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7  DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

7.1 MEIO SOCIOECONÔMICO 

O meio socioeconômico se refere a qualquer prática que relaciona um aspecto 

que afeta tanto a ordem econômica como social, incluindo aspectos históricos da 

ocupação, sócio demográficos, de saúde e educação, econômicos, emprego, 

renda e paisagísticos, etc. O diagnóstico desse meio permite dizer como o 

projeto de duplicação da SP-270 poderá afetar social e economicamente as 

condições de vida das pessoas e das comunidades ao entorno. 

As informações foram apresentadas e detalhadas de acordo com as áreas de 

influência estabelecidas para o empreendimento: Área de Influência Indireta – 

AII, Área de Influência Direta – AID e Área Diretamente Afetada – ADA. Os 

limites e abrangência destas áreas já foram definidos em capitulo anterior. 

Para apresentação e caracterização do meio socioeconômico foram utilizados 

dados secundários, principalmente a base de dados demográficos atualizados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Fundação Sistema 

Nacionais de Análise de Dados (SEADE), onde foram constatados os aspectos 

relacionados à dinâmica dos municípios, indicando definições básicas quanto ao 

uso e ocupação dos solos, além de uma caracterização da estrutura produtiva 

regional. Para a AII avaliou-se a evolução, distribuição espacial e crescimento da 

população residente na região e a situação de infraestrutura. 

Em um estudo posterior serão destacados e detalhados os sítios e monumentos 

arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, e a análise das relações de 

dependência entre a sociedade local e a rodovia através de pesquisa 

socioeconômica, a partir de dados primários e secundários e entrevistas 

qualificadas. 

 

7.1.1 Meio Socioeconômico na Área de Influência Indireta - AII 

Neste nível, o estudo do meio socioeconômico tem por objetivo identificar os 

elementos centrais que conformam à dinâmica social e econômica da Área de 

Influência Indireta do empreendimento (Duplicação da Raposo Tavares SP-270), 

de modo a permitir a identificação do significado do empreendimento para a 

região e subsidiar a análise dos impactos que dele poderão decorrer. 

Página: 750



                                                                           

VO005-RT004         3 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

Considerou-se a AII do meio socioeconômico a soma dos territórios dos 

municípios de Alumínio, Mairinque, São Roque e Sorocaba. Dessa forma, o 

território analisado é diferente daquele diagnosticado nos meios físico e biótico, 

que considerou as Zonas de Planejamento do Sorocaba e Médio Tietê 

interceptadas, conforme já detalhado anteriormente. 

Cumpre mencionar que os municípios selecionados para composição da AII do 

meio socioeconômico são integrantes da Região Metropolitana de Sorocaba 

(RMS), unidade regional do estado de São Paulo instituída pela Lei 

Complementar Estadual n° 1.241/14. 

Dessa forma, realizou-se uma análise considerando o crescimento econômico 

estadual e o crescimento destes municípios, bem como uma análise local, a 

partir da realidade atual dos municípios e das comunidades sob influência da 

Duplicação da Rodovia. 

Nos itens abaixo serão abordados temas relativos ao Histórico de Ocupação 

Humana e Econômica; Aspectos Demográficos; Infraestrutura Social e Serviços; 

Indicadores de Qualidade de Vida; Atividades Econômicas; Trabalho e Renda; 

Uso e Ocupação do Solo e Patrimônio histórico, cultural e arqueológico. 

 

7.1.1.1 Histórico de Ocupação Humana e Econômica  

A Região Metropolitana de Sorocaba é formada por 27 municípios, dos quais 04 

deles foram selecionados para constituir a AII do meio socioeconômico do 

empreendimento – Alumínio, Mairinque, São Roque e Sorocaba. 

O Quadro apresenta os municípios abrangidos pela RMS, com destaque àqueles 

que compõem a AII, também espacializados na Figura 7.1.1.1-1. A região foi 

agrupada em três sub-regiões, como se vê: 

Quadro 7.1.1.1 -1: Municípios da Região Metropolitana de Sorocaba. 

RELAÇÃO DOS 27 MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA RMS 

Sub-Região 1 Sub-Região 2 Sub-Região 3 

Alambari Alumínio Araçoiaba da Serra 

Boituva Araçariguama Iperó 

Capela do Alto Ibiúna Piedade 
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RELAÇÃO DOS 27 MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA RMS 

Sub-Região 1 Sub-Região 2 Sub-Região 3 

Cerquilho Itu Pilar do Sul 

Cesário Lange Mairinque Salto de Pirapora 

Jumirim Porto Feliz São Miguel Arcanjo 

Sarapuí Salto Sorocaba 

Tauí São Roque Tapiraí 

Tietê  Votorantim 

Itapetininga   

Fonte: https://www.emplasa.sp.gov.br/RMS 

 

 

Figura 7.1.1.1-1: Municípios da Região Metropolitana de Sorocaba. 

Fonte: https://www.emplasa.sp.gov.br/RMS  

 

A Região Metropolitana de Sorocaba equivale a uma área de 11.611,48 Km², 

quase 1,67% do território paulista (IBGE, 2010), sendo que os quatro municípios 

que integram a AII totalizam cerca de 39% da população residente nesse 

território (IBGE, 2010). 
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Município de Alumínio 

O Município de Alumínio foi criado devido à construção da Companhia 

Sorocabana de Estrada de Ferro, quando o Cel. Antônio Proost Rodovalho, ao 

tomar conhecimento das reservas de calcário existentes, adquiriu terras nas 

proximidades do município de São Roque, dando a elas o nome de Fazenda 

Santo Antônio. Com a compra da fazenda, surgiu a primeira iniciativa para a 

fabricação de aglomerantes hidráulicos e as primeiras providências para a 

instalação de uma fábrica de cimento. 

Assim, após a construção de um prédio em 1892, deu-se início à fabricação do 

cimento ‘Rodovalho’. Com a construção da Estrada de Ferro Sorocabana (hoje é 

parte integrante do Grupo Rumo Logística), foi necessário a construção de uma 

estação ferroviária para escoamento da produção de cimento. Concluída em 10 

de julho de 1895, esta estação foi aberta ao tráfego e recebeu o nome de 

“Estação Rodovalho”, em homenagem ao proprietário da fábrica de cimento. 

Em 1921, por motivos desconhecidos, a fábrica foi fechada e logo vendida para o 

imigrante português, Antônio Pereira Ignácio, que continuou com a fabricação de 

cimento. Como a indústria de cimento dava bons resultados, em 1935, Antônio 

Pereira Ignácio, resolveu construir uma grande fábrica de cimento no bairro de 

Santa Helena, em Votorantim. Com a inauguração dessa fábrica em 1936, o 

cimento passou a chamar “Cimento Votaram”, prevalecendo com esse nome até 

os dias atuais. Nessa época, a fazenda que chamava Fazenda Santo Antônio, 

passou para o bairro do Município de Mairinque.  

Portanto, em Rodovalho ficou somente a indústria de cal hidráulica, olarias, 

extração de pedras e a exploração de lenha para suprir as necessidades da 

empresa que continuava sendo administrada, também por Pereira Ignácio. Esse, 

diante de sua visão empreendedora e já formada a Sociedade Anônima 

Votorantim em 1941, iniciou a montagem, no local, da fábrica de alumínio com a 

perspectiva de exploração do minério da bauxita, para a produção de alumínio. 

Antônio Pereira Ignácio, juntamente com seu genro, José Ermírio de Moraes 

iniciou as atividades da nova fábrica, dando-lhe o nome de Companhia Brasileira 

de Alumínio (C.B.A), que teve sua inauguração em 04 de junho de 1955, 

empresa hoje conhecida mundialmente. Com a instalação da C.B.A, o bairro 
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passou a chamar Alumínio, assim como a Estação Ferroviária. Entretanto, 

continuou a pertencer ao Município de Mairinque. 

Após anos de luta e expectativa, o populoso bairro é elevado à categoria de 

Distrito da cidade de Mairinque pela Lei Estadual nº 2.343/80, aprovada pela 

Assembleia Estadual e promulgada pelo Governador Paulo Salim Maluf. Com a 

elevação à distrito de Mairinque, o local recebeu a demarcação territorial, 

estabelecendo suas divisas entre os Municípios de Mairinque, Sorocaba, 

Votorantim e Ibiúna. 

Com uma população de 13.500 habitantes, na ocasião da elevação a distrito, 

Alumínio já era praticamente uma cidade e continuava como esteio de todo seu 

desenvolvimento a Companhia Brasileira de Alumínio. O distrito já tinha como 

ponto alto a educação. 

Nessa época, havia várias condições favoráveis à emancipação do distrito de 

Alumínio. Entre elas, cabe destaque para: cinco vereadores aluminenses na 

Câmara Municipal de Mairinque, como o atual prefeito, José Aparecida Tisêo; 

número de habitantes superior a 10 mil; eleitorado superior a 10% do total de 

habitantes e renda mínima suficiente.  

Em julho de 1983, uma primeira comissão Pró-Emancipação do Distrito de 

Mairinque foi formada com o objetivo de transformar o então Distrito, em 

município. O processo de criação do município iniciou na Assembleia Legislativa 

com a esperança de que sua emancipação ocorresse em 1985. Entretanto, 

somente em 05 de novembro de 1989 foi estipulada a primeira data do possível 

plebiscito para a emancipação que não ocorreu devido à suspensão feita pelo 

então prefeito de Mairinque, Antônio Alexandre Gemente. A luta pela 

emancipação prosseguiu ainda mais forte e uma segunda comissão foi formada 

com um número maior de participantes. Após muitos encontros e desencontros e 

muita luta dos moradores o plebiscito foi marcado para 19 de maio de 1991, 

quando a população pode dizer sim à emancipação de Alumínio.  

Em 12 de dezembro foi votada na Assembleia Legislativa Estadual e em 31 de 

dezembro do mesmo ano foi sancionada pelo então Governador Luís Antônio 

Fleury Filho. Com a Lei nº 7.664/91 foi criado o município de Alumínio. Em 03 de 

outubro de 1992, a população de Alumínio elegeu seu primeiro prefeito, Sr. José 

Aparecida Tisêo e seu vice Anselmo Carlos Ramos dos Santos, bem como os 
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primeiros vereadores: Jaime Henrique Duarte, Geraldo de Oliveira Campos, Diná 

Inês de O. Silva, Vítor Lippi, Luís Tisêo, João Batista da Silva, Raimundo Azevedo 

Ferreira e Paulo Simões.  

A história de Alumínio esteve e está inteiramente ligada com a história da 

Companhia Brasileira de Alumínio. Como desde sua fundação, ela vem crescendo 

ano a ano no mercado nacional e com um volume de exportações sempre em 

ascensão com isso, Alumínio continua desenvolvendo. A Assembleia Legislativa 

Estadual e em 31 de dezembro do mesmo ano foi sancionada pelo então 

Governador Luís Antônio Fleury Filho.  

 

Município de Mairinque  

Em meados do século 17, no local onde se ergueu a cidade de São Roque e 

posteriormente a cidade de Mairinque, Pero Vaz de Barros e Padre Guilherme 

Pompeu, possuíam grande extensão de terras habitadas por índios. A pouca 

distância de São Roque havia um sítio denominado “Sítio das Marmeleiras”.  

Na gleba denominada Alumínio, ergueu-se uma fábrica de cimento. Em volta da 

pequena e rude estação de trem erguida por Matheus Maylasky, em 1875, é que 

se formou o núcleo do que viria ser a cidade de Mairinque, que naquela época 

era habitada por operários da estrada de ferro e agricultores. Juntamente com a 

estação, Matheus Maylasky construiu uma pequena oficina de reparos de trens, 

coberta de zinco, e que só funcionava em casos de emergência. O Conselheiro 

Francisco de Paula Mayrink, quando já presidia a Companhia Sorocabana, 

vistoriando toda a rota da estrada de ferro, pressentiu que aquele seria o lugar 

ideal para funcionar como centro de ligação entre o mar, o “hinterland” (interior 

do país) e o oeste do estado de São Paulo.  

Tudo isso bem perto da capital paulista, de Santos e de Itu. Construção da 

estrada de ferro Mairinque / Santos. Já existiam ali, uma parada de trens, um 

pátio e uma oficina, tudo muito rudimentar. A topografia do lugar e a posição 

geográfica da estação, exigiam melhorias. Dessa forma, o Cons. Francisco de P. 

Mayrink tomou providências e alargou o pátio. Os operários - muitos deles 

residentes em São Roque -, os agricultores, e os índios dispersados pela região, 

moravam em locais simples, sem higiene ou conforto. 
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O Conselheiro construiu, então, uma vila no povoado, iniciando a construção de 

100 pequenas casas iguais, inaugurando o conjunto em 27 de outubro de 

1890.  A vila possuía também: duas biroscas (estabelecimentos comerciais 

modestos), botica (farmácia) e uma pequena escola (a primeira em toda a 

região). Criada ali para atender aos filhos dos trabalhadores da estrada de 

ferro.  Era uma vila bem arrumada, erguida numa clareira da mata situada em 

uma velha fazenda de nome Canguera, palavra que em língua Tupi, significa 

“ossada”, razão pela qual se achava que ali existisse algum cemitério indígena.  

A fazenda Canguera teve vários donos, e entre eles, Manuel da Costa Nunes, o 

“Manduzinho”, antigo capataz, que escravizava índios e funcionava como uma 

espécie de “Xerife” do local. Um dos últimos donos da fazenda foi Antônio da 

Silva Eugênio Bey, que viveu ali até 1880, ano em que o Conselheiro atingiu a 

direção suprema da Sorocabana. O local da primeira vila acabou ficando 

conhecido como “Manduzinho”, o apelido de seu proprietário. Mas como as cem 

primeiras casas rapidamente tornaram-se insuficientes para o abrigo de tantos 

interessados em para cá virem, Francisco de Paula Mayrink projetou outros 

núcleos habitacionais. Comprou mais 264 alqueires de terra e tratou de ampliar a 

vila.  

Na área da ferrovia, o Conselheiro realizou a ligação de Canguera para o mar e a 

incorporação da estrada de ferro Ituana. Como a vila fundada em 1890 era de 

caráter residencial, a placa da estação continuou estampando o nome de 

“Canguera”. Em fins de 1891 substituíram-na por “Manduzinho”, mas em 1892 já 

vigorava o nome de “Mayrink ” em clara homenagem ao Conselheiro. Todavia, 

em 1897 foi reposto o nome de “Manduzinho”, porém no ano de 1900, volta em 

caráter definitivo o nome do Conselheiro para a vila. Dizem inclusive que houve 

no ato da volta da placa do fundador da vila, grandes festejos. 

 

Município de São Roque 

A cidade de São Roque foi fundada em 16 de agosto de 1657, pelo capitão 

paulista Pedro Vaz de Barros. Ele pertenceu a uma velha linhagem de 

bandeirantes e também era conhecido como Vaz Guaçu, o Grande. Um homem 

religioso, resolveu batizar suas terras com o nome do santo de devoção. 
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A povoação teve início numa fazenda, onde se utilizava mão-de-obra indígena no 

cultivo de trigais e vinhedos às margens dos ribeirões Carambeí e Aracaí. 

Na época, as capelas construídas em taipa de pilão, também serviam como 

parada e pousada das Bandeiras, que desciam o Rio Tietê em busca de ouro e 

esmeraldas. Nesse tempo, o transporte era feito por tropas de muares e, 

conforme o movimento se intensificava, o comércio e a lavoura locais cresciam. 

Para suprir a mão-de-obra cada vez mais escassa, os lavradores de então 

recorreram à importação de escravos africanos, um reforço que possibilitou à vila 

ampliar sua lavoura e diversificá-la, com novas culturas como as de milho, cana, 

café, em pequena escala, entre outras. Após lento crescimento, o povoado inicial 

de São Roque foi elevado, em agosto de 1768 a freguesia, do município de 

Santana de Parnaíba, passando à categoria de vila em 10 de julho de 1832.  

A capela original a São Roque, bem como as igrejas barrocas que a sucederam 

no Largo da Matriz foram derrubadas e sucessivamente "modernizadas", assim 

como todo o entorno paisagístico do Largo da Matriz. Ao que consta, até a 

década de 1940, o Largo da Matriz era formado por um conjunto arquitetônico 

barroco, tendo a sua volta casarões. Antes de ter sido elevado à condição de vila, 

o povoado foi declarado freguesia de Santana de Parnaíba, no ano de 1764.  

Em 1864, é elevado à categoria de município. Entre 1872 e 1875, é inaugurada a 

Santa Casa de Misericórdia e a estação da Estrada de Ferro Sorocabana. No final 

do século XIX, tem sua economia impulsionada pela chegada de imigrantes 

italianos. Em 1834, é criado o I Cartório de Protesto de Notas e Títulos. O fórum 

judicial é criado em 1873, com a instalação de dois ofícios judiciais. Um ano 

depois, é criado o 1º Cartório de Registro de Imóveis. Em 1889, é instalado o 

Primeiro Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais.  

Em 1893, é instalado o 2º Cartório de Protesto de Notas e Títulos. Ao que 

consta, essas melhorias foram levadas a cabo em função da influência político do 

Sr. Antônio Joaquim da Rosa, o Barão de Piratininga, importante personalidade 

sanroquense, e ao que consta amigo do Imperador D. Pedro II. O Barão de 

Piratininga chegou, inclusive, a ser nomeado presidente da província de São 

Paulo no ano de 1869. Em 1890, o industrial italiano Enrico Dell’acqua funda a 

BRASITAL, uma das primeiras indústrias têxteis do Brasil, a qual funcionou até 

meados dos anos 1970. Hoje, faz parte do patrimônio público municipal, 
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abrigando um Centro Cultural, Educativo e Turístico, bem como a biblioteca 

municipal.  

A partir de 1880, ressurgiu em São Roque a segunda fase da vitivinicultura, 

graças à iniciativa, quase simultânea, de três pioneiros: o lavrador José Casali, o 

engenheiro da Estrada de Ferro Sorocabana Dr. Eusébio Stevaux, francês de 

origem, e o sanroquense Antonio dos Santos Sobrinho, o Santinhos, como era 

conhecido. Dos três, apenas o Sr. Casali se dedicou à vinicultura com fins 

comerciais, mas todos eles tiveram seguidores.  

O município apresentava condições ideais para a cultura da vinha, mas os 

métodos empregados na vinicultura eram os mais empíricos, pois os que a esse 

ramo se dedicavam, seguiam preceitos muito antiquados, conforme havia 

aprendido de seus antepassados, e sem nenhum apoio dos poderes públicos. O 

cultivo da vinha, de fins do século XIX, até a primeira década do século XX, foi se 

desenvolvendo lentamente. A primeira tipografia da cidade é criada pelos irmãos 

Boccato, que passam a editar um semanário chamado "O Democrata". O jornal 

foi fundado em 1917. O primeiro ginásio da cidade, a escola "Horácio Manley 

Lane" foi fundada em 1947. Em 1990, devido ao seu grande potencial no cenário 

histórico, artístico, ecológico e cultural, foi transformada em Estância Turística.  

Com um ótimo clima serrano, paisagens belíssimas e povo hospitaleiro, São 

Roque dispõe de uma excelente infraestrutura hoteleira, bons restaurantes, um 

amplo comércio e os mais saborosos vinhos da região. À apenas 60Km de São 

Paulo e servido por duas grandes Rodovias, Raposo Tavares e Castelo Branco, 

São Roque oferece às visitantes opções de lazer com ar puro e muita 

tranquilidade. 

 

Município de Sorocaba 

Em fins do século XVI, Afonso Sardinha e Clemente Álvares estiveram no morro 

Araçoiaba à procura de ouro. Encontraram minério de ferro e comunicaram o fato 

ao Governador Geral que levantou o pelourinho da Vila de Nossa Senhora do 

Monte Serrat, mandando mineiro explorarem a região. Nada encontrando, 

transferiu a Vila para Itavuvu, ficando sob a invocação de São Felipe, em 

homenagem ao Rei da Espanha. 
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O Capitão Baltazar Fernandes construiu, em 1654, a igreja de Nossa Senhora da 

Ponte, atual igreja de São Bento, e sua casa de moradia no lajeado, fundando 

nova povoação com o nome de Sorocaba, que no tupi-guarani, significa terra 

(aba) fendida ou rasgada (coro). 

Para promover o povoamento, doou à igreja, grande gleba de terras aos 

Beneditos de Paranaíba, com a condição de construírem o convento e manterem 

uma escola. Alguns anos depois o pelourinho de Itavuvu foi transferido para 

Sorocaba constituindo a Vila de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba. 

O primeiro ciclo a marcar a vida econômica de Sorocaba foi o bandeirismo, 

quando os Sorocabanos se aprofundaram além das linhas de Tordesilhas, 

montando entrepostos comerciais e de mineração. Outro ciclo iniciou-se com o 

Coronel Cristóvão Pereira de Abreu, que conduziu por Sorocaba a primeira tropa 

de muares. Mas tarde, Sorocaba tornou-se sede das feiras de muares. A Cidade, 

por força da sua privilegiada situação geográfica, transformou-se no eixo 

geoeconômico, entre as regiões norte e sul do Brasil, empenhados na mineração 

e na exploração das reservas florestais o Norte; e na produção de animais de 

carga e de corte - o sul. 

Apareceram em 1852, as primeiras tentativas fabris. No entanto, o comércio do 

algodão cru revertia melhores lucros aos sorocabanos. 

A cultura do algodão desenvolveu-se grandemente, a ponto de Luís Matheus 

Maylasky, o maior comprador de algodão da zona, construiu em 1870, a Estrada 

de Ferro Sorocabana (inaugurada em 1875), para escoar a produção local. A 

ferrovia foi um dos fatores de desenvolvimento industrial, que teve início com a 

Real Fábrica de Ferro São João do Ipanema, primeira metalúrgica da América 

Latina, onde saiu um dos grandes Sorocabanos, Francisco Adolfo de Varnhagem, 

o Visconde de Porto Seguro. 

A partir da queda das exportações do algodão, os Sorocabanos passaram a 

aproveitar a produção local. Assim Manoel José da Fonseca inaugurou, em 1882, 

a Fábrica de Tecido Nossa Senhora da Ponte; logo em 1890 apareceram as 

Fábricas Santa Rosália e Votorantim que deram início ao parque industrial de 

Sorocaba, justificando o título de Manchester Paulista. 

 

Página: 759



                                                                           

VO005-RT004         12 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

7.1.1.2 Aspectos Demográficos 

Para análise demográfica dos municípios de Alumínio, Mairinque, São Roque e 

Sorocaba utilizaram-se os dados referentes ao Censo Demográfico e Contagem 

da População de 2010 trabalhados e disponibilizados pelo IBGE e pela Fundação 

SEADE. 

Visando compreender a dinâmica populacional de cada município foram 

analisadas as seguintes variáveis: i. população; ii. densidade demográfica; iii. 

crescimento populacional e migração e  iv. estrutura etária. 

 

i. População 

Em decorrência das características de industrialização/urbanização da Região 

Metropolitana de Sorocaba, os quatro municípios da AII apresentam atualmente 

população predominantemente urbana.  

A análise da movimentação populacional entre os períodos de 1991, 2000 e 

2010, no entanto, revelam uma leve tendência à ruralização dos municípios de 

Alumínio e Mairinque, enquanto São Roque e Sorocaba seguem o movimento de 

urbanização da RMS.  

No ano de 1991, a RMS já era bastante urbanizada com pouco mais de 90% da 

população vivendo em aglomerados urbanos. O município de Alumínio ainda não 

era constituído. Enquanto Mairinque e São Roque apresentavam índice menor de 

urbanização do que a região, Sorocaba possuía um índice ainda maior do que o 

da região, com 98,76% da população vivendo fora das áreas rurais. 

Cabe destacar que, enquanto Sorocaba e Mairinque seguiram a curva 

decrescente da RMS na próxima década em relação ao crescimento da população 

rural, São Roque viu o aumento de sua população rural dentro do mesmo 

período. Desde sua constituição, Alumínio seguiu a média da região em relação a 

proporção da população. 

Em 2010, tanto a RMS e Sorocaba tiveram novo aumento da população urbana. 

São Roque também observou o mesmo fenômeno, mas de maneira brusca: a 

população urbana cresceu quase 7% em 10 anos.   
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Em sentido contrário aos demais, as populações de Alumínio e Mairinque se 

ruralizaram entre 2000 e 2010. Enquanto a população rural de Alumínio cresceu 

em quase 6%, a de Mairinque aumentou de 13,77% para 19,6%. 

O Quadro e a Figura 7.1.1.2-1 a seguir demonstram os dados utilizados para 

análise. 

Quadro 7.1.1.2-1: Perfil da população total, urbana e rural dos municípios da AII e na 

RMS, entre os anos de 1991, 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE, 2010 
 

Ano 
Pop. Total 

(hab.) 

Pop. Urbana 

(hab.) 

Pop. Urbana 

(%) 

Pop. Rural 

(hab.) 

Pop. Rural 

(%) 

Alumínio 

1991 - - - - - 

2000 12.231 11.092 90,69 1.139 9,31 

2010 14.186 11.960 84,31 2.225 15,69 

Mairinque 

1990 33.110 27.744 83,79 5.366 16,21 

2000 32.165 27.737 86,23 4.428 13,77 

2010 36.816 29.600 80,4 7.216 19,6 

São Roque 

1991 50.353 38.504 76,47 11.849 23,53 

2000 55.180 40.564 73,51 14.616 26,49 

2010 68.618 62.348 90,86 6.270 9,14 

Sorocaba 

1991 300.282 296.565 98,76 3.717 1,24 

2000 407.720 402.241 98,66 5.479 1,34 

2010 511.551 506.631 99,04 4.920 0,96 

Região Metropolitana de Sorocaba 

1991 682.004 625.503 91,72 56.501 8,28 

2000 921.911 846.997 91,87 74.914 8,13 

2010 1.144.999 1.071.310 93,56 73.689 6,44 
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Fonte: IBGE, 2010 

 

ii. Densidade Demográfica 

Através da análise dos dados coletados, percebe-se que todos os municípios da 

AII apresentam densidade demográfica maior do que a do estado de São Paulo. 

