Região Administrativa Central 12 (AII) 289.029 95,32% 14.200 4,68% 303.229 

Total do Estado de São Paulo 12.344.236 96,24% 482.917 3,76% 12.827.153 

Fonte: IMP/SEADE, 2019. 
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7.2.3.2. ADA 

Destaca-se que na ADA do empreendimento, não foram registradas intervenções diretas em 

domicílios e/ou edificações (construções e benfeitorias), bem como a necessidade de remoção 

e reassentamento de população residente. 

Conforme projeto apresentado e capítulo inerente a descrição de  Uso e Ocupação do Solo, a 

duplicação ocorrerá em sua maior parte dentro da FD atual, ou seja, as áreas adicionais além 

da faixa de domínio existente a serem desapropriadas para implantação da duplicação e seus 

dispositivos, ocupam apenas parcelas atualmente ocupadas por plantio de cana-de-açúcar e 

seus aceiros, áreas antropizadas, bem como faixas de acesso a propriedades (ex: clube 

náutico, posto de combustível). 

 

Indicadores Sociais 

No que tange às condições de vida da população, são abordados os indicadores sociais 

amplamente utilizados para se aferir e avaliar as condições voltadas aos municípios e seus 

habitantes – informações obtidas junto a Fundação Seade, como:  

(i) Índice de Desenvolvimento Humano- Municipal - IDH-M (PNUD);  

(ii) Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS e (iii);  

(iii) Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano- Municipal - IDH-M  

O IDH-M foi desenvolvido pelo PNUD Brasil em conjunto com o IPEA e a Fundação João 

Pinheiro a partir das informações coletadas no universo dos três últimos censos demográficos 

realizados pelo IBGE em 1991, 2000 e 2010 abordando e adaptando a metodologia voltadas 

as três dimensões do IDH Global: longevidade, educação e renda, incluindo a base de dados 

da malha municipal 2010. Neste contexto, o IDH-M, foi desenvolvido considerando: (i) Vida 

longa e saudável – medida pela expectativa de vida ao nascer, calculada pelo método indireto 

demonstrando o número médio de anos que uma pessoa nascida em determinado município 

viveria a partir do nascimento (de acordo com padrões de mortalidade) formando assim o IDH-

M Longevidade; (ii) Acesso ao conhecimento - medido por meio de dois indicadores: a 

escolaridade da população adulta é medida pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais 

de idade com ensino fundamental completo - tem peso 1. O fluxo escolar da população jovem 

é medido pela média aritmética do percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola, 

do percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental, 

do percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de 

jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo - tem peso 2. A medida acompanha a 

população em idade escolar em quatro momentos importantes da sua formação. A média 

geométrica desses dois componentes resulta no IDH-M Educação; e (iii) Padrão de vida é 

medido pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média dos residentes de determinado 

município. É a soma da renda de todos os residentes, dividida pelo número de pessoas que 

moram no município – inclusive crianças e pessoas sem registro de renda formatando o IDH-

M Renda. Com base em cálculos (média geométrica) aplicadas aos três IDH-Ms, consubstancia 

o IDH-M como um todo, conforme apresentada na respectiva tabela. 
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Tabela 7.2-7   – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M / (AID) 

Localidades 1991 2000 2010 

Américo Brasiliense 0,527 0,658 0,751 

Araraquara 0,607 0,742 0,815 

Rincão 0,501 0,634 0,734 

Santa Lúcia 0,445 0,669 0,737 

Total do Estado de São Paulo 0,578 0,702 0,783 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, consulta realizada em abril de 2019. IMP/SEADE, 

2019. 

Assim, a leitura do IDH-M é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior 

o desenvolvimento humano de uma unidade federativa, município, região metropolitana ou 

UDH variando de (i) 0 a 0,499 como “muito baixo”; (ii) 0,500 a 0,599 “baixo”; (iii) 0,600 a 0,699 

como “médio”; (iv) 0,700 a 0,799 “alto” e por fim, (v)  0,800 a 1 como “muito alto”. 

Neste contexto, conforme apresentado na tabela acima, nota-se gradual melhoria no referido 

índice, considerando os municípios da AID, acompanhando a tendência estadual. Em 2010, 

apenas o município de Araraquara se enquadrava na variável “muito alto” enquanto as demais 

consideradas como “alto”. Ainda, em 2010, em relação ao estado de São Paulo, o ranking 

municipal de IDH-M registrava-se: (i) Américo Brasiliense – 219ª posição; (ii) Araraquara – 7ª 

posição; (iii) Rincão – 356ª posição e, por fim, (iv) Santa Lúcia - 330ª posição. 

 

Índice Paulista de Responsabilidade Social - IPRS 

Ainda no contexto de indicadores voltados a análise geral da região de inserção do 

empreendimento, em 2001, a Fundação SEADE, desenvolveu o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social - IPRS, instrumento cujo objetivo baseia-se em uma leitura social de 

determinada região de maneira ágil no sentido de se estabelecer suas políticas públicas a 

serem implementadas pelos municípios, frente a realidade social atual, ou seja, com a 

perspectiva de melhoria de qualidade de vida à população estabelecendo assim, o grau de 

desenvolvimento humano inerentes aos municípios paulistas. Desta forma, segundo o SEADE 

o IPRS deve traçar um retrato detalhado do Estado de São Paulo em termos de 

desenvolvimento humano, compartilhando com o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

havendo o entendimento de que este processo complexo deve considerar, ao lado dos 

aspectos econômicos, as dimensões relativas à vida social e à qualidade de vida dos 

indivíduos, aferindo-se o estágio de desenvolvimento dos municípios nas dimensões renda, 

escolaridade e longevidade.  

Ao longo de sua existência, desde sua primeira versão (versão atual – oitava -  2014), a 

metodologia de elaboração do IPRS vem sendo aprimorada, de maneira a incorporar variáveis, 



RAP | RODOVIA DOS CALÇADOS (DUPLICAÇÃO KM 48+100 AO KM 77+100) 

Ponte Ambiental 209 

tipologia e estruturas de análise coerentes com as condições particulares e diversificadas 

voltadas aos municípios paulistas, preservando-se as três dimensões estudadas. 

Em síntese, o indicador é formado por: 

− Indicador de Riqueza Municipal – composto por quatro variáveis: (i) consumo anual de 

energia elétrica por ligação residencial; (ii) consumo de energia elétrica na agricultura, 

no comércio e nos serviços por ligação nessas classes de consumidores; (iii) valor 

adicionado fiscal per capita; e (iv) remuneração média dos empregados com carteira 

assinada e do setor público, sendo seus pesos definidos via modelo de análise fatorial, 

transformadas em escala padronizadas que varia entre 0 e 100. 

− Indicador de Longevidade – composto por quatro taxas de mortalidade específicas a 

determinadas faixas etárias: (i) perinatal - fetos e crianças de zero a seis dias; (ii) infantil 

- de zero a um ano; (iii) de pessoas de 15 a 39 anos; e (iv) de pessoas de 60 a 69 anos. 

Da mesma forma, o indicador sintético de longevidade é o resultado da combinação 

dessas quatro variáveis, sendo que o peso de cada uma delas foi obtido por meio de 

modelo estatístico de análise fatorial, com a respectiva transformação do indicador em 

uma escala que varia de 0 a 100. 

− Indicador de Escolaridade considera-se: (i) taxa de atendimento escolar na faixa de 4 

a 5 anos, em resumo, que reflete o esforço municipal em busca do acesso universal à 

educação infantil; (ii e iii) etapa do ensino fundamental, adotaram-se medidas diretas 

da qualidade da educação oferecida pelo sistema público, aferidas pela Prova Brasil e 

médias voltadas ao alunos do 5º e 9º ano, respectivamente ; e, (iii) para o ensino médio, 

emprega-se a taxa de distorção idade-série, que dimensiona o atraso escolar relativo 

ao fluxo tanto no ensino médio quanto no fundamental. Portanto, a escolaridade é o 

resultado da combinação de quatro variáveis e o peso de cada uma delas foi obtido 

por meio de análise fatorial. O indicador final é expresso em uma escala que varia de 

0 a 100. 

 

A seguir são apresentadas as variáveis selecionadas e respectivas contribuições para o 

indicador sintético, segundo dimensões do IPRS (SEADE, 2014) e sua estrutura de ponderação 

utilizada. 
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Figura 7.2-6: Variáveis selecionadas – dimensões IRPS. 

 

Fonte: SEADE, 2014. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 

Neste contexto, o IPRS sintetiza as três dimensões que o compõem, agrupando os municípios 

paulistas segundo a similaridade de suas situações formatando-se assim uma análise de 

agrupamentos sendo identificados cinco grupos de municípios, conforme demonstrado abaixo. 

Quadro 7.2-1: Critérios adotados para a formação dos grupos de municípios do IPRS. 

Grupos  Categorias 

Grupo 1 Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade  

Grupo 2 Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade  
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Grupos  Categorias 

Grupo 3 Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade  

Grupo 4 Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade  

Grupo 5 Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade  

Fonte: SEADE, 2014. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS.  http://indices-

ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/metodologia.pdf. 

Resultante da composição do IPRS, segundo período 2008-2012, são apresentados os 

parâmetros3  sob a qual são analisados os perfis municipais e suas respectivas categorias. 

