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satélites e o auxílio de um funcionário da Baldin, que possui grande conhecimento 

da região. 

As amostragens foram realizadas com auxílio de um aparelho de pesca elétrica e 

através de arrasto manual. Tais apetrechos de pesca são os ideais e menos 

evasivos para a amostragem nos tipos de ambientes amostrados neste trabalho. 

Foram amostrados seis pontos, entre riachos, ribeirões, lagoas marginais e 

pequenos represamentos de corpos d’água (Figura 72) próximos às plantações de 

cana-de-açúcar da Baldin (Pirassunuga-SP). 

Foi gerada uma lista de espécies e indicada a localidade específica onde cada uma 

foi registrada. Por fim, foi realizada uma busca por trabalhos de levantamentos de 

peixes na região para a composição da lista de espécies da Área de Influência 

Indireta (AII) do empreendimento.  

Espécies encontradas 

Foram identificados 971 indivíduos, distribuídos em 34 espécies. Os totais de 

espécies registrados para cada ponto foram: 17 no ponto 1, 14 no ponto 2, 05 no 

ponto 3l, 05 no ponto 4, 06 no ponto 5 e 12 no ponto 6. Dentre os locais 

amostrados, os pontos 1, 2 e 6 foram os que apresentaram maior riqueza de 

espécies (17, 14 e 12, respectivamente). O ponto 1 (ribeirão do Descaroçador) 

apresenta substrato formado, principalmente, de seixos, cascalhos e areia. 

Apresentam longos trechos de corredeiras e rápidos (runs), largura estimada entre 

3 a 4 metros e profundidade variando de 20 a 80cm e o trecho ser sombreado. 

Apresenta uma zona ripária estreita com mata (menor que 5 metros), com algumas 

áreas de reflorestamento e logo após a mata ripária, começam as plantações de 

cana-de-açúcar. 
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Figura 72 - Vistas dos trechos dos locais amostrados durante o estudo.  
01- Ponto I (ribeirão Descaroçador), 02- Ponto II (afluente da margem direita do rio Descaroçador), 03- Ponto 

III (lagoa pertence a planície de inundação do rio Mogi-Guaçu), 04- Ponto IV (represamento de um afluente 

do rio Jaguari-Mirim), 05- Ponto V (afluente da margem esquerda do rio Mogi-Guaçu), 06- Ponto VI (riacho do 

Ouro).  
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Tabela 13 - Espécies de peixes encontradas. 

Nome Comum Ponto 

1 2 3 4 5 6 

Canivete sp1      X 

Canivete sp2 X      

Canivete sp3   X    

Tambiú  X X X X  X 

Lambari sp1  X    X 

Lambari sp2 X X     

Lambari sp3     X  

Lambari sp4      X 

Lambari sp5 X    X  

Lambari sp6   X    

Lambari sp7     X   

Lambari sp8    X   

Pequira X X    X 

lambari-cachorro   X     

Lambari sp9   X    

Traíra  X X  X  

Trairinha    X X  

Bagrinho sp1 X      

Ronquinho X     X 

Cascudo sp1 X      

Cascudinho  X    X 

cascudo-chicote X      

Cascudo sp2 X X    X 

Cascudo sp3 X      

Bagrinho sp2 X      

Bagrinho sp3 X X     

Bagrinho sp4 X      

Jundiá X X    X 

Tuvira  X  X X  

tuvira-amarela   X     
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Nome Comum Ponto 

1 2 3 4 5 6 

Guarú sp1 X X   X  

Guarú sp2      X 

Cará X X    X 

Tilápia      X 

Número de espécies 34 (total) 17 14 5 5 6 12 

 

Em um único ponto de amostragem onde se observou as espécies canivete, 

bagrinho, cascudo, cascudo-chicote. São espécies que se utilizam das fontes 

alimentares dos substratos e são adaptadas para utilizaram ambientes de águas 

rápidas (por ex. corredeiras). Estas espécies são mais sensíveis, principalmente, a 

mudanças de habitats e tipos de substratos. De acordo com a Lista da Fauna de 

Vertebrados Ameaçados do Estado de São Paulo, o cascudinho está classificado 

como espécie “vulnerável”. O ponto 2 (afluente do rio Descaroçador) apresenta 

substrato formado por areia, argila e presença de gramíneas. Possui águas mais 

lentas, com poucos trechos de corredeiras. A largura é relativamente pequena, 

variando em torno de 1 metro e profundidade variando entre 40 a 150cm. O trecho 

amostrado não possui sombreamento e consequentemente, apresenta grandes 

quantidades de algas filamentosas na água. A zona ripária é constituída por 

pastagem e logo após este trecho ripário, do lado esquerdo, o uso do solo é 

constituído por cana-de-açúcar, e do lado direito por plantações de laranja. Este 