Em especial, aponta-se Sorocaba por apresentar, em média, densidade 

demográfica 7 vezes maior do que a do estado. 

Apesar dos valores da densidade demográfica para Alumínio, Mairinque, São 

Roque e Sorocaba serem historicamente superiores ao valor estadual, de forma 

alguma a região caracteriza fenômeno de superpovoamento, uma vez que não 

ocorre descompasso do ponto de vista das condições socioeconômicas da 

população em relação à área ocupada. 

Esse fato está fortemente relacionado ao potencial de crescimento econômico, 

industrial e de atividades de geração de bens e serviços na região, atuando como 

atrativo ao crescimento populacional e migração. 

O Quadro e a Figura 7.1.1.2-2 a seguir mostram a crescente relação entre o 

número de habitantes por km² nos municípios da AII e no Estado de São Paulo, 

ao longo de três décadas. 

0

20

40

60

80

100

120

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

RMS Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba

Ano 1991 Ano 2000 Ano 2010

Figura 7.1.1.2-1: Perfil da população total, urbana e rural dos municípios de da AII e 
da RMS, entre os anos de 1991, 2000 e 2010. 
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Quadro 7.1.1.2-2: Densidade Demográfica (habitantes/km²) ao longo das 

últimas décadas. 

Localidade 
Densidade Demográfica (hab./km²) 

1980 1990 2000 

Alumínio N/A 181,96 201,11 

Mairinque 141,99 190,03 205,39 

São Roque 136,58 216,34 256,46 

Sorocaba 813,88 1.096,02 1.302,31 

Estado de São Paulo 124,02 148,96 166,08 

Fonte: SEADE, 2010 
 

 

 

 

 

iii. Crescimento Populacional e Migração 

A Taxa Geométrica de Crescimento Anual de uma População expressa, em 

termos percentuais, o crescimento médio da população em determinado período 

de tempo. 

Quando avaliada essa taxa observa-se que tanto o município de Alumínio quanto 

o de Mairinque possuem valores menores do que do estado de São Paulo e da 

RMS. Essa tendência foi observada também para o Estado de São Paulo. O 

oposto ocorre com São Roque e Sorocaba. 
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Figura 7.1.1.2-2: Densidade Demográfica (habitantes/km²) ao longo das últimas 
décadas. 
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O Quadro e a Figura 7.1.1.2-3 a seguir mostram a Taxa Geométrica de 

Crescimento Anual da População (em % a.a.) em 2017 nos municípios da AII e 

no Estado de São Paulo. 

Quadro 7.1.1.2-3: Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População (em % a.a.) 

em 2017. 

LOCAL 
Taxa Geométrica para o ano de 2017 

(% a.a.) 

Alumínio 0,67 

Mairinque 0,73 

São Roque 1,11 

Sorocaba 1,21 

Região Metropolitana de Sorocaba 1,1 

Total do Estado de São Paulo 0,83 

Fonte: SEADE, 2017 

 
 

 
Figura 7.1.1.2 3: Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População (em % a.a.) em 

2017 
Fonte: SEADE, 2017 

 

Outro fator responsável pelas flutuações populacionais é a migração. A 

mobilidade espacial da população é um dos mais importantes componentes do 

crescimento demográfico das metrópoles, tanto para as mais antigas quanto 

para as mais recentes, como o estado do São Paulo. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba Região
Metropolitana de

Sorocaba

Total do Estado de
São Paulo

Página: 764



                                                                           

VO005-RT004         17 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

A migração, entretanto, é um fenômeno com estreitas relações com a conjuntura 

demográfica e econômica de determinado momento histórico, ou seja, não pode 

ser entendida isoladamente sem que se considere essa conjuntura em nível local, 

regional e nacional.  

Percebe-se que enquanto São Roque e Sorocaba seguem a tendência a 

crescimento do estado de São Paulo, Alumínio e Mairinque tiveram um saldo 

negativo de migração entre 2000 e 2010. 

O Quadro 7.1.1.2-4 e a Figura 7.1.1.2-4 a seguir mostram o Saldo Migratório 

Anual em 19991, 2000 e 2010 nos municípios da AII e no Estado de São Paulo. 

Quadro 7.1.1.2-4: Saldo Migratório Anual em 19991, 2000 e 2010 nos municípios da 

AII e no Estado de São Paulo. 

Localidades 
Saldo Migratório Anual 

1991 2000 2010 

Alumínio NA -69 -47 

Mairinque 361 607 -131 

São Roque 284 246 613 

Sorocaba 3.720 7.058 4.622 

Total do Estado de São Paulo 53.352 147.443 47.265 

Fonte: Seade, 2010 

 

 
Figura 7.1.1.2-4: Saldo Migratório Anual em 19991, 2000 e 2010 nos municípios da 

AII. 

Fonte: Seade, 2010 
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iv. Estrutura Etária 

Em geral, as pirâmides com base larga e cume estreito são características de 

países jovens ou em desenvolvimento. Ao contrário destas, as pirâmides com 

base estreita e cume largo, são reflexos de países mais desenvolvidos, com 

menor natalidade e maior longevidade.  

Para refletir estas características na região de estudo, a Figura 7.1.1.2-5 

demonstra as pirâmides etárias para os municípios de Alumínio, Mairinque, São 

Roque e Sorocaba, assim como para o Estado de São Paulo, todas baseadas nas 

informações IBGE, ano de 20101. A partir disso, conclui-se que a população 

residente na área de influência indireta do empreendimento é considerada 

jovem/adulta. 

                                       
1 Figuras retiradas do site: https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=35&dados=26. 
Acesso em 03.10.2017. 
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Figura 7.1.1.2-5: Pirâmides etárias dos municípios da AII e do estado de São Paulo 

(IBGE, ano de 2010). 
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7.1.1.3 Infraestrutura Social e Serviços 

a) Abastecimento de água 

Alumínio 

O serviço de abastecimento de água no município de Alumínio está sob 

responsabilidade da SABESP, cuja a concessão está ativa desde 1995. Esse 

contrato vai até o ano de 2027. 

A população urbana atendida com abastecimento de água é de 11.802 

habitantes e corresponde à 68,2% da população total. O abastecimento se dá 

através de uma rede de extensão de 43,38km. A SABESP produz um volume de 

água de 1.015.690 m³/ano, sendo que o tratamento é realizado por duas 

estações de tratamento de água – Itararé e Sede. As fontes de abastecimento 

são o rio Orlando Maia, o tanque CBA, e mais dois poços cuja a capacidade total 

é de 52,5 L/s.  

Fonte: SNIS & site da SABESP. 

 

Mairinque 

A SANEAQUA é o resultado da união da BRK Ambiental com a SABESP, cujo 

acionista majoritário é a Prefeitura Municipal de Mairinque. Ela é a empresa 

responsável pelo abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos 

(captação, tratamento, reserva e distribuição de água potável) no município de 

Mairinque desde 2010 e o seu contrato vai até 2050.  

Atualmente a SANEAQUA é quem fornece água potável para aproximadamente 

99% da população urbana de Mairinque. A água para consumo é produzida pela 

ETA de Mairinque, localizada no bairro Jardim Cruzeiro e é distribuída por meio 

de bombeamento para os centros de reservação, onde alimenta as redes de água 

que chegam até os bairros de Jardim Vitória, Arco-Íris, Santa Amélia, Terras de 

São José, Jardim dos Ipês, Jardim Três Lagoinhas, Waldez, Jardim Cruzeiro, 

Nova Mairinque, CECAP, Residencial Parque, Jardim Flora, Chácara Flora, Centro, 

Sorocabana e São Camilo.  

A captação de água se faz nos mananciais Carvalhal e Fiscal, ambos localizados 

na Bacia do Rio Sorocaba, onde se obtém as vazões de 70L/s e 18L/s, 
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respectivamente. Segundo a classificação da qualidade de água da resolução 

CONAMA 357/2005 as águas dos mananciais são consideradas classe 2, 

destinado para consumo humano após os devidos tratamentos convencionais. 

Além dos mananciais, o sistema de abastecimento conta com a captação de 13 

poços de água subterrânea que juntos possuem uma vazão de 82L/s para 

contribuir com o volume total. Esses poços correspondem 50% da água captada. 

 

São Roque  

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo (SABESP) é a empresa que detém a concessão para 

abastecimento de água (captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de 

água potável) no município de São Roque desde 1998 e tem o seu vencimento 

delegado até 2042.  

Atualmente a SABESP atende 56.834mil habitantes da área urbana de São 

Roque, o que corresponde a 65,69% da população total, através de uma rede de 

água de extensão na ordem de 341,23 km. O volume de água produzido é de 

7.345.450 m³/ano, sendo que 3.418.200 m³/ano é tratado na estação de 

tratamento de água (ETA) localizada no centro do Município. 

A água para abastecimento tem origem dos mananciais que estão situados na 

bacia hidrográfica do Tietê/Sorocaba, sendo eles o Rio Sorocamirim, o ribeirão 

Ponte Lavrada, o rio Carambeí. Além da Sede do Município, estes mananciais 

também abastecem Maylasky e São João Novo.  

 

Sorocaba 

A SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto S/A, é uma empresa que atua em 

Sorocaba desde 1995. É quem atualmente fornece o abastecimento de água 

potável para 98% da população através das captações superficiais, e os outros 

2% com a captação subterrânea.  

Essas captações superficiais contam com quatro pontos conforme abaixo:  

 Captação Itupararanga, localizada no Rio Sorocaba. 
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 Captação Ipaneminha, localizado no Rio Sorocaba. 

 Captação do Éden, localizado no Rio Pirajibu-Mirim. 

O sistema de captação subterrânea é composto por 59 poços semi-artesianos 

distribuídos pela cidade, dos quais 33 são encontrados operando normalmente.  

O município também conta com duas ETAs (Cerrado I & Cerrado II) para 

tratamento das águas coletadas e a distribuição é realizada por duas adutoras:  

 Adutora I diâmetro de 400 mm, em ferro dúctil com a vazão de adução de 

192,00L/s. 
 Adutora II diâmetro de 500 mm, em ferro dúctil com a vazão de adução 

de 216,00L/s.  

 

b) Esgotamento sanitário 

Alumínio  

A SABESP também é responsável pelo esgotamento sanitário do município de 

Alumínio. Atende, atualmente, cerca de 98% da população urbana, com coleta 

de 3.913 ligações totais de esgoto, a extensão de rede por ligação é 27,48km. O 

volume coletado por ano é de 412.080 m³/ano.  

O esgoto é processado na estação de tratamento, com capacidade de 60 L/s, que 

permite a preservação dos Córregos Varjão, Piragibiu e Bugrão.  

A zona urbana do município é atendida por um sistema de Tratamento de Esgoto 

composto por ETE, coletor tronco e EEE (Estação Elevatória de Esgoto) que 

entrou em operação em dezembro de 2016. Os efluentes tratados são lançados 

no Córrego Varjão e córrego do Bugre - Bacia do Tietê, não influenciando a 

qualidade das águas utilizadas para abastecimento da Região Metropolita de 

Sorocaba.  

 

Mairinque 

A SANEAQUA também é responsável pelo esgotamento sanitário do município de 

Mairinque. Apesar de ainda não ter o tratamento de esgoto, o município possui 

os sistemas de coleta e afastamento que atende atualmente 75% da população 

urbana, com coleta de 10.032 ligações correspondendo à 86km de extensão de 

rede de esgoto. O volume coletado é de 1.516.550 m³/ano.  
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Está prevista a implantação de uma ETE para atendimento da população da área 

urbana, os recursos da sua implantação estão bloqueados pelo Tribunal da 

Justiça de Mairinque, sem previsão para a entrega. 

 

São Roque 

A SABESP também é responsável pelo esgotamento sanitário do município de 

São Roque. Atende atualmente cerca de 99% da população urbana.  

A área urbana do município é atendida por 6 Estações de Tratamento de Esgoto - 

ETEs. O tratamento é feito nessas unidades que são situadas na bacia de 

Itupuranga através de Estações Elevatórias, e terão os seus efluentes lançados 

no Rio Carambei, Guaçi, Marmeleiro e Aracaí e na Bacia do Tietê. São as 

estruturas: 

 EEE Cangueira/ atende bairro de Cangueira 

 ETE do Carmo / atende bairro do Carmo 

 ETE Guaçu/ atende bairro Guaçu 

 EEE/ 2MA/atende bairro Mailasqui 

 EEE 3SJ/ atende bairro São João Novo 

 EEE2S/ atende bairro São João Novo 

Foi inaugurado em agosto de 2017 ETE Guaçu, com a capacidade para processar 

156 L/s, em uma rede constituída por mais de 16 km de tubulação (rede 

coletora, emissários e linhas de recalque). Essa unidade de bombeamento 

garante o tratamento de 80% dos esgotos coletados, estima-se que 

aproximadamente 6 milhões de litros de esgoto in natura por dia sejam tratados, 

permitindo a recuperação dos rios e córregos da cidade.  

Fonte: SABESP 

 

Sorocaba 

A SAAE também é responsável pelo tratamento de esgoto sanitário do município 

de Sorocaba. Atende atualmente cerca de 100% da população urbana, com 

coleta em 202.138 ligações que corresponde à extensão de rede esgoto de 

1.311,93km, e volume captado é de 34.449.930m³/ano. 
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O Município conta com duas ETE’s: 

 ETE S-1 

 ETE S-2 

 ETE Pitico 

 ETE Itanguá  

 ETE Quintais do imperador 

 ETE Ipaneminha  

 ETE Aparecidinha 

Além das ETEs estão construídas 17 estações elevatórias responsáveis pelo 

bombeamento do esgoto para as ETEs; rede de coletores tronco e auxiliares de 

extensão de 3 km no córrego Supiriri; 12 km no córrego Pirajibu e 28 km de 

interceptores de esgoto instalados nas duas margens do rio Sorocaba, desde a 

rodovia Raposo Tavares até o Parque Vitória Régia. 

A maior das ETEs, a ETE S-1, entrou em operação em maio de 2005, com 

capacidade de tratar até 100 milhões de litros de esgoto por dia, basicamente 

44% do volume total dos efluentes sanitários despejados no rio de Sorocaba. 

Foi elaborado um programa de despoluição do rio Sorocaba com tratamento 

pelas ETEs acima mencionadas.  

Fonte: Site oficial do SAAE. 

 

c) Resíduos Sólidos 

Alumínio  

Alumínio dispõe de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) aprovado pela Lei nº 1.829/16, o qual determina que todos os 

resíduos de responsabilidade do poder público são coletados pela empresa 

ENGAVER, que também é responsável pela varrição de vias públicas e praças, de 

limpeza das feiras livres e demais serviços de limpeza de espaços coletivos, além 

dos resíduos dos serviços públicos de saúde.  

Segundo o SNIS (Sistema Nacional de Informações de Saneamento) todo o 

resíduo sólido gerado no município de Alumínio é destinado ao aterro do 

município de Itu/SP. Ainda de acordo com o SNIS a empresa contratada pelo 
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município coleta aproximadamente 240 toneladas de RSU por ano em Alumínio. 

A população do município é totalmente atendida pela coleta de resíduos sólidos, 

através do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta). 

Sobre a coleta seletiva de Resíduos recicláveis no município de Alumínio a 

mesma é realizada pela Prefeitura, sendo a massa coletada de Resíduos 

recicláveis sem comercialização da ordem de 740,916 toneladas por dia, a taxa 

de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em 

relação à quantidade total é de 8,37%.  

Sobre a coleta de Resíduos da Construção Civil dados da Prefeitura de Alumínio 

afirmam que em 2013 o município contava com um programa gratuito de 

destinação dos resíduos da construção civil. Existiam 35 pontos de coleta de 

Resíduos da Construção Civil no Município de Alumínio. As coletas eram 

realizadas em caçambas de 5m³ denominadas “Caçambas Ecobairro”. A empresa 

contratada Engever realizava as coletas.  

 

Mairinque  

De acordo com o Plano de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS) do 

município, a Prefeitura de Mairinque é responsável pela coleta e destinação dos 

seguintes resíduos: domiciliares, comerciais, poda, varrição e resíduos de 

serviços de saúde. 

Conforme informações obtidas no endereço eletrônico da Prefeitura municipal de 

Mairinque foram geradas ano de 2012 em torno de 900 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos (RSU) por mês. No ano seguinte (2013) foi mantida a média e 

segundo dados da Engecorps (empresa que presta serviço de recolhimento dos 

RSU do município) 99,58% da população era atendida pelo serviço de coleta de 

RSU, que correspondia a 44.436 habitantes. No ano de 2015 a mesma taxa de 

população atendida representou 46.202 habitantes, ano em que foram coletadas 

aproximadamente 1.100 toneladas de RSU. 

Desde 2008 o município de Mairinque dispõe seus resíduos urbanos no aterro da 

Estre Ambiental S/A de Itapevi – região metropolitana de São Paulo, que atende 

a capacidade de resíduos gerados pelo município de Mairinque. 
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Até o ano 2015 Mairinque não contava com nenhum sistema de coleta 

regulamentada de resíduos recicláveis, contando apenas com o auxílio de 

catadores individuais que realizavam estas coletas. 

 

São Roque 

De acordo com dados obtidos a partir da consulta no site oficial da Prefeitura do 

município de São Roque, a expansão das áreas urbanas (indústrias; comércios e 

residências) ocasionou um aumento na geração de resíduos sólidos por dia no 

município, que passou de aproximadamente 10 toneladas em 2008 para em 

média 15 toneladas por dia no ano de 2014. 

Diante desse cenário a prefeitura realizou a contratação da empresa EPPO 

Saneamento Ambiental e Obras Ltda. para coleta de lixo e limpeza urbana da 

cidade de São Roque. A empresa faz o recolhimento de uma média de resíduos 

sólidos de 15 toneladas por dia, atendendo 99% da população urbana do 

município. A população é atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta (porta-

a-porta). 

Estes resíduos são encaminhados paro o aterro do município de Itapevi/SP que 

fica a 25 km de distância de São Roque. Ainda para o ano de 2014 foi 

intensificado o serviço de varrição das ruas do município, esse trabalho vem 

sendo acompanhado pelo Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da 

Prefeitura.  

Segundo o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobe Saneamento) a coleta 

seletiva é executada por empresas contratadas da prefeitura ou pela 

Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), tendo como resultado a coleta de 

aproximadamente 5.400 toneladas por ano. Em relação a quantidade de material 

reciclado e recuperado a mesma é de 120 toneladas/ano. 

 

Sorocaba 

De acordo com dados obtidos através de consulta no endereço eletrônico do 

Município de Sorocaba, atualmente a média de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

gerados pelo município gira em torno de 19.000 toneladas por mês, isso 
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representa 634 toneladas geradas diariamente no município. Estes resíduos 

coletados referem-se a resíduos domiciliares e prestadores de serviços e também 

os resíduos de capina e poda. Referente ao resíduo sólido domiciliar gerado 

99,92% da população é atendida pelo serviço regular de coleta de lixo, dessa 

porcentagem apenas 2% aproximadamente são reciclados.  

Após serem coletados, os resíduos são transportados pelo Consórcio Sorocaba 

Ambiental até o município vizinho de Iperó/SP, onde ocorre a disposição final no 

aterro sanitário da CGA – Central de Gerenciamento Ambiental. Não há 

operações de transbordo entre a coleta e a disposição dos resíduos no aterro 

sanitário. 

A empresa Coreso/Central de Reciclagem é a atual responsável pela destinação 

final dos resíduos recicláveis do município de Sorocaba, sendo também a que 

oferece a coleta seletiva que atualmente atende a uma pequena parte dos 

domicílios urbanos. Não há coleta rural e nem programas de sensibilização. 

O município não possui nenhum contrato de concessão nos moldes de Parceria 

Público Privada (PPP) para a gestão dos resíduos sólidos. 

Até meados de 2006, a maioria dos resíduos da construção civil gerada em 

Sorocaba era disposta no “Bolsão de Entulho do Ipatinga”, localizado sobre o 

antigo lixão do município, na Estrada do Ipatinga. O Bolsão recebia uma média 

diária de 18.000 m³ de resíduos inertes (entulho da construção civil), sobras de 

madeira e material de poda de árvores e de conservação de praças e jardins. 

Entretanto, o local estava praticamente esgotado e não possuía Licença de 

Operação junto à CETESB, que havia indeferido o pedido.  

Atualmente, o Bolsão vem sendo monitorado pela prefeitura, com 

acompanhamento da CETESB, de forma a atender aos Pareceres Técnicos 

CETESB n° 020/ESCC/09 e n° 039/09/ESRD, que versam sobre o gerenciamento 

dessa área. 

 

d) Transporte  

Ainda que os municípios da RMS não sejam totalmente conurbados, a região é 

servida por um sistema viário e de transporte que propicia intensa articulação 

dos espaços urbanos, além da integração funcional das estruturas produtivas. 
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Doze dos municípios da RMS estão localizados no eixo das Rodovias Castello 

Branco e/ou Raposo Tavares. 

São três os principais eixos rodoviários radiais paralelos que abrangem a RMS, a 

SP-300, na porção norte da região, a SP-280 que interliga a RMS à RMSP no 

sentido oeste-leste e a SP-270, que inicia-se na zona oeste do município de São 

Paulo, sendo uma das principais vias de ligação entre às regiões metropolitanas 

de São Paulo e de Sorocaba. 

Esses três eixos são interligados por rodovias perimetrais, que promovem a 

circulação entre os principais núcleos urbanos da região, situados ao norte da 

Rodovia Raposo Tavares. 

Na porção norte do eixo da Rodovia Raposo Tavares, a facilidade de circulação 

pela maior densidade da malha é uma das razões para o predomínio das 

atividades industriais e de logística (armazenamento e transporte), na porção sul 

da região, ao sul do eixo da SP-270, as SPs 079, 127, 139, 250 e 254 conectam 

os municípios cuja maior tem como atividade principal a agricultura e garantam o 

escoamento da produção, bastante expressiva e diversificada, destinada 

principalmente às centrais de abastecimento de São Paulo, Campinas e 

Sorocaba. 

Atualmente a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. 

– EMTU/SP, a qual é uma sociedade anônima de economia mista e capital 

fechado, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à 

Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos é a responsável pelo 

gerenciamento do transporte metropolitano na RMS. Segundo dados do Relatório 

de Atividades (EMTU, 2016) foram 7,2 milhões de passageiros transportados na 

RMS em 2016, considerando apenas o meses de junho a novembro do referido 

ano. A idade média da frota que atende à RMS, em anos, é de 6,4 e conta em 95 

veículos com acessibilidade e 167 veículos no geral. 

 

e) Condições Domiciliares 

No município de Alumínio, a expansão no quantitativo de domicílios entre os 

anos de 2010 e 2017, foi de cerca de 14%. Em Mairinque foi inferior, atingindo 

13%. Já São Roque superou os dois munícipios, com expansão de 15%. A maior 
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expansão ocorreu em Sorocaba, que foi de 178.777 domicílios para 208.854, em 

um crescimento de 16,82%, dados apresentados no Quadro e na Figura 

7.1.1.3-1. 

Quadro 7.1.1.3-1: Total de Domicílios Particulares Permanentes. 

Localidades 
Total de Domicílios Particulares Permanentes Variação no período 

(%) 2010 2017 

Alumínio 4.985 5.708 14,50 

Mairinque 12.978 14.710 13,34 

São Roque 23.754 27.347 15,12 

Sorocaba 178.777 208.854 16,82 

Fonte: SEADE, 2017. 
 

 

 
Figura 7.1.1.3-1: Aumento do Total de Domicílios Particulares Permanentes entre os 

anos de 2010 e 2017 (em %). 

Fonte: SEADE, 2017. 

 

Os padrões habitacionais urbanos presentes nos municípios da AII foram 

classificados com base em duas variáveis do IBGE, referentes ao ano de 2010 – 

domicílios com espaço suficiente e domicílios com infraestrutura interna urbana 

adequada. 

Os dados apresentados no Quadro e na Figura 7.1.1.3-2 a seguir revelam que 

os valores obtidos nos municípios da AII são próximos aos resultados da RMS, 

embora ambos tenham ficado acima da média. 
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Quadro 7.1.1.3-2: Condições dos domicílios nos municípios da AII. 

Localidade 
Domicílios com espaço 

suficiente (%) 1 

Domicílios com infraestrutura 

interna urbana adequada (%) 2 

Alumínio 99,70 83,73 

Mairinque 99,95 81,08 

São Roque 98,29 72,31 

Sorocaba 99,57 99,00 

RMS 99,42 92,56 

Fonte: IBGE, 2000. 

 

 

Figura 7.1.1.3-2: Condições dos domicílios nos municípios da AII 

Fonte: IBGE, 2000. 
 (1) Proporção de domicílios com pelo menos quatro cômodos, sendo um deles banheiro 

ou sanitário, sobre o total de domicílios permanentes urbanos. Esse é o tipo de moradia 

considerado de composição mínima, para execução das funções básicas a toda moradia. 
(2) Proporção de domicílios que dispõem de ligação às redes públicas de abastecimento 

(água e energia elétrica) e de coleta (lixo e esgoto), sendo a fossa séptica a única 

exceção aceita no lugar do esgoto, sobre o total de domicílios permanentes urbanos. 

 

f) Saúde 

Segundo dados do Ministério da Saúde, Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde – DATASUS, no ano de 2010 Alumínio e São Roque 

apresentavam os menores números de unidades de atenção básica de saúde 

dentro os quatro municípios da AII, com 2 e 9 unidades respectivamente 

(Quadro 7.1.1.3-3).  
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Em Mairinque e Sorocaba, os números são um pouco mais elevados. Mairinque 

conta com 16 unidades de atenção básica de saúde, enquanto Sorocaba, com 34. 