 

  

                                                

 

 

3   O IPRS, diferentemente de índices baseados em critérios normativos, é um indicador relativo, isto é, seus parâmetros 

norteadores são definidos a partir dos próprios dados que lhe dão origem. Em outras palavras, as categorias – baixa, média e alta 

– que caracterizam os grupos de municípios são estabelecidas segundo a realidade dos 645 municípios paulistas no ano em 

análise. Por exemplo, para um município ser classificado como de alta escolaridade, em 2008, a configuração dos componentes 

do indicador sintético de escolaridade necessária era representada pelo escore igual ou superior a 46. Assim, todos os municípios 

que obtivessem, no mínimo, esse escore seriam considerados de alta escolaridade. Já em 2012, a distribuição dos dados mostrou 

que, para serem incluídos no grupo de alta escolaridade, os municípios teriam que atingir o escore igual ou superior a 57, e não 

mais 46. Esse novo valor indica que o cenário considerado bom em 2008 já foi superado por muitas localidades, em 2012, e as 

que se destacam em escolaridade já se distanciaram, em muito, dos níveis anteriores. (Metodologia IPRS - Versão 2014, SEADE) 
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Quadro 7.2-2: Parâmetros para a classificação dos municípios, por dimensões do IPRS, 

segundo categorias Estado de São Paulo. 

Categoria Ano Dimensões 

Riqueza 

Municipal 

Longevidade Escolaridade 

Baixa 2008 Até 36 Até 64 Até 40 

2010 Até 39 Até 65 Até 49 

2012 Até 40 Até 66 Até 53 

Média  2008 - 65 a 67 41 a 45 

2010 - 66 a 68 50 a 53 

2012 - 67 a 69 54 a 56 

Alta 2008 37 e mais 68 e mais 46 e mais 

2010 40 e mais 69 e mais 54 e mais 

2012 41 e mais 70 e mais 57 e mais 

Fonte: SEADE, 2014. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. http://indices-

ilp.al.sp.gov.br/view/pdf/iprs/metodologia.pdf. 

Segundo SEADE, no Estado de São Paulo em 2012, a distribuição dos 645 municípios 

paulistas pelas categorias do IPRS mostra que 70 pertencem ao Grupo 1, 82 ao Grupo 2, 194 

ao Grupo 3, 206 ao Grupo 4 e 93 ao Grupo 5. O município de Itaí, pertence ao Grupo 2, 

representada por 12,7% deste total. 

Figura 7.2-7: Quantidade de Município por Grupos do IPRS  

 

Fonte: SEADE, 2014. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 
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No contexto da AII (RA12), de acordo com relatório específico gerado pela Fundação SEADE 

em 2014, a região exibe “nível de escolaridade superior à média estadual e de riqueza 

municipal abaixo do apontado pelo Estado de São Paulo”.  

Ainda de acordo com o relatório supracitado, acerca do “indicador de longevidade, a RA12 

iguala-se ao Estado. De acordo com o ranking de cada indicador sintético, a região situava-se, 

em 2014, na 5ª  colocação em escolaridade e na 8ª  nas outras duas dimensões do IPRS, entre 

as 16 RA’s do Estado”.  

O indicador agregado de riqueza municipal da RA12 manteve a tendência de crescimento 

percebida desde 2008 e, igualando-se ao movimento registrado pelo Estado, apresentou, entre 

2012 e 2014, acréscimo de um ponto em seu índice – passando de 41 para 42 pontos. Ainda 

assim, continua abaixo da média estadual (47), situando-se na 8ª  posição no ranking dessa 

dimensão, entre as regiões do Estado. Nenhum município da RA registrou escore superior à 

média estadual. Apesar dos municípios exibirem escore abaixo da média estadual nesta 

dimensão, alguns municípios integrantes da RA12 apresentaram crescimento superiores ao 

estado, a exemplo de Américo Brasiliense. 

Considerando o indicador Longevidade, conforme análise apontada pela Fundação SEADE, 

de 2012 a 2014, a RA12 registrou “ganho de um ponto no indicador agregado de longevidade 

do IPRS – melhor desempenho do que o verificado pelo conjunto do Estado. Com isso, a região 

conseguiu igualar-se à média estadual (70) no período”.  

Sobre o mesmo período, o indicador agregado de escolaridade da RA aumentou um ponto  (58 

para 59), permanecendo acima da média estadual, que obteve acréscimo de dois pontos e 

atingiu 54 pontos. A despeito do menor incremento, a região continuou a registrar melhores 

resultados do que o Estado nessa dimensão.  No entanto, dos municípios integrantes da RA12, 

alguns apresentaram progresso neste quesito, e em contrapartida, o município de Santa Lúcia 

apresentou um dos piores índices no contexto da Região Administrativa Central. 
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Figura 7.2-8: IPRS / AII – Região Administrativa Central (RA12) 

 

 

Fonte: SEADE, 2014. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 

 

Figura 7.2-9: IPRS / AII – Riqueza, Longevidade e Escolaridade (2014). 
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  Fonte: SEADE, 2014. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. 

 

De forma a apresentar os indicadores voltados aos municípios da AID, são elencadas em 

sequência, os respectivos índices municipais (2014). De toda AID, apenas o município de 

Araraquara enquadra-se no Grupo 1. Neste contexto, em síntese: 

▪ Américo Brasiliense (G4): destaca-se pelo rebaixamento do grupo 3 em 2012 para 

grupo 4 em 2014, considerado como município com baixo nível de riqueza e com 

deficiência em escolaridade se comparada a média estadual. 

− Síntese Fundação SEADE: “na esfera do IPRS, o município registrou avanços nos 

indicadores agregados de riqueza e longevidade, em oposição à queda do indicador 

de escolaridade. Em relação aos indicadores sociais, o escore de longevidade 

manteve-se acima do nível médio do Estado, enquanto o de escolaridade situou-se 

abaixo da média estadual, em 2014”; 

 

   

Américo Brasiliense – Grupo 4   
 

▪ Araraquara (G1): destaca-se pelo bom desempenho e indicadores sociais 

considerados. 
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− Síntese Fundação SEADE: “no contexto do IPRS, o município registrou avanços em 

todas as dimensões. Considerando os indicadores sociais, o escore de longevidade 

permaneceu abaixo do nível médio estadual, enquanto o de escolaridade manteve-se 

acima da média do Estado, em 2014”; 

 

 
  

Araraquara – Grupo 1   
 

▪ Santa Lúcia (G4): da mesma forma que Américo Brasiliense possui indicadores com 

baixo desempenho: riqueza e educação. 

− Síntese Fundação SEADE: “o município registrou avanços no indicador de riqueza, 

manteve estável seu escore de longevidade e decresceu o de escolaridade. Quanto 

aos indicadores sociais, o escore de longevidade manteve-se acima da média do 

Estado, e o de escolaridade permaneceu abaixo da média estadual, em 2014”; 

 

   

Santa Lúcia – Grupo 4   
 

▪ Rincão (G4): tanto em 2012 quanto em 2014 manteve-se no grupo que agrega os 

municípios com baixos níveis de riqueza e indicadores de longevidade e escolaridade 

insatisfatórios. 

− Síntese Fundação SEADE: “o município teve seus indicadores agregados de 

longevidade e escolaridade decrescentes, em oposição ao melhor desempenho na 
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riqueza. No que se refere a indicadores sociais, os níveis de longevidade e de 

escolaridade mantiveram-se abaixo da média do Estado no período”. 

 

   

Rincão – Grupo 5   
 

 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS 

Conforme destacado anteriormente, neste tópico, são abordados também os resultados 

demonstrados pelo SEADE conforme indicador denominado como Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social - IPVS, baseado em informações derivadas do Censo 2000, e segundo 

a própria instituição: “Indicador de desigualdade social e pobreza intramunicipal, em cada setor 

censitário...o IPVS é uma tipologia que classifica os municípios do Estado de São Paulo em 

grupos de vulnerabilidade social a partir de uma combinação entre as dimensões demográfica 

e socioeconômica e, examinar as condições de vida da população exige ter informação não 

apenas sobre a renda, mas também sobre a escolaridade, a saúde, as condições de inserção 

no mercado de trabalho, o acesso aos serviços prestados pelo Estado e as oportunidades de 

mobilidade social...”. 
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Figura 7.2-10: Resumo das variáveis componentes do IPVS, segundo dimensões 

adotadas / SEADE. 

 

Fonte: SEADE, 2010. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. 

Ainda, a metodologia estabelecida considera em sua fonte, a malha de setores censitários do 

Estado de São Paulo, que passou de 49.299 setores, em 2000, para 66.096, em 2010 

incorporando-se ao indicador de renda domiciliar per capita, a situação do setor censitário como 

aglomerado subnormal (favela) e sua localização (urbana ou rural) comparativamente aos 

censos realizados. Desta forma, segundo metodologia SEADE, foi definido um modelo de 

análise fatorial aplicado aos dados, o que permitiu a operacionalização das dimensões 

socioeconômica e demográfica em dois indicadores sintéticos. A partir desses  dois indicadores 

sintéticos construíram-se os novos grupos do IPVS, sendo que o grupo de alta vulnerabilidade 

foi segmentado em dois grupos: alta vulnerabilidade (setores urbanos) e alta vulnerabilidade 

(setores rurais), constituindo-se, assim, sete grupos de vulnerabilidade social (SEADE / IPVS, 

2010).  

Deste universo em 2010, o IPVS classifica 59.773 setores censitários sendo:  Grupo 1: 

Baixíssima vulnerabilidade; Grupo 2: Vulnerabilidade muito baixa; Grupo 3: Vulnerabilidade 

baixa; Grupo 4: Vulnerabilidade média; Grupo 5: Vulnerabilidade alta (urbanos); Grupo 6: 

Vulnerabilidade muito alta (aglomerados subnormais) e Grupo 7: Vulnerabilidade alta (rurais).  

No contexto da AID, conforme análise do IPVS, destacam-se: 
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Quadro 7.2-3: IPVS conforme AID – Américo Brasiliense. 

Localidade Grupos / 

IPVS 

Habitantes 

e (% do 

total) 

Síntese SEADE 

Américo 

Brasiliense 

2 (muito baixa) 6.387 (18,5%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.433 e em 8,3% 

deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 

relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos 

de 30 anos representavam 10,0%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 9,4% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 6,4% do total da população desse 

grupo. 