ponto de amostragem foi o único local onde foram encontrados  lambari-cachorro e 

tuvira-amarela. Este ponto possui muitos locais com gramínias e locais alagadiços, 

o que favorece a presença tanto de tuvira quanto de tuvira-amarela. Das 12 

espécies encontradas neste ponto, guarú apresentou 67% dos indivíduos 

coletados. A abundância excessiva desta espécie é devida às alterações antrópicas 

ocorridas em tal corpo d’água, disponibilizando habitat e alimento em abundância 

para a sobrevivência e crescimento populacional dessa espécie. 
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Figura 73 - Exemplares representativos das espécies amostradas  
01- canivete sp1, 02- canivete sp2, 03- tambiú, 04- lambari sp1, 05- lambari sp2, 06- lambari sp5, 

07- lambari sp6, 08- lambari sp7, 09- lambari sp8, 10- pequira, 11- lambari-cachorro, 12- lambari 

sp9, 13- traíra, 14- trairinha, 15- bagrinho sp1, 16- cascudo sp1, 17- cascudinho, 18- cascudo 

chicote, 19- cascudo sp2, 20- cascudo sp3, 21- bagrinho sp3. Fotos: 08 e 14 (www.fishbase.org), 

20 (Anderson Ferreira) e as demais (Apone et al., 2008). 
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O ponto 3 é uma pequena lagoa na planície do rio Mogi-Guaçu. Toda a área da 

lagoa é tomada por macrófitas aquáticas. Não apresenta grandes profundidades, 

não ultrapassando 1 metro. Este local foi o único ponto onde foram amostrados 

canivete 3, lambari 6 e lambari 9.  

O ponto 4 é um represamento, pequeno lago artificial, que provavelmente é mantido 

pelas chuvas e/ou por alguma nascente. Este represamento apresentava muitas 

gramíneas nas partes mais rasas. Alguns locais possuem profundidades maiores 

que 150cm e são constituídos por argila e areia. Este ponto amostral foi o único 

onde se encontrou as espécies lambari 7 e lambari 8. Algumas espécies de 

pequeno porte possuem o hábito de pequenas migrações, enquanto muitos juvenis 

de espécies maiores, que habitam os grandes rios, se utilizam destes ambientes 

menores para sua alimentação e crescimento.  

O ponto 5 (afluente da margem esquerda do rio Mogi-Guaçu) é formado 

principalmente por banco de folhas oriundas da mata ripária, troncos e argila. O 

trecho amostrado possui um canal encaixado, com alternância de habitats. A 

largura não apresentava muitas variações, ficando entre 40 a 100cm. O trecho 

amostrado foi até a confluência com o rio Mogi-Guaçu. Dentre os pontos 

amostrados, este local foi que apresentou maior área de mata ripária. Foram 

amostradas seis espécies neste local, onde a única espécie diferente dos demais 

locais foi o lambari 3.  

O ponto 6 (riacho do Ouro) é formado, principalmente, por cascalho. A profundidade 

do trecho amostral variou entre 10 e 40cm e largura média de dois metros. O trecho 

amostrado possuía mata ripária que proporcionava sombreamento em todo o 

trecho. Este local foi o único onde ocorreram canivete sp1, lambari sp4 e as 

espécies exóticas guarú sp2 e Tilapia. A espécie guarú sp2 foi provavelmente 

introduzida por aquariofilistas que descartaram indivíduos nos corpos d’água 

nacionais e a tilapia que muitas vezes escapam de tanques de criação ou são 

soltas por moradores locais. Foi constatado que próximo do trecho de coleta havia 

um tanque, represado de uma nascente, onde moradores próximos utilizam para 

pesca e recreação. 
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Figura 74 - Exemplares representativos das espécies amostradas  

22- C. iheringii, 23- P. tenebrosa, 24- R. quelen, 25- G. carapo, 26- E. virescens, 27- P. 

caudimaculatus, 28- P. reticulata, 29- G. brasiliensis, 30- T. rendalli. Fotos: 27 

(www.fishbase.org) e as demais (Apone et al., 2008). 