Com relação ao número de leitos de internação, há uma Portaria do Ministério da 

Saúde publicada em 2002 que estima em 2,5 a 3 a necessidade de leitos para 

cada grupo de mil habitantes. Enquanto Alumínio e Mairinque não possuem leitos 

de internação, esse índice não foi alcançado por Sorocaba, que possui o 

coeficiente de 2,49, tampouco por São Roque, com 1,06. (SEADE, 2016). 

Quadro 7.1.1.3-3: Quantidade de Leitos de internação e de Unidades Básicas de Saúde  

Local 
Qtd. de Unidades de Atenção 

Básica de Saúde 

Leitos de Internação (Coeficiente por mil 

habitantes)  

Alumínio 2 - 

Mairinque 16 - 

São Roque 9 1,06 

Sorocaba 34 2,49 

Fonte: DATASUS, 2010 – e SEADE,2016. 
 
 

 
Figura 7.1.1.3-3: Quantidade de Leitos de internação com relação à Recomendação do 

Ministério da Saúde. 

Fonte: SEADE, 2016. 

 

Considerando agora as recomendações do Conselho Nacional de Saúde (Quadro 

7.1.1.3-4), o número de profissionais por habitantes deve ser de 1 médico para 

cada 1.000 habitantes e 1 odontólogo para cada 1.500 a 5.000 habitantes. Essa 

situação está atendida nos municípios da AII conforme quantitativo apresentado 
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no quadro abaixo, sendo que Alumínio e Mairinque apresentam índices abaixo do 

recomendado para profissionais da área de medicina. 

Quadro 7.1.1.3-4: Profissionais registrados em seus respectivos Conselhos de Classe - 

coeficiente por mil habitantes. 

Município 

Profissionais das áreas de: 

ENFERMAGEM 

(até 2016) 

ODONTOLOGIA 

(até 2016) 

MEDICINA 

(até 2016) 

PSICOLOGIA  

(até 2014) 

Alumínio 1,03 1,03 0,17 0,4 

Mairinque 1,42 1,73 0,44 0,56 

São Roque 1,71 3,42 2,24 1,25 

Sorocaba 2,85 4,3 3,66 1,69 

Fonte: Seade, 2016 e 2014 – com base em dados dos conselhos de classe e Pesquisa 

Municipal Unificada. 

 

g) Educação 

 Analfabetismo da População de 15 anos ou mais 

No índice de analfabetismo da população de 15 anos ou mais se consideram as 

pessoas maiores de 15 anos que declararam não serem capazes de ler e 

escrever um bilhete simples ou que apenas assinam o próprio nome, incluindo as 

que aprenderam a ler e escrever, mas esqueceram. 

Em 2000 esse índice era de 7,11% em Alumínio, 7,21% em Mairinque, 7,11% 

em São Roque e 4,66% em Sorocaba. Esta última taxa ficou inferior à média 

estadual, que alcançou 6,64%. 

Para 2010, observa-se que houve uma diminuição na taxa de analfabetismo dos 

municípios – Alumínio passou para 4,58%, Mairinque passou para 5,41%, São 

Roque passou para 4,48% e Sorocaba passou para 3,1%. A média estadual 

também decaiu, passando para 4,33%. 

Os dados dos munícipios da AII e do estado de São Paulo podem ser melhor 

visualizados na Figura 7.1.1.3-4.  
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Figura 7.1.1.3-4: Índice de analfabetismo da população de 15 anos ou mais. 

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

 Proporção da população adulta com mais de 12 anos de estudo 

A proporção da população adulta com mais de 12 anos de estudo indica a 

proporção da população adulta, definida como aquela na faixa etária entre 25 e 

59 anos, que completou o ensino básico, ou seja, o ensino fundamental e o 

ensino médio. 

Em 2000, quase 10% da população do estado de São Paulo se encaixava nesse 

grupo. Dentro os munícipios da AII, somente Sorocaba superava essa taxa, com 

10,91%. 

O censo populacional realizado em 2010 mostra que houve uma melhora deste 

índice no estado de São Paulo. Os munícipios da AII seguiram essa tendência, 

com Sorocaba mantendo sua superioridade em relação ao estado. Cabe destacar 

que, enquanto a maioria das localidades estudadas apresentou melhoria de, em 

média, 50%, São Roque teve um aumento de quase 74% de sua população 

adulta com mais de 12 anos de estudo (Quadro 7.1.1.3-6 e Figura 7.1.1.3-5). 
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Quadro 7.1.1.3-6: Proporção da população adulta com mais de 12 anos de estudo (em 

%) nos anos de 2000 e 2010. 

Localidade 2000 2010 

Alumínio 3,75 5,97 

Mairinque  4,57 7,03 

São Roque  7,70 13,39 

Sorocaba  10,91 16,99 

Estado de São Paulo 9,82 15,10 

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

 

Figura 7.1.1.3-5: Proporção da população adulta com mais de 12 anos de estudo. 

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010. 

 

 Taxa de Atendimento à População 

A taxa de atendimento refere-se ao porcentual da população em idade escolar 

que frequenta a escola.  

Analisando os dados referentes ao ano de 2000, observa-se que os municípios 

tendem a ter uma taxa superior à do estado de São Paulo quanto ao 

Atendimento à População no Ensino Médio, com exceção de Mairinque. 

No entanto, todos os quatro municípios estão acima da taxa do estado no que 

concerne o Ensino Médio (Quadro 7.1.1.3-7). 
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Quadro 7.1.1.3-7: Taxa de atendimento à população em 2010. 

Localidades Ensino Fundamental (%) Ensino Médio (%) 

Alumínio 98,76 88,95 

Mairinque 96,86 89,02 

São Roque 97,58 88,08 

Sorocaba 98,1 87,92 

Estado de São Paulo 97,07 85,34 

Fonte: Censo Demográfico de 2010. 

 

 

Figura 7.1.1.3-6: Taxa de atendimento à população em 2010. 
Fonte: Censo Demográfico de 2000. 

 

 Taxa de Escolarização Líquida 

A taxa de escolarização líquida identifica o percentual da população em 

determinada faixa etária matriculada no nível de ensino adequado a essa faixa 

etária.  

Percebe-se pelos dados recolhidos que os municípios tendem a ter uma taxa 

superior à do estado de São Paulo quanto ao de escolarização líquida no Ensino 

Médio. O mesmo não ocorre em relação ao Ensino Médio, no entanto. Somente 

Sorocaba mantém uma taxa maior, enquanto Alumínio, Mairinque e São Roque 

estão abaixo do estado de São Paulo (Quadro 7.1.1.3-8 e Figura 7.1.1.3-7). 
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Quadro 7.1.1.3-8: Taxa de escolarização líquida em 2010. 

Localidades Ensino Fundamental (%) Ensino Médio (%) 

Alumínio 96,61 53,03 

Mairinque 91,67 49,86 

São Roque 92,44 52,54 

Sorocaba 93,21 62,63 

Estado de São Paulo 91,13 54,33 

Fonte: Atlas Brasil, 2010. 

 

 
Figura 7.1.1.3-7: Taxa de escolarização líquida em 2010. 
Fonte: Atlas Brasil, 2010. 

 

 Matrículas 

De acordo com as informações do Censo Escolar (MEC-INEP), percebe-se que 

todos os municípios da AII concentram o maior número de matrículas no Ensino 

Fundamental. Em todos os casos, assim como no estado de São Paulo, o número 

de matrículas no Ensino Fundamental é maior do que os outros três indicadores 

somados. 

Entre os alunos matriculados no ensino fundamental para o médio, há uma 

queda, em média, de 72% de matrículas realizadas (Quadro 7.1.1.3-9). 
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Quadro 7.1.1.3-9: Matriculados no ano 2010 (Censo Escolar - INEP – MEC 2010). 

Município 

Matriculados no ano 2010 

Creche 
Educação 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Alumínio 248 828 3.336 822 

Mairinque 793 2.187 7.949 1.958 

São Roque 1.324 3.291 12.072 3.127 

Sorocaba 10.014 22.518 86.283 28.123 

Estado de São Paulo 636.793 1.695.269 5.985.884 1.839.535 

 

Fonte: Censo Escolar - INEP - MEC 2010. 

 

 Taxas de Aprovação Escolar 

Através da análise dos dados coletados, percebe-se que entre as décadas de 

2000 e 2010 houve um leve aumento da taxa de aprovações em todo o estado. 

No geral, no estado de São Paulo 2,54% a mais dos alunos matriculados no 

ensino fundamental se formaram. 

No que toca os municípios da AII, cumpre destacar que todos apresentam 

também uma melhora na taxa de alunos formados. Em especial, cabe apontar 

um aumento de 14,51% da taxa de aprovados no ensino fundamental em São 

 
Figura 7.1.1.3-8: Matriculados no ano 2010. 
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Roque, assim como o aumento de 9,94% dos aprovados no ensino médio em 

Mairinque (Quadro 7.1.1.3-10 e Figura 7.1.1.3-9). 

Quadro 7.1.1.3-10: Taxas de Aprovação Escolar nos anos 2000 e 2010. 

Localidade 
Ensino Fundamental (%) Ensino Médio (%) 

2000 2010 2000 2010 

Alumínio 89,24 92,4 82,88 89,8 

Mairinque 87,94 88,6 80,95 89,0 

São Roque 78,16 89,5 80,57 85,8 

Sorocaba 94,37 96,4 85,35 89,3 

Estado de São Paulo 91,96 94,3 82,84 82,9 

Fonte: Fundação SEADE - (Base de dados: MEC/INEP - EDUDATABRASIL). 

 

 
Figura 7.1.1.3-9: Taxas de Aprovação Escolar no ano 2010. 
Fonte: Fundação SEADE - (Base de dados: MEC/INEP - EDUDATABRASIL). 

 

 Taxas de Evasão Escolar 

Entre 2000 e 2010, percebe-se tremenda diminuição da taxa de evasão escolar 

do estado de São Paulo. No ensino fundamental, essa taxa passou de 3,43% 

para 0,9%. No ensino médio, foi de 10,44% para 4,5%. 

Os municípios da AII acompanharam essa tendência. Mesmo os municípios que 

apresentavam uma taxa maior de evasão em 2000 do que o estado (Alumínio, 

Mairinque e São Roque) fecharam 2010 com taxas inferiores à São Paulo. Apenas 
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São Roque apresenta taxa de evasão maior do que o estado no ensino médio; 

enquanto em São Paulo 4,5% dos alunos não se forma, em São Roque são 5,6%. 

Quadro 7.1.1.3-11: Taxas de Evasão Escolar nos anos de 2000 e 2010  

Localidade 
Ensino Fundamental Ensino Médio 

2000 2010 2000 2010 

Alumínio 4,4 0,5 12,64 3,9 

Mairinque 5,13 0,5 10,19 2,7 

São Roque 6,57 0,5 14,31 5,6 

Sorocaba 3,16 0,4 8,83 1,4 

Estado de São Paulo 3,43 0,9 10,44 4,5 

Fonte: Fundação SEADE 
 

 

Figura 7.1.1.3-10: Taxas de Evasão Escolar no ano 2010 

Fonte: Fundação SEADE - (Base de dados: MEC/INEP - EDUDATABRASIL). 

 

7.1.1.4 Indicadores de Qualidade de Vida 

Para a análise de qualidade de vida dos municípios que integram a AII, foram 

analisados diversos índices desenvolvidos por instituições oficiais. Estes índices 

estão apresentados a seguir, de acordo com a Fundação SEADE (Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal, Índice Paulista de Responsabilidade Social e 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) e a Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro – FIRJAN (Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal). 
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 IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O IDHM é um indicador que focaliza o município como unidade de análise, a 

partir das dimensões de longevidade, educação e renda, que participam com 

pesos iguais na sua determinação, segundo a fórmula: 

             IDHM = Índice de Longevidade + Índice de Educação + Índice de Renda 

3 
 

Em relação à Longevidade, o índice utiliza a esperança de vida ao nascer 

(número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento). No 

aspecto educação, considera o número médio dos anos de estudo e a taxa de 

analfabetismo. Em relação à renda, considera a renda familiar per capita (razão 

entre a soma da renda pessoal de todos os familiares e o número total de 

indivíduos na unidade familiar). 

Todos os indicadores são obtidos a partir do Censo Demográfico do IBGE. O 

IDHM se situa entre 0 (zero) e 1 (um), os valores mais altos indicando níveis 

superiores de desenvolvimento humano. Para referência, segundo classificação 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os valores 

distribuem-se em 3 categorias: 

Baixo desenvolvimento humano - quando o IDHM for menor que 0,500;  

Médio desenvolvimento humano - para valores entre 0,500 e 0,800;  

Alto desenvolvimento humano - quando o índice for superior a 0,800. 

 

No Quadro a seguir, pode ser observado o IDHM dos municípios que compõem a 

AII, em comparação ao estado de São Paulo. 

No ano de 2010 os municípios da AII apresentaram Índice de Desenvolvimento 

Humano superior ao índice estadual, todos os municípios se enquadram como 

médio desenvolvimento humano (valores entre 0,500 e 0,800), juntamente com 

a média do estado de São Paulo. 

Quadro 7.1.1.4-1: IDHM dos municípios que compõem a AII no ano de 2010. 

Localidade IDHM Lugar no Ranking estadual 

Alumínio 0,766 131o 

Mairinque 0,743 246° 

São Roque 0,768 121º 
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Fonte: SEADE, 2010 

 

 Índice de Mortalidade Infantil 

Um indicador muito importante para a análise do Índice de Desenvolvimento 

Humano é a Mortalidade Infantil, que corresponde ao número de crianças que 

vão a óbito antes de atingir um ano de idade. 

O elevado índice de mortalidade infantil em determinada localidade é proveniente 

basicamente de dois problemas e/ou causas: o rendimento familiar que afeta 

diretamente a quantidade e a qualidade da alimentação, e também as condições 

médico-sanitárias, como falta de pavimentação, esgoto, água tratada e condição 

da moradia. 

No estado de São Paulo, o percentual de mortalidade infantil diminuiu muito nas 

duas últimas décadas, passando de 16,97 em 2000 para 10,91 em 2016. No 

entanto, o índice continua muito elevado (SEADE, 2017). 

Em relação ao índice de mortalidade infantil nos municípios da AII, também 

houve uma melhora significativa entre os anos de 2010 e 2016, com exceção 

para os dados obtidos para o município de Alumínio, que registrou um aumento 

de 261% no índice de mortalidade infantil. O Quadro 7.1.1.4-2 mostra um 

comparativo com os valores encontrados para cada município da AII e para o 

estado de São Paulo. 

Quadro 7.1.1.4-2: Taxa de Mortalidade Infantil. 

Localidade 
Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 

2010 2016 

Alumínio 4,13 14,91 

Mairinque 10,51 7,78 

São Roque 20,87 17,5 

Sorocaba 13,35 10,67 

Estado de São Paulo 11,86 10,91 

Fonte: (SEADE, 2017). 

 

 

 

Sorocaba 0,798 25º 

Total para o estado de São Paulo 0,783 -- 
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 IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social 

Os indicadores do IPRS (Quadro 7.1.1.4-3) sintetizam a situação do município 

no que diz respeito a riqueza, escolaridade e longevidade, conforme segue: 

Indicador sintético de riqueza: combinação linear de quatro variáveis, 

sendo expresso em uma escala de 0 a 100, na qual o 100 representa a melhor 

situação e zero, a pior; 

Indicador sintético de longevidade: combinação linear de quatro taxas de 

mortalidade, sendo expresso em uma escala de 0 a 100, na qual o 100 

representa a melhor situação e zero, a pior; 

Indicador sintético de escolaridade: combinação linear de quatro 

variáveis, sendo expresso em uma escala de 0 a 100, na qual o 100 representa a 

melhor situação e zero, a pior. 

Quadro 7.1.1.4-3: Componentes dos Indicadores Sintéticos Setoriais e seus 

Respectivos Pesos. 

Indicador Componentes Pesos 

Riqueza 

Consumo residencial de energia elétrica por ligação 25% 

Consumo de energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços 

por ligação 
25% 

Remuneração média dos empregados com carteira assinada e do setor 

público 
25% 

Valor adicionado fiscal per capita  25% 

Longevidade 

Taxa de Mortalidade perinatal 30% 

Taxa de Mortalidade infantil 30% 

Taxa de Mortalidade de adultos de 15 a 39 anos 20% 

Taxa de Mortalidade de adultos de 60 a 69 anos  20% 

Escolaridade 

Taxa de atendimento escolar na faixa de 4 a 5 anos 19% 

Média das proporções de alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede 

pública que atingiram pelo menos o nível adequado nas provas de 

português e matemática 

31% 

Média das proporções de alunos do 9º ano ensino fundamental da rede 

pública que atingiram pelo menos o nível adequado nas provas de 

português e matemática 

31% 

Taxa de distorção idade-séria no ensino médio 19% 

Nota: Para cada ano de referência, as taxas de mortalidade referem-se à média do triênio. Por 
exemplo, para o IPRS-2000, utilizou-se a média do período 1999-2001. 
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Quadro 7.1.1.4-4: Parâmetros para a Classificação dos Municípios, por Dimensões do 

IPRS, segundo Categorias. 

Grupos Ano 
Dimensões do IPRS 

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 

 

Quando combinados, esses indicadores geram uma tipologia que classifica os 

municípios do Estado de São Paulo em cinco grupos, conforme as características 

descritas no Quadro 7.1.1.4-5 abaixo. 

Quadro 7.1.1.4-5: Critérios de Formação dos Grupos do IPRS. 

Grupos Critérios Descrição 

Grupo 

1 

Alta riqueza, média longevidade e média 

escolaridade 

Municípios que se 

caracterizam por um nível 

elevado de riqueza com bons 

níveis nos indicadores 

sociais 

Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Grupo 

2 

Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade Municípios que, embora com 

níveis de riqueza elevados, 

não são capazes de atingir 

bons indicadores sociais 

Alta riqueza, baixa longevidade e média 

escolaridade 

Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 

Alta riqueza, média longevidade e baixa 

escolaridade 

Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 

3 

Baixa riqueza, média longevidade e média 

escolaridade 

Municípios com nível de 

riqueza baixo, mas com 

bons indicadores sociais Baixa riqueza, média longevidade e alta 

escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e média 

escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade 

Grupo 

4 

Baixa riqueza, baixa longevidade e média 

escolaridade 

Municípios que apresentam 

baixos níveis de riqueza e 

níveis intermediários de Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade 
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Grupos Critérios Descrição 

Baixa riqueza, média longevidade e baixa 

escolaridade 

longevidade e/ou 

escolaridade 

Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade 

Grupo 

5 

Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa 

escolaridade 

Municípios mais 

desfavorecidos do Estado, 

tanto em riqueza como nos 

indicadores sociais 

 

A seguir no Quadro 7.1.1.4-6 são apresentados sos dados do índice Paulista de 

Responsabilidade Social para o ano de 2012, para os municípios integrantes da 

AII do empreendimento. 

Quadro 7.1.1.4-6: Índice Paulista de Responsabilidade Social do ano de 2012. 

Localidade Longevidade Riqueza Escolaridade Grupo 

Alumínio 59 48 50 2 

Mairinque 69 41 56 1 

São Roque 63 43 55 2 

Sorocaba 70 47 59 1 

Estado SP 70 46 52 - 

Fonte: Seade, 2017.  

 

Município de Alumínio 

Para o período entre 2010 e 2012 o município reduziu o nível de todos os 

indicadores, ficando acima da média estadual apenas no indicador sintético de 

riqueza, classificando-se no Grupo 2, àqueles bem posicionados na dimensão 

riqueza, mas com deficiência em pelo menos um dos indicadores sociais. 

 

Município de Mairinque 

Os indicadores para o período de 2010 e 2012 mostram que o município 

retrocedeu no indicador de riqueza no período, entretanto, avançou na questão 

de longevidade mesmo mantendo-se abaixo da médio estadual e também 

aumentou seu indicador agregado de escolaridade, sendo este superior à média 

do estado. Em 2010 Mairinque percetencia ao Grupo 2, com o progresso na área 

social foi reclassificado em 2012 para o Grupo 1, o qual agrega municípios com 

bons indicadores gerais. 
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Município de São Roque 

Os indicadores relacionados ao escore de riqueza, longevidade e escolaridade 

foram aumentados para o período de 2010-2012, entreatanto continua abaixo da 

média estadual para índices riqueza e longevidade, apenas no quesito educação 

encontra-se com números superiores à média do estado. O município manteve-

se no Grupo 2. 

 

Município de Sorocaba 

No período entre 2010 e 2012 o município de Sorocaba apresentou avanço em 

todos os setores avaliados e apresenta números superiores ou igual para todos 

eles quando comparados com a média do estado. Entre todos os município da 

AII, também é o que apresenta os melhores números. Classifcado no Grupo 1. 

 

 IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) classifica os municípios do 

estado de São Paulo em grupos de vulnerabilidade social, a partir de uma 

combinação entre dados demográficos e socioeconômicos. 

O índice é calculado a partir do conjunto de variáveis existentes no banco de 

dados do universo do Censo demográfico (2010), e pode variar entre 7 classes: 

1. Baixíssima Vulnerabilidade – Urbanos e rurais não especiais e subnormais 

2. Vulnerabilidade muito baixa – Urbanos e rurais não especiais e subnormais 

3. Vulnerabilidade baixa – Urbanos e rurais não especiais e subnormais 

4. Vulnerabilidade média – Urbanos não especiais e subnormais 

5. Vulnerabilidade alta – Urbanos não especiais 

6. Vulnerabilidade muito alta – Urbanas subnormais 

7. Vulnerabilidade alta – Rurais  

 

Os dados apresentados nos parágrafos subsequêntes foram extraídos do site do 

IPVS2. 

 

                                       

2 IPVS: http://indices-ilp.al.sp.gov.br/view/index.php. Link acessado em: 27.09.2017. 
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Município de Alumínio 

Em 2010, Alumínio contava com 16.768 habitantes. A análise das condições de 

vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar média era de R$2.194 

sendo que em 14,4% dos domicílios não ultrapassava meio salário mínimo per 

capita. 

Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios 

era de 45 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 15,6% do total. 

Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 12,8% tinham até 30 anos, e a 

parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,1% do total da 

população. 

 

Grupos de vulnerabilidade social 

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor 

vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta, a partir de um 

gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico.  

Alumínio apresenta somente três destes sete grupos, sendo eles os grupos 2 

(muito baixa), 3 (baixa) e 4 (média – urbanos). Através da Figura 7.1.1.4-1 

podemos observar a comparação entre os grupos que o município de Alumínio 

apresenta e o estado de São Paulo. 

 

 
Figura 7.1.1.4-1: Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS Estado de São Paulo e Município de Alumínio – 2010. 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 

Página: 795



                                                                           

VO005-RT004         48 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

 

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 6.176 pessoas (36,8% do total). No 

espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$2.309 e em 14,8% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 12,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 10,1% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

7,9% do total da população desse grupo. 

O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 8.756 pessoas (52,2% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$2.209 e em 12,9% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 18,4%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 15,6% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

9,7% do total da população desse grupo. 

O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 1.836 pessoas (10,9% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.696 e em 20,7% deles a renda não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 14,5%. Dentre as mulheres 

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

menos de seis anos equivalia a 10,1% do total da população desse grupo. 

 As informações aqui descritas encontram-se sintetizadas no Quadro 7.1.1.4-7. 

Quadro 7.1.1.4-7: Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

– IPVS Município de Alumínio – 2010. 

Indicadores Total 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

2 - Muito baixa 3 - Baixa 4 - Média (urbanos) 

População (nº abs.) 16.768 6.176 8.756 1.836 

População (%) 100 36,6 52,2 10,9 

Domicílios particulares 4.969 1.873 2.584 512 
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Indicadores Total 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

2 - Muito baixa 3 - Baixa 4 - Média (urbanos) 

Domicílios particulares 
permanentes 

4.964 1.873 2.579 512 

Número médio de pessoas por 
domicílio 

3,4 3,3 3,4 3,6 

Renda domiciliar nominal média 2.914 2.309 2.209 1.696 

Renda domiciliar per capita (em 
reais de agosto de 2010) 

652 701 656 473 

Domicílios com renda per capita de 
até um quarto do salário mínimo 

(%) 
3,5 4,0 2,9 5,3 

Domicílios com renda per capita de 
até meio salário mínimo (%) 

14,4 14,8 12,9 20,7 

Renda média das mulheres 
responsáveis pelo domicílio (em 

reais de agosto de 2010) 
741 809 710 644 

Mulheres responsáveis com menos 
de 30 anos (%) 

12,8 10,1 15,6 4,4 

Responsáveis com menos de 30 
anos (%) 

15,6 12,1 18,4 14,5 

Responsáveis pelo domicílio 
alfabetizados (%) 

94,3 94,2 95,1 90,2 

Idade média do responsável pelo 
domicílio (em anos) 

45 47 44 43 

Crianças com menos de 6 anos no 
total de residentes (%) 

9,1 7,9 9,7 10,1 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 

 

Município de Mairinque 

O Município de Mairinque, que integra a Região Administrativa de Sorocaba, 

possuía, em 2010, 42.962 habitantes. A análise das condições de vida de seus 

habitantes mostra que a renda domiciliar média era de R$1.974, sendo que em 

17,5% dos domicílios não ultrapassava meio salário mínimo per capita.  

Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios 

era de 46 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 15,5% do total. 

Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 16,2% tinham até 30 anos, e a 
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parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 8,7% do total da 

população. 

 

Grupos de vulnerabilidade social 

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor 

vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta, a partir de um 

gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico.  

Dos sete grupos, Mairinque apresenta população nos grupos 2 (muito baixa), 3 

(baixa), 4 (média - urbana), 5 (alta – urbana) e 7 (alta – rurais). As 

características desses grupos, no município de Mairinque, comparadas ao estado 

de São Paulo, são apresentadas na Figura 7.1.1.4-2. 

 

Figura 7.1.1.4-2: Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS Estado de São Paulo e Município de Mairinque – 2010. 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 

 

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 18.581 pessoas (43,2% do total). No 

espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$2.284 e em 14,0% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 49 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 11,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,9% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

7,4% do total da população desse grupo. 
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O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 11.298 pessoas (26,3% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$1.754 e em 19,6% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 23,1%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 25,3% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

9,4% do total da população desse grupo. 