3 

(vulnerabilidade 

baixa) 

8.806 (25,6%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.898 e em 

15,5% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. 

Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com menos 

de 30 anos representavam 21,1%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 24,4% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 10,0% do total da população desse 

grupo. 

4 

(vulnerabilidade 

média - setores 

urbanos) 

12.045 (35%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.786 e em 

16,5% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. 

Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 45 anos e aqueles com menos 

de 30 anos representavam 14,0%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 9,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 8,4% do total da população desse 

grupo. 

5 

(vulnerabilidade 

alta - setores 

urbanos) 

7.205 (20,9%). Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.547 e em 

21,2% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. 

Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 40 anos e aqueles com menos 

de 30 anos representavam 22,9%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 19,6% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 10,6% do total da população desse 

grupo. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade, 2010. 
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Quadro 7.2-4: : IPVS conforme AID – Araraquara. 

Localidade Grupos / 

IPVS 

Habitantes 

e (% do 

total) 

Síntese SEADE 

Araraquara 1 (baixíssima 

vulnerabilidade):  

9.271 (4,5%). Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$5.512 e em 2,3% 

deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 

relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos 

de 30 anos representavam 18,7%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 25,2% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 4,6% do total da população desse 

grupo. 

2 

(vulnerabilidade 

muito baixa):  

117.934 

(57,0%) 

Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.921 e em 7,2% 

deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com 

relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 51 anos e aqueles com menos 

de 30 anos representavam 9,0%. Dentre as mulheres chefes de 

domicílios 9,0% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 5,5% do total da população desse 

grupo. 

3 

(vulnerabilidade 

baixa) 

41.483 

(20,1%) 

Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.207 e em 

12,1% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 19,9%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 20,8% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 8,9% do total da população desse 

grupo. 

4 

(vulnerabilidade 

média - setores 

urbanos) 

24.215 

(11,7%) 

Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.643 e em 

19,7% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 12,2%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 10,4% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 8,6% do total da população desse 

grupo. 

5 

(vulnerabilidade 

alta - setores 

urbanos) 

12.174 (5,9%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.412 e em 

25,6% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 18,7%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 18,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 
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Localidade Grupos / 

IPVS 

Habitantes 

e (% do 

total) 

Síntese SEADE 

menos de seis anos equivalia a 10,8% do total da população desse 

grupo. 

7 

(vulnerabilidade 

alta - setores 

rurais) 

1.710 (0,8%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.154 e em 

38,2% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 7,6%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 9,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 7,3% do total da população desse 

grupo. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade, 2010. 

 

Quadro 7.2-5 : IPVS conforme AID – Rincão. 

Localidade Grupos / 

IPVS 

Habitantes 

e (% do 

total) 

Síntese SEADE 

Rincão 2 

(vulnerabilidade 

muito baixa):  

2.492 (23,9%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$2.223 e em 

13,4% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 51 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 9,2%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 8,9% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 6,1% do total da população desse 

grupo. 

3 

(vulnerabilidade 

baixa) 

1.497 (14,4%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.442 e em 

24,4% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 21,3%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 22,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 12,0% do total da população desse 

grupo. 

4 

(vulnerabilidade 

média - setores 

urbanos) 

4.673 (44,9%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.749 e em 

22,1% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 48 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 13,8%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 13,8% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 
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Localidade Grupos / 

IPVS 

Habitantes 

e (% do 

total) 

Síntese SEADE 

menos de seis anos equivalia a 8,8% do total da população desse 

grupo. 

5 

(vulnerabilidade 

alta - setores 

urbanos) 

1.532 (14,7%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.780 e em 

24,8% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 16,0%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 17,1% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 9,2% do total da população desse 

grupo. 

7 

(vulnerabilidade 

alta - setores 

rurais) 

220 pessoas 

(2,1% do total 

Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.568 e em 

42,9% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 19,6%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 25,0% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 14,1% do total da população desse 

grupo. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade, 2010. 

 

Quadro 7.2-6 : IPVS conforme AID – Santa Lúcia. 

Localidade Grupos / 

IPVS 

Habitantes 

e (% do 

total) 

Síntese SEADE 

Santa Lúcia 3 

(vulnerabilidade 

baixa) 

259 (3,1%) Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.372 e em 

17,6% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 45 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 13,2%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 14,3% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 8,5% do total da população desse 

grupo. 

4 

(vulnerabilidade 

média - setores 

urbanos) 

6.743 

pessoas 

(81,8% do 

total). 

Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.983 e em 

15,6% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 13,2%. Dentre as mulheres chefes 
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Localidade Grupos / 

IPVS 

Habitantes 

e (% do 

total) 

Síntese SEADE 

de domicílios 10,6% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 8,5% do total da população desse 

grupo. 

5 

(vulnerabilidade 

alta - setores 

urbanos) 

: 1.011 

pessoas 

(12,3% d 

Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.470 e em 

26,9% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 21,5%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 15,4% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 12,1% do total da população desse 

grupo. 

7 

(vulnerabilidade 

alta - setores 

rurais) 

235 pessoas 

(2,8% do 

total). N 

Rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.764 e em 

22,0% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles com 

menos de 30 anos representavam 5,1%. Dentre as mulheres chefes 

de domicílios 0,0% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 8,5% do total da população desse 

grupo. 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade, 2010. 

 

7.2.4. Estrutura Produtiva e de Serviços (atividades econômicas) 

Neste item são tratadas as informações pertinentes ao setor produtivo do da RA12 (AII) e 

respectiva AID – município interceptados - bem como questões relacionadas a empregos 

formais e perfil econômico que refletem a distribuição destes setores e as atividades 

econômicas presentes na área de influência. 

Conforme observado, a AII do presente estudo, apresenta característica específica em relação 

ao estado de São Paulo, quando se trata dos setores econômicos e geradores de empregos 

formais, de acordo com dados apresentados do período de 2000 a 2017 (SEADE, 2019). 

Notadamente, em termos percentuais voltado tanto ao setor da “Construção” quanto ao 

“Comércio Atacadista e Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos Automotores e 

Motocicletas”, os dados apresentam uma semelhança quanto a predominância no efetivo 

registrados. Ainda, as maiores variações são observadas nos setores “Agricultura, Pecuária, 

Produção Florestal, Pesca e Aquicultura” e “Indústria” comparativamente ao estado,  

demonstrando a vocação voltada  a agricultura e respectiva industrialização da região em si, 

variando em aproximadamente em 16%, ambas se comparadas ao total de empregos 

formalizados em 2017. Já no setor de “Serviços” há uma inversão próxima ao mesmo 

percentual, porém, indicando uma forte contribuição no âmbito estadual (55,5%). 
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Ainda sobre a AII, verificou-se no período apresentado, uma diminuição na formalização de 

empregos no setor agropecuário registrado entre 2000 e 2017 em aproximadamente 10,5% 

equivalente a 8.112 em termos absolutos. Em contrapartida, no mesmo período foi registrado 

um aumento de mais de 88 mil empregos voltados aos setores de comércios/serviços 

aumentando suas participações em aproximadamente 10% em relação ao total de empregos 

gerados passando de 85 mil (2000) a 173 mil (2017). 

Em síntese, voltado a AII, nota-se uma diminuição na participação do setor agropecuário na 

RA12, considerando o recorte temporal no período indicado de 18,8% a 8,3%, bem como 

sensível declínio na participação dos empregos formais gerados na indústria, 28% a 27,8%. Já 

aos demais setores, observa-se um aumento exponencial, sendo: (i) construção de 3,2% a 

3,5%; (ii) comércio atacadista de 16,3% a 20,4% e, por fim, (iii) serviços de 33,8% a 40%. 
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Tabela 7.2-8   – Empregos Formais (por setores) e respectivas participações (%). 

Localidades Períodos Empregos 
Formais 

Empregos Formais 
da Agricultura, 

Pecuária, Produção 
Florestal, Pesca e 

Aquicultura 

Empregos 
Formais da 
Indústria 

Empregos Formais 
da Construção 

Empregos Formais 
do Comércio 
Atacadista e 

Varejista e do 
Comércio e 

Reparação de 
Veículos 

Automotores e 
Motocicletas 

Empregos 
Formais dos 

Serviços 

Total Setor (%) Total 
Setor 

(%) Total Setor (%) Total Setor (%) Total 
Setor 

(%) 

Américo 

Brasiliense 

2000 3608 1333 36,9% 780 21,6% 192 5,3% 415 11,5% 888 24,6% 

2005 5382 1896 35,2% 1221 22,7% 180 3,3% 720 13,4% 1365 25,4% 

2010 7764 2491 32,1% 1847 23,8% 428 5,5% 1237 15,9% 1761 22,7% 

2015 8601 85 1,0% 4281 49,8% 678 7,9% 1211 14,1% 2346 27,3% 

2017 9443 88 0,9% 4184 44,3% 672 7,1% 1231 13,0% 3268 34,6% 

Araraquara 2000 41361 3916 9,5% 7066 17,1% 2624 6,3% 8669 21,0% 19086 46,1% 

2005 52081 5636 10,8% 9423 18,1% 1646 3,2% 11951 22,9% 23425 45,0% 

2010 67259 1008 1,5% 16664 24,8% 4229 6,3% 16125 24,0% 29233 43,5% 

2015 75143 957 1,3% 16340 21,7% 3542 4,7% 16989 22,6% 37315 49,7% 

2017 72525 1018 1,4% 14776 20,4% 2694 3,7% 16254 22,4% 37783 52,1% 
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Localidades Períodos Empregos 
Formais 