 

As espécies amostradas neste trabalho foram classificadas em quatro grupos 

tróficos. A maioria das espécies (44,1%) encontradas foi classificada como 

onívoras. Os onívoros, apresentam alta plasticidade alimentar, capturando suas 

presas em toda a coluna d’água até o substrato e dependentes da visão para se 

alimentarem. A dieta das espécies que compõem estes grupos normalmente são 

insetos (terrestres e aquáticos) e fragmentos vegetais (folhas, frutos e sementes).  

O bagre Jundiá também é onívoro por apresentar uma dieta baseada em insetos, 

crustáceos, detritos vegetais e peixes. Esta espécie apresenta variações 

ontogenéticas, sendo que indivíduos jovens consomem, principalmente, insetos e 

pequenos crustáceos e os adultos consomem, normalmente, peixes. Os guarus sp1 

e sp2 apresentam uma dieta variada de algas, detritos, sedimentos e insetos, e 

normalmente, ocupam a coluna d’água e as margens dos corpos d’água. Já os 

ciclídeos cará e tilápia apresentam uma dieta composta por detritos, sedimentos e 

insetos, apresentando hábitos necto-bentônicos. 

Os insetívoros representaram 29,4% das espécies amostradas. A maior parte dos 

itens consumidos neste grupo são as formas larvais e de ninfas de insetos 
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aquáticos. Este recurso alimentar é um importante elo das cadeias tróficas, 

principalmente de riachos e lagoas. 

Apenas três espécies compuseram o grupo insetívoro-piscívoro, que representou 

8,8% do total das espécies. Estas espécies são topo de cadeia, se alimentando de 

insetos na fase jovem e peixes na fase adulta. 

3.3.3 Diagnóstico das Unidades de Conservação da AII (áreas protegidas) 

A Resolução Conama n° 371, de 5 de abril de 2006, estabelece diretrizes aos 

órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de 

gastos de recursos advindos de compensação ambiental.  

A cobrança de 0,5% para todos os empreendimentos foi considerada 

inconstitucional pelo STF, assim o Decreto 6848/09, veio estabelece diretrizes para 

cálculo da compensação em função do grau de impacto nos ecosistemas. 

Presentemente se disponibilizará as informações das UC’s, necessárias para a 

tomada de decisão pela Câmara de Compensação Ambiental - CCA/SMA-SP, para 

a distribuição dos recursos da compensação. Para tanto procedeu-se: 

− Elaboração de um quadro comparativo das UC’s (Unidades de 

Conservação) encontradas, relacionando as informações pesquisadas, tais 

como: se de proteção integral, uso sustentável ou de domínio privado; o 

tamanho; a finalidade a que se destina; o bioma onde está inserida; as 

carências existentes; a população residente; os bens e serviços existentes; 

as pesquisas realizadas, e outros aspectos relevantes, se encontrados; 

− Verificação da situação em cada UC encontrada, com relação à seqüência 

de itens passíveis de serem contempladas com os recursos da 

compensação, estabelecidos no Capítulo VIII do Decreto Federal n° 

4.340/02 (quais itens já foram atendidos e se já estão implementados, quais 

as dificuldades para implementação dos itens prioritários ainda não 

atendidos, etc.); 

− Elaboração de propostas preliminares, para cada uma das UC’s, 

relacionando os benefícios que possam ocorrer com a aplicação dos 

recursos advindos da Compensação Ambiental (utilizar a ordem de 

prioridade estabelecida no Capitulo VIII do decreto federal 4.340/02). 

• Material e Método 
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Foi levantado o número de Unidades de Conservação que estavam inseridas na 

UGRHI do Mogi-Guaçu, sendo encontradas um total de 14 áreas (Tabela 14). Para 

a escolha das UC’s deu-se prioridade às unidades de conservação estaduais, 

consideradas de Proteção Integral. 

Tabela 14 – Áreas Protegidas existentes na Bacia do Mogi-Guaçu 

Tipo de 
Unidade de 

Conservação 
Nome da 

UC 
Municípios 
Abrangidos 

Diploma 
Legal 

Área 
(ha) Categoria 

Estação Ecológica 
(E Ec) 

E Ec 
Estadual 

Jataí 
Sertãozinho 

Decreto Est. 
18.997/87 

Decreto Est. 
20.809/83 

9.074,63 Proteção 
Integral 

E Ec 
Estadual 

Mogi-Guaçu 
Mogi-Guaçu 

Decreto 
Estadual 
22.336/84 

980,71 Proteção 
Integral 

Estação 
Experimental (E 

Ex) 