O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 7.924 pessoas (18,4% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.702 e em 20,0% deles a renda não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 45 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 14,1%. Dentre as mulheres 

chefes de domicílios 9,5% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

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

O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 4.914 pessoas (11,4% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.697 e em 21,8% deles a renda não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 43 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 16,8%. Dentre as mulheres 

chefes de domicílios 17,5% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

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

O Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 245 pessoas (0,6% do total). 

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 

dos domicílios era de R$1.507 e em 35,3% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 10,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 13,3% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

11,4% do total da população desse grupo. 

 As informações aqui descritas encontram-se sintetizadas no Quadro 7.1.1.4-8. 
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Quadro 7.1.1.4-8: Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

– IPVS Município de Mairinque – 2010. 

Indicadores Total 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

2 - Muito 
baixa 

3 - Baixa 
4 - Média 
(urbanos) 

5 - Alta 
(urbanos) 

7 - Alta 
(rurais) 

População (nº abs.) 42.962 18.581 11.298 7.924 4.914 254 

População (%) 100 43,2 26,3 18,4 11,4 0,6 

Domicílios particulares 12.895 5.765 3.390 2.275 1.397 68 

Domicílios particulares 

permanentes 
12.887 5.759 3.388 2.275 1.397 68 

Número médio de pessoas 

por domicílio 
3,3 3,2 3,3 3,5 3,5 3,6 

Renda domiciliar nominal 

média (em reais de agosto 

de 2010) 

1.974 2.284 1.754 1.702 1.697 1.507 

Renda domiciliar per capita 

(em reais de agosto de 

2010) 

593 710 526 490 482 418 

Domicílios com renda per 

capita de até um quarto do 

salário mínimo (%) 

4,1 3,3 4,3 4,3 6,2 7,4 

Domicílios com renda per 

capita de até meio salário 

mínimo (%) 

17,5 14 19,6 20 21,8 35,3 

Renda média das mulheres 

responsáveis pelo domicílio 

(em reais de agosto de 

2010) 

674 937 472 542 572 411 

Mulheres responsáveis com 

menos de 30 anos (%) 
16,2 9,9 25,3 9,5 17,5 13,3 

Responsáveis com menos de 

30 anos (%) 
15,5 11,2 23,1 14,1 16,8 10,3 

Responsáveis pelo domicílio 

alfabetizados (%) 
93,4 95 92,4 90,9 94,1 85,3 

Idade média do responsável 

pelo domicílio (em anos) 
46 49 43 45 43 47 

Crianças com menos de 6 

anos no total de residentes 

(%) 

8,7 7,4 9,4 9,2 10,8 11,4 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 
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Município de São Roque 

O Município de São Roque, que integra a Região Administrativa de Sorocaba, 

possuía, em 2010, 77.445 habitantes. A análise das condições de vida de seus 

habitantes mostra que a renda domiciliar média era de R$2.584, sendo que em 

14,0% dos domicílios não ultrapassava meio salário mínimo per capita.  

Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios 

era de 48 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 12,3% do total. 

Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 13,1% tinham até 30 anos, e a 

parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,3% do total da 

população. 

 

Grupos de vulnerabilidade social 

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor 

vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta, a partir de um 

gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico.  

Dos sete grupos, São Roque apresenta população nos grupos 1 (baixíssima), 2 

(muito baixa), 3 (baixa), 4 (média - urbana), 5 (alta – urbana) e 7 (alta – 

rurais). As características desses grupos, no município de São Roque, 

comparadas ao estado de São Paulo, são apresentadas na Figura 7.1.1.4-3. 

 
Figura 7.1.1.4-3: Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS Estado de São Paulo e Município de Mairinque – 2010. 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 
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O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 2.400 pessoas (3,1% do total). No 

espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$5.406 e em 5,6% 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 7,4%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,0% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

5,9% do total da população desse grupo. 

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 37.947 pessoas (49,0% do total). No 

espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$3.054 e em 8,4% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 50 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 9,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,9% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

6,2% do total da população desse grupo. 

O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 11.552 pessoas (14,9% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$2.238 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 45 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 19,5%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 20,9% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

7,8% do total da população desse grupo. 

O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 18.192 pessoas (23,5% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.858 e em 21,0% 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 12,1%. Dentre as mulheres 

chefes 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. 
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O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 6.485 pessoas (8,4% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.446 e em 28,2% deles a renda não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 18,1%. Dentre as mulheres 

chefes de domicílios 18,8% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 10,2% do total da população desse grupo. 

O Grupo 7 (vulnerabilidade alta - setores rurais): 869 pessoas (1,1% do total). 

No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio 

dos domicílios era de R$1.053 e em 34,0% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 45 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 18,4%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 19,8% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

6,9% do total da população desse grupo. 

As informações aqui descritas encontram-se sintetizadas no Quadro 7.1.1.4-9. 

Quadro 7.1.1.4-9: Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

– IPVS Município de São Roque – 2010. 

Indicadores Total 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

1 - 
Baixíssima 

2 - 
Muito 
baixa 

3 - 
Baixa 

4 - Média 
(urbanos) 

5 - Alta 
(urbanos) 

7 - Alta 
(rurais) 

População (nº abs.) 77.445 2.400 37.947 11.552 18.192 6.485 869 

População (%) 100 3,1 49 14,9 23,5 8,4 1,1 

Domicílios particulares 23.355 624 12.054 3.383 5.170 1.874 250 

Domicílios particulares 
permanentes 

23.344 624 12.050 3.380 5.166 1.874 250 

Número médio de pessoas 
por domicílio 

3,3 3,8 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 

Renda domiciliar nominal 
média (em reais de agosto 

de 2010) 
2.584 5.406 3.054 2.238 1.858 1.446 1.503 

Renda domiciliar per capita 
(em reais de agosto de 

2010) 
781 1.406 972 656 530 418 303 

Domicílios com renda per 
capita de até um quarto do 

salário mínimo (%) 
2,9 0,2 1,2 3,1 5 7,5 13,2 

Domicílios com renda per 
capita de até meio salário 

14 5,6 8,4 15,5 21 28,2 34 
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Indicadores Total 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

1 - 
Baixíssima 

2 - 
Muito 
baixa 

3 - 
Baixa 

4 - Média 
(urbanos) 

5 - Alta 
(urbanos) 

7 - Alta 
(rurais) 

mínimo (%) 

Renda média das mulheres 
responsáveis pelo 

domicílio (em reais de 
agosto de 2010) 

985 2.202 1.271 679 680 516 301 

Mulheres responsáveis 
com menos de 30 anos 

(%) 
13,1 9 9,9 20,9 10,6 18,8 19,8 

Responsáveis com menos 
de 30 anos (%) 

12,3 7,4 9,6 19,5 12,1 18,1 18,4 

Responsáveis pelo 
domicílio alfabetizados (%) 

94,8 98,7 96,9 94,5 91,1 92,6 80,4 

Idade média do 
responsável pelo domicílio 

(em anos) 
48 47 50 45 47 44 45 

Crianças com menos de 6 
anos no total de residentes 

(%) 
7,3 5,9 6,2 7,8 8,5 10,2 6,9 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 

 

Município de Sorocaba 

O Município de Sorocaba, que integra a Região Administrativa de Sorocaba, 

possuía, em 2010, 582.425 habitantes. A análise das condições de vida de seus 

habitantes mostra que a renda domiciliar média era de R$2.860, sendo que em 

11,9% dos domicílios não ultrapassava meio salário mínimo per capita.  

Em relação aos indicadores demográficos, a idade média dos chefes de domicílios 

era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 13,7% do total. 

Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 13,6% tinham até 30 anos, e a 

parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 7,6% do total da 

população. 

Grupos de vulnerabilidade social 

Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor 

vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta, a partir de um 

gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico.  

Dos sete grupos, Mairinque apresenta população nos grupos 1 (baixíssima), 2 

(muito baixa), 3 (baixa), 4 (média - urbana) e 5 (alta – urbana). As 
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características desses grupos, no município de Sorocaba, comparadas ao estado 

de São Paulo, são apresentadas na Figura 7.1.1.4-4. 

 
Figura 7.1.1.4-4: Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS Estado de São Paulo e Município de Sorocaba – 2010. 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 

 

O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 28.392 pessoas (4,9% do total). No 

espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$7.414 e em 1,6% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 48 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 11,6%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 12,8% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

6,3% do total da população desse grupo. 

O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 301.567 pessoas (51,8% do total). No 

espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

domicílios era de R$3.047 e em 7,7% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 50 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 9,9%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 8,8% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

6,2% do total da população desse grupo. 

O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 133.715 pessoas (23,0% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 
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domicílios era de R$2.287 e em 13,2% deles a renda não ultrapassava meio 

salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores demográficos, a idade 

média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 

30 anos representavam 20,7%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 22,2% 

tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 

9,3% do total da população desse grupo. 

O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 70.409 pessoas (12,1% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.712 e em 21,8% deles a renda não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 46 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 13,3%. Dentre as mulheres 

chefes de domicílios 9,7% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

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

O Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 48.342 pessoas (8,3% do 

total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal 

médio dos domicílios era de R$1.448 e em 31,3% deles a renda não 

ultrapassava meio salário mínimo per capita. Com relação aos indicadores 

demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 42 anos e 

aqueles com menos de 30 anos representavam 21,4%. Dentre as mulheres 

chefes de domicílios 22,2% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com 

menos de seis anos equivalia a 10,5% do total da população desse grupo. 

As informações aqui descritas encontram-se sintetizadas no Quadro 7.1.1.4-10. 

Quadro 7.1.1.4-10: Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade 

Social – IPVS Município de Sorocaba – 2010. 

Indicadores Total 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

1 - 

Baixíssima 

2 - Muito 

baixa 

3 - 

Baixa 

4 - Média 

(urbanos) 

5 - Alta 

(urbanos) 

População (nº abs.) 582.425 28.392 301.567 133.715 70.409 48.342 

População (%) 100 4,9 51,8 23 12,1 8,3 

Domicílios particulares 178.576 10.183 95.339 40.378 19.526 13.150 

Domicílios particulares 

permanentes 
178.483 10.177 95.289 40.358 19.516 13.143 

Número médio de pessoas por 

domicílio 
3,3 2,8 3,2 3,3 3,6 3,7 
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Indicadores Total 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

1 - 

Baixíssima 

2 - Muito 

baixa 

3 - 

Baixa 

4 - Média 

(urbanos) 

5 - Alta 

(urbanos) 

Renda domiciliar nominal média 

(em reais de agosto de 2010) 
2.860 7.414 3.047 2.287 1.712 1.448 

Renda domiciliar per capita (em 

reais de agosto de 2010) 
818 2.666 965 692 475 394 

Domicílios com renda per capita 

de até um quarto do salário 

mínimo (%) 

2,4 0,2 1,2 2,4 5 8,7 

Domicílios com renda per capita 

de até meio salário mínimo (%) 
11,9 1,6 7,7 13,2 21,8 31,3 

Renda média das mulheres 

responsáveis pelo domicílio (em 

reais de agosto de 2010) 

1.105 3.029 1.254 763 604 423 

Mulheres responsáveis com 

menos de 30 anos (%) 
13,6 12,8 8,8 22,2 9,7 22,2 

Responsáveis com menos de 30 

anos (%) 
13,7 11,6 9,9 20,7 13,3 21,4 

Responsáveis pelo domicílio 

alfabetizados (%) 
96,7 99,5 97,9 96,8 92,9 91,4 

Idade média do responsável pelo 

domicílio (em anos) 
47 48 50 42 46 42 

Crianças com menos de 6 anos no 

total de residentes (%) 
7,6 6,3 6,2 9,3 8,5 10,5 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade. 

 

7.1.1.5 Atividades Econômicas 

A Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) ocupa uma posição de destaque no 

cenário nacional, sendo o espaço econômico mais importante do interior do 

Estado de São Paulo. A RSM é parte do núcleo urbano-industrial que tem como 

epicentro a Capital, e ela polariza um vasto território de elevado nível de 

desenvolvimento, exercendo grande influência sobre outros importantes centros 

regionais, inclusive sobre estados limítrofes. 

A Lei Complementar Estadual nº 1.241/14 institucionalizou a RMS. Fazem parte 

da RMS 27 municípios, separados em três sub-regiões: 

• Sub-região 1: Alambari, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário 

Lange, Jumirim, Sarapuí, Tatuí, Tietê e Itapetininga. 
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• Sub-região 2: Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itu, Mairinque, Porto 

Feliz, Salto e São Roque. 

• Sub-região 3: Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de 

Pirapora, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim. 

A RMS gera aproximadamente do 4,25% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista. 

Em âmbito nacional, a região se destaca por sua atividade econômica intensa e 

diversificada. Cabe destaque, dentre essas atividades, a produção industrial 

altamente desenvolvida, na qual predominam os setores metal-mecânico, 

eletroeletrônico, têxtil e agronegócio (em especial, cana-de-açúcar). 

Dos municípios que fazem parte da RMS, doze estão localizados no eixo das 

Rodovias Castello Branco e/ou Raposo Tavares. A RMS é a maior produtora 

agrícola dentre as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo e apresenta 

enorme diversidade de produtos. A região se destaca na produção estadual de 

minérios, tais como cimento, calcário, rocha ornamental, pedra brita e argila, 

entre outros. 

 

 Estrutura Fundiária Rural 

Desde a década de 70, a atividade agrícola do estado de São Paulo vem se 

transformando de forma intensa. Os municípios de Alumínio, Mairinque, São 

Roque e Sorocaba acompanham esse processo. O resultado são mudanças do 

perfil agrícola, associadas ao grau de urbanização que se intensificou em todo o 

estado, além da mecanização da agricultura e a segmentação da produção. 

Segundo dados do Levantamento Censitário de Unidades de Produção 

Agropecuárias (Projeto LUPA) da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – 

CATI, ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São 

Paulo, no período de julho/2007 a setembro/2008 as áreas rurais de Alumínio, 

Mairinque, São Roque e Sorocaba possuíam, respectivamente, 24, 202, 207 e 

453 unidades de produção agropecuárias (UPAS). 

O Quadro 7.1.1.5-1 lista o número de UPAS dos municípios da AII e a área 

ocupada por estas unidades agropecuárias. Já a  
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Figura 7.1.1.5-1: demonstra que os municípios da AII se comportam de 

maneira semelhante quanto às unidades agropecuárias do estado de São Paulo: 

a maior parte das unidades agropecuárias tem entre 5 a 20 hectares. 

Quadro 7.1.1.5-1: Quantidade de unidades de produção agropecuárias (UPAs) nos 

municípios da AII, por área. 

 

 

Figura 7.1.1.5-1: Tamanho das unidades de produção agropecuárias (UPAs) nos 

municípios da AII, por área. 
Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008. 
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Total

Alumínio nº  de UPAS Mairinque nº  de UPAS São Roque nº  de UPAS Sorocaba nº  de UPAS

Tamanho 
das UPAS 

(ha) 

Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba 

nº  de 
UPAS 

Área 
(ha) 

nº  de 
UPAS 

Área 
(ha) 

nº  de 
UPAS 

Área 
(ha) 

nº  de 
UPAS 

Área 
(ha) 

0 a 1 - - 1 0,3 11 - 15 0,3 

1 a 2 - - 5 1,2 16 1,2 32 1,1 

2 a 5 1 3,6 39 2,3 35 2,1 97 2,2 

5 a 10 2 6,0 54 5,2 47 5,2 83 5,2 

10 a 20 7 11,8 51 10,5 60 10,5 96 10,2 

20 a 50 3 22,9 35 20,3 24 21,7 68 21,6 

50 a 100 4 55,0 7 53,0 7 58,9 29 51,4 

100 a 200 5 109,6 4 101,6 1 154,8 25 100,9 

200 a 500 1 204,6 6 200,8 4 200,8 7 223,5 

500 a 
1000 

- - - - 1 684,4 - - 

1000 a 
2000 

1 1.454,0 - - 1 1.287,4 1 1.183,4 

Total 24 
1.867,

5 
202 395,2 207 

2.427,
0 

453 
1.599,

8 
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O Quadro e a Figura 7.1.1.5-2 apresentam, em hectares, a ocupação do solo 

rural, nos municípios da AII. A cultura temporária, pastagens e a vegetação 

natural predominam em todos os municípios. A exceção é Sorocaba, cujas 

pastagens são muito superiores aos outros tipos de usos. 

Quadro 7.1.1.5-2: Ocupação do solo rural, nos municípios da AII. 

Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008 

 

 

Figura 7.1.1.5-2: Ocupação do solo rural, nos municípios da AII. 

Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008 
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Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba 

Nº de UPAs Nº de UPAs Nº de UPAs Nº de UPAs 

Cultura perene 5 47 27 53 

Cultura temporária 11 107 140 217 

Pastagens 23 134 117 396 

Reflorestamento 14 67 58 77 

Vegetação natural 22 138 152 241 

Vegetação de brejo ou várzea 6 6 11 29 

Descanso 16 70 36 30 

Complementar 25 184 190 429 

Total 122 753 731 1.472 
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 Agricultura 

Quanto às culturas mais praticadas na AII, pôde-se observar pela Figura 

7.1.1.5-2 que Mairinque e São Roque possuem perfis parecidos, tendo números 

parecidos de áreas de cultura temporária, pastagens e vegetação natural. 

Alumínio, por sua vez, possui mais pastagens, vegetação natural e áreas 

complementares. Por fim, Sorocaba se caracteriza por mais áreas de pastagens. 

O Quadro 7.1.1.5-3 e a Figura 7.1.1.5-1 até a Figura 7.1.1.5-4 mostram as 

culturas mais praticadas nos municípios da AII, em área, conforme dados da 

CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008, corroborando o parágrafo 

anterior.  

Entre as 5 principais culturas de ambos os municípios, Mairinque, São Roque e 

Sorocaba produzem em primeiro lugar braquiárias. Em Alumínio, essa cultura 

fica em terceiro lugar. O eucalipto, que é a maior produção de Alumínio, aparece 

entre as primeiras quatro posições dos demais municípios. 

Quadro 7.1.1.5-3: Relação das 10 culturas mais praticadas em Alumínio, Mairinque, 

São Roque e Sorocaba em área. 

 

ALUMÍNIO 

 

MAIRINQUE 

CULTURA ÁREA(HA) 

 

CULTURA ÁREA(HA) 

1 Eucalipto 2.435,4 
 

1 Branquiária 1.373,2 

2 
Outras gramíneas para 

pastagem 
1380,5 

 
2 Milho 336,4 

3 Braquiária 1215,9 
 

3 Gramas 332,6 

4 Gramas 280,2 
 

4 Eucalipto 293,5 

5 Milho 68,5 
 

5 Alface 209,5 

6 Capim-napier 18 
 

6 Outras olerícolas 106,1 

7 Milho-silagem 15 
 

7 Repolho 62,2 

8 Cana-de-açúcar 10 
 

8 Capim-napier 57,2 

9 
Outras leguminosas 

para pastagem 
10 

 
9 Cenoura 38,8 

10 
Outras culturas 

temporárias 
3,5 

 
10 Pêssego 37 
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Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008. 

  

SÃO ROQUE 
 

SOROCABA 

CULTURA ÁREA(HA) 
 

CULTURA ÁREA(HA) 

1 Branquiária 713,3 
 

1 Branquiária 6.222,3 

2 Milho 387,7 
 

2 Eucalipto 1686,3 

3 Gramas 362,4 
 

3 Milho 1187,2 

4 Eucalipto 257,4 
 

4 Cana-de-açúcar 633,3 

5 Cana-de-açúcar 151 
 

5 Gramas 535,6 

6 Alface 102,7 
 

6 Capim-napier 165,5 

7 Capim-gordura 82,6 
 

7 Milho Safrinha 106,5 

8 Repolho 77,6 
 

8 Capim-gordura 100 

9 Feijão 65 
 

9 Abóbora 59,9 

10 Floricultura para vaso 27,3 
 

10 Outras olerícolas 57,7 
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Figura 7.1.1.5-1: Culturas mais 

praticadas em Alumínio, em área (ha) 

Figura 7.1.1.5-2: Culturas mais 

praticadas em Mairinque, em área (ha) 

  
Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 

2007/2008 

Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 

2007/2008 

  

Figura 7.1.1.5-3: Culturas mais 

praticadas em São Roque, em área (ha) 

Figura 7.1.1.5-4: Culturas mais 

praticadas em Sorocaba, em área (ha) 

 

 

Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 
2007/2008 

Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 
2007/2008 

 

 

 Pecuária 

Já a exploração animal é semelhante nos municípios analisados. Segundo os 

dados da CATI, de 2007/2008, com a exceção de Sorocaba, equinocultura 

aparece em primeiro lugar no número de UPAs destinadas à pecuária, enquanto 

bovinocultura mista está em segundo. Em Sorocaba, ocorre o contrário (Quadro 

7.1.1.5-4).  

As demais posições diferem de município para município, tanto no tipo de 

animais quanto na destinação da criação deles. 

 

1 Eucalipto

2 Outras gramíneas
para pastagem
3 Braquiária

4 Gramas

5 Milho

1 Branquiária

2 Eucalipto

3 Milho

4 Cana-de-açúcar

5 Gramas

1 Branquiária

2 Milho

3 Gramas

4 Eucalipto

5 Alface

1 Branquiária

2 Milho

3 Gramas

4 Eucalipto

5 Cana-de-açúcar
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Quadro 7.1.1.5-4: Exploração animal nos municípios da AII. 

 
ALUMÍNIO  MAIRINQUE 

Criação animal Nº de UPAs  Criação animal Nº de 
UPAs 

Equinocultura 14  Equinocultura 55 

Bovinocultura mista 9  Bovinocultura mista 43 

Bovinocultura de corte 4  Bovinocultura de leite 15 

Suinocultura 3  Piscicultura 12 

Avicultura de corte 1  Avicultura para ovos 10 

 

SÃO ROQUE  SOROCABA 

Criação animal Nº de 
UPAs 

 Criação animal Nº de UPAs 

Equinocultura 33  Bovinocultura mista 260 

Bovinocultura mista 28  Equinocultura 148 

Piscicultura 9  Asininos e muares 22 

Bovinocultura de leite 8  Bovinocultura de corte 17 

Ovinocultura 5  Bovinocultura de leite 13 
 

Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008 

 

 Extrativismo Vegetal e Espécies Florestais 

O extrativismo vegetal da AII limita-se à silvicultura, isto é, exploração da 

madeira, principalmente Eucalipto, para produção de lenhas e madeira em tora 

para papel e celulose e para outras finalidades. 

No que concerne reflorestamento, Alumínio, Mairinque, São Roque e Sorocaba 

dispunham de, segundo a CATI (2007/2008): 

Quadro 7.1.1.5-5: Áreas de reflorestamento nos municípios da AII 

Área de 

Reflorestamento 
Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba 

Nº de UPAs 14 67 58 77 

Hectares (ha) 2.435,4 294,5 264,6 1.692,3 

 

No entanto, o extrativismo vegetal da AII tem mostrado grandes mudanças no 

comparativo das últimas décadas. Conforme indicado pelos dados da SEADE, no 

ano de 2000, Alumínio produzia 92.945 m³/ano, Mairinque produzia 35.628 
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m³/ano, São Roque produzia 105.860 m³/ano e Sorocaba produzia 85.848 

m³/ano. Já no ano de 2010, Alumínio produziu 108.000 m³/ano, Mairinque 

produziu 40.000 m³/ano, São Roque produziu 120.000 m³/ano e Sorocaba 

produzia 118.200 m³/ano. Os dados revelam que o extrativismo vegetal teve um 

aumento em todos os municípios, em especial em Sorocaba, como mostra o 

Quadro 7.1.1.5-6 e a Figura 7.1.1.5-7. 

Quadro 7.1.1.5-6: Produção de lenha (m³/ano) nos municípios da AII e RMS. 

Ano Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba 

2000 92.945 35.628 105.860 85.848 

2010 108.000 40.000 120.000 118.200 

Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008 

 

 

 
Figura 7.1.1.5-7: Produção de lenha (m³/ano) nos municípios da AII 
Fonte: CATI/Projeto Lupa, referentes aos anos de 2007/2008. 

 

 

 Indústria, Comércio e Serviços 

O Quadro 7.1.1.5-7 mostra o total do número de estabelecimentos por 

atividade econômica, no ano de 2015, de cada município e da RMS. 
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INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS

Quadro 7.1.1.5-7: Perfil Econômico Municipal dos Municípios da AII. 

Fonte: SEADE, 2015 

 

 

Fonte: SEBRAE, 2012. 

É possível observar que, assim como na RMS, o maior número de 

estabelecimentos em cada município da AII está no setor de comércio. Em todas 

as localidades o setor de indústria vem em segundo lugar, enquanto serviços 

está em último.  

Quando analisado o Valor Adicionado (VA) (valor que a atividade agrega aos 

bens e serviços consumidos no seu processo produtivo), ou seja, a contribuição 

ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela 

diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário absorvido por 

essas atividades, observa-se novamente aumento expressivo em todos os 

setores, em ambos os municípios, conforme observado no Quadro 7.1.1.5-8 e a 

Figura 7.1.1.5-9 (segundo dados da Fundação Seade - PIB Municipal 2014). 

MUNICÍPIO INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS 

Alumínio 21 63 3 

Mairinque 94 273 15 

São Roque 186 671 72 

Sorocaba 1.481 4.824 571 

RMS 4.613 13.379 1.318 

Figura 7.1.1.5-8: Número de estabelecimentos nos municípios da AII e da RMS 
referente ao ano de 2015 
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Quadro 7.1.1.5-8: Valor Adicionado Total, por Setores de Atividade Econômica, Produto Interno Bruto Total e per capita a Preços 

Correntes  

Fonte: Fundação Seade, 2014. 