Empregos Formais 
da Agricultura, 

Pecuária, Produção 
Florestal, Pesca e 

Aquicultura 

Empregos 
Formais da 
Indústria 

Empregos Formais 
da Construção 

Empregos Formais 
do Comércio 
Atacadista e 

Varejista e do 
Comércio e 

Reparação de 
Veículos 

Automotores e 
Motocicletas 

Empregos 
Formais dos 

Serviços 

Total Setor (%) Total 
Setor 

(%) Total Setor (%) Total Setor (%) Total 
Setor 

(%) 

Rincão 2000 932 490 52,6% 237 25,4% 6 0,6% 115 12,3% 84 9,0% 

2005 1317 503 38,2% 223 16,9% - 0,0% 134 10,2% 457 34,7% 

2010 1523 426 28,0% 314 20,6% - 0,0% 126 8,3% 647 42,5% 

2015 1615 319 19,8% 353 21,9% 6 0,4% 189 11,7% 748 46,3% 

2017 1470 291 19,8% 238 16,2% 42 2,9% 151 10,3% 748 50,9% 

Santa Lúcia 2000 1568 356 22,7% 29 1,8% 18 1,1% 35 2,2% 1130 72,1% 

2005 823 390 47,4% 30 3,6% 13 1,6% 95 11,5% 295 35,8% 

2010 760 84 11,1% 48 6,3% 213 28,0% 80 10,5% 335 44,1% 

2015 626 151 24,1% 42 6,7% 10 1,6% 94 15,0% 329 52,6% 

2017 652 138 21,2% 22 3,4% 32 4,9% 98 15,0% 362 55,5% 

2000 171186 32121 18,8% 47925 28,0% 5464 3,2% 27891 16,3% 57785 33,8% 
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Localidades Períodos Empregos 
Formais 

Empregos Formais 
da Agricultura, 

Pecuária, Produção 
Florestal, Pesca e 

Aquicultura 

Empregos 
Formais da 
Indústria 

Empregos Formais 
da Construção 

Empregos Formais 
do Comércio 
Atacadista e 

Varejista e do 
Comércio e 

Reparação de 
Veículos 

Automotores e 
Motocicletas 

Empregos 
Formais dos 

Serviços 

Total Setor (%) Total 
Setor 

(%) Total Setor (%) Total Setor (%) Total 
Setor 

(%) 

Região 

Administrativa 

Central 

2005 217833 35937 16,5% 60870 27,9% 5055 2,3% 40052 18,4% 75919 34,9% 

2010 264116 22022 8,3% 81847 31,0% 10957 4,1% 54305 20,6% 94985 36,0% 

2015 292697 26034 8,9% 83433 28,5% 11423 3,9% 58827 20,1% 112980 38,6% 

2017 287806 24009 8,3% 80002 27,8% 10051 3,5% 58759 20,4% 114985 40,0% 

Total do Estado 

de São Paulo 

2000 8049213 312872 3,9% 1934567 24,0% 308921 3,8% 1320396 16,4% 4172457 51,8% 

2005 9760764 336138 3,4% 2292927 23,5% 331394 3,4% 1828451 18,7% 4971854 50,9% 

2010 12873605 329399 2,6% 2757559 21,4% 666425 5,2% 2484504 19,3% 6635718 51,5% 

2015 13697471 329250 2,4% 2514912 18,4% 679475 5,0% 2708901 19,8% 7464933 54,5% 

2017 13128278 329060 2,5% 2326542 17,7% 529786 4,0% 2653512 20,2% 7289378 55,5% 

Fonte: SEADE, 2019. 
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Considerando a AID, com exceção ao município de Américo Brasiliense, nota-se a 

predominância dos empregos gerados nos setores de comércios/serviços demonstrando uma 

importância destes setores nas economias municipais. Em Américo Brasiliense, observa-se 

uma importante contribuição no setor de indústria dado a exemplo da presença da unidade 

sucroalcooleira da Usina Santa Cruz, sendo este setor, responsável pela geração de empregos 

em 2017 em aproximadamente 44% em relação ao total de empregos formais gerados no 

município conforme quadro acima. 

O município de Araraquara possui reconhecido destaque dentre os municípios envolvidos na 

AID, sobretudo no setor de serviços, gerando em 2017, 37.783 empregos formais, 

representando 89,6% deste setor em relação a toda AID. Em termos absolutos, o efetivo 

populacional presente em Araraquara, também colabora sobre a predominância de geração de 

empregos em relação aos demais municípios, ou melhor, denota-se fundamental contribuição 

em relação a cada um dos setores apresentados adiante. No município de Américo Brasiliense, 

destaca-se a participação dos empregos gerados no setor industrial, conforme comentado 

anteriormente. Já em relação a Rincão e Santa Lúcia, destacam-se a geração de empregos no 

setor agropecuário, pois mesmo sendo pouco expressivo em relação ao total registrado na AID 

devido ao contingente populacional ativo presente em Araraquara, observa-se a importância 

no âmbito municipal. 

Tabela 7.2-9: Empregos Formais (por setores) e respectivas participações (%) em 2017 

em relação a AID. 

Localidade Empregos 
Formais 

Empregos 
Formais da 
Agricultura, 

Pecuária, 
Produção 
Florestal, 
Pesca e 

Aquicultura 

Empregos 
Formais da 

Indústria 

Empregos 
Formais da 
Construção 

Empregos 
Formais do 
Comércio 

Atacadista e 
Varejista e do 
Comércio e 

Reparação de 
Veículos 

Automotores e 
Motocicletas 

Empregos 
Formais dos 

Serviços 

Total 
Setor 

(%) Total 
Setor 

(%) Total 
Setor 

(%) Total 
Setor 

(%) Total 
Setor 

(%) 

Américo 

Brasiliense 

9.443 88 5,7% 4.184 21,8% 672 19,5% 1.231 6,9% 3.268 7,8% 

Araraquara 72.525 1.018 66,3% 14.776 76,9% 2.694 78,3% 16.254 91,7% 37.783 89,6% 

Rincão 1.470 291 19,0% 238 1,2% 42 1,2% 151 0,9% 748 1,8% 

Santa Lúcia 652 138 9,0% 22 0,1% 32 0,9% 98 0,6% 362 0,9% 

AID 84.090 1.535 100,0% 19.220 100,0% 3.440 100,0% 17.734 100,0% 42.161 100,0% 

Fonte: SEADE, 2019. 

 



RAP | RODOVIA DOS CALÇADOS (DUPLICAÇÃO KM 48+100 AO KM 77+100) 

Ponte Ambiental 229 

Com base em dados obtidos junto a SEADE, nota-se que em relação ao Produto Interno Bruto 

per Capita (PIB per Capita) registrado no período de 2002 a 2015, tanto na AII quanto em 

Américo Brasiliense e Araraquara (integrantes da AID), houve um aumento exponencial 

considerável – triplicando - acompanhando a tendência estadual. Já em Rincão e Santa Lúcia, 

também registraram um aumento significativo, porém, abaixo do aferido ao estado.  

Observa-se ainda, que a AII referida, representa a apenas 1,73% do PIB registrado em 2015 

em relação ao estado de São Paulo, diminuindo sua partição se considerado os dados 

registrados em 2002. 

Tabela 7.2-10: Produto Interno Bruto (PIB) da AII, AID e estado de São Paulo (2002 a 

2015). 

Localidades Períodos PIB (Em mil reais 

correntes) 

PIB per Capita (Em 

reais correntes) 

Participação no PIB do 

Estado (Em %) 

Américo Brasiliense 2002 158.393,09 5.385,32 0,03 

2005 252.023,97 8.064,51 0,03 

2010 459.374,94 13.345,78 0,04 

2015 759.581,68 20.257,13 0,04 

Araraquara 2002 2.215.718,10 11.818,17 0,43 

2005 2.965.408,66 15.181,69 0,40 

2010 5.474.437,46 26.265,24 0,42 

2015 8.337.723,36 37.962,42 0,43 

Rincão 2002 65.405,71 6.304,17 0,01 

2005 86.934,30 8.339,82 0,01 

2010 124.568,28 11.962,77 0,01 

2015 156.338,95 14.966,39 0,01 

Santa Lúcia 2002 51.553,52 6.505,18 0,01 

2005 60.518,72 7.553,51 0,01 

2010 78.072,22 9.469,04 0,01 

2015 93.815,84 11.148,64 0,00 
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Localidades Períodos PIB (Em mil reais 

correntes) 

PIB per Capita (Em 

reais correntes) 

Participação no PIB do 

Estado (Em %) 

Região Administrativa 

Central 

2002 9.595.534,24 10.975,10 1,85 

2005 12.633.621,06 13.972,66 1,70 

2010 21.685.982,82 22.793,57 1,67 

2015 33.540.582,95 33.837,78 1,73 

Total do Estado de 

São Paulo 

2002 518.878.815,17 13.688,42 100,00 

2005 743.042.944,44 18.954,61 100,00 

2010 1.294.695.988,45 31.406,61 100,00 

2015 1.939.901.907,13 45.065,21 100,00 

Fonte: SEADE, 2019. 

 

No âmbito da AII do presente estudo e dos setores econômicos associados, relativo ao valor 

adicionado4, destacam-se: em 2015, participação expressiva do setor de comércio/serviços 

atingindo o patamar de 66,83%, seguidos pelo setor industrial e agropecuário com 29,73% e 

3,44% respectivamente. Já em 2002, os valores registrados a AII foram 56,09%, 30,92% e 

12,99% seguindo os mesmos setores, ou seja, observou-se uma estabilidade no setor industrial 

e uma diminuição no setor agropecuário. Ainda, notadamente, os valores voltados ao aumento 

do setor de comércio/serviços, representam uma associação direta ao contingente 

populacional presente nas áreas urbanas e seus mercados consumidores e prestação de 

serviços da região administrativa supracitada. 