E Ex 
Estadual de 
Luiz Antônio 

Luiz Antônio 
Decreto 
Estadual 
35.982/59 

6.267,73 
Não está 

inserido no 
SNUC 

E Ex 
Estadual 

Santa Rita do 
Passa Quatro

Santa Rita do 
Passa Quatro 

Decreto 
Estadual 

19.032c/49 
96,56 

Não está 
inserido no 

SNUC 

E Ex 
Estadual 

Mogi-Mirim 
Mogi-Mirim Escritura 

09/07/29 145,65 
Não está 

inserido no 
SNUC 

E Ex 
Estadual 

Mogi-Guaçu 
Mogi-Guaçu 

Decreto 
Estadual 
12.500/42  

2.706,28 
Não está 

inserido no 
SNUC 

Parque Estadual 
(PE) 

PE de 
Vassununga 

Santa Rita do 
Passa Quatro 

Decreto Est. 
52.720/71 

Decreto Est. 
52546/70 

2.045,06 Proteção 
Integral 

PE de Porto 
Ferreira Porto Ferreira 

Decreto Est. 
26.891/87 

Decreto Est. 
40.491/62 

611,55 Proteção 
Integral 

Reserva Estadual 
(RE) 

RE de Águas 
da Prata 

Águas da 
Prata 

Decreto Est. 
21.610/52 48,40 

Não está 
inserido no 

SNUC 

Reserva Biológica 
(RB) 

RB Estadual 
Sertãozinho Sertãozinho Lei Estadual 

4.557/85 720,00 Proteção 
Integral 

RB Ex Mogi-
Guaçu Mogi-Guaçu 

Decreto Est. 
S/N° de 
17/08/70 

470,40 Proteção 
Integral 

Área de Relevante 
Interesse 

Ecológico (ARIE) 

ARIE Federal 
Buriti 

Vassununga 

Santa Rita do 
Passa Quatro 

Decreto 
Federal 

99.276/90 
149,87 Uso 

Sustentável 

ARIE Federal 
Pé Gigante 

Santa Rita do 
Passa Quatro 

Decreto Fed. 
99.275/90 1.060,03 Uso 

Sustentável 
Reserva Particular 

de Patrimônio 
Natural (RPPN) 

RPPN 
Parque São 

Marcelo 

Mogi-Guaçu e 
Mogi-Mirim 

Portaria 
120/02 187,03 Uso 

Sustentável 
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Dentre as 14 Áreas Protegidas foram selecionadas 4, adotando-se o critério de 

proximidade ao empreendimento, a saber: Parque Estadual de Vassununga, 

Parque Estadual de Porto Ferreira, Reserva Biológica de Mogi-Guaçu e Estação 

Ecológica de Mogi-Guaçu.  

Foi elaborado um questionário com as informações necessárias para a avaliação, 

segundo o Decreto Federal 4.340 de 22/08/2002, que regulamenta a Lei n° 9985 de 

18/07/2000 – SNUC, sendo feito levantamento diretamente com as UC’s. Na 

sequência  foi elaborado um quadro comparativo entre as UC’s, a fim de indicar a 

área a ser contemplada. 

Após avaliação, sugere-se que o recurso, em valor a ser definido seja direcionado 

para o Parque Estadual de Vassununga, a fim de colaborar com a segurança da 

unidade e novas pesquisas para criação de corredores ecológicos e pesquisas 

locais. 

Todavia, cabe a Câmara de Compensação Ambiental - CCA da Secretaria do Meio 

Ambiente a escolha de qual Unidade de Conservação deve ser contemplada. 

3.4 Diagnóstico do Meio Socioeconômico 

Com a finalidade de dimensionar e qualificar, em linhas gerais, a população afetada 

pelo empreendimento, foram avaliadas duas áreas de influência, para o meio 

socieconômico, a saber:  

Área de Influência Direta (AID), correspondendo aos municípios de Pirassununga, 

Leme e Santa Rita do Passa Quatro, onde irão se concentrar a maioria das 

pessoas ligadas a ampliação da área industrial e agrícola do empreendimento, 

ressaltando-se que inclui-se ainda os municípios nos quais há cana beneficiada 

pela Baldin (Analândia, Santa Cruz da Conceição, Leme, Aguaí, Santa Cruz das 

Palmeiras, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro). 