Municípios 

Valor Adicionado 
 

PIB (1) 
(em milhões de 

reais) 

 

PIB per Capita (2) 
(em reais) 

Agropecuária 
(em milhões de 

reais) 

Indústria 
(em milhões de 

reais) 

Serviços 
(em milhões de 

reais) 

Total 
(em milhões de 

reais) 

Ano de 2002 

Alumínio 2.202,26 264.406,72 150.233,69 416.842,67 560.996,07 35.961,29 

Mairinque 6.105,14 306.335,4 237.511,49 549.952,04 675.488,83 16.627,83 

São Roque 10.633,31 113.568,35 343.625,99 467.827,65 552.007 7.966,04 

Sorocaba 13.608,55 1.813.986,94 3.492.051,5 5.319.646,99 6.594.372,04 12.877,55 

Ano de 2014 

Alumínio 807,90 764.938,59 439.425,36 1.205.171,85 1.526.671,52 88.267,32 

Mairinque 14.340,28 577.370,32 698.231,22 1.289.941,81 1.526.671,52 34.595,15 

São Roque 31.383,79 434.758,4 1.514.918,42 1.981.060,61 2.272.457,77 27.535,6 

Sorocaba 42.861,37 7.984.020,42 18.199.284,97 26.226.166,75 32.662.451,57 53.027,33 

(1) O PIB do Município é estimado somando os impostos ao VA total, incluindo o VA da Administração Pública. 

(2) O PIB per Capita foi calculado utilizando a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
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Figura 7.1.1.5 -9: Valor Adicionado Total, por Setores de Atividade Econômica, Produto Interno 

Bruto Total e per capita a Preços Correntes nos municípios da AII do ano de 2014. 
Fonte: Fundação Seade - PIB Municipal. 

 

Por fim, cumpre destacar que a produção agrícola da região é ínfima em relação 

aos setores de serviços e indústria. Mairinque, São Roque e Sorocaba tem forte 

presença de serviços. Já Alumínio, até em função de sua história, é 

majoritariamente um município industrial. 

 

7.1.1.6 Trabalho e Renda 

Para análise dos dados referente a trabalho, foram selecionados os empregos 

formais dos principais setores de atividade do ano de 2015, conforme o Quadro 

7.1.1.6-1. 

 

 

Alumínio

Agropecuária Indústria Serviços

Mairinque

Agropecuária Indústria Serviços

São Roque

Agropecuária Indústria Serviços

Sorocaba

Agropecuária Indústria Serviços

Página: 818



                                                                           

VO005-RT004      71 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

Quadro 7.1.1.6-1:. Empregos formais em 2015. 

Empregos Formais em 2015 

Localidade Setores 

Municípios 
Agropecuária Indústria Construção Comércio Serviços 

Total 
Total % Total % Total % Total % Total % 

Alumínio 16 0,25 4545 70,15 174 2,69 427 6,59 1317 20,33 6479 

Mairinque 214 2,35 3281 36,07 88 0,97 2038 22,4 3476 38,21 9097 

São Roque 619 2,86 4707 21,77 855 3,95 6191 28,63 9250 42,78 21622 

Sorocaba 507 0,25 56496 28,28 8971 4,49 42865 21,46 90906 45,51 199745 

Fonte: SEADE, 2015. 

No município de Alumínio, o setor que contém a maioria dos empregos formais é 

industrial. Em São Roque e Sorocaba, o principal setor empregatício é de 

serviços, e em Mairinque há uma distribuição mais homogênea, tendo o principal 

setor também o de serviços. Em todos os municípios, a agropecuária é o setor 

que menos emprega, principalmente em Alumínio e Sorocaba. 

Para análise dos dados referentes à Renda, foram selecionadas algumas 

variáveis significativas, tais como: renda per capita, rendimento dos 

responsáveis pelos domicílios e rendimento médio no emprego e por setor de 

atividade. 

O valor médio da renda per capta dos habitantes da AII encontra-se 

majoritariamente abaixo média estadual, com exceção dos valores de Sorocaba, 

conforme Quadro 7.1.1.6-2 a seguir. 

Quadro 7.1.1.6-2: Renda Per Capita – 2000 e 2010. 

Localidade 
Renda per capta (em reais correntes) 

2000 2010 

Alumínio 300,49 653,51 

Mairinque 289,92 594,45 

São Roque 424,31 778,30 

Sorocaba 445,45 874,70 

Estado de São Paulo 440,92 853,75 

Fonte: SEBRAE, 2012. 
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No caso do rendimento médio mensal dos responsáveis pelos domicílios, 

observa-se um quadro semelhante. O único município acima da média estadual é 

Sorocaba, como se vê no Quadro 7.1.1.6-3 e Figura 7.1.1.6-1. 

Quadro 7.1.1.6-3: Rendimento médio mensal dos responsáveis pelos domicílios dos 

municípios da AII. 

Localidade 

Rendimento Médio Mensal dos Responsáveis pelos Domicílios (em 
reais correntes) 

2000 2010 

Alumínio 793,76 1.554,94 

Mairinque 736,61 1.308,39 

São Roque 940,54 1.676,4 

Sorocaba 1.088,74 1.934,34 

Estado de São Paulo 1.076,21 1.870,49 

Fonte: SEBRAE, 2012. 
 

 
Figura 7.1.1.6-1: Rendimento Médio Mensal das Pessoas Responsáveis pelos Domicílios 

Particulares Permanentes e Renda per Capita no ano 2010 
Fonte: IBGE/SEADE, 2011. 
 

 

O Quadro 7.1.1.6-4 apresentado a seguir foi elaborado com base nos dados 

disponibilizados pela Fundação SEADE/IBGE para o ano de 2015. Nele estão 

sintetizadas as variáveis referentes ao rendimento médio e aos vínculos 

empregatícios por setor de atividade. 

Os gráficos mostrados a seguir (Figura 7.1.1.6- a Figura 7.1.1.6-) apresentam 

a proporcionalidade no número de vínculos empregatícios por setor de atividade 
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nos Municípios pertencentes à AII. Desta maneira é possível observar que os 

setores de atividade predominantes na AII são serviços, indústria e comércio. 

Quadro 7.1.1.6-4: Rendimento Médio e Vínculos Empregatícios por Setor de Atividade.  

Setor 

Localidade 

Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

Agropecuária 1.267,74 11,17 1.194,43 12,75 1.136,98 12,33 1.937,61 15,81 

Comércio 1.592,00 14,03 1.551,23 16,56 1.851,40 20,08 1.811,48 14,78 

Construção 

Civil 
1.957,73 17,25 1.604,29 17,12 1.796,49 19,48 2.029,05 16,56 

Indústria 4.054,17 35,73 2.984,20 31,85 2.357,78 25,57 3.992,26 32,58 

Serviços 2.474,42 21,81 2.035,70 21,73 2.078,15 22,54 2.483,50 20,27 

Fonte: SEADE/IBGE, 2015 

 
Figura 7.1.1.6-2: Vínculos empregatícios 

por setor de atividade no Município de 

Alumínio – 2015. 

Figura 7.1.1.6-3: Vínculos empregatícios 

por setor de atividade no Município de 

Mairinque – 2015 

  
Fonte: SEADE/IBGE, 2015 Fonte: SEADE/IBGE, 2015 

  
Figura 7.1.1.6-4: Vínculos empregatícios 

por setor de atividade no Município de São 

Roque – 2015 

Figura 7.1.1.6-5: Vínculos empregatícios 

por setor de atividade no Município de 

Sorocaba – 2015 

  
Fonte: SEADE/IBGE, 2015 Fonte: SEADE/IBGE, 2015 
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A Fundação SEADE apresenta também a tipologia do PIB dos municípios 

paulistas conforme o peso relativo da atividade econômica dentro do município e 

no Estado e, por meio de análise fatorial, identifica sete agrupamentos de 

municípios com comportamento similar. Os agrupamentos são os seguintes:  

 Perfil agropecuário 

 Perfil industrial 

 Perfil de serviços da administração pública 

 Perfil de serviços 

 Perfil multissetorial. 

Com base nessa fonte de informação, e avaliando os dados de 2015, é 

apresentado a seguir um panorama econômico da RMS. 

O município de Alumínio teve perfil industrial na formação do PIB de 2010, 

enquanto Mairinque teve perfil multissetorial. Tanto São Roque e Sorocaba 

destacam-se no setor de serviços. 
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Figura 7.1.1.6-6: Perfil do PIB da RMS – 2010 (Fonte: SEADE, 2010). 

 

7.1.1.7 Uso e Ocupação do Solo 

A região da AII é formada por municípios majoritariamente industriais ou focados 

na produção de serviços. A agropecuária da região é de pequena expressão entre 

as atividades econômicas de Alumínio, Mairinque, São Roque e Sorocaba. 

No que concerne o uso e ocupação do solo, as leis relevantes ao tema definem o 

que pode ser feito nos limites do território do Município, com objetivo de 

promover o crescimento ordenado e garantir o bem-estar dos cidadãos e o 

devido conforto ambiental. 
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De acordo com o Mapa de Potencialidade Agrícola dos Solos (IBGE, 1996)3, a 

área em questão apresenta índices de regular a restrito no que diz respeito a 

potencialidade Agrícola dos solos, as principais limitações são: Deficiências de 

nutrientes, teores elevados de alumínio, fortes declives, susceptibilidade a erosão 

e deficiências de drenagem. 

Entretanto, apesar deste mapeamento em escala generalizada, a AII do 

empreendimento encontra se, em sua maioria dentro da Bacia Hidrográfica do 

Rio Sorocaba e Médio Tietê. 

Especialmente na AII do empreendimento, destacam-se o cultivo agrícola de 

cana-de-açúcar e milho e laranja. Os dados no Quadro 7.1.1.7-1 a seguir 

demonstram a produção desses cultivos agrícolas no período de 2000 a 2015, 

para os municípios de Alumínio, Mairinque, São Roque e Sorocaba, além do total 

do estado de São Paulo (IBGE, 2007)4. 

Quadro 7.1.1.7-1: Quantitativos da produção de cana-de-açúcar, milho e laranja no 

período de 2000 a 2015, para os municípios de Alumínio, Mairinque, São Roque e 

Sorocaba, e o total do Estado de São Paulo. 

Localidade Produção 

Agrícola 

2000 2005 2010 2015 

Cana-de-Açúcar 

Alumínio Área Colhida 

(ha) 

- 52 10 10 

Produção (ton) - 2.607 100 1.000 

Mairinque Área Colhida 

(ha) 

- 63 - - 

Produção (ton) - 4.380 - - 

São Roque Área Colhida 

(ha) 

- 84 - - 

Produção (ton) - 5.006 - - 

Sorocaba Área Colhida 

(ha) 

20 210 720 350 

Produção (ton) 1.600 16.687 57.600 35.000 

Estado de 

São Paulo 

Área Colhida 

(ha) 

2.484.790 3.084.752 4.986.634 5.527.560 

Produção (ton) 189.040.000 254.809.756 426.572.099 423.419.511 

Laranja 

Alumínio Área Colhida 

(ha) 

3 6 4 4 

Produção (ton) 551 94 98 98 

Mairinque Área Colhida 

(ha) 

13 22 22 14 

Produção (ton) 1.998 343 360 343 

São Roque Área Colhida 

(ha) 

5 7 18 18 

Produção (ton) 748 117 441 441 

Sorocaba Área Colhida 

(ha) 

88 200 670 100 

Produção (ton) 14.001 4.676 12.730 3.600 

Estado de 

São Paulo 

Área Colhida 

(ha) 

609.475 574.510 548.103 412.635 

Produção (ton) 88.983.316 14.366.030 14.269.383 12.279.253 

                                       
3Fonte: 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/atlas/nacional/atlas_nacional_do_brasil_2010/2_territorio_e_meio_ambien
te/atlas_nacional_do_brasil_2010_pagina_79_potencialidade_agricola.pdf Acesso em 28.09.2017 
4 Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas Acesso em 28.09.2017 
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Localidade Produção 

Agrícola 

2000 2005 2010 2015 

Milho 

Alumínio Área Colhida 

(ha) 

90 260 240 240 

Produção (ton) 270 900 864 1.200 

Mairinque Área Colhida 

(ha) 

300 360 360 360 

Produção (ton) 900 1.224 1.728 1.800 

São Roque Área Colhida 

(ha) 

150 390 600 620 

Produção (ton) 450 1.494 2.880 2.480 

Sorocaba Área Colhida 

(ha) 

200 1.000 700 400 

Produção (ton) 720 4.088 2.800 2.160 

Estado de 

São Paulo 

Área Colhida 

(ha) 

1.084.360 1.074.521 768.759 808.017 

Produção (ton) 3.060.090 4.093.896 4.026.500 4.688.951 

Fonte: IBGE, 2015 

 

Já o Quadro 7.1.1.7-2 mostra a importância da AII na dos cultivos de cana-de-

açúcar, milho e laranja na produção estadual. Entre os anos de 2000 e 2015, os 

municípios tem pouca expressividade no setor de agricultura do estado de São 

Paulo, uma vez que se trata de uma região predominantemente industrial e de 

prestação de serviços. 

Quadro 7.1.1.7-2: Produção de cana-de-açúcar, milho e uva na AII, com relação à 

produção estadual. 

Fonte: IBGE, 2015 

 

Apesar dessa intensa produção agrícola nos municípios que compõem a AII do 

empreendimento, as áreas de pastagem ainda ocupam grandes extensões dos 

territórios municipais. Já na AII do empreendimento, há o predomínio da 

pastagem, que ocupam grandes áreas. 

Produção Agrícola 2000 2005 2010 2015 

Cana-de-Açúcar 

Soma da Área Colhida dos 

Municípios da AIII (ha) 
20 409 730 360 

Área Colhida do estado de 

São Paulo (ha) 
2.484.790 3.084.752 4.986.634 5.527.560 

Laranja 

Soma da Área Colhida dos 

Municípios da AIII (ha) 
109 235 714 136 

Área Colhida do estado de 

São Paulo (ha) 
609.475 574.510 548.103 412.635 

Milho (em grãos) 

Soma da Área Colhida dos 

Municípios da AIII (ha) 
740 2010 1900 1620 

Área Colhida do estado de 

São Paulo (ha) 
1.084.360 1.074.521 768.759 808.017 
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A vegetação original encontra-se apenas em alguns remanescentes, geralmente 

associada às margens dos cursos d’água. 

 

7.1.1.8 Patrimônio histórico, cultural e arqueológico 

Seguindo o rito processual definido pela Instrução Normativa nº 001, de 25 de 

março de 2015, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

em 05/10/2017 foi protocolizado junto à Superintendência do IPHAN no Estado 

de São Paulo a Ficha de Caracterização de Atividade FCA) do empreendimento, 

conforme Ofício CE-ENG-MAD-066/17 apresentado a seguir. 

Em resposta foi emitido o Ofício nº 302/2017/IPHAN-SP-IPHAN o qual encaminha 

o TRE (Termo de Referência Específico) para o empreendimento, conforme IN 

01/2015, tratado no âmbito do Processo IPHAN nº 01506.900311/2017-07, o 

qual é apresentado anexo a este estudo.  

Em continuidade aos trabalhos de arqueologia, a Concessionária irá contratar 

uma empresa especializada para realização dos estudos arqueológicos, que serão 

apresentados em caráter complementar a este Estudo de Impacto Ambiental. 
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Figura 7.1.1.8-1: Cópia do Ofício CE-ENG-MAD-066/17 da Concessionária ViaOeste 

referente ao protocolo da FCA junto ao IPHAN. 
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7.1.1.9 Interferências em Territórios Indígenas, Quilombolas e 

Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária 

 Terras Indígenas 

De acordo com o banco de dados da FUNAI5 e dos limites propostos pela Portaria 

Interministerial nº 060 de 24 de março de 2015, no entorno do segmento em 

análise para a duplicação da Rodovia SP-270, não ocorrem Terras Indígenas, 

além do mais, a Área de Influência Indireta também não abrange nenhuma Terra 

Indígena ou Terra Indígena em Estudo pela FUNAI. 

 Comunidades de Remanescentes Quilombolas 

De acordo com o banco de dados do Acervo Fundiário do INCRA6 e dos limites 

propostos pela Portaria Interministerial nº 060 de 24 de março de 2015, no 

entorno do segmento em análise para a duplicação da Rodovia SP-270, não 

ocorrem Comunidades Quilombolas, além do mais, a Área de Influência Indireta 

também não abrange nenhuma Comunidade Quilombola. 

 Projetos de Assentamento de Reforma Agrária 

Projetos de Assentamentos Rurais podem ser definidos como novas unidades de 

produção agrícola, criadas por meio de políticas governamentais, visando o 

reordenamento do uso da terra, ou a busca de novos padrões sociais na 

organização do processo de produção agrícola (BERGAMASCO, 1996). 

O instrumento governamental utilizado para a implantação dos Assentamentos 

Rurais é a Reforma Agrária. O Estatuto da Terra, Lei Federal nº 4.504, de 30 de 

novembro de 1964, define o termo como o conjunto de medidas para promover 

a melhor distribuição de terra, mediante modificações no regime de posse e uso, 

a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural 

sustentável e aumento da produção. 

Considerando o processo de transformação social e reorganização do uso da 

terra, foi consultado o Acervo Fundiário do INCRA7 com a finalidade de identificar 

os assentamentos rurais que possuem territórios sobrepondo os municípios da 

AII, através da pesquisa não foram encontrados Projetos de Assentamento de 

Reforma Agrária na AII. 

                                       
5 http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas. Acesso em 11/10/2017 
6 http://www.incra.gov.br/quilombola. Acesso em 11/10/2017. 
7 http://acervofundiario.incra.gov.br/ . Acesso em 11/10/2017. 
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A seguir é apresentada a Figura 7.1.1.9-1 que representa a localização de 

todas essas áreas no contexto da localização geral do empreendimento e sua 

Área de Influência Indireta. 
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7.1.2 Meio Socioeconômico na Área de Influência Direta - AID 

 
Nos itens a seguir são apresentadas informações sobre a caracterização dos 

aspectos do meio socioeconômico para a área de influência direta (AID) do 

empreendimento, ressaltando as informações mais relevantes para o 

estabelecimento e análise dos impactos socioambientais, sejam eles positivos ou 

negativos. 

Conforme definido nesse estudo, a AID delimitada para o diagnóstico do meio 

socioeconômico é constituída por 77 setores censitários (IBGE, 2010), situados 

nas imediações do empreendimento. A área resultante pertence à Região 

Metropolitana de Sorocaba, e está distribuída nos municípios de Alumínio, 

Mairinque, São Roque e Sorocaba. 

O diagnóstico considerou a compatibilidade com o macrozoneamento dos 

municípios citados, os dados do Censo Demográfico do IBGE 2000 e 2010, além 

do mapeamento do uso e ocupação do solo (Imagem de satélite fornecida 

livremente pelo ArcGis atraves ferramenta World Imagery Map), o Índice Paulista 

de Vulnerabilidade Social (IPVS), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)). 

 

7.1.2.1 Organização espacial da AID 

7.1.2.1.1. Dados censitários como unidade de análise do território 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é o órgão da 

administração federal, atualmente subordinado ao Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, cuja missão é retratar o Brasil com informações 

necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. 

Por meio dos censos demográficos é possível conhecer a evolução da distribuição 

territorial da população do País, e as principais características socioeconômicas 

das pessoas e dos seus domicílios. 

Os censos demográficos são realizados no Brasil, em média, a cada dez anos, 

desde 1980. Constituem a mais complexa operação estatística realizada do país, 

pois são investigadas as características de toda a população e dos domicílios do 

território nacional. 
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A pesquisa de todos os domicílios constitui a única fonte de referência para o 

conhecimento das condições de vida da população, em todos os municípios e em 

seus recortes territoriais internos (distritos, subdistritos e bairros), além da 

classificação de acordo com a localização dos domicílios em áreas urbanas ou 

rurais. 

As informações dos censos são indispensáveis para a definição de importantes 

políticas públicas regionais, para a tomada de decisões de investimentos público 

e privado, e colaboram para o planejamento adequado do uso sustentável dos 

recursos. 

Devido à extensão da área de influência direta identificada neste estudo, decidiu-

se subdividir a área em dois trechos, como demonstrado na Figura 7.1.2.1.1-1 

abaixo. O Trecho 1 compreende majoritariamente o município de São Roque, 

incluindo o distrito de Mailasqui e São João Novo com área diretamente afetada 

de 0,514 km². O Trecho 2 compreende os municípios de Alumínio, Sorocaba e 

Mairinque, com área diretamente afetada de 0,615 km². 

 
Figura 7.1.2.1.1-1: Divisão dos trechos da AID. 
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7.1.2.1.2. Setores Censitários 

A partir da realização do censo, o IBGE definiu os setores censitários como 

unidade territorial de controle cadastral da coleta de dados, constituída por áreas 

contíguas, respeitando-se os limites da divisão político-administrativa, do quadro 

urbano e rural legal e de outras estruturas territoriais de interesse, além dos 

parâmetros de dimensão mais adequados à operação de coleta. 

A cada censo, a delimitação dos setores censitários pode variar, buscando a 

melhor representação do desenvolvimento de uma determinada região. 

De forma geral, a demarcação dos setores censitários obedece a critérios de 

operacionalização da coleta de dados, de tal maneira que abranjam uma área 

que possa ser percorrida por um único recenseador em um mês, e que possua 

em torno de 250 a 350 domicílios (em áreas urbanas), respeitando ainda a 

continuidade amostral. 

No último censo demográfico (ano de 2010), os municípios de Alumínio, 

Mairinque, São Roque e Sorocaba foram subdivididos em 77 setores censitários, 

conforme mostrado no Quadro 7.1.2.1.2-1. 

Quadro 7.1.2.1.2-1: Setores censitários registrados no censo demográfico 

(IBGE 2010), municípios de Alumínio, Mairinque, São Roque e Sorocaba. 

MUNICÍPIO 
SETORES CENSITÁRIOS 

Rural Urbano Total 

Alumínio 3 22 25 

Mairinque 2 10 12 

São Roque 2 28 30 

Sorocaba 3 7 10 

Total 10 67 77 

 

A partir dessa estratificação territorial, foram selecionados os setores censitários 

que poderiam estar sobre maior influência das obras (sejam eles interceptados 

ou lindeiros à futura duplicação da rodovia), o que resultou na soma de 77 

setores, sendo 25 deles no município de Alumínio, 12 em Mairinque, 30 no 

município de São Roque e 10 em Sorocaba. 
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A título de conferência e checagem dos dados, o Quadro 7.1.2.1.2-2 apresenta o 

Código de Referência do IBGE para os 77 setores censitários selecionados, bem 

como a numeração correspondente (1 a 77), que passará a ser adotada nesse 

estudo. 

Logo a seguir, as Figuras 7.1.2.1.2-2 e 7.1.2.1.2-3 ilustram a localização 

espacial dos 77 setores, integrando a AID do empreendimento, por trecho, para as 

análises socioeconômicas. 
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Quadro 7.1.2.1.2-2: Correlação entre o Código de Referência dos setores 
censitários (IBGE, 2010), e a numeração adotadas nesse estudo. 

Código de 
Referencia IBGE 

Numeração 
Adotada 

nesse 
Estudo 

Código de 
Referencia IBGE 

Numeração 
Adotada 

nesse 
Estudo 

Código de 
Referencia IBGE 

Numeração 
Adotada 

nesse 
Estudo 

350115205000004 1 352840305000054 27 355060517000016 53 

350115205000005 2 355060517000001 28 355060520000016 54 

350115205000006 3 355060517000002 29 355060520000019 55 

350115205000007 4 355060517000004 30 355220505000573 56 

350115205000008 5 355060517000005 31 355220505000574 57 

350115205000009 6 355060505000007 32 355220505000576 58 

350115205000010 7 355060505000018 33 355220505000577 59 

350115205000011 8 355060505000019 34 355220505000578 60 

350115205000013 9 355060505000020 35 355220505000580 61 

350115205000014 10 355060505000027 36 355220505000612 62 

350115205000018 11 355060505000028 37 355220505000613 63 

350115205000019 12 355060505000029 38 355220505000615 64 

350115205000020 13 355060505000030 39 355060505000026 65 

350115205000021 14 355060505000034 40 355060505000033 66 

350115205000023 15 355060505000035 41 352840305000026 67 

350115205000025 16 355060505000036 42 350115205000001 68 

352840305000004 17 355060505000037 43 350115205000002 69 

352840305000005 18 355060505000039 44 350115205000003 70 

352840305000011 19 355060505000057 45 350115205000012 71 

352840305000024 20 355060517000007 46 350115205000015 72 

352840305000025 21 355060517000008 47 350115205000016 73 

352840305000027 22 355060517000009 48 350115205000022 74 

352840305000028 23 355060517000010 49 350115205000017 75 

352840305000033 24 355060517000013 50 350115205000024 76 

352840305000044 25 355060517000014 51 355220505000579 77 

352840305000050 

 

26 355060517000015 52   
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Vale ressaltar que, utilizando a base de dados do IBGE (anos de 2000 e 2010), 

foi possível prover análises comparativas e identificar modificações econômicas e 

sociais do território, as quais se refletiram na redistribuição e 

redimensionamento dos setores censitários. 

Dessa forma, a mesma área de estudo composta por 77 setores censitários 

definidos pelo IBGE, com base no censo demográfico de 2010, continha 19 

setores no censo do ano de 2000. Esse fato demonstra que o IBGE optou por 

fracionar as áreas amostrais, provavelmente devido estruturas territoriais locais 

e operacionais. 

O resultado dessa mudança nos setores censitários encontra-se nas Figuras 

7.1.2.1.2-4 e 7.1.2.1.2-5. 
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7.1.2.1.3. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

Para desenvolver política públicas específicas para as comunidades mais 

vulneráveis é necessário que o poder púbico tenha em mãos dados precisos e 

confiáveis, e para suprir esta necessidade foi criado o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS). 

A Fundação Seade, atendendo à solicitação da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo, desenvolveu, em 2002, o Índice de Paulista de Vulnerabilidade 

Social (IPVS), baseado em informações derivadas do Censo. 