Neste contexto, conforme dados de 2015 na AID do estudo, os valores associados aos 

municípios integrantes convergem com a predominância no setor de comércio/serviços como 

o setor pujante na economia regional. Em Américo Brasiliense, este setor representava neste 

período, um percentual de 62,57% seguido da indústria com 35,34% e apenas 2,09 no setor 

agropecuário. 

                                                

 

 

4 Valor econômico adicionado ou simplesmente valor adicionado ou, ainda, valor agregado é uma noção que permite medir o valor 

criado por um agente econômico. É o valor adicional que adquirem os bens e serviços ao serem transformados durante o processo 

produtivo. 



RAP | RODOVIA DOS CALÇADOS (DUPLICAÇÃO KM 48+100 AO KM 77+100) 

Ponte Ambiental 231 

Já em relação a Araraquara, o setor de comércio/serviço foi o responsável 77,88% na 

participação municipal complementado por 20,92% no setor industrial e 1,20% na 

agropecuária. Em Rincão, o setor principal, assim como os demais, representava 70,06% 

seguido de 10,18% (indústria) e 19,76% (agropecuária). Por fim, observa-se em Santa Lúcia, 

uma participação significativa em relação ao valor adicionado no setor agropecuário em 

aproximadamente 27%, a mais expressiva entre os municípios envolvidos. 
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Tabela 7.2-11   – Valor Adicionado Total e por setores presentes na AII e AID 

Localidade
s 

Período
s 

Valor 
Adicionado 

Total (Em mil 
reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 

da 
Agropecuári

a (Em mil 
reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 
na Indústria 

(Em mil reais 
correntes) 

Valor 
Adicionado 

dos Serviços 
(Em mil reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 

da 
Administraçã

o Pública 
(Em mil reais 

correntes) 

Participação 
da 

Agropecuári
a no Total 
do Valor 

Adicionado 
(Em %) 

Participaçã
o da 

Indústria 
no Total do 

Valor 
Adicionado 

(Em %) 

Participaçã
o dos 

Serviços 
no Total do 

Valor 
Adicionado 

(Em %) 

Participação 
da 

Administraçã
o Pública no 

Total do 
Valor 

Adicionado 
(Em %) 

Américo 

Brasiliense 

2002 144.586,87 13.581,88 40.792,54 90.212,45 31.311,77  9,39   28,21   62,39   21,66  

2005 227.760,22 16.108,16 69.019,20 142.632,86 47.499,47  7,07   30,30   62,62   20,86  

2010 412.753,47 17.905,74 148.669,96 246.177,78 79.747,89  4,34   36,02   59,64   19,32  

2015 688.501,01 14.382,37 243.290,40 430.828,24 129.665,04  2,09   35,34   62,57   18,83  

Araraquara 2002 1.932.739,86 75.535,74 599.064,51 1.258.139,61 228.727,47  3,91   31,00   65,10   11,83  

2005 2.608.306,57 93.339,02 815.621,89 1.699.345,66 297.998,60  3,58   31,27   65,15   11,42  

2010 4.817.354,26 110.716,49 1.430.350,14 3.276.287,63 553.050,28  2,30   29,69   68,01   11,48  

2015 7.278.111,47 87.064,05 1.522.906,27 5.668.141,15 884.790,79  1,20   20,92   77,88   12,16  

Rincão 2002 63.006,70 26.888,21 5.183,82 30.934,66 11.785,29  42,68   8,23   49,10   18,70  

2005 85.001,23 40.210,51 5.794,38 38.996,34 14.722,28  47,31   6,82   45,88   17,32  

2010 119.159,95 40.942,81 12.962,50 65.254,65 27.564,62  34,36   10,88   54,76   23,13  

2015 148.670,23 29.383,76 15.128,03 104.158,44 40.791,51  19,76   10,18   70,06   27,44  
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Localidade
s 

Período
s 

Valor 
Adicionado 

Total (Em mil 
reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 

da 
Agropecuári

a (Em mil 
reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 
na Indústria 

(Em mil reais 
correntes) 

Valor 
Adicionado 

dos Serviços 
(Em mil reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 

da 
Administraçã

o Pública 
(Em mil reais 

correntes) 

Participação 
da 

Agropecuári
a no Total 
do Valor 

Adicionado 
(Em %) 

Participaçã
o da 

Indústria 
no Total do 

Valor 
Adicionado 

(Em %) 

Participaçã
o dos 

Serviços 
no Total do 

Valor 
Adicionado 

(Em %) 

Participação 
da 

Administraçã
o Pública no 

Total do 
Valor 

Adicionado 
(Em %) 

Santa Lúcia 2002 50.364,17 24.232,48 4.660,96 21.470,73 8.933,49  48,11   9,25   42,63   17,74  

2005 59.687,43 27.496,44 4.526,05 27.664,93 12.289,12  46,07   7,58   46,35   20,59  

2010 76.288,56 26.554,49 7.418,41 42.315,66 21.117,46  34,81   9,72   55,47   27,68  

2015 91.274,28 24.582,50 4.417,26 62.274,53 31.382,20  26,93   4,84   68,23   34,38  

RA12 2002 8.438.791,15 1.096.155,84 2.609.007,56 4.733.627,75 1.008.006,89  12,99   30,92   56,09   11,94  

2005 11.245.154,63 1.226.429,95 3.766.166,49 6.252.558,20 1.340.804,76  10,91   33,49   55,60   11,92  

2010 19.078.132,48 1.251.881,50 6.364.763,16 11.461.487,81 2.385.219,39  6,56   33,36   60,08   12,50  

2015 29.506.805,85 1.014.204,76 8.772.157,51 19.720.443,58 3.817.075,72  3,44   29,73   66,83   12,94  

Estado de  

SP 

2002 430.781.193,23 14.112.139,4

0 

118.210.692,7

4 

298.458.361,07 42.163.485,70  3,28   27,44   69,28   9,79  

2005 619.285.178,45 15.586.855,3

1 

184.335.424,7

8 

419.362.898,36 58.509.175,81  2,52   29,77   67,72   9,45  

2010 1.071.840.401,6

8 

22.631.448,9

0 

290.102.478,0

8 

759.106.474,71 102.652.228,2

5 

 2,11   27,07   70,82   9,58  
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Localidade
s 

Período
s 

Valor 
Adicionado 

Total (Em mil 
reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 

da 
Agropecuári

a (Em mil 
reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 
na Indústria 

(Em mil reais 
correntes) 

Valor 
Adicionado 

dos Serviços 
(Em mil reais 

correntes) 

Valor 
Adicionado 

da 
Administraçã

o Pública 
(Em mil reais 

correntes) 

Participação 
da 

Agropecuári
a no Total 
do Valor 

Adicionado 
(Em %) 

Participaçã
o da 

Indústria 
no Total do 

Valor 
Adicionado 

(Em %) 

Participaçã
o dos 

Serviços 
no Total do 

Valor 
Adicionado 

(Em %) 

Participação 
da 

Administraçã
o Pública no 

Total do 
Valor 

Adicionado 
(Em %) 

2015 1.626.004.207,5

0 

26.323.233,6

3 

356.652.544,0

8 

1.243.028.429,7

8 

164.042.235,2

9 

 1,62   21,93   76,45   10,09  

Fonte: SEADE, 2019. 

 

Conforme apresentado anteriormente (vide Uso e Ocupação do Solo), não haverá intervenções significativas fora da FD considerando a ADA 

do presente estudo. Associada as atividades econômicas descritas acima, apenas áreas de cultura (cana-de-açúcar) e acessos (parciais) a 

propriedades, serão ocupadas pela implantação da duplicação da rodovia em si. Neste contexto, não estão previstas demais interferências 

com atividades industriais e/ou comércios e serviços propriamente ditos. 
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7.2.5. Equipamentos e Serviços Públicos 

7.2.5.1. AII e AID 

 

Saneamento e Energia 

No presente capítulo, são apresentadas de forma a abranger toda a AII e AID, informações e 

dados relevantes acerca da infraestrutura municipal, bem como equipamentos urbanos e/ou 

rurais, voltadas ao atendimento da população em geral. 

Conforme representado no gráfico abaixo, em 2010, o nível de abastecimento de água tanto 

na AII quanto a todo estado, considerando a porcentagem de domicílios particulares 

permanentes urbanos ligados à rede geral de abastecimento de água, tem se evidenciado 

estável ao longo do período abordado quanto a sua abrangência de atendimento, acima dos 

99% (AII) e 97% no Estado de São Paulo, demonstrando sensível melhora em relação as 

décadas anteriores.  

Da mesma forma, o nível de atendimento voltado tanto a coleta de lixo domiciliar quanto ao a 

coleta de esgoto, foram registradas melhorias no período apresentado, considerando a AII e o 

patamar estadual. Ainda, observa-se desta forma, que a coleta de esgoto voltada a RA12, 

possui índice superior comparada ao Estado de São Paulo. 

Gráfico 7.2-5: Nível de Atendimento Saneamento Básico conforme Censo Demográfico 

(%) 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Censo Demográfico. Resultados do 

Universo. Fundação Seade, 2017. 
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Considerando o universo representado pela AID, os municípios envolvidos possuem elevados 

índices em relação ao percentual de atendimento a domicílios particulares permanentes 

urbanos acerca dos serviços voltados ao saneamento básico: abastecimento de água, coleta 

de lixo e coleta de esgoto sanitário, atingindo níveis acima de 99% em 2010. Desta forma, 

resumidamente, relativo ao período 1991-2010 observa-se: (i) Américo Brasiliense manteve 

seus patamares em relação a abastecimento de água e coleta de lixo, e significativa melhora 

no índice voltado a coleta de esgoto sanitário passando de 90,8% em 1991 a 99,51% em 2010; 

(ii) Araraquara apresentou sensível melhora nos três aspectos, destacando a elevação do nível 

de coleta de lixo domiciliar de 96,4% em 1991 a 99,96% dos domicílios atendidos em 2010; (iii) 

Rincão: apresenta índices acima dos 99%, considerando melhora tanto na coleta de lixo quanto 

ao esgotamento sanitário e, por fim, (iv) Santa Lúcia, com destaque a significativa elevação do 

nível de atendimento a coleta de lixo de 95,11% em 1991 a 100% em 2010 e coleta de esgoto 

de 95,83% a 99,96% no mesmo período citado.  