Área de Influência Indireta (AII), que engloba as Regiões de Governo dos 

municípios da AID, ou seja Região de Governo de Limeira (Pirassununga, Leme e 

Santa Cruz da Conceição) e Região de Governo de São Carlos (Descalvado e 

Santa Rita do Passa Quatro).  

3.4.1 Uso do solo 

O espaço territorial se compõe, basicamente, de propriedades com áreas bastante 
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variadas, sendo que as de médio e grande porte são voltadas, na sua grande 

maioria, às culturas da cana-de-açúcar, laranja e pecuária intensiva, enquanto que 

as de pequeno porte exploram outras culturas como milho, café, etc.  

Levantamento da AID efetuado através de análise da imagem de registra na Tabela 

15 os resultados encontrados (cerca de 29% da AID ocupada pela cultura da cana-

de-açúcar, seguida de 28% de pastagens).  

Tabela 15 – Uso do solo na AID 

Uso do solo Área (ha) Porcentagem (%) 

Área Urbana 4501,28 3,01 

Base aérea 566,77 0,38 

Cana de açúcar 43209,05 28,93 

Citros 10020,39 6,71 

Culturas 6762,96 4,53 

Eucalipto 640,67 0,43 

Hidrografia 771,69 0,52 

Mata 14240,34 9,53 

Mata ciliar 19271,99 12,90 

Pasto 42629,90 28,54 

Reflorestamento 1514,50 1,01 

Solo nú 5237,20 3,51 

Total 149366,74 100,00 

3.4.2 Demografia 

A população da AID do empreendimento totaliza 321.675 habitantes, sendo os 

municípios de Leme e Pirassununga os mais populosos. Todos  apresentam um 

contingente populacional concentrado em sua maioria na área urbana, o que revela 

um alto grau de urbanização dos mesmos (Tabela 16).  

Tabela 16 - População dos municípios da AID do empreendimento  

 Urbana Rural Total 

Aguai 28.483 (87,63%) 4.021 (12,37%) 32.504 

Analândia 3.208 (73,99%) 1.128 (26,01%) 4.336 

Casa Branca 22.524 (80,71%) 5.384 (19,29%) 27.908 



 

 
PROAMB – Engenharia  
Projetos Ambientais 

 

121  

Rua 13 de Maio, 797 – sala 14 –  13.400-300 -  Piracicaba,SP 
Fone/Fax ; (0 XX19) 3402-9482  /   19  9782-3997 
e-mail: proamb.homero@terra.com.br 

 Urbana Rural Total 

Descalvado 26.440 (83,45%) 5.244 (16,55%) 31.684 

Leme 87.255 (96,45%) 3.212 (3,55%) 90.467 

Pirassununga 62.802 (88,79%) 7.929 (11,21%) 70.731 

Sta Cruz Conceição 2.217 (54,78%) 1.830 (45,22%) 4.047 

Sta Cruz Palmeiras 30.338 (94,02%) 1.930 (5,98%) 32.268 

S.R. P. Quatro 23.864 (86,06%) 3.866 (13,94%) 27.730 

Estado de São Paulo 41.633.802 Hab. 

   Fonte: Fundação Seade, 2009. 

Na Figura 75 apresenta-se a estrutura etária em cada município da AID, indicando 

uma divisão equalitária quanto ao sexo em praticamente todas as faixas etárias e 

predominância na AID de habitantes na faixa de 25 a 29 anos, considerada ápice 

em relação a atividade econômica. 

 

  Figura 75 -  – Estrutura etária 
 

3.4.3 Atendimento a saúde 

Além da estrutura de atendimento municipal, destaca-se que a região esta situada 

entre dois grandes centros médicos brasileiros: os municípios de Campinas e 
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Ribeirão Preto, dotados de infra-estrutua médica e hospitalar de qualidade, para 

atendimento de altíssima complexidade, havendo acessibilidade aos mesmos 

através de rodovias em ótimas condições, permitindo atendimento em questão de 

fração de hora. A distância média dos municípios aos grandes centros méicos é de 

100 km, ou seja uma hora de percurso, o que deve ocorrer apenas para casos de 

maior complexidade, pois os demais podem ser atendidos regionalmente 

rapidamente. 

3.4.4 Trabalho e renda 

A taxa de desemprego, comparativamente à média do estado, é mais na região, 

tendendo a se reduzir em função da expansão da usina, uma vez que será alocada 

mão de obra destes municípios, tanto para a área agrícola quanto industrial. 