A construção do IPVS versão 2010 iniciou-se pela análise do questionário do 

universo do Censo Demográfico 2010 e a seleção das variáveis associadas ao 

conceito de vulnerabilidade à pobreza adotado pelo indicador e que permitissem 

a comparação conceitual com o IPVS versão 2000. 

A vulnerabilidade social à que ele se refere indica a ausência ou insuficiência de 

recursos ou estruturas (como fluxo de renda, condições adequadas de moradia e 

acesso a serviços de educação) que deveriam estar à disposição de todo cidadão, 

por força da ação do Estado. Ele é composto por 16 indicadores organizados em 

três dimensões: renda e trabalho, capital humano e infraestrutura urbana. 

A metodologia de aplicação do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 

também permite a classificação dos setores censitários em grupos de 

vulnerabilidade social, a partir de uma combinação entre dados demográficos e 

socioeconômicos. O índice utilizado pela Fundação Seade para os setores 

censitários são os mesmos aplicados aos municípios, a saber: 

1. Baixíssima Vulnerabilidade – Urbanos e rurais não especiais e subnormais 

2. Vulnerabilidade muito baixa – Urbanos e rurais não especiais e subnormais 

3. Vulnerabilidade baixa – Urbanos e rurais não especiais e subnormais 

4. Vulnerabilidade média – Urbanos não especiais e subnormais 

5. Vulnerabilidade alta – Urbanos não especiais 

6. Vulnerabilidade muito alta – Urbanas subnormais 

7. Vulnerabilidade alta – Rurais  

Devido ao volume de setores censitários que compõem a AID (77 setores), e 

com a finalidade de realizar uma interpretação mais homogênea da AID, neste 
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estudo os setores foram agrupados de acordo com seus Índices de 

Vulnerabilidade Social (IPVS) e sua tipologia (urbano e rural). 

Dessa forma, os 77 setores censitários foram agrupados em 09 classes de 

vulnerabilidade social, conforme descrito no Quadro 7.1.2.1.3-1. 

 

Quadro 7.1.2.1.3-1: Classes de análise da AID do empreendimento. 

CLASSE 
TIPO DE SETOR 

CENSITÁRIO 
ÍNDICE DE 

VULNERABILIDADE 
SETORES 

ÁREA 
(Km²) 

1 

URBANO 

VULNERABILIDADE 

ALTA  40 e 55 
1,65 

2 
VULNERABILIDADE 

MÉDIA 

19, 21, 30, 31, 37, 39, 44, 

45, 48, 50, 51, 53, 59, 60, 
61, 65, 66,71, 75 e 77.  

27,06 

3 
VULNERABILIDADE 

BAIXA 
2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 22, 27, 

36, 49, 56, 69, 70 e 74 
9,52 

4 
VULNERABILIDADE 

MUITO BAIXA 

1, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 18, 
23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 
35, 38, 42, 43, 52, 54, 57, 

58, 67, 68 e 76.  

14,47 

5 
BAIXÍSSIMA 

VULNERABILIDADE 
41 1,56 

6 NÃO CLASSIFICADO 10, 72 e 73 0,614 

7 

RURAL 

VULNERABILIDADE 
BAIXA 

12, 26, 46 e 64 73,79 

8 
VULNERABILIDADE 

MUITO BAIXA 
11, 16, 25, 62 e 63 111,71 

9 
BAIXÍSSIMA 

VULNERABILIDADE 
47 2,34 

ÁREA TOTAL 242,71 

 

Os aspectos sociais desenvolvidos nesse estudo consideraram essa estratificação 

do território: setores censitários agrupados de acordo com os índices de 

vulnerabilidade social, resultando em 9 unidades territoriais distintas. As Figuras 

7.1.2.1.3-2 e 7.1.2.1.3-3 ilustram a distribuição espacial das classes de 

vulnerabilidade social da AID, conforme o Trecho 1 e 2. 
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O Trecho 1 há prevalência de áreas com vulnerabilidade média urbana enquanto 

no Trecho 2 há prevalência de vulnerabilidade muito baixa e baixa rural, 

seguindo a tendência para todo o Estado de São Paulo. Essa diferença indica 

características específicas de cada trecho, tendo em vista que centros urbanos 

apresentam maior desigualdade social. Não existem setores censitários com 

vulnerabilidade muito alta, que indica situação de extrema pobreza e sem acesso 

a serviços públicos.  

Dessa forma, foi possível realizar uma síntese socioeconômica da região. Sempre 

que possível, os dados de 2010 foram comparados com as informações do ano 

de 2000 (respeitando as possibilidades da base de dados). 

 
7.1.2.2  Aspectos demográficos 

A caracterização da população da AID permitiu observar particularidades 

existentes no padrão socioeconômico, especialmente no que se refere às 

condições de 7.1.2.2.1. População residente e 7.1.2.2.2. Crescimento 

populacional. 

Os dados aqui apresentados compreendem características dos domicílios 

particulares e das pessoas que foram investigadas nos censos demográficos para 

a totalidade da população da AID, conforme disponibilizado pelo IBGE (censos 

2000 e 2010). 

 
 

7.1.2.2.1. População residente 

O Quadro 7.1.2.2.1-1 mostra a composição da AID quanto às áreas urbanas e 

rurais, conforme classificação do IBGE (2010). 

 

Quadro 7.1.2.2.1-1: Composição da área da AID do empreendimento (IBGE, 

2010). 

ÁREA 

Municípi

o 

Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba Total 

Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % 

Rural 79,2

0 

95% 54,4

5 

91% 5,43 6% 48,7

7 

12% 187,8

5 

77% 

Urbano 4,51 5% 5,06 9% 38,9

7 

47

% 

6,32 88% 54,86 23% 

Total 83,7

1 

100

% 

59,5

1 

100

% 

44,4

1 

53

% 

55,0

9 

100

% 

242,7

1 

100

% 
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A área da AID classificada como rural (IBGE, 2010) excede a área urbana, e 

representa 187,85 km², ou 77% da área total da AID. 

A seguir são apresentadas as Figuras 7.1.2.2.1-1 e 7.1.2.2.1-2, no qual 

demonstram o IPVS conforme a classe de uso urbano ou rural, para os Trechos 1 

e 2 do empreendimento. 
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Nota-se que toda a AID do Trecho 1 é predominantemente urbana, no contato 

com a Rodovia Raposo Tavares no município de São Roque, composta por bairros 

com adensamento populacional intermediário e alto, incluindo o Centro de São 

Roque, que perdeu parte de suas áreas verdes para a urbanização e o bairro de 

Mailasqui, na zona rural da cidade contendo chácaras e sítios.  

No Trecho 2 observa-se o inverso, com extensas áreas rurais com diversas 

chácaras, sítios, destacando as partes urbanas como o centro de Alumínio e o 

Bairro de Brigadeiro Tobias em Sorocaba à oeste do trecho. 

Segundo os resultados do último censo demográfico IBGE (2010), residiam 

56.759 habitantes na AID do empreendimento. O Quadro 7.1.2.2.1-2 sintetiza 

a distribuição dessa população com relação aos municípios que constituem a AID. 

Quadro 7.1.2.2.1-2: População residente por município, na delimitação da AID 
do empreendimento (urbana ou rural), conforme censo demográfico (IBGE, 

2010). 

População Residente 

Município 
Alumínio Mairinque São Roque Sorocaba Total 

Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % Hab. % 

Rural 2716 16 1936 22 1280 6 1883 23 7815 14 

Urbano 14123 84 6763 78 21653 94 6405 77 48944 86 

Total 16839 100 8699 100 22933 100 8288 100 56759 100 

 

Aproximadamente 86% da população da AID (48.944 pessoas) ocupa áreas 

urbanas. A população rural é estimada em 7.815 pessoas (14%).  

Com relação à densidade demográfica, em áreas rurais é de 41,80 hab/km², 

classificada como muito baixa e de 892,16 hab/km² em áreas urbanas, 

classificada como baixa. Sendo assim, a densidade demográfica em áreas 

urbanas é em torno de vinte vezes mais elevada do que em áreas rurais.  

A Figura 7.1.2.2.1-3 mostra a espacialização dos dados de população e 

densidade demográfica das áreas inseridas na AID. 

Página: 849



18

28

2930

31

32

33
34

35

36

37
38

39 40

41
42

43
44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

65

66

ARAÇARIGUAMA

COTIA

MAIRINQUE

MAIRINQUE

SÃO
ROQUE

VARGEM
GRANDE
PAULISTA

280000

280000

285000

285000

290000

290000

73
85

00
0

73
85

00
0

73
90

00
0

73
90

00
0

73
95

00
0

73
95

00
0

Legenda

Text

Área Diretamente Afetada - ADA
Rodovia Estadual
Rodovia Municipal
Limite Municipal

Classes de Uso
Urbano
Rural

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

Densidade Demográfica Hab/Km²
Muito Baixa - 0 a 200
Baixa - 200 a 1000
Média - 1000 a 4000
Alta - 4000 a 8000
Muito Alta - Acima de 8000

MAPA DE DENSIDADE
DEMOGRÁFICA TRECHO 1 - AID Nº GEOTEC

PROJETO: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES
(SP-270) - KM 46+700 AO 63+000 E KM 67+000 AO 89+700
LOCAL: MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE / MAIRINQUE / ALUMÍNIO 
E SOROCABA

ESCALADATA

OUTUBRO / 2017

DESENHO

GABRIEL BISPO

VERIFICADO
FERNANDO 
KERTZMAN

VO005-RT004-DE070-R0
FOLHA
ÚNICA

DIMENSÕES FOLHA A3 gabriel@geotecbr.com.br

RESP. TÉCNICO
FERNANDO KERTZMAN
CREA 0601.488.426

ESCALA GRÁFICA:

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:
PROJEÇÃO:

UNIVERSAL TRANVERSA DE MERCATOR (UTM)

DATUM:
SIRGAS 2000

FUSO:
23 S

²
0 0,25 0,5 0,75 10,125

Km

1:50.000

Página: 850



1 2
34

5
6

7
8

910

11

12

13
14

15

16

17
18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

56
57

58

59 60

61

62

63

64

67

68 69

70

71
72

73
74

75

76

77

ALUMÍNIO

IBIÚNA

MAIRINQUE

PIEDADE

SÃO
ROQUE

SÃO
ROQUE

SÃO
ROQUE

SOROCABA

VOTORANTIM

255000

255000

260000

260000

265000

265000

270000

270000

275000

275000

73
85

00
0

73
85

00
0

73
90

00
0

73
90

00
0

73
95

00
0

73
95

00
0

74
00

00
0

74
00

00
0

74
05

00
0

74
05

00
0

Legenda

Text

Área Diretamente Afetada - ADA
Rodovia Estadual
Rodovia Municipal
Limite Municipal

Classes de Uso
Urbano
Rural

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

Densidade Demográfica Hab/Km²
Muito Baixa - 0 a 200
Baixa - 200 a 1000
Média - 1000 a 4000
Alta - 4000 a 8000
Muito Alta - Acima de 8000

MAPA DE DENSIDADE
DEMOGRÁFICA TRECHO 2 - AID Nº GEOTEC

PROJETO: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES
(SP-270) - KM 46+700 AO 63+000 E KM 67+000 AO 89+700
LOCAL: MUNICÍPIOS DE SÃO ROQUE / MAIRINQUE / ALUMÍNIO 
E SOROCABA

ESCALADATA

OUTUBRO / 2017

DESENHO

GABRIEL BISPO

VERIFICADO
FERNANDO 
KERTZMAN

VO005-RT004-DE071-R0
FOLHA
ÚNICA

DIMENSÕES FOLHA A3 gabriel@geotecbr.com.br

RESP. TÉCNICO
FERNANDO KERTZMAN
CREA 0601.488.426

ESCALA GRÁFICA:

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:
PROJEÇÃO:

UNIVERSAL TRANVERSA DE MERCATOR (UTM)

DATUM:
SIRGAS 2000

FUSO:
23 S

²
0 0,45 0,9 1,35 1,80,225

Km

1:85.000

Página: 851



                                                                                                                               

VO005-RT004   104 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

     
Em geral, principalmente em áreas que permeiam a ADA a densidade 

demográfica é baixa, destacando extensões com aglomerados no bairro de 

Brigadeiro Tobias em Sorocaba, no centro do Município de Alumínio e Mairinque 

no Trecho 1 e de São Roque no Trecho 2.   

 

7.1.2.2.2. Crescimento Populacional 

O crescimento populacional é obtido através do saldo entre as taxas de 

natalidade e mortalidade. 

O Quadro 7.1.2.2.2-1 revela a população residente na AID nos anos de 2000 e 

2010. 

Quadro 7.1.2.2.2- 1: População residente na AID nos anos de 2000 e 2010 (IBGE, 

2000 e 2010).  

Classificação de Vulnerabilidade 
População Residente 

2000 2010 

Vulnerabilidade muito alta 202 0 

Vulnerabilidade alta 6413 1404 

Vulnerabilidade média 2596 16124 

Vulnerabilidade baixa 434 15752 

Vulnerabilidade muito baixa 481 22474 

Baixíssima vulnerabilidade 0 934 

Não classificado 968 71 

Classificação de Uso 
População Residente 

2000 2010 

Urbano 
3858 48944 

Rural 
7236 7815 

Total 11094 56759 

 

Em relação às classes de vulnerabilidade, é possível perceber que os setores 

censitários que compõem a AID passaram por um elevado atrativo populacional 

na primeira década do século XXI, com melhoria de qualidade de vida. Isso pode 

ser percebido devido à população não ser mais classificada em vulnerabilidade 

muito alta, que corresponde à população em extrema pobreza. Infere-se que 

houve uma transição da população em situação de vulnerabilidade muito alta e 

alta para baixa, muito baixa e baixíssima (esta última não existente em 2000). 
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Apesar dessa diferença entre os subgrupos de vulnerabilidade analisados, nota-

se um expressivo crescimento populacional na área de estudo, equivalente a 

412%, partindo de 11.094 habitantes em 2000 e atingindo 56.759 habitantes em 

2010. Este fator evidencia a tendência de evasão das áreas rurais, não apenas 

dentro da AID, mas sendo um fenômeno também descrito nos municípios que 

compõem a AII. 

De forma geral, em movimento inverso à população rural (que aumentou apenas 

8%) nota-se o fortalecimento expressivo da população em áreas urbanas da AID 

do empreendimento (aumento de 1169% no período analisado). 

 

7.1.2.2.3. Estrutura Etária 

A estrutura etária, ou seja, a composição da população por idades é muito 

importante para se compreender e estudar a população de um país ou região, 

pois, por exemplo, poderá saber-se se a população tenderá a aumentar ou 

diminuir a partir da sua tendência para o envelhecimento ou juventude. 

Para a análise de estrutura etária da AID foram analisados dados do censo de 

2010, considerando os setores censitários, conforme a Figura 7.1.2.2.3-1.  

 

Figura 7.1.2.2.3-1: Estrutura etária da população da AID. 

 

A população encontra-se majoritariamente na faixa entre 10 a 44 anos, sendo 

considerados jovens (0 aos 14 anos) e adultos (15 aos 64 anos), segundo o 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0
 a

 4

5
 a

 9

1
0

 a
 1

4

1
5

 a
 1

9

2
0

 a
 2

4

2
5

 a
 2

9

3
0

 a
 3

4

3
5

 a
 3

9

4
0

 a
 4

4

4
5

 a
 4

9

5
0

 a
 5

4

5
5

 a
 5

9

6
0

 a
 6

4

6
5

 a
 6

9

7
0

 a
 7

4

7
5

 a
 7

9

8
0

 a
 8

4

8
5

 a
 8

9

9
0

 a
 9

4

9
5

 a
 9

9

>
 1

0
0

P
o

p
u

la
çã

o

Faixa etária

Estrutura Etária

População

Página: 853



                                                                                                                               

VO005-RT004   106 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

     
IBGE. A partir dos 44 anos percebe-se um decaimento no total da população, 

diminuindo substancialmente até chegar aos 100 anos. Este perfil indica que há 

uma taxa de natalidade significativa, pois quanto maior a taxa de natalidade, 

maior será a porcentagem de população jovem, o que leva ao crescimento da 

população. 

Em relação à população idosa (a partir dos 65 anos), percebe-se um baixo 

porcentual populacional, indicando uma maior taxa de mortalidade, 

possivelmente uma diminuição na esperança de vida média. 

Esta estrutura etária segue os padrões brasileiros, considerando que a população 

brasileira vem se transformando ao longo dos anos, o que indica uma mudança 

no perfil demográfico do nosso país relativa ao crescimento demográfico 

nacional. Anteriormente, quando as taxas de natalidade eram mais elevadas, 

tínhamos uma pirâmide com a sua base mais ampla e um topo mais estreito, o 

que significava que o país era predominantemente jovem. Nos dias atuais, 

observa-se que nos encontramos em uma fase de transição. 

 

7.1.2.3  Economia 

A caracterização da economia da AID foi realizada com base no emprego e renda 

da população residente.  

A área urbana implica em uma concentração espacial, com o aumento dos 

desdobramentos econômicos, com a diminuição das distâncias e o aumento das 

trocas. O Sudeste, como a região mais dinâmica economicamente, mostrou as 

maiores porcentagens de número de municípios e população vivendo em 

municípios urbanos (87%) se comparado com o Brasil. Por outro lado, mostrou 

as menores porcentagens de habitantes em municípios classificados como rurais.  

O crescimento da Região Metropolitana de Sorocaba, onde está localizada a AID, 

está vinculado principalmente ao crescimento da influência da macro metrópole 

de São Paulo, refletindo a tendência de formação de grandes escalas urbanas 

que crescem com elementos funcionais de integração, até virarem megaregiões, 

como no caso paulistano. 
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7.1.2.3.1. Emprego 

A caracterização da AID para identificação de empregos seguiu a classificação 

CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) disponibilizada pelo 

IBGE para o ano de 2006. O  CNAE representa a organização através de códigos, 

das entidades produtoras de bens e serviços em atuação no Brasil. Esses códigos 

são organizados através de classes e sub-classes. 

No município de Alumínio (Quadro 7.1.2.3.1-1), a maior parte da população 

trabalha em indústrias de transformação, que são, frequentemente, 

desenvolvidas em plantas industriais e fábricas, utilizando máquinas movidas por 

energia motriz e outros equipamentos para manipulação de materiais.  

Quadro 7.1.2.3.1-1: Classificação CNAE das principais atividades de pessoas ocupadas 

de Alumínio em 2006. 

Faixas de pessoal ocupado - Total 

Município 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - 
Principais 

% 

Alumínio 

A Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 0,18 

D Indústrias de transformação 74,26 

F Construção 0,69 

G Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

6,90 

H Alojamento e alimentação 2,52 

No município de Mairinque (Quadro 7.1.2.3.1-2) a população também trabalha 

em indústrias de transformação, com um número representativo de pessoas na 

área de comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 

domésticos, que compreende as atividades de compra e venda de mercadorias, 

sem transformação significativa, inclusive quando realizadas sob contrato.  

Quadro 7.1.2.3.1-3: Classificação CNAE das principais atividades de pessoas ocupadas 

de Mairinque em 2006. 

Faixas de pessoal ocupado – Total 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - Principais % 

Mairinque 

A Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 0,19 

D Indústrias de transformação 36,28 

G Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

25,88 

I Transporte, armazenagem e comunicações 4,43 
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Faixas de pessoal ocupado – Total 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - Principais % 

K Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 4,66 

N Saúde e serviços sociais 2,10 

 

No município de São Roque (Quadro 7.1.2.3.1-3) há uma maior distribuição da 

população trabalhando em diferentes áreas, sendo a principal delas a de 

comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos.  

Quadro 7.1.2.3.1-4: Classificação CNAE das principais atividades de pessoas ocupadas 

de São Roque em 2006. 

Faixas de pessoal ocupado - Total 

Município 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - 
Principais 

% 

São Roque 

A Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 0,82 

D Indústrias de transformação 25,47 

G Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

28,74 

H Alojamento e alimentação 6,47 

K Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 8,33 

Em Sorocaba (Quadro 7.1.2.3.1-4), as indústrias de transformação é a 

principal fonte de empregos, seguido de comércio; reparação de veículos 

automotores, objetos pessoais e domésticos e atividades imobiliárias, aluguéis e 

serviços prestados às empresas, que compreende também as atividades de 

administração de condomínios, shopping centers e outros imóveis. 

Quadro 7.1.2.3.1-5: Classificação CNAE das principais atividades de pessoas ocupadas 

de Sorocaba em 2006. 

Faixas de pessoal ocupado – Total 

Município Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) - Principais % 

 Sorocaba 

A Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal 0,12 

D Indústrias de transformação 30,68 

G Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

26,37 

H Alojamento e alimentação 4,21 

I Transporte, armazenagem e comunicações 4,33 

K Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 12,55 

L Administração pública, defesa e seguridade social 4,52 
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Cabe esclarecer que os dados obtidos foram de níveis municipais, uma vez que 

não foram encontradas informações sobre atividades empregatícias por setor 

censitário na AID. 

7.1.2.3.2. Renda da população residente 

Na região da AID, o valor da renda média entre os responsáveis por domicílio era 

de R$ 1.803,02, superior, portanto, a 3,5 salários mínimos (que no ano de 2010 

equivalia a R$ 510,00, de acordo com a Lei Nº 12.255, de 15 de Junho de 2010). 

Os dados do censo demográfico de 2010 apontam que há 16.845 pessoas 

responsáveis pelo domicílio na AID (pouco mais de 29% da população total 

residente). 

O Quadro 7.1.2.3.2-1 mostra o rendimento nominal mensal médio dos 

responsáveis por domicílio e também a somatória nominal mensal dos 

responsáveis por domicílio. 

Quadro 7.1.2.3.2-1: Responsáveis por domicílio, rendimento médio nominal mensal dos 

responsáveis por domicílio e renda total dos responsáveis por domicílio, agrupados por 

classes de vulnerabilidade da AID (Fonte: IBGE 2010). 

Classe de 
Vulnerabilidade* 

Total de habitantes 
Responsáveis  

Rendimento médio 
domiciliar (R$) 

Renda per capita nos 
domicílios (R$) 

5 224 5.836,15 2.980,16 

4 5888 1.628,99 843,35 

9 56 1.592,14 831,35 

3 3469 1.274,87 648,88 

7 1128 1.132,06 533,79 

2 4587 1.104,67 537,12 

8 1056 1.068,99 542,11 

1 416 786,26 437,70 

6 21 - - 

TOTAL 16.845 1.803,02 919,31 

* Classes ordenadas de acordo com a decrescente do rendimento médio domiciliar.  

 

O rendimento médio domiciliar segue a tendência da classificação de 

vulnerabilidade social, ou seja, quanto maior a renda, menor é a vulnerabilidade. 

Outro fator a ser destacado é a renda per capita da Faixa 5, composta apenas 

pelo 41º setor censitário, inserido em área urbana do Trecho 1. Essa região 

apresenta o índice mais elevado da AID, tanto em relação ao rendimento médio 
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domiciliar (R$ 5.836,15) quanto de renda per capita nos domicílios (R$ 

2.980,16), e caracteriza-se por ser uma área urbanizada, com condomínios de 

alto padrão em ambos lados da Rodovia Raposo Tavares (ADA). 

A Faixa 1 apresentou o menor rendimento médio domiciliar (R$ 786,26) e menor 

renda per capita nos domicílios (R$ 437,70), abaixo do salário mínimo regente 

em 2010. Esta classe compreende o 40º e 55º setor censitário, ambos em áreas 

urbanas majoritariamente residenciais do bairro de Mailasqui do município de 

São Roque. Na Figura 7.1.2.3-1 e 7.1.2.3-2, pode ser observada a distribuição 

espacial do rendimento nominal mensal médio dos responsáveis por domicílio. 
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Em relação às características do Trecho 2, observa-se maior homogeneidade do 

rendimento médio domiciliar, com média de R$ 1.080,39, principalmente por ser 

uma área de maior extensão rural. 

Em geral, observa-se uma pequena desigualdade entre os meios urbano e rural, 

onde o rendimento médio urbano é de R$ 1.399,68, e o rural é de  

R$ 1.146,53. 

As mudanças demográficas ocorridas na última década, observadas pela análise 

da composição das famílias brasileiras, contribuíram para o aumento da renda 

domiciliar per capita da população do país, refletida também na área de estudo. 

Esta ampliação de renda é consequência de uma série de fatores, entre qual o 

contexto macroeconômico favorável, a ampliação das políticas sociais de 

transferência de renda e as mudanças demográficas.  

 

7.1.2.3.3. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM foi demonstrando em 

nível municipal no volume da Área de Influência Indireta (AII) no item 7.1.1.4 

Indicadores de Qualidade de Vida, onde foi possível observar que todos os 

munícipios que também compreendem a Área de Influência Direta (AID) 

apresentam alto nível de desenvolvimento humano, segundo o último censo de 

2010. 

 

7.1.2.3.4. Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS 

Assim como o IDHM, o Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, foi 

demonstrado e analisado em nível municipal na Área de Influência Indireta (AII) 

no item 7.1.1.4 Indicadores de Qualidade de Vida. 
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7.1.2.4 Uso e Ocupação do Solo  

O uso de geotecnologias permitiu o mapeamento do Uso e Ocupação do Solo da 

AID do empreendimento. Esse tipo de ferramenta permite um importante 

registro de uma determinada porção do espaço em um determinado período 

temporal. 

Tais informações foram obtidas através da composição de um mosaico de 

imagens aéreas datadas de 2014, utilizado como base para interpretação e 

posterior delineamento das classes de uso do solo em escala 1:25.000. A 

checagem em campo foi utilizada para corrigir eventuais equívocos na 

interpretação das feições, bem como atualização de alguns usos verificados. 

Notou-se que a Área de Influência Direta – AID apresenta taxa de interferência 

antrópica, sendo composta por diferentes classes de uso e ocupação, que podem 

ser verificadas conforme o Quadro 7.1.2.4-1. 