Em pesquisa realizada em abril de 2019, ressalta-se que os municípios de Américo Brasilense, 

Araraquara e Rincão, possuem como instrumento estratégico de planejamento e de gestão 

participativa voltado ao saneamento básico, denominado Plano Municipal de Saneamento 

Básico  (PMSB). 

Já voltado ao tema relativo ao consumo de energia presente na AII, em 2001, a RA12 contava 

com um total de 300.451 unidades consumidoras (comercio/serviços, indústrias, residências, 

rural, iluminação e serviços públicos) com consumo registrado 1.889.711MWh, chegando a 

atingir mais de 43 mil unidades em 2015. Em 2015, a AII passou a contar com mais de 439.160 

unidades e consumo atingindo 3.076.626 MWh, ou seja, representando um aumento de 46% e 

63% respectivamente. Comparativamente, o Estado de São Paulo, no mesmo período registrou 

um aumento de aproximadamente 47% e 48% com base nos mesmos indicadores. De acordo 

com o Censo Demográfico IBGE 2010, o nível de atendimento de energia elétrica da AII foi de 

99,63% (domicílios particulares permanentes com ligação de energia elétrica). 

Na perspectiva de consumo de energia voltada a AID, foram registrados aumentos 

exponenciais quanto ao mercado consumidor, ou melhor, considerando quantidade das 

unidades atendidas em cada município entre 1991 a 2010 e consumo atrelado. Em Américo 

Brasiliense, houve um aumento de aproximadamente 46% de consumidores e 99,60% no 

consumo total. O nível de atendimento registrado em 2010 foi de 99,69%. Em Araraquara, foi 

registrado um aumento de 53% e 65% respectivamente, atingindo 99,4% o nível de 

atendimento considerando os domicílios existentes. Já em Rincão, os aumentos representaram 

39% e 34%, sendo o menor aumento no consumo registrado dentre os municípios da AID – 

nível de atendimento 100%. Por fim, em Santa Lúcia, o aumento de unidades atendidas foi de 

aproximadamente 30% e aumento do consumo em 50%, ou seja, proporcionalmente o menor 

aumento quanto em relação as unidades atendidas. 
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Gráfico 7.2-6: Consumo de energia (total de unidades consumidoras x consumo total 

em MWh) 

 
 

Américo Brasiliense 

Araraquara 

 

 

 

Rincão 

Santa Lúcia 

 

 
 

RA12 

Estado de São Paulo 

Fonte: Fundação Seade, 2017 / Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, 2017. 

 

Saúde 

Com base nos dados obtidos junto ao Ministério da Saúde (DATASUS) e disponibilizados pela 

Fundação SEADE, a AII contava em 2008 com 2.265 leitos de internações (1.424 leitos SUS) 
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pouco acima em relação ao Estado de São Paulo, considerando seus coeficientes (por mil 

habitantes) em 2,43 e 2,38, respectivamente. Observa-se que ao longo do período apurado 

(2008-2016), houve uma sensível queda na quantidade total em relação a disponibilidade de 

leitos, tanto na AII (2.173 leitos) quanto ao Estado de São Paulo (92.617 leitos), refletida em 

seus coeficientes/mil hab: AII (2,18) e ao Estado de São Paulo (2,14). 

Gráfico 7.2-7: Leitos hospitalares (Coeficiente por mil habitantes). 

 

Fonte: Fundação Seade, 2017 / Ministério da Saúde/Secretaria Executiva/Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde – DATASUS, 2019. 

Quanto a AID do estudo, nota-se a ausência de leitos registrados nos municípios de Rincão e 

Santa Lúcia até 2016, conforme dados coletados. Ainda em 2016, neste contexto, observa-se 

alto coeficiente em Américo Brasiliense (6,05) tanto em relação a Araraquara (2,3) quanto a AII 

já abordada. Em Américo Brasiliense, em relação ao total de leitos disponíveis (230), sua 

totalidade corresponde a leitos gerais ou especializados situados em estabelecimentos 

hospitalares públicos ou privados, conveniados ou contratados pelo Sistema Único de Saúde - 

SUS, destinados a prestar atendimento gratuito à população. Em contrapartida, em Araraquara, 

dos leitos disponíveis (509) apenas 37% eram vinculados ao SUS. 

 

Transporte e Sistema Viário 

Na AII, o registro da frota veicular, demostrou um crescimento significativo na quantidade de 

veículos em toda RA12 em aproximadamente 254% no período de 2002 a 2018, passando de 
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292.252 veículos5 a 742.270 no total ficando acima no crescimento proporcional em relação ao 

Estado de São Paulo (aumento de 242%). Neste contexto, foi registrado em 2018, 1,36 veículos 

por habitante voltada a AII e 1,51 veículos por habitante no Estado de São Paulo. 

Ainda observando a AII, a predominância no uso de automóveis sempre esteve como o 

principal modo de transporte no período analisado, sobretudo em 2018 (58,9%), seguido da 

utilização de motocicletas (22%) e micro-ônibus/camionetas (11,7%), sendo que este último, 

juntamente com a pequena frota de ônibus (0,7%)são os responsáveis pelo transporte coletivo 

na região da AII. Por fim, a frota associada a caminhões e reboques, representavam 6,7% em 

relação ao total, no mesmo ano. 

 

Tabela 7.2-12: Frota Veicular Municipal (AII e AID). 

Localidade Período Frota Total de 
Veículos 

Número de Habitantes 
por Total de Veículos 

Américo  Brasiliense 2002 6.746 4,36 

2005 8.910 3,51 

2010 15.108 2,28 

2015 22.455 1,67 

2018 24.497 1,6 

Araraquara 2002 75.155 2,49 

2005 88.532 2,21 

2010 126.931 1,64 

2015 167.855 1,31 

                                                

 

 

5 Frota total de veículos que constam do Sistema Nacional de Estatística de Trânsito. Inclui veículos leves (automóveis, 

motocicletas, microônibus, etc.), ônibus, caminhões, tratores e outros veículos. Segundo a Lei Nº 9.503, de 23 de setembro de 

1997, Capítulo XI, Art. 120, todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o 

órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário. O registro 

de veículos de tração e propulsão humana e de tração animal é competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos 

Municípios, no âmbito de sua circunscrição, conforme redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015. 
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Localidade Período Frota Total de 
Veículos 

Número de Habitantes 
por Total de Veículos 

2018 179.756 1,25 

Rincão 2002 1.820 5,7 

2005 2.269 4,59 

2010 3.505 2,97 

2015 4.892 2,14 

2018 5.478 1,91 

Santa Lúcia 2002 1.456 5,44 

2005 1.871 4,28 

2010 2.822 2,92 

2015 3.842 2,19 

2018 4.162 2,04 

RA12 (AII) 2002 292.252 2,99 

2005 351.875 2,57 

2010 509.673 1,87 

2015 680.303 1,46 

2018 742.270 1,36 

Estado de São Paulo 2002 12.025.242 3,15 

2005 14.176.474 2,77 

2010 20.537.979 2,01 

2015 26.605.041 1,62 

2018 29.057.747 1,51 

Fonte: Departamento Nacional de Trânsito – Denatran. Sistema Nacional de Registro de Veículos – 

Renavam; Sistema Nacional de Estatística de Trânsito – Sinet.Ministério das Cidades, consulta realizada 

em abril de 2019. 
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Na AID, o aumento proporcional entre 2008 e 2018 registrado em cada município, destaca-se 

Américo Brasiliense com acréscimo de aproximadamente 360% passando de 6.746 a 24.497 

veículos, seguido de Rincão (aumento de 301%), Santa Lucia (286%) e Araraquara (239%). 

Neste contexto, em 2018 a AID registrava uma frota de 213.893 veículos, sendo 58,4% de 

automóveis, 23,5% motocicletas, 10,7% micro-onibus; 6,6% de caminhões e reboques, e 

apenas 0,7% voltada a frota de ônibus. 

 

7.2.6. Patrimônio Cultural e Natural e Arqueológico 

 

Considerações Metodológicas 

Foram realizadas pesquisas e consultas a dados bibliográficos no âmbito federal, estadual e 

municipal junto ao (i) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); (ii) 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico – 

CONDEPHAAT e, (iii) Departamento Municipal de Cultura, quando aplicável. 

7.2.6.1. AII, AID e ADA 

No âmbito federal, foram consultadas as plataformas disponíveis junto ao Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) com o intuito de se verificar a existência de 

registros e/ou cadastros acerca da presença de áreas tombadas ou em processo de 

tombamento.  

Com enfoque na AID, foram identificados: 

Quadro 7.2-7: Bens culturais na AID - IPHAN. 

Localidade Item Observação 1 Observação 2 

Araraquara Edificação - Casarão da 

Fazenda Bela Vista e suas 

cercanias, localizado no Projeto 

de Assentamento Bela Vista do 

Chibarro (174. 