Avaliando as oportunidades de emprego para a AID e respectivas remunerações, 

verifica-se que, em média, as maiores ofertas de emprego e rendimentos médios 

estão ligados ao setor terciário (prestação de serviços) e secundário (indústria).  

Em termos de Renda per capita, todos os municípios da AID do empreendimento 

apresentam valores abaixo de sua respectiva região de governo, com exceção de  

Pirassununga. 

3.4.5 Saneamento e Infra-estrutura urbana 

A cobertura das redes públicas de saneamento nos municípios da AID é bastante 

elevada, superior inclusive ao nível de atendimento do Estado de São Paulo. O 

acesso dos munícipes é quase universal a todos os serviços prestados, (Tabela 

17). A exemplo do que ocorre em grande parte dos municípios brasileiros, o 

tratamento de esgoto e destinação adequada do lixo deixam a desejar, embora 

deva-se reconhecer a melhora substâncial, nos últimos anos, neste quesito. 

Tabela 17 - Nível de atendimento dos serviços de saneamento (%) 

LOCALIDADES 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

ESGOTO            
TRATAMENTO 

SANITÁRIO 

COLETA             
DESTINAÇÃO 

LIXO 

Aguai 99,18 98,57 5 98,67 - 

Analândia 99,87 86,81 - 99,60 10 

Casa Branca 97,90 94,04 20 98,39 100 

Descalvado 99,47 99,18 - 99,51 100 

Leme 99,39 99,07 - 99,43 NA 
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LOCALIDADES 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

ESGOTO            
TRATAMENTO 

SANITÁRIO 

COLETA             
DESTINAÇÃO 

LIXO 

Pirassununga 99,70 99,17 8 99,64 100 

Sta Cruz Conceição 99,29 94,18 - 99,65 100 

Sta Cruz Palmeiras 99,62 99,79 - 99,77 20 

S.R. P.Quatro 99,86 98,53 NA 99,64 - 

ESTADO SP 97,38 85,72 NA 98,90 NA 
  Fonte: Fundação Seade, 2000    

Pelos números levantados pode-se inferir haver capacidade haver capacidade para 

atendimento de eventual aumento de moradores no que tange a abastecimento de 

água, coleta de esgoto e de lixo.                

3.4.6 Educação 

No tocante a educação, a UNESCO considera que um país alcança a alfabetização 

universal ou quase universal quando mais de 90% de sua população adulta está 

alfabetizada. O Brasil ainda não chegou nesse patamar. Segundo o Relatório de 

Monitoramento EPT-Educação Para Todos-Brasil 2008 da UNESCO, o país terá 

que se esforçar para cumprir, até 2015, o conjunto de metas que fazem parte do 

compromisso EPT, acordado na Conferência Mundial de Educação em Dacar, 

Senegal, em 2000, estando atualmente em uma posição intermediária em relação 

ao assunto.           

Tomando-se por base a taxa de analfabetismo1 observa-se que em Pirassununga a 

ocorrência de analfabetos é reduzida em relação aos demais municípios da AID, 

provavelmente devido o aporte de pequeno fluxo de migrantes com baixo nível 

socioeconômico. Assim na média, Pirassununga apresenta uma população que 

comparada a de grandes centros, inclusive a capital do Estado, detém um nível 

cultural razoavelmente elevado para os padrões brasileiros.  

Na AID do empreendimento a população é servida por 295 unidades de ensino, as 

quais respondem pelos níveis de ensino infantil, fundamental, médio e superior, 

sendo estas em número de cinco, das quais quatro particulares e uma pública 

estadual. As mesmas abrangem um contingente de  70.939 estudantes 

                                                 

 
1 Avaliada através das pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever. 
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matriculados e 4470 professores.  

3.4.7 Habitação 

A população da AID reside em sua maioria (68%) em imóveis próprios,  além de 

alugados ou cedidos (por empregadores, etc).  A demanda por moradias é atendida 

pela política habitacional das municipalidades, direcionadas prioritariamente para os 

núcleos residenciais. 

3.4.8 Segurança pública 

Sob a ótica das ocorrências policiais registradas por tipo: homicídio doloso2, furto e 

roubo3 (Governo do Estado de São Paulo-Secretaria da Segurança Pública, 2008), 

observa-se que os municípios de Leme e Pirassununga registram as maiores 

estatísticas criminais nestes quesitos quando comparadas com as demais cidades 

da AID do empreendimento, muito embora tenha havido uma redução das mesmas 

de 2007 para 2008. Em termos de aparelhamento, o que se observa em 

Pirassununga é a interação dos trabalhos das Polícias Civil (com três distritos e a 

Delegacia de Defesa da Mulher), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia 

florestal, complementados pelos serviços prestados pela Guarda Municipal, de 

modo a assegurar a segurança necessária aos munícipes. Conferindo a 

Pirassununga a condição de uma das cidades menos violentas do interior paulista. 