O software ArcGIS 10 foi utilizado para a realização do mapeamento. Toda a 

base cartográfica foi projetada no DATUM SIRGAS 2000, em coordenadas UTM, 

no fuso 23 S. 

Notou-se uma grande variedade de atividades econômicas e modos de ocupação 

da AID. Assim, de acordo com os setores da economia e características de uso e 

ocupação do solo, informadas no Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE em 

2013, considerando o nível II – subclasses, a AID pode ser dividida em 10 

categorias, conforme Quadro 7.1.2.4-1. Estas categorias traduzem a cobertura 

e o uso em uma escala mais regional. As categorias 4. Vias de circulação e 5. 

Linha de transmissão não estão especificadas no Manual, mas foram criadas 

devido sua importância na paisagem em questão. 

 

Quadro 7.1.2.4-1: Classificação do uso e ocupação do solo na AID. 

Tipo Classe Descrição 

Urbano 

Áreas urbanizadas Metrópoles, cidades, vilas. 

Complexos industriais 

Variedade de indústrias, leves, pesadas, usinas, que 

podem manter vínculos com o setor agropecuário, ou 

ainda a algum parque tecnológico de inovações. 

Áreas de Mineração 
Áreas de exploração ou extração de substâncias 

minerais. 
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Tipo Classe Descrição 

Vias de circulação Áreas de rodovias, serviços e transporte. 

Linha de transmissão Energia, comunicações e terrenos associados. 

Rural 

Cultura temporária 
Todas as terras cultivadas, caracterizadas pelo 

delineamento de áreas cultivadas ou em descanso. 

Pastagens 

Área destinada ao pastoreio do gado, formada 

mediante plantio de forragens perenes ou 

aproveitamento e melhoria de pastagens naturais. 

Florestal Formações arbóreas com porte superior a 5 m. 

Campestres 
Categorias de vegetação fisionomicamente bem 

diversa da florestal. 

Corpo d’Água Considerando ambientes lênticos e lóticos. 

 

A AID ainda apresenta áreas com grande adensamento populacional, como no 

Município de São Roque indicado no Trecho 1, e locais voltados a atividades 

agrícolas, conforme ilustra o Mapa de Uso e Ocupação do Solo, em anexo. 

Nos próximos itens serão realizados os detalhamentos das áreas com 

características econômicas semelhantes. 

A seguir, é apresentado Quadro 7.1.2.4-2, no qual é apontado a 

representatividade de cada uso do solo conforme a área de abrangência.  

Quadro 7.1.2.4-2: Classificação do uso do solo conforme sua área de 
abrangência. 

Classificação do uso do solo Área (km²) 

Florestal 110,53 

Campestre 62,42 

Áreas Urbanizadas 41,99 

Pastagens 10,43 

Complexos industriais 6,75 

Áreas de Mineração 3,28 

Corpo d'Água  2,55 

Principais Vias de Circulação 2,53 

Cultura Temporária ou Permanente 1,92 

Linha de Transmissão 0,31 

Total 242,71 
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No Figura 7.1.2.4-3 são identificados os usos mais predominantes na área 

indiretamente afetada (AID). 

 

Figura 7.1.2.4-1: Classificação do uso do solo conforme sua área de 
abrangência. 

 

 

É possível observar a maior extensão territorial na categoria Florestal ocupando 

110,53 km², sequentemente a categoria Campestre com 62,42 km² e áreas 

urbanizadas com 41,99 km². A área urbana na AID, segundo o IBGE, tem uma 

extensão de 54,86 km², e tem sua maior concentração no Trecho 1. 

Dentre as áreas de uso rural, foram identificadas áreas de cultura temporária ou 

permanente (pequenas propriedades), pastagem (atividades agropecuárias, 

criação de gado), florestal e corpo d’água (rios, lagos e represas). A área rural 

na AID, segundo o IBGE, tem uma extensão de 187,85 km², com sua maior 

concentração no Trecho 2. 

Observou-se que alguns setores censitários classificados como urbanos pelo 

IBGE, devido a sua grande área com características florestal e campestre, 

deveriam ser classificados como Rural. 

Para fins de esclarecimento, a seguir são descritas as principais classificações de 

uso de solo que foram identificadas na área em estudo.  
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7.1.2.4.1. Áreas Urbanizadas 

Foram considerados neste mapeamento áreas antrópicas não agrícolas com 

situação urbana, com áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às 

vilas (sedes distritais) e às áreas urbanas isoladas conforme classificação do 

IBGE, 2010. A AID compreende a Aglomeração Urbana da Região Metropolitana 

de Sorocaba, pertencente a um território com complexidade urbana, com grande 

concentração de renda e de atividades produtivas (se comparado com o país), 

configurando-se um polo macro metropolitanas.  

De acordo com o IBGE, “[...] o que continua até hoje definindo a área urbana do 

município é a Lei do Perímetro Urbano, de competência exclusiva municipal, 

servindo tanto para fins urbanísticos quanto tributários” (IBGE, 2017). 

Além disso, ocorreu à divisão das áreas urbanizadas em área urbanizada com 

adensamento populacional alto, intermediário e baixo, seguindo o mapeamento 

por interpretação visual, como demonstrado no Quadro 7.1.2.4.1-1 e Figura 

7.1.2.4.1-1, ambos a seguir. 

 

Quadro 7.1.2.4.1-1: Classificação de área urbanizada conforme interpretação 

visual. 

Classificação Interpretação  

Área urbanizada 
com adensamento 

populacional alto 

Áreas com alta 
ocupação do solo. As 

edificações ficam 
encostadas umas às 

outras e ocupam 
quase toda a área do 
terreno. As ruas são 

asfaltadas, as 
calçadas cobrem 

toda a área de 
circulação e 
praticamente não há 

verde. 

Foto 1. Área residencial próximo a 

ADA no município de São Roque. 
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Área urbanizada 

com adensamento 
populacional 

intermediário 

Áreas com média 

ocupação do solo. As 
ruas são asfaltadas, 

há áreas verdes 
pontuais. 

Foto 2. Área residencial próximo a 
ADA no município de Mairinque. 

 

Área urbanizada 

com adensamento 
populacional baixo 

Áreas com baixa 

ocupação do solo. 
Distanciamento 
significativo entre 

edificações. Sítios e 
Chácaras. Áreas 

verdes aglomeradas. 

Foto 3. Área com chácaras no 

município de Alumínio, um pouco 

mais distante da ADA. 
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Figura 7.1.2.4.1-1: Classificação de área urbanizada conforme interpretação visual.

Foto 3 

Foto 1 

 

 

Foto 2 
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Parte da AID do empreendimento possui elevado adensamento populacional, e 

compreende 40 setores censitários, sendo 3 em áreas consideradas Rurais e 37 

Urbanas. O Trecho 1 compreende maiores setores censitários com áreas 

urbanizadas, destacando áreas urbanizada com adensamento populacional alto 

constituído majoritariamente pelo Município de São Roque, em seu bairro central. 

De acordo com a classificação do zoneamento de São Roque, a área urbanizada 

do Trecho 1 compreende a Macrozona Rural, Zona de Urbanização Específica – 

ZUE – Desenvolvimento Específico e Zona de Urbanização Específica – Chácaras 

em Manancial. Apenas pequena área na região central corresponde a Zona de 

Urbanização Específica – Desenvolvimento Econômico, sendo uma área com 

adensamento populacional intermediário.  

No Trecho 2 observa-se maior extensão territorial com características florestal, 

com agregação das áreas urbanizadas próximo a ADA, incluindo o centro do 

município de Alumínio, com adensamento populacional intermediário. A oeste do 

município com sítios e chácaras, caracterizando a área como adensamento 

populacional baixo, notando-se que a população encontra-se segregada em 

relação às demais áreas urbanas do município. 

O zoneamento municipal, principalmente nas áreas estudadas de 500m a 1000m 

lindeiras longitudinalmente ao eixo central, demonstram a preocupação legal 

(principalmente após a instituição do Estatuto das Cidades, em 2001), em 

ordenar a rápida urbanização ocorrendo em áreas notadamente residenciais, 

industriais, e turísticas, lindeiras à rodovia nos trechos estudados. 

Ao extremo oeste do Trecho 2 encontra-se o município de Sorocaba, 

especificamente a área rural do Distrito de Brigadeiro Tobias, sendo 

caracterizado pelo ponto mais alto do município. Houve uma modificação no 

zoneamento municipal vigente desde 2004 prevendo a expansão da área urbana, 

concentrada na redução da zona rural, que será transformada em parte em 

chácaras urbanas e outra área em zona residencial. 

Este distrito teve crescimento urbano devido ao fluxo de trânsito da rodovia, e 

possui elementos históricos importantes da história local e brasileira pelos que ali 

passaram. Depois o traçado da rodovia foi desviado da pequena área urbana 

central, para evitar transtornos como atropelamentos, diminuição da velocidade 
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dos veículos de carga, etc, por ocasião da duplicação no trecho de Brigadeiro a 

Sorocaba no final do séc. XX. Na área ainda rural do Distrito de Brigadeiro Tobias 

(Inhaíba) está o ponto mais alto de Sorocaba, na antiga fazenda do ilustre 

Brigadeiro Tobias13, e o casarão mais abaixo, próximo de onde se desenvolveu a 

área urbana do distrito de Brigadeiro Tobias (LANÇAS, 2016). 

O zoneamento municipal aprovado recentemente (2014) substituiu o 

macrozoneamento ambiental anterior de 2004, (mais restritivo) de Zonas de 

Chácaras Urbanas, com lotes mínimos de 1000m² e permitiu o parcelamento em 

150m² (ZR-2), em área até então protegida da expansão urbana devido à 

quantidade de nascentes e cursos d’água existentes, que eram consideradas uma 

reserva técnica de recursos hídricos, pois abastece o afluente da margem direita 

do Rio Sorocaba, que por sua vez é o único afluente da margem esquerda do Rio 

Tietê, importante curso d’água de São Paulo que corre da capital para o interior 

do Estado de São Paulo. 

Grandes áreas do Trecho 2 possuem características de zona rural, ainda pouco 

urbanizada, mas no intervalo dos últimos 12 anos sua mancha urbana cresceu 

cerca de sete por cento (7%). O crescimento maior da área urbanizada desse 

trecho ocorre pela fábrica da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), 

decorrente de ampliações da área industrial. Nesse trecho da Rodovia Raposo 

Tavares, a área urbanizada está oculta para quem passa apenas na rodovia, mas 

moldada pela imensa fábrica, principalmente no aglomerado das residências 

antes construídas para os operários (CAMARGO, 2015). 

O município de Mairinque tem em sua área lindeira à rodovia um zoneamento 

municipal claramente estabelecido, evidenciando a estrada como corredor de 

comércio e privilegiando uma ocupação industrial e atacadista (LANÇAS, 2016). 

Além disso, foi feito a classificação das áreas urbanizadas segundo as 

características de uso e ocupação, como visto na Figura 7.1.2.4.1-2. As áreas 

consideradas mistas incluem comércio, áreas de recreação, lazer e educação, 

incluindo também áreas residenciais. As áreas residenciais são áreas 

majoritariamente residenciais, com pouco ou nenhum comércio e áreas de 

recreação, lazer e educação não representativas. 

Página: 869



                                         ___                                                                                                                                                                   

VO005-RT004            122 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

     

 

Figura 7.1.2.4.1-2: Características de uso e ocupação do solo das áreas urbanizadas, segundo interpretação visual.
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As áreas mistas se encontram em áreas com maior aglomerado populacional, nos 

centros dos municípios e próximos a ADA. As áreas majoritariamente residenciais 

encontram-se mais segregadas, sendo identificadas por condomínios, alguns 

sítios e chácaras, bairros mais afastados do centro. 

Entre os municípios de Mairinque e São Roque existe grande predominância de 

área urbanizada, com setores mais residenciais (alguns de topografia com 

declividade mais acentuada) e alguns comerciais (Área Mista), além de reter 

ainda alguns expressivos patrimônios históricos (por exemplo, a Estação 

Ferroviária de Mairinque, e a de São Roque, sendo ambas de meados do século 

XX). Infere-se que estes municípios estejam em processos de conturbação, 

fazendo parte das transformações que vem sendo mais decorrentes da presença 

das rodovias. 

 

7.1.2.4.2. Complexos industriais 

A RM de Sorocaba, onde se encontra a AID é fortemente influenciada pela 

industrialização, uma vez que, segundo o SEADE, de 1996 a 2003, 87,46% dos 

investimentos anunciados se referiam ao setor industrial, sendo atualmente a 

principal atividade econômica da região.  

No Trecho 1 observa-se que as indústrias encontram-se segregadas, não 

havendo nenhum complexo industrial relevante na paisagem. Contudo, pode-se 

observar que em sua maioria, as indústrias do Trecho 1 concentram-se próximo 

a ADA, destacando a Fábrica de Artefatos de Latex de São Roque na parte oeste 

do trecho e a LavSim, que estão à beira da Rodovia Raposo Tavares. 

No Trecho 2, a principal área que compreende os complexos indústrias encontra-

se no centro do município de Alumínio, destacando a Companhia Brasileira de 

Alumínio (CBA), a segunda maior planta industrial do Brasil no setor, com uma 

área de aproximadamente 3 km². Além disso, ao entorno do complexo existe um 

aglomerado de residências construídas para os operários, e o SENAI, que 

também foi colocado ali em função da indústria (LANÇAS, 2016). 

Existe também uma área de 0,5 km² ao norte de Alumínio, compreendendo 

indústrias como a IcePack, Susten e FlexTintas. No município de Mairinque 
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existem pequenos aglomerados destacando as industrias MDL-Danly, Grupo HNR 

Refrex e Ferplast.  

 

Figura 7.1.2.4.2-1: Localização dos principais complexos industriais no Trecho 
2 na AID. 
 

7.1.2.4.3. Áreas de mineração 

A área de mineração encontra-se no município de Alumínio pertencente a 

Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) (Figura 7.1.2.4.3-1), atuando com a 

extração da bauxita que contém 15-25% de alumínio até a produção de alumínio 

primário e é, hoje em dia, o único minério usado para fins comerciais de 

extração de alumínio. Além disso, atuam na produção de produtos como chapas, 

bobinas, folhas e perfis extrudados. A CBA deixou de fazer parte da estrutura da 

Votorantim Metais e se tornou um negócio independente desde 2016, tornando-

se das maiores companhias de alumínio do Brasil e o segundo maior fabricante 

brasileiro de alumínio primário com uma produção anual de 475.000 

toneladas/ano. A CBA conta com cerca de 5.203 empregados em 9 unidades 

operacionais. 
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Figura 7.1.2.4.3-2: Área de mineração da Companhia Brasileira de Alumínio - CBA. 

 

7.1.2.4.4. Cultura Temporária ou Permanente 

Foram consideradas Culturas Temporária ou Permanente todas as áreas 

cultivadas, caracterizadas pelo delineamento de áreas cultivadas ou em 

descanso, podendo também compreender áreas alagadas. Podem se constituir 

em zonas agrícolas heterogêneas ou representar extensas áreas de plantação. 

No mapeamento foram consideradas as áreas de plantio, Sedes Sítios, Chácaras 

e Fazendas. Na AID existem pequenas áreas de cultura temporária ou 

permanente segregadas tanto no Trecho 1 quanto no Trecho 2, indicando que a 

agricultura não é uma das principais atividades na região. 

Devido ao clima e topografia, ocorre a atividade agrícola de plantio de vinhedos 

trazida pelos imigrantes italianos que ali se instalaram no final do século XIX, 

principalmente no município de São Roque. 

Por interpretação visual não é possível identificar especificamente o produto 

agrícola que está sendo plantado. Sendo assim, levantaram-se as principais 

culturas em área plantada das lavouras temporárias (Quadro 7.1.2.4.4-1), área 

destinada à colheita das lavouras permanentes (Quadro 7.1.2.4.4-2) e a área 

plantada total (Quadro 7.1.2.4.4-3).  
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Quadro 7.1.2.4.4-1: Área plantada das lavouras temporárias dos municípios da AID. 

Ano – 2010  

Variável - Área plantada (Hectares) - Lavouras temporárias dos municípios da AID 

Brasil e 

Município 

Produto das lavouras temporárias 

Total 
Batata-
doce 

Cana-de-
açúcar 

Cebola 
Feijão  

(em grão) 
Mandioca Melancia 

Milho  
(em grão) 

Tomate 

Brasil 59059599 41999 9164756 70464 3655538 1817055 96477 12963080 68086 

Alumínio (SP) 286 1 10 - 24 10 - 240 1 

Mairinque (SP) 393 2 - 1 20 6 2 360 2 

São Roque (SP) 624 3 - 2 12 6 - 600 1 

Sorocaba (SP) 1527 2 720 - 60 15 - 700 30 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

 

Quadro 7.1.2.4.4- 2: Área destinada à colheita das lavouras permanentes dos municípios da AID. 

Ano – 2010  

Variável - Área destinada à colheita (Hectares) - Lavouras Permanentes dos municípios da AID 

Brasil e Município 

Produto das lavouras permanentes 

Total Abacate 
Banana 

(cacho) 
Laranja Limão Manga Maracujá Pêssego Tangerina Uva 

Brasil 6314992 11125 495259 851142 44212 76636 62401 20391 61612 81534 

Alumínio (SP) 17 1 1 4 5 3 - - 3 - 

Mairinque (SP) 54 3 1 22 5 - 3 10 6 2 

São Roque (SP) 64 - 3 18 2 - 3 - 8 30 

Sorocaba (SP) 703 3 1 670 12 3 4 - 4 4 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
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Quadro 7.1.2.4.4-3: Área total plantada, considerando as áreas de lavoura permanente e temporária dos municípios da 
AID. 

Ano - 2010 

Município 

Variáveis (Hectares) 

Área plantada - 
lavoura 

permanente 

Área plantada - 
lavoura 

temporária 

Área plantada - 
total 

Alumínio 17 286 303 

Mairinque 44 393 437 

São Roque 24 624 648 

Sorocaba 700 1.527 2.227 

Fonte: IBGE. Acessado pelo http://www.ipeadata.gov.br/ 
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O principal produto das lavouras temporárias é o milho, com área total de 1900 

hectares, e nas lavouras permanentes é a laranja com 714 hectares, 

considerando a soma dos municípios da AID. Em comparação com os dados do 

país, infere-se que a agricultura não é uma atividade de potencial relevância na 

região. 

O município com maior área plantada é Sorocaba, seguido de São Roque, 

Mairinque e Sorocaba. 

 

7.1.2.4.5. Pastagem 

Nestas áreas, o solo está coberto por vegetação de gramíneas e/ou leguminosas, 

cuja altura pode variar de alguns decímetros a alguns metros. Segundo a 

CATI/IEA, Projeto LUPA (Levantamento Cadastral das Unidades de Produção), 

área com pastagem compreende as terras ocupadas com capins e similares que 

sejam efetivamente utilizadas em exploração animal, incluindo aquelas 

destinadas a capineiras, bem como as destinadas a fornecimento de matéria 

verde para silagem ou para elaboração de feno. Compreende tanto pastagem 

natural, quanto pastagem cultivada (também conhecida como artificial, ou 

formada, ou plantada). O Quadro 7.1.2.4.5-1 mostra o total de áreas com 

pastagem dos municípios da AID. 

.  

Quadro 7.1.2.4.5- 1: Total de áreas com pastagem dos municípios da AID. 

Município 
Áreas com pastagens (hectares)  

2010 

Alumínio 2.904,6 

Mairinque 1.769,0 

São Roque 1.179,1 

Sorocaba 7.061,4 

Fonte: CATI/IEA, Projeto LUPA 

 

Especificadamente na AID encontram-se área de pastagem no Trecho 1 e 2, 

destacando grande área entre o Município de Alumínio e Mairinque, como 

demonstrado na Figura 7.1.2.4.5-1.  
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Figura 7.1.2.4.5-1: Localização das áreas de pastagem dentro da AID, com 
caracterização visual. 
 

7.1.2.4.6. Campestre 

Entendem-se como áreas campestres as diferentes categorias de vegetação 

fisionomicamente bem diversa da florestal, ou seja, aquelas que se caracterizam 

por um estrato predominantemente arbustivo, esparsamente distribuído sobre 

um tapete gramíneo-lenhoso. Para o mapeamento, considerou-se Campo 

Antrópico e Campo úmido antrópico, tendo sua concentração no Trecho 2 

(Figura 7.1.2.4.6-1). 

Segundo o CONAMA Resolução 423, é definida como campo antrópico a 

vegetação de campo formada em áreas originais de floresta, devido à 

intervenção humana e ações para uma maior produtividade de espécies 

forrageiras, principalmente com a introdução de espécies nativas ou exóticas, 

não considerada remanescente de Campo de Altitude.  
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Figura 7.1.2.4.6-2: Localização das áreas campestres dentro da AID. 
 

Em algumas áreas, principalmente no Município de Alumínio, a paisagem 

Campestre se mistura com a Florestal naturalmente, dificultando a identificação 

das categorias. Na área mais ao sul da AID, observa-se a ação antrópica forte 

com campos mais abertos, identificando desmatamento da área florestal.  

 

7.1.2.4.7. Florestal 

A área florestal é o uso mais frequente na AID, com extensão territorial de 

aproximadamente 110 km², correspondente a 45,5% de toda área, somando a 

vegetação nativa e exótica presente na região. Contudo, esse dado ainda 

corroborara a constatação inicial deste item, que a região sofre uma grande 

pressão de atividades antrópicas. Dentro da AID existem Unidades de 

Conservação, como indicadas na Figura 7.1.2.4.7-1. 
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Figura 7.1.2.4.7-1: Áreas florestais e unidades de conservação dentro da AID. 

 

No Trecho 2 compreende o Parque Natural Municipal Brigadeiro Tobias, dentro do 

município de Sorocaba (Figura 7.1.2.4.7-1 e 7.1.2.4.7-2). Sua criação foi feita 

a partir do Decreto nº 21618 de 09/01/2015, considerado uma unidade de 

proteção integral com uma área de 117 mil metros quadrados, sendo um 

fragmento da antiga Fazenda Passa Três, que pertenceu ao Brigadeiro Rafael 

Tobias de Aguiar.  

Parque Natural Municipal Brigadeiro Tobias 

Área de Proteção Ambiental Itupararanga 
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Figura 7.1.2.4.7-2: Unidade de conservação no entorno do Casarão de 

Brigadeiro Tobias, prédio histórico de 1780 tombado pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Histórico de São Paulo. Fonte: Prefeitura de Sorocaba, 2015. 

 

Segundo a Prefeitura de Sorocaba, o fragmento de vegetação nativa situado em 

Brigadeiro Tobias se ressalta como “Prioridade Muito Alta para Conservação” 

sendo parte de um dos maiores fragmentos de Sorocaba, classificado no Plano 

Municipal de Mata Atlântica. Esta área está inserida na bacia do córrego Pirajibu-

Mirim, atualmente utilizado para abastecimento público, com a incidência de dois 

córregos e suas Áreas de Preservação Permanente (APPs). Trata-se de um local 

estratégico para a manutenção da quantidade e da qualidade da água para 

abastecimento público. 

Quase 40% da área do parque é composta de mata nativa, com previsão de 

restauração ecológica em outras áreas, encontrando vegetação nativa em 

estágio médio e em estágio inicial, reflorestamento de eucalipto e campo 

antrópico. 

O Trecho 2 possui ainda em sua grande parte a Mata Atlântica, sendo 

predominante a ocorrência de nascentes, devido a topografia local (serrinhas), 
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com áreas de preservação permanente (APP); as quais segundo anotado pela 

EMPLASA (2013), colabora para que estre trecho da Rod. Raposo Tavares seja 

hidricamente rico e ainda contenha muito de área visualmente verde. 

Em ambos os trechos observa-se a Área de Proteção Ambiental Ituparanga, 

decretada pela Lei Estadual nº 10.100, de 01 de dezembro de 1998 e alterada 

pela Lei Estadual 11.579 de 02 de dezembro de 2003. A área de abrangência da 

APA corresponde à área geográfica da bacia hidrográfica formadora da represa 

de Itupararanga, denominada “Alto Sorocaba”, compreendida pelos municípios 

de Alumínio, Cotia, Ibiúna, Mairinque, Piedade, São Roque, Vargem Grande 

Paulista e Votorantim. 

A Área de Proteção Ambiental de Itupararanga é uma das áreas consideradas de 

relevante importância para conservação dos fragmentos florestais no Estado de 

São Paulo, segundo o estudo realizado pelo Programa BIOTA/FAPESP (Rodrigues, 

2008).  

De acordo com os dados do IBGE (2009) e Projeto LUPA (2007 e 2008) os 

municípios que compõem a APA Itupararanga apresentam diversas atividades 

econômicas ligadas aos setores de agricultura, turismo, indústria, comércio e 

extração mineral. Porém o setor econômico de maior representatividade na área 

de abrangência da APA compreende as atividades agrícolas. 

Especificamente em São Roque, a área de vegetação natural corresponde a 

aproximadamente 54% da área completa da APA inserida no município (Figura 

7.1.2.4.7-3).  
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Figura 7.1.2.4.7-3: Área florestal que compreende a Área de Proteção 
Ambiental de Itupararanga dentro da AID e da ADA – Trecho I do 
Empreendimento. 

 

A área da ADA que está inserida na APA Itupararanga está localizada no 

Município de São Roque no Trecho 1, tendo como uso, além do florestal, áreas 

urbanizadas, complexos industriais, pastagens, cultura temporária ou 

permanente e corpos d’água. Isso ocorre porque nas APAs podem coexistir 

propriedades públicas e privadas, atividades socioeconômicas urbanas e rurais e 

áreas de interesse para a conservação do patrimônio natural e histórico-cultural. 

Nas APA’s busca-se a conservação do patrimônio natural associada às condições 

de ocupação humana que se estabelecem nesse território e aos princípios 

constitucionais que garantem o direito à propriedade privada.  