Tombamento - Indeferido AID- 

Conjunto Urbano  - Distrito de 

Bueno de Andrada (1759) 

Tombamento - Indeferido AID - 
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Localidade Item Observação 1 Observação 2 

Rincão CNSA: Rincão 016 Sítio litíco unicomponencial a céu 

aberto com presença de material 

arqueológico também em 

profundidade (3.200m2) / Bacia 

Mogi Guaçu 

AID - Próxima a ADA 

CNSA: Rancho Queimado 1 Sítio lito-cerâmico na alta vertente 

do terraço próximo a pequeno canal 

de drenagem do ribeirão 

AID 

CNSA: Rancho Queimado 2 Sítio lito-cerâmico na alta vertente 

do terraço próximo a pequeno canal 

de drenagem do ribeirão 

AID 

CNSA: Rancho Queimado 37 Sítio lito-cerâmico na alta vertente 

do terraço próximo a pequeno canal 

de drenagem do ribeirão 

AID 

CNSA: Mogi 1 Sítio lítico associado ao rio Mogi-

Guaçu, no início da formação do 

terraço, em sua margem esquerda 

caracterizando uma oficina de 

lascamento. Encontra-se em meio a 

pastagem próximo a sede da 

fazenda de criação de gado. 

AID 

Fonte: IPHAN, 2019. / CNSA: Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 

 

Segundo consulta ao Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e 

Turístico – CONDEPHAAT que possui a função de proteger, valorizar e divulgar o patrimônio 

cultural no Estado de São Paulo (Secretaria da Cultura), foram constatados bens culturais 

tombados presentes da AID. Ainda, a consulta foi realizada no âmbito da Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH) que contam com dois Grupos Técnicos. Um deles 

                                                

 

 

6 ZANETTINI ARQUEOLOGIA, Diagnóstico Arqueológico Sistema De Distribuição De Gás Natural (Trecho Araraquara-Guatapará) 

Estado De São Paulo, Março de 2006. 

7 Rancho Queimado 1 a 3: Programa de Diagnóstico Arqueológico do Sistema de Distribuição de Gás Natural Eixo Matão - Luiz 

Antônio / Zanettini Arqueologia 
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é o Grupo de Estudos de Inventário e Reconhecimento do Patrimônio Cultural e Natural. O 

outro é o Grupo de Conservação e Restauração de Bens Tombados. 

Quadro 7.2-8: Bens culturais na AID - CONDEPHAAT. 

Localidade Item Observação 1 Observação 2 

Araraquara Casa Térrea da Rua Padre 

Duarte 

Número do Processo:  22166/82 - 

Resolução de Tombamento:  

Resolução 08 de 21/01/1987 - Livro 

do Tombo Histórico:  inscrição nº 

265, p. 69, 23/01/1987 

AID (área urbana) 

Conjunto de Imóveis e 

Logradouros 

Número do Processo:  28687/91 - 

Resolução de Tombamento:  

Resolução 42 de 02/04/1998 - Livro 

do Tombo Histórico:  inscrição nº 

324, pp. 81 e 82, 05/04/1999 - 

Publicação do Diário Oficial 

AID (área urbana) 

Dir. Ensino/GE Carlos Batista 

Magalhães 

Número do Processo:  24929/86 - 

Resolução de Tombamento:  

Resolução 60 de 21/07/2010 - Livro 

do Tombo Histórico:  inscrição nº 

377, p. 103 a 110, 05/09/2011 - 

Publicação do Diário Oficial 

AID (área urbana) 

E.E. Antonio Joaquim de 

Carvalho 

Número do Processo:  24929/86 - 

Resolução de Tombamento:  

Resolução 60 de 21/07/2010 - Livro 

do Tombo Histórico:  inscrição nº 

377, p. 103 a 110, 05/09/2011- 

Publicação do Diário Oficial 

AID (área urbana) 

Estação Ferroviária de 

Araraquara 

Bem em estudo de tombamento - 

Processo:59253/09 

AID (área urbana) 

Fonte: CONDEPHAAT, 2019. 

 

Conforme pesquisa realizada, não foram identificados bens históricos, culturais e naturais na 

ADA. Vale lembrar, que a AID é estabelecida pelos limites dos municípios, e possui 

considerável e significativa distância em relação ao empreendimento, ou seja, os bens 

apresentados acima não sofrerão intervenções - com exceção do Sítio Arqueológico Rincao1 

(vide FCA abaixo).  

Em atendimento a Instrução Normativa IPHAN n. 001/15 foi protocolada junto ao IPHAN sob n. 

01506.001993/19-27 (07/05/2019), a Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) conforme 
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observa-se adiante. Neste contexto, por sua vez, o IPHAN/SP emitiu em 31/05/2019 o Termo 

de Referência Específico (TRE) n. 505/IPHAN-SP - SEI/IPHAN - 1224774 - classificando o 

empreendimento em epígrafe em Nível I “De baixa interferência sobre as condições vigentes 

do solo, localizados em áreas alteradas, não coincidentes com sítios arqueológicos 

cadastrados”, onde: 

“...este IPHAN acolhe a solicitação e manifesta-se favoravelmente à anuência das Licenças 

solicitadas junto aos órgãos ambientais (LP, LI e LO)...” 

Deste modo, o presente TRE é apresentado em sua integra no Anexo VI. 

Figura 7.2-11– Protocolo FCA - IPHAN 
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O protocolo e a FCA completa poderá ser visualizada no Anexo VI. 

 

Figura 7.2-12– Termo de Referência Específico (TRE) n. 505/IPHAN-SP 

 

 

7.2.7. Organização Social e Comunidades Tradicionais 

Conforme observado nos capítulos anteriores, tanto na AID como da ADA, não foram 

registradas presenças de comunidades tradicionais (quilombolas e ribeirinhos), bem como 

população indígena na área de estudo.  

Desta forma, não há registros de organização social relevante na área de estudo, em razão 

dos mesmos motivos. 
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7.2.8.  Percepção Ambiental 

7.2.8.1. Metodologia 

De acordo com Rosa e Silva (2002) a percepção ambiental pode ser definida pelas formas 

como os indivíduos veem, compreendem e se comunicam com o ambiente, considerando-se 

as influências ideológicas de cada sociedade.  

Para Faggionato (2011) diversas são as formas de se estudar a percepção ambiental, como 

por exemplo: questionários, mapas mentais ou contorno, representação fotográfica, etc. 

Existem ainda, de acordo com trabalhos em percepção ambiental que buscam não apenas o 

entendimento do que o indivíduo percebe, mas promover a sensibilização, bem como o 

desenvolvimento do sistema de percepção e compreensão do ambiente. 

No contexto do Relatório Ambiental Preliminar objetivando o licenciamento prévio para 

Duplicação da SP-255 entre os Km 48+100 até o Km77+100 o método de aferição da 

percepção ambiental foi o de aplicação de questionários quali-quantitativos e levou em 

consideração a delimitação geográfica da ADA e AID do meio socioeconômico, buscando 

contemplar diferentes perfis de entrevistados em todos os municípios inseridos na duplicação. 

O modelo de questionário aplicado está apresentado no quadro que segue 

Quadro 7.2-9– Modelo de Questionário de Percepção Ambiental 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL  

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADOR/ENTREVISTADO 

1.1 Data:       /            / 2019 

1.2  Local de Realização da Entrevista: (   ) Araraquara / (   ) Santa Lúcia | (   ) Rincão | (   ) Américo Brasiliense 

Comunidade:___________ __________Distrito:_______________________Km:____________Sentido:______ 

1.3 Número do Questionário:______________________________________________________ 

1.4  Nome 

Entrevistador:__________________________________________________________ 

1.5  Nome 

Entrevistado:___________________________________________________________ 

1.6 Profissão:_________________________________________________________________ 

1.7  Instituição/Empresa:_________________________________________________________ 

1.8  Contato (cel | e-mail):________________________________________________________ 
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PERCEPÇÃO SOBRE O EMPREENDIMENTO / MEIO AMBIENTE 

2.1. Antes dessa nossa conversa, o Sr.(a) já tinha ouvido falar sobre o empreendimento? 

(   ) Sim. O que? Como?             (   ) Não 

_______________________________________________________________________________ 

2.2 O Sr.(a) sabe quais são as atividades e a função de uma Concessionária de Rodovia? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.3 O que o Sr.(a) acha da implantação do empreendimento? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.4 O Sr.(a) acredita que este empreendimento trará benefícios ao município? Quais? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2.5 O Sr.(a) acredita que este empreendimento trará prejuízos ao município? Quais? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.6 O que o Sr.(a) acha da situação do meio ambiente no município?  

(   ) 1 Ótimo   (   ) 2 Bom   (    ) 3 Regular   (   ) 4 Ruim   (   ) 5 Péssimo   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.7 Quais os problemas ambientais em função da Duplicação da Rodovia que o Sr.(a) acredita 

serem os mais sérios e o que poderia ser feito para diminuí-los? (em ordem de criticidade)? 

Problemas Ambientais Possíveis Soluções 
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2.8 Há alguma ação de educação ambiental desenvolvida na região? Quais? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAÇÃO 

3.1. Cite dois meios que você considera como mais eficazes para a divulgação de informações sobre 

as ações do empreendedor?   

(Resposta Múltipla) / (Pode ler as opções de respostas) 

(1) Notícias em rádio local. Se sim, pergunte: Qual rádio você ouve e em qual horário?  

______________________________________________________________________________ 

 (2) Notícias em jornais locais. Se sim, pergunte: Qual jornal costuma ler? 

________________________________________________________________________________ 

 (3) Notícias em revistas. Se sim, pergunte: Qual revista costuma ler? 

________________________________________________________________________________ 

 (4) Notícias na internet 

________________________________________________________________________________ 

 (5) Cartazes. Local: 

_________________________________________________________________ 

(6) Reuniões comunitárias. 

Local:_______________________________________________________ 

(7) Folders. 

Local:___________________________________________________________________ 
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(8) Outros. Especifique: 

______________________________________________________________ 

 

SAÚDE  

3.2 Comunidade possui equipamentos de saúde? Quais? Se não, onde buscam atendimento de 

saúde? Tem transporte público?  