No caso de Leme, o governo estadual mantém uma delegacia de polícia, dois 

distritos policiais, uma delegacia de Defesa da Mulher e a 4ª Cia da Polícia Militar. 

O Município mantém a Guarda Municipal, com efetivo de 31 homens, 5 veículos e 

equipamentos modernos. Nas entradas e saídas do município a segurança é 

baseada em vigilância eletrônica através de câmeras de monitoramento, cujas 

imagens são gravadas e analisadas por efetivo da Guarda Municipal. O objetivo é 

evitar a migração da violência, tão comum em cidades interligadas por grande 

malha rodoviária. A Guarda Municipal em parceria com a Secretaria de Educação e 

Cultura levam em frente o Projeto “Guarda Municipal e o Cidadão do Futuro”, com 

palestras nas escolas municipais. Para aumentar a segurança, vem se estudando a 

possibilidade de implantação de câmeras de vídeo em todas as unidades escolares 
                                                 

 
2 Consiste na vontade livre e consciente de matar alguém. 
3 Furto é uma figura de crime prevista no artigo 155 do Código Penal que consiste na subtração de 
coisa alheia móvel para si ou para outrem. Difere do roubo por ser praticado sem emprego de 
violência contra a pessoa ou grave ameaça. 
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(municipais), monitoramento a ser conduzido pela Guarda Municipal. Outras 

medidas de segurança em Leme, envolvem: remodelação e instalação de nova 

sinalização do anel viário, sinalização nas rotatórias e também próximas as escolas.  

3.4.9 Atores sociais e estrutura da organização social 

Para discorrer sobre o assunto, foram investigados nos municípios de 

Pirassununga, Leme e Santa Rita do Passa Quatro onze categorias de sítios (artes 

e entretenimento, humanidade e ciências, natureza e meio ambiente, religião e 

espiritualidade; esporte e recreação; música; cultura e estilo de vida; saúde e 

medicina; ciência e tecnologia; leis e governo; computador e internet), com o intuito 

de identificar os principais atores e estrutura da organização social. Os resultados 

apresentados a seguir, destacam-se dentre os demais obtidos: 

3.4.9.1 Pirassununga 

: Cidade Simpatia, Capital da Tradição Paulista do Estado de São Paulo 

• Artes e entretenimento 

– Museu Histórico e Pedagógico "Dr. Fernando Costa", instalado na antiga estação 

ferroviária, cujo acervo reúne as histórias de Pirassununga e de Fernando Costa, 

cuja vida pública, iniciada no município, culminou com o ministério da Agricultura. 

Equipamentos ferroviários, peças de outras épocas e área própria para 

exposições e encontros de projetos culturais, completam o conjunto. 

– Teatro Municipal Cacilda Becker  

– Parque Temístocles Marrocos Leite 

–  Forte Anhanguera como 2º Regimento de Carros de Combate e 11º Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizado  

– Personalidades: Atriz Cacilda Becker e o cantor e compositor Waldemar Castelar 

de Franceschi, o “Nenete”, que integrou a dupla Nenete e Dorinho, a qual, durante 

os anos 1950, firmou-se como uma das referências da música caipira de São 

Paulo, sendo lembrado como um dos artistas que contribuíram para transformar a 

música de raiz em patrimônio da identidade nacional. 
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Figura 76 – Parque municipal 

 

Figura 77 – Forte Anhanguera 

• Humanidade e Ciências Sociais 

– Sindicato Rural de Pirassununga 

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

– Grupo Terceira Idade “Anos Dourados” 

– Armazém Cultural “Dito Micuim” 
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Figura 78 – Armazém cultural Dito Micuim 

– Grupo Piracena de Teatro de Rua 

• Natureza e Meio Ambiente 

– Associação Ambiental Sementes do Amanhã 

– Restos arqueológicos no vale do Rio Mogi-Guaçu, dentro do município, vieram 

provar que os índios, provenientes de tribos tupis-guaranis, habitaram toda região 

de Pirassununga, sobretudo o local que hoje se denomina Cachoeira de Emas. 