_______________________________________________________________________________ 

 

LIDERANÇAS 

4.1. Quais são as principais lideranças do município? (Associações, Sindicatos, ONG’s, Igrejas, etc.) 

_______________________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES DO ENTREVISTADOR 

________________________________________________________________________________ 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

7.2.8.2. Resultados Quali-quantitativos 

Os questionários da percepção ambiental estão apresentados no Anexo VII.  

 

A) Abrangência da aplicação dos questionários 

Os questionários foram realizados no entorno da ADA do empreendimento e também nas 

sedes dos municípios que compõe a AID do Meio Socioeconômico. A distribuição tentou 

obedecer uma hierarquia funcional entre os municípios e também o nº de habitantes. 

 

Gráfico 7.2-8- Distribuição dos Entrevistados por município 
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Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

B) Distribuição dos Entrevistados por Função 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  
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C) Distribuição dos Entrevistados por Função 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

Na área rural dos municípios foram realizadas entrevistas com funcionários da Usina Maringá, 

Posto Serrito, Clube Náutico Araraquara e Porto Branco Mineração. 

Na área urbana dos municípios foram entrevistados os funcionários de padarias, auto escola, 

empresa de segurança, farmácia, comércio de roupas e prefeitura. 

 

D) Conhecimento dos Entrevistados em relação ao Empreendimento (2.1) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  
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De acordo com a pergunta 2.1 a maioria dos entrevistados desconhece o projeto de duplicação 

da rodovia, o que fortalece a necessidade de implantação de um programa de comunicação 

social que forneça informações ao público alvo do empreendimento. 

 

E) Conhecimento dos Entrevistados em relação a atuação de uma Concessionária 

Rodoviária (2.2) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

De acordo com a pergunta 2.2 um pouco mais da metade dos entrevistados desconhece a 

função de uma concessionária de rodovias, o que permite inferir que que existe uma tendência 

de que as pessoas passem a conhecer melhor a concessionária a partir das melhorias a serem 

feitas na via, o que inclui o atual projeto de duplicação. 

 

F) Opinião dos Entrevistados em relação a existência de Impactos Positivos da Duplicação 

(2.3) e (2.4) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  
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Quando perguntados sobre a existência de impactos positivos em relação a duplicação da SP-

255 todos os entrevistados responderam que sim. 

 

▪ Tipos de Impacto positivos relatados 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

Quando perguntados sobre os tipos de benefícios (podendo ser mais de um benefício por 

entrevistado) que o empreendimento traria para os municípios o maior relato foi o de “melhoria 

para o trânsito”, seguido do relato “segurança” e “redução de acidentes”. 

 

G) Opinião dos Entrevistados em relação a existência de Impactos Negativos da 

Duplicação (2.5) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  
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A maioria dos entrevistados ao responder o iítem 2.5 relatou não haver impactos negativos 

com relação a implantação do empreendimento. Dois entrevistados apontaram ocorrer 

impactos negativos e citaram assuntos relacionado a meio ambiente e custos de pedágio, 

conforme gráfico que segue. 

▪ Tipos de Impacto negativos relatados 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

H) Opinião dos Entrevistados em relação situação do meio ambiente no município onde 

moram (2.6) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

Quando questionados quanto a situação ambiental dos municípios numa escala Ótimo, Bom, 

Regular, Ruim e Péssimo a maioria dos entrevistados apontou a situação ambiental dos 

municípios como boa. Três entrevistados apontaram a situação do meio ambiente como 

péssima e dois entrevistados apontaram a situação como regular. 
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I) Opinião dos Entrevistados em relação a Problemas Ambientais Oriundos da Duplicação 

da SP-255 (2.7) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

Quando questionados sobre possíveis problemas ambientais oriundos da duplicação da SP-

255 e podendo apontar em ordem de criticidade suas opiniões observou-se o relato de 

supressão vegetal como o mais recorrente, seguido de atropelamento de animais silvestres e 

intervenções em cursos hídricos. Os demais temas foram apontados de dispersamente entre 

os entrevistados.  

Quando perguntados sobre possíveis soluções para cada problema ambiental apontado 

obteve-se as respostas do quadro que segue. 

▪ Possíveis soluções 

Problemas Ambientais 
Oriundos da Duplicação 

da SP-255 (1) 

Possíveis Solucões 
Ambientais (1) 

Problemas Ambientais 
Oriundos da 

Duplicação da SP-255 
(2) 

Possíveis Solucões 
Ambientais (2) 

Matar a fonte de água Desviar o projeto Morte de animais 
silvestres 

Cercar perto dos rios 

Acidentes durante as 
obras 

Sinalização adequada Geração de poeiras e 
resíduos 

Limpeza da área 

Supressão da vegetação Compensação / 
manutenção 

N.A N.A 

Supressão da vegetação Transplante de 
árvores 

N.A N.A 

Supressão da vegetação Não duplicar a 
rodovia 

Poluição pelo aumento 
de carros 

Não duplicar a 
rodovia 
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Problemas Ambientais 
Oriundos da Duplicação 

da SP-255 (1) 

Possíveis Solucões 
Ambientais (1) 

Problemas Ambientais 
Oriundos da 

Duplicação da SP-255 
(2) 

Possíveis Solucões 
Ambientais (2) 

Supressão da vegetação Transplante de 
árvores 

Morte de animais 
silvestres 

Instalar passagem de 
fauna 

Não soube responder Não soube responder Não soube responder Não soube responder 

Supressão da vegetação Compensação N.A N.A 

Não enxerga problemas 
ambientais 

N.A Não enxerga problemas 
ambientais 

N.A 

Supressão da vegetação Reflorestar Intervenção em rios Cuidar das nascentes 

Necessidade de 
desapropriação 

Comunicação Incômodos durante a 
obra 

Comunicação 

Ocupação de áreas 
próximas a rodovia 

Não soube responder N.A N.A 

Prejudicar Safra e 
Trânsito (durante obras) 

Organizar o trânsito N.A N.A 

Supressão da vegetação Reflorestar N.a N.A 

Atropelamento de fauna Instalar corredor 
ecológico 

Supressão da vegetação Desvio do projeto 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

J) Conhecimento dos Entrevistados em relação a Educação Ambiental (2.8) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

Quando perguntados sobre o conhecimento de ações/projetos de educação ambiental na 

região, 60% dos entrevistados relatou não conhecer ações relacionadas ao tema. Os 40% que 

responderam conhecer ações de educação ambiental, citaram que conhecemr o assunto por 
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meio da escola dos filhos, palestras em usinas de cana-de-açúcar e ações ambientais do Clube 

Náutico Araraquara. 

 

K) Opinião dos Entrevistados em relação aos meios de comunicação para divulgação do 

projeto (3.1) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

Quando questionados sobre meios de comunicação acessados e que poderiam ser úteis para 

a divulgação do projeto de duplicação (podendo ser mais de um meio de comunicação por 

entrevistado) a maioria citou o rádio (com ênfase a Rádio Morada do Sol), seguido de 

divulgação em internet, cartazes em pontos estratégicos de cada município e televisão. 
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L) Equipamentos Públicos de Saúde utilizados pelos entrevistados(3.2) 

 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

Quando indagados sobre tipos de equipamento públicos de saúde utilizados, observou-se uma 

resposta padronizada em relação aos serviços utilizados e grau de complexidade. Para 

serviços de saúde de baixa complexidade os entrevistados utilizam os postos de saúde dos 

municípios (caso de Santa Lúcia e Rincão) e postos de saúde dos bairros (caso de Américo 

Brasiliense e Araraquara). Para serviços de alta complexidade os entrevistados indicaram a 

Santa Casa de Araraquara e outros Hospitais de Araraquara, o que corrobora com o padrão 

apontando no diagnóstico socioeconômico deste RAP. 

 

M) Referência de Lideranças Locais na opinião dos Entrevistados (4.1) 

Abaixo está apresentado o quadro de lideranças apontados por cada um dos entrevistados 

Nº Questionário Cidade Lideranças 

1 Araraquara Prefeito de Américo Brasiliense 

2 Araraquara Igreja Universal 

3 Araraquara Associação do Bairro Planalto em Américo 
Brasiliense 

4 Araraquara Não conhece 

5 Araraquara Prefeito de Araraquara (Edinho) 

6 Américo Brasiliense Associação comercial, Igreja Católica, Prefeito 
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Nº Questionário Cidade Lideranças 

7 Américo Brasiliense Não conhece 

8 Santa Lúcia Religiosas (13 igrejas evangélicas) 

9 Santa Lúcia Associação de Comerciantes 

10 Américo Brasiliense Não conhece 

11 Américo Brasiliense Não conhece 

12 Santa Lúcia Não conhece 

13 Rincão Comunidade da igreja São Luiz Gonzaga 

14 Rincão Não conhece 

15 Rincão Prefeito de Rincão, Grupo de Vereadores, 
Presidente da Associação Comercial, 
Presidente do Rotary 

Elaboração: Ponte Ambiental, 2019  

 

7.2.8.3. Conclusões dos Entrevistadores 

▪ Observou-se que a ADA do empreendimento não possui moradia e a maioria dos usos são 

agroindustriais, o que denota um vazio demográfico; 

▪ Com base nesta amostragem percebeu-se que a Rádio Morada do Sol pode ser um 

excelente meio de divulgação do empreendimento dado o alcance de ouvintes que ela 

possui. Especificamente em Santa Lúcia e Rincão ações por meio de carro de som podem 

ser úteis; 

▪ Os entrevistados de Santa Lúcia e Rincão demandaram a concessionária e/ou poder 

público serviços de melhorias em outra via, a rodovia SP que liga Rincão-Santa Lúcia – 

Américo Brasiliense. 

  