Que na verdade se trata de uma grande corredeira (na língua tupi “topava”). Esta 

corredeira, no tempo dos índios “Pirassununga”, significava: “lugar onde o peixe 

faz barulho”. 

– Unidade de Conservação (Parque Estadual de Pirassununga, composta por cinco 

glebas, entre elas, a Mata Maravilha) 

• Música 

– Grupo Vocal Patuscada: Criado em 2004, este grupo amador de canto coral que 

interpreta música criada e/ou arranjada para coral a quatro vozes utiliza além da 

voz, alguns recursos das artes cênicas: expressão corporal, cenários, adereços, 

figurinos e iluminação. O “Manifesto Patuscada” é um Jornal criado pelo grupo, 

com a intenção de ser um veículo de informação e manifestação artísticas livres, 

proporcionando ao leitor acesso a uma forma de cultura diferenciada. A primeira 

edição teve a tiragem de 500 exemplares e a segunda, 1000. Eles foram 
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distribuídos em escolas, faculdades, bares e espaços onde aconteceu algum 

evento artístico, bem como nas apresentações do grupo. 

– Corporação Musical Pirassununguense 

– Projeto Nossa Música 

– Projeto Estação da Voz 

– Concerto Orquestra Projeto Guri 

– Conservatório Municipal de Música “Cacilda Becker” 

– Evento  : Semana Nenete de Música Sertaneja”, existente há treze anos, 

homenageia o cantor e compositor Waldemar Castelar de Franceschi, o “Nenete”). 

Realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Pirassununga, o evento, 

apresentou barracas das comunidades rurais da cidade, com farto cardápio 

gastronômico ligado à cultura caipira e integrou diversas prefeituras da região, nas 

apresentações de artistas violeiros e também de duplas de cantores. Assim, a arte 

caipira fluiu ao som de toadas, guarânias, rasqueados, cururus e inesquecíveis 

modas-de-viola, interpretadas por violeiros e duplas afiadas nas vozes em terça, 

relembrando a obra de Nenete, sem esquecer “Cachoeira de emas”, e “Saudades 

de Pirassununga”, compostas pelo artista em homenagem a Pirassununga, cidade 

em que cresceu e viveu a maior parte de sua vida. 

– Grupo de Catireiros Canarinhos da Terra (praticantes da catira, que se resume em 

uma perfeita harmonia entre palmas e sapateado, acompanhadas pela viola e o 

cantar do violeiro). 

• Cultura e Estilo de Vida 

– Procissão do Padroeiro Senhor Bom Jesus dos Aflitos 

– Missa de Violeiros (execução de melodias de obras clássicas do cancioneiro raiz, 

adaptando a elas letras voltadas para a liturgia da missa). 

– Desfile de carros de boi (cedidos por fazendeiros da região) e de cavaleiros-

peões. 

• Saúde e Medicina 

– Grupo Voluntário Vigilante da Saúde de Pirassununga 

• Ciência e Tecnologia 
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– Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciência e Educação 

– Núcleo de Biologia de Peixes Tropicais 

– Centro Nacional de Pesquisas de Peixes Tropicais  

 

 

Figura 79 – CEPTA - IBAMA 

– Academia da Força Aérea, Figura 80 (Transferida do Rio de Janeiro para 

Pirassununga em meados de 1971 e também conhecida como "Ninho das 

Águias"), é um estabelecimento de ensino de nível superior, nos quadros de 

aviadores, intendentes e de infantaria, que integra o sistema de formação e 

aperfeiçoamento do Ministério da Aeronáutica. Desde 1996 conta em seu efetivo 

com cadetes do sexo feminino, no curso de Intendência. Além da formação 

profissional militar, oferece atividades extracurriculares sob a forma de 

associações e clubes: vôo-a-vela, de línguas inglesa e espanhola, de estudo da 

história militar, de informática, de aeromodelismo e os centros de tradições 

mineiras, gaúchas e nordestinas.  

• Curiosidades 

– Cachoeira de Emas, Figura 81 (às margens do Rio Mogi-Guaçu e distante 9 Km  

da cidade, oferece restaurantes especializados em pratos à base de peixes, 

passeios de barco, pescarias, praias e quiosques, além da famosa cachoeira, 
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onde, em 8 de dezembro, é comemorada a festa da Piracema, ou seja, a subida 

dos peixes para a desova). 

 

 
Figura 80 - Acadamia da Força Aérea (AFA) Pirassununga 

 

 
Figura 81 - Vista de Cachoeira de Emas em Pirassununga. 

 