Na região da represa de Itupararanga, observam-se as maiores porcentagens de 

cobertura vegetal da bacia do rio Sorocaba. Os municípios com maiores 

percentuais de remanescentes de vegetação nativa na bacia são: Cotia, que 

Área de Proteção Ambiental Itupararanga 
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possui todo trecho de Caucaia do Alto preservado e São Roque, Piedade e Ibiúna 

com muitos remanescentes de capoeira. 

Foram identificados pontos que caracterizam a área florestal dentro da AID, 

revelando seus diversos usos e fisionomias, com uma área bem diversificada e 

heterogênea de acordo com a Figura 7.1.2.4.7-4 e suas fotos correspondentes. 

 

 

Figura 7.1.2.4.7-4: Localização das fotos para identificação e caracterização da 
área florestal na AID. 

1 

 

2 
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7.1.2.4.8. Corpo d’Água 

Foram considerados nesta categoria rios, lagos e represamentos. Dentro de toda 

a AID existem pequenas áreas de lagos e represas, inseridos dentro da região da 

Sub-Bacia do Alto Sorocaba. 

A Bacia da Represa de Itupararanga se destaca, possuindo uma área de 

aproximadamente 936,51 km², sendo responsável pelo abastecimento de 63% 

da população residente na região da Bacia e pela geração de energia elétrica 

destinada à Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). A represa está localizada 

no alto curso do rio Sorocaba, maior afluente do rio Tietê pela margem esquerda, 

e situa-se na área conhecida por Médio Tietê. 

 

 

Figura 7.1.2.4.8-1: Corpos d'águas dentro da AID, com destaque para Represa 
de Itupararanga – Trecho 2 do empreendimento. 
 

 
Segundo o Plano de Manejo da APA Itupararanga, a extensão da represa é de 40 

quilômetros e a capacidade total do reservatório é estimada em 355.000.000 

litros de água. Possui aproximadamente 26 Km de canal principal e 192 Km de 

margens. O volume útil da represa é de 286 milhões de m³, com potência 

Represa de Itupararanga 
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instalada de 55 MW e produção média anual de 150 Gwh, que é utilizada apenas 

pela Indústria Votorantim. O reservatório também é usado para abastecimento 

de água dos seguintes municípios, nas seguintes proporções: Sorocaba - 74% do 

consumo; Votorantim - 92%; Ibiúna - 100% e São Roque - 32%. 

 

7.1.2.5  Infraestrutura Viária 

A abertura de novas vias de transporte e também a melhoria das vias existentes 

tem um forte papel na indução da ocupação humana das áreas por elas 

atravessadas. Exatamente por serem indutoras de desenvolvimento, novas ou 

melhoradas rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos ou portos tendem a induzir 

a ocupação de suas margens e de seu entorno por populações que nelas veem 

possibilidades de melhores condições de vida, de trabalho, de produção e de 

negócios.   

Estão presentes na AID importantes estruturas de transporte, como a Rodovia 

Engenheiro Rene Benedito Silva e Rodovias Municipais. A Rodovia Castelo Branco 

(SP-280) e o Rodoanel não estão inseridas na AID, mas tem influência direta no 

fluxo de veículos na Rodovia Raposo Tavares. 

A SP-270 é uma rodovia de traçado antigo, tendo sido inaugurada na primeira 

metade do século passado para permitir acesso rodoviário ao Oeste Paulista. 

Ainda nos dias de hoje apresenta traçado com geometria restrita em diversos 

trechos, o que impede que os veículos desenvolvam maiores velocidades. Sendo 

assim, o governo do Estado de São Paulo investiu na construção da SP280 

(Rodovia Castelo Branco), rodovia de traçado moderno e de alta capacidade, 

para melhoria da acessibilidade à região Oeste do Estado. 

Segundo a CCR Via Oeste, o projeto de duplicação da SP270 trará maior conforto 

e fluidez aos usuários, porém, as melhorias previstas não darão atribuições de 

rodovia de alta capacidade à SP270, devendo-se ser mantida a característica de 

atração predominante de tráfego de curta distância. 

O histórico da Rodovia Raposo Tavares compreende sua duplicação em quase 

toda região de Sorocaba, cortando a área de conturbação entre as cidades de 

Sorocaba e Votorantim, sendo o principal eixo de desenvolvimento urbano 

sentido Sorocaba – Araçoiaba da Serra, principalmente no que se refere à 
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localização de loteamentos fechados e condomínios horizontais (BUGANZA, 

2010). 

Entre as principais obras já realizadas pela CCR Via Oeste na SP 270 está a 

duplicação de 24km na Região de Sorocaba e Araçoiaba da Serra e 12 km entre 

Cotia e Vargem Grande Paulista. Além da pavimentação dos acostamentos e 

construção de terceiras faixas nos trechos não duplicados da rodovia.  

Além disso, a CCR Via Oeste realizou a duplicação da SP270 entre o km 63 e o 

km 67, entre os municípios de São Roque e Mairinque, finalizada em maio de 

2017. A obra contemplou com duas faixas de rolamento em cada sentido da 

rodovia, além do acostamento. A obra também compreende a instalação de 

barreiras rígidas, defensas metálicas, telas anti-ofuscantes, além de nova 

sinalização vertical e horizontal. 

Outra obra importante foram os contornos de São Roque e Brigadeiro Tobias, 

que retiram o tráfego pesado de caminhões dentro destes dois importantes 

distritos da região Oeste de São Paulo. Além disso, garantem fluidez e segurança 

aos usuários. A obra se iniciou em 2006, considerando a construção de 6,3 km 

de via, com 9 viadutos, 1 túnel e 1 passarela, permitindo a melhor qualidade de 

vida e segurança para a população da região e usuários da rodovia. 

Especificamente em São Roque, a rodovia se transforma em avenida, exercendo 

maior influência na sua urbanização. A obra teve a função de evitar que o tráfego 

de longa distância passe pela região intensamente urbanizada do município de 

São Roque, garantindo maior fluidez aos munícipes e usuários. O prolongamento 

do Contorno de São Roque contempla duas faixas de rolamento, sendo uma por 

sentido (pista simples), com acostamento. Foram implantadas quatro obras de 

arte especiais que, somadas, tem 425 metros de extensão. 

Outro dado a ser analisado é o de estatística através do volume diário médio de 

tráfego (VDM) fornecido pelo DER dos postos de coleta da Concessionária CCR da 

Rodovia SP-270, denominada Raposo Tavares. A soma total considerou os 

veículos de passeio e comerciais, sendo possível averiguar alterações no tráfego 

entre 2014 e 2016. 
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Quadro 7.1.2.5-1: Volume diário médio de tráfego (VDM) da Rodovia SP-270 
nos anos de 2014 a 2016. 

Posto de coleta VDM 

2014 

VDM 

2015 

VDM 

2016 

Posto Km Praça de Pedágio Sentido Total Total Total 

798 46,50 
São Roque 

(sensor km 45,25) 
Leste 24.580 4.631 4.106 

798 46,50 
São Roque 

(pedágio) 
Oeste 4.442 4.426 24.453 

808 79,00 Alumínio (pedágio) Leste 4.396 4.199 3.969 

 

 

Figura 7.1.2.5-1: Localização dos postos de coleta – praças de pedágio, 
segundo mapa da CCR Via Oeste. 
 

Acredita-se que houve uma diminuição no total de tráfego de veículos no Posto 

798 sentido Leste devido à utilização do Rodoanel SP 021 em Cotia e Rodoanel 

SP 021 em São Paulo, que integram as Rodovias Raposo Tavares, Castello 

Branco, Anhangüera, Bandeirantes, Régis Bittencourt e Rodoanel Sul, recebendo 

cerca de 240 mil veículos por dia.  

Outra explicação para diminuição do tráfego de veículos foi à melhoria das 

marginais da Rodovia Castello Branco (SP280), sendo esta rodovia, desde sua 

implantação, concorrente à SP270. A SP280 possui traçado com curvas suaves, 

totalmente duplicada e promovendo maiores velocidades regulamentadas, além 

de não sofrer influência de centros urbanos lindeiros. Além disso, houve a 

construção dos 22 quilômetros de pistas das marginais, implantação da 4ª faixa 

na Castello e a construção dos contornos provisórios de São Roque e Brigadeiro 

Tobias. Essas características acarretaram em uma maior atração de fluxo de 

Posto 

798 
Posto 

808 
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tráfego de longa distância para a SP280 e consequentemente promoveram a 

SP270 como uma rodovia de atração de tráfego local. 

O Sistema Castello-Raposo integra as rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, 

Sen. José Ermírio de Moraes (Castelinho), além da rodovia Dr. Celso Charuri, 

beneficiando mais de 2,5 milhões de motoristas, que utilizam o sistema 

mensalmente. Essas rodovias constituem a principal ligação entre a Capital e o 

Oeste paulista. 

Especificamente na Rodovia Dr. Celso Charuri (SP-091) foram construídos 6 km 

de rodovia em pista dupla, que interligou a Senador Jose Ermírio de Moraes (SP-

075) com a Rodovia Raposo Tavares (SP-270). Esse trecho permitiu que veículos 

trafegassem entre as duas rodovias, contornando a cidade de Sorocaba e 

desafogando o tráfego urbano. 

Em 2012 foi realizado na Rodovia Raposo Tavares (SP-270) o recapeamento, 

com obras de recomposição do pavimento, entre o km 34+000 e o km 45+200, 

no sentido Leste/Oeste e também o recapeamento entre os km 63+000 ao 

67+000 (Pista Leste e Oeste), no município de Mairinque.  

Segundo a EMPLASA (2015), o Eixo Castello Branco é considerado um eixo 

rodoviário industrial, enquanto o Eixo Raposo Tavares é considerado um Eixo 

“Verde”, de APA’s. Desconsiderando-se por hora o município de Itapetininga 

(SP), que eventualmente poderá ser agregado à RM Sorocaba, a Rod. Raposo 

Tavares serve atualmente a catorze municípios, com mais de quinhentos mil 

habitantes.  

Investimentos na melhoria da mobilidade podem ter um forte impacto não só no 

desenvolvimento econômico de uma cidade como também na qualidade de vida 

de seus habitantes, trazendo benefícios que não têm preço e não podem ser 

medidos. 

O Mapa da Infraestrutura Viária é apresentado anexo a este estudo. 

 

7.1.2.5.1. Estudo de Tráfego 

A CCR Via Oeste elaborou um Estudo de Tráfego para Duplicação da Rodovia 

Raposo Tavares – SP270, entre os kms 46+700 e 89+700, anexado neste 
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estudo, considerando o ponto de vista de capacidade, nível de serviço, 

acessibilidade e segurança, em atendimento aos itens contratuais tanto quanto à 

duplicação quanto aos dispositivos em desnível.  

Em relação à capacidade, o estudo estimou para o fluxo de tráfego uma taxa 

média de crescimento de 1% ao ano até 2032, 10 anos após a inauguração do 

novo projeto de duplicação. Essa taxa baixa de crescimento pode ser justificada 

considerando o histórico de fluxo e, mesmo diante do processo de duplicação o 

nível de mobilidade da SP270 não será compatível ao de uma rodovia troncal do 

Estado de São Paulo para o deslocamento do tráfego de longa distância, 

compondo um sistema conjunto com a SP280. 

O Nível de Serviço está diretamente relacionado com a fluidez do tráfego, a qual 

pode ser medida através de variáveis básicas como a velocidade do fluxo, 

densidade, o tempo médio de espera, formação de filas e a relação entre fluxo e 

capacidade. Pode-se observar que, o Nível de Serviço com duas faixas de tráfego 

por sentido na SP270 será adequado mesmo para os 10 anos seguintes da 

inauguração do projeto de duplicação. 

A SP270 caracteriza-se por ser uma rodovia bastante tomada por ocupações de 

solo lindeiro, e assim existem dificuldades para permitir o acesso direto a todas 

as comunidades lindeiras. Em relação à acessibilidade e a segurança, 

principalmente quanto aos dispositivos projetados, concluiu-se que haverá 

capacidade e segurança adequada ao longo de todo o período de projeto. 

 

7.1.2.6  Patrimônio Histórico e Arqueológico 

7.1.2.6.1. Bens Tombados 

Os dados utilizados para análise do patrimônio histórico são do IPHAN (Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que hoje está vinculado ao 

Ministério da Cultura, criado em 1937 pela Lei nº 378, no governo de Getúlio 

Vargas. Outro órgão de referência é o CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, 

órgão do governo do Estado. Ligado à Secretaria da Cultura, foi criado pela 

Constituição do Estado em 1967 e tem por finalidade a identificação, valorização 

e defesa do patrimônio histórico e cultural paulista. 
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No Quadro 7.1.2.6-1 são apresentados alguns bens tombados que foram 

identificados na região da AID. 
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Quadro 7.1.2.6-1: Informações e situação atual dos bens tombados segundo o CONDEPHAAT dos municípios que 
compreendem a AID. 

Município 

Bens Tombados 

segundo o 

CONDEPHAAT 

Informações Situação Atual Fotos 

Alumínio 

Não foi localizado bem 

tombado neste 

município 

- - - 

Mairinque 
Estação Ferroviária de 

Mairinque 

A autorização para a construção da 

Estrada de Ferro Sorocabana foi dada 

em 1870, atendendo aos interesses 

da economia algodoeira. Em 1895, 

inaugurou-se a sua primeira estação, 

em madeira. 

Funcionamento como 

estação ferroviária 

encerrada. 

 

São Roque 

Capela do Sítio 

Querubim 

A casa do sítio Querubim, antes 

conhecido como Sítio Velho ou Rio 

Acima, atualmente em ruínas, foi 

construída, por volta de 1680, em 

taipa de pilão e pau-a-pique, com 

telhado em quatro águas e sótão. 

Demolido 

 

Sede do Sítio Santo 

Antônio 

Fernão Pais de Barros mandou 

construir, por volta de 1640, a sede 

da fazenda e, posteriormente, a 

capela, originalmente oratório, em 

1681. No século XIX, o imóvel teve 

uma de suas paredes pintada pelo 

mestiço de nome Belisário, agregado 

do proprietário Antonio Joaquim da 

Rosa, Barão de Piratininga. 

Mário de Andrade, 

escritor e poeta, 

tornou-se seu 

proprietário em 1944 

e, após a sua morte, 

a propriedade passou 

a pertencer ao Iphan. 
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Município 

Bens Tombados 

segundo o 

CONDEPHAAT 

Informações Situação Atual Fotos 

Serra do Boturuna 

A Serra do Boturuna, habitualmente 

chamada de Voturuna, compreende 

uma área entre a Bacia de São Paulo 

e a Depressão Periférica Paulista, 

inserindo-se, assim, no contexto das 

serranias de São Roque. 

- 

 

Sorocaba 

Casa Grande do 

Brigadeiro Tobias 

Adquirida pela família do brigadeiro 

Tobias de Aguiar, provavelmente, no 

final do século XVIII. Casa térrea, 

remanescente de rica fazenda 

agropecuária, recebeu nas suas 

laterais pequenas construções 

geminadas, já demolidas, para 

abrigar escravos e empregados. 

Funcionando como 

sede do Centro de 

Estudos do 

Tropeirismo; 

 

Escola Estadual Antônio 

Padilha 

É uma das integrantes de conjunto 

de 126 escolas públicas construídas 

pelo Governo do Estado de São Paulo 

entre 1890 e 1930 que compartilham 

significados cultural, histórico e 

arquitetônico. 

Continua como Escola 

Estadual 

 

Mosteiro de São Bento 

A cidade de Sorocaba foi fundada, 

em 1654, por Baltazar Fernandes que 

construiu uma capela em louvor à 

Nossa Senhora da Ponte, que, em 

21/4/1660, seria por ele doada, aos 

beneditinos, com a condição de 

edificarem um convento. Aceita a 

condição, frei Anselmo da Anunciação 

e frei Tomé Batista iniciaram a 

construção do mosteiro. 

Permaneceu fechado 

até 1910 quando 

sofreu amplo 

trabalho de reforma, 

resultando na 

alteração de suas 

características 

originais. 
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7.1.2.6.2. Sítios arqueológicos 

Sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios dos homens que 

viveram no passado. Esses vestígios são os restos de suas casas, de sua 

alimentação, seus instrumentos de trabalho, suas armas, seus enfeites e 

pinturas. Através do estudo desses objetos, os arqueólogos formulam algumas 

hipóteses sobre o modo de vida dos homens pré-históricos. 

De acordo com o Guia de Patrimônio Arqueológico do Estado de São Paulo, 2010 

(Figura 7.1.2.6.2-1), a área correspondente a AID destaca-se o município de 

Sorocaba, com mais de 10 sítios arqueológicos cadastrados e Alumínio, com 

nenhum sítio cadastrado. No caso de locais onde não há sítios cadastrados, é 

possível que existam sítios na região, porém não foram levantados e avaliados 

academicamente.  

 

Figura 7.1.2.6.2-1: Sítios Arqueológicos do Estado de São Paulo, com destaque 
para os municípios de Sorocaba, Mairinque, Alumínio e São Roque. Fonte: Mosaico 

Paulista - Guia do Patrimônio Arqueológico do Estado de São Paulo, 2010. 

 

O município de Sorocaba ainda compreende o Museu Histórico Sorocabano, 

dividido cronologicamente em sete ambientes, exceto o primeiro deles, que é 

usado para exposição de telas itinerantes. São eles: Arqueologia e Pré-História; 

Cestaria Indígena; Acervo da Fábrica de Ferro de Ipanema, História da Bandeira 
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(História da Fundação de Sorocaba); História da Família Joaquim Eugenio 

Monteiro de Barros e a Passagem Secreta; Sala da Marquesa (Louça e Móveis da 

Época). 
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7.1.3 Meio Socioeconômico na Área Diretamente Afetada - ADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O estudo do meio socioeconômico para a ADA baseou-se em informações 

secundárias (Planos Diretores e dados dos Censos do IBGE), e em informações 

primárias coletadas em trabalhos de campo, consagrando itens relacionados à  

i. Caracterização das Áreas Objeto de Desapropriação, ii. Uso e Ocupação do Solo, 

e iii. Diagnóstico do Patrimônio Cultural. 

 

7.1.3.1 Caracterização da Área Diretamente Afetada - ADA 

7.1.3.1.1. A Rodovia 

A Área Diretamente Afetada (ADA) adotada para o meio socioeconômico tem seu 

limite territorial definido pela futura faixa de duplicação da Rodovia Raposo 

Tavares (SP-270), dividido em dois trechos: Trecho 1, nos km 46+700 ao 63+000, 

com extensão de 16,3 quilômetros, considerando o município de São Roque, e 

Trecho 2, nos km 67+000 ao 89+700, com extensão de 22,7 quilômetros, 

considerando os municípios de Mairinque, Alumínio e Sorocaba. 

Esse projeto visa otimizar o trânsito de veículos na região em estudo, reduzindo a 

sobrecarga nos horários de maior fluxo do sistema viário existente no perímetro 

urbano dos municípios interceptados. Assim, a duplicação da SP-270 irá beneficiar 

a mobilidade regional, além de propiciar maior fluidez e segurança aos usuários e 

população lindeira além de proporcionar maior agilidade no escoamento dos 

produtos produzidos nos municípios interceptados. 

As intervenções observadas se darão principalmente dentro da faixa de domínio 

atual da rodovia, de domínio público. Porém algumas ampliações e dispositivos de 

acesso e de retorno irão extrapolar os limites atuais. Assim, a realização das obras 

demandará desapropriações em sua maioria em áreas urbanas e rurais. 

O registro fotográfico do Quadro 7.1.3.1-1 ilustra as principais características da 

rodovia em toda sua extensão.  
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Quadro 7.1.3.1- 1: Fotos referentes à Rodovia Raposo Tavares (SP-270) em toda a extensão do projeto de duplicação. 

    

    

    

Página: 897



  

VO005 – RT004  150 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

Como é possível observar nas fotografias anteriores, a rodovia tem como 

características principais curvas e greides acentuados em alguns trechos, 

proporcionando uma velocidade reduzida nestes locais, variando de 40 a 80 km/h, 

quando possível. Os dispositivos de retorno são em nível e os acessos das vias 

locais ou dos lindeiros são realizados junto à rodovia de forma variada e sem pistas 

de aceleração ou desaceleração em sua grande maioria. A divisão entre pistas não 

possui elementos físicos separadores ou dispositivos de segurança em quase sua 

totalidade. Alguns segmentos não possuem acostamento ou faixa adicional. 

Atualmente, este segmento encontra-se em pista simples e com interseções em 

nível. Após a duplicação, a rodovia passará para classe 1-A, proporcionando maior 

fluidez para o tráfego e segurança para os usuários da rodovia. A duplicação é toda 

paralela a pista existente, ou seja, será preservado o traçado e greide da pista 

existente, sendo mantidas as características geométricas dos alinhamentos 

horizontais e verticais. 

 

7.1.3.1.2. Áreas Afetadas 

A ADA ou o local que será afetado pelas obras possui dimensão territorial de 51,43 

ha no Trecho 1 e 61,48 ha no Trecho 2, totalizando 112,91ha. Devido à obra ser 

de duplicação de uma rodovia já existente, boa parte a ADA já pertence à faixa de 

domínio da Concessionária CCR Via Oeste. Segundo o DNIT, define-se como “Faixa 

de Domínio” a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída pelas 

pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa 

lateral de segurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos 

imóveis marginais ou da faixa do recuo. 

No Quadro 7.1.3.1.2- 1 tem-se o quantitativo da faixa de domínio da rodovia e 

das áreas que necessitarão de desapropriação. 
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Quadro 7.1.3.1.2-1: Quantificação da área dentro da faixa de domínio e da faixa de 

desapropriação dentro da ADA. 

 Trecho 1 Trecho 2 

Área (ha) % Área (ha) % 

Atual Faixa de 

Domínio 
41,27 80,2% 53,87 87,6% 

Desapropriação 10,16 19,8% 7,61 12,4% 

Total 51,43 100,0% 61,48 100,0% 

Sendo assim, 80,2% da ADA no Trecho 1 e 87,6% da ADA no Trecho 2 está dentro 

da faixa de domínio da rodovia. Infere-se que uma área de aproximadamente 

10,16ha será desapropriada no Trecho 1 e 7,61ha no Trecho 2, totalizando 

17,77ha a serem desapropriados. Dentro dessas áreas, foram classificadas 97 

áreas, considerando áreas industriais, de comércio e serviço, residenciais, sítios e 

chácaras e áreas públicas. 

Os critérios utilizados para a identificação das possíveis desapropriações das 

benfeitorias deste empreendimento foram: quando atingidas pela plataforma da 

rodovia ou pelas bordas dos cortes ou aterros, quando resultar em perigo ao 

morador da residência e caso em que comprometa a segurança do usuário em 

trânsito na rodovia. 

A fim de proceder a uma análise estratificada da ADA, as propriedades particulares 

interceptadas pelo empreendimento foram classificadas de acordo com a sua 

estrutura/função, resultando em 5 categorias.  

Foi utilizada uma codificação para se referenciar aos tipos de propriedades 

identificadas (de acordo com as 5 categorias da Figura 7.1.3.1.2-1) e ordem de 

ocorrência ao longo da ADA, conforme apresentado no Quadro 7.1.3.1.2-2. 
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Figura 7.1.3.1.2- 1: Esquematização de como foi feita a classificação das propriedades na ADA. 

 

Quadro 7.1.3.1.2-2: Codificação utilizada para as propriedades, sua descrição e quantificação de suas áreas. 

Categorias Sigla Descrição 

1. Sítios e chácaras SIT 
Campos abertos; Plantações; Áreas rurais associadas a moradias ou 

áreas de lazer; 

2.  Industrial IND Áreas pertencentes a indústrias; 

3. Residencial RES Propriedades inseridas em áreas urbanizadas; 

4. Comércio e Serviço COM Estabelecimentos comerciais; 

5. Administração Pública ADM Áreas de domínio municipal, considerados equipamentos urbanos; 

Tipo de propriedade-Ordem 
Sequencial  da Ocorrência

SIT - Sítios e 
Chácaras

IND - Industrial
RES -

Residencial
COM - Comércio 

e Serviço

ADM -
Administração 

Pública
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Observou-se que a maior parte da área que será desapropriada foi classificada 

como sítios e chácaras. Em segundo, áreas residenciais. Vale ressaltar que essas 

áreas poderão ainda sofrer alterações e pequenos ajustes, sobretudo quando o 

projeto avançar e se consolidar no nível de projeto executivo. 

Estima-se que 95 áreas particulares serão afetadas, totalizando aproximadamente 

17,75ha. Observou-se também que haverá 2 intervenções em áreas de domínio 

público somando 0,0181 ha. 

No entanto, o estudo socioeconômico teve como foco as propriedades particulares, 

pois se entende que as intervenções junto às áreas de domínio público (estadual 

ou municipal) deverão ser viabilizadas junto as Prefeituras Municipais e 

Departamento de Estrada de Rodagem (DER).  

Cumpre destacar que as propriedades foram delimitadas conforme interpretação 

visual de imagens aéreas e em vistorias a campo, não correspondendo 

necessariamente à informação que consta na documentação legal dos imóveis. 

Estas informações serão melhores esclarecidas no levantamento cadastral das 

propriedades numa próxima fase do projeto e do licenciamento ambiental.  

A numeração adotada (1 a 97) corresponde ao posicionamento das áreas com 

relação à quilometragem crescente da duplicação. Ou seja, a propriedade de 

número 1 localiza-se próximo ao pedágio em São Roque, no km 47 no Trecho 1, 

e a 97 próximo ao km 89 em Sorocaba no Trecho 2. 

O Quadro 7.1.3.1.2-3 apresenta as dimensões territoriais das 95 áreas com 

propriedades particulares que deverão ser desapropriadas, e as 2 áreas de domínio 

público. 

  

Página: 901



  

VO005 – RT004  155 

Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

Quadro 7.1.3.1.2-3: Classificação e quantitativo das áreas que compõem a ADA do meio 

socioeconômico 

Tipo Nº Categoria Código Município 
Área 

(m²) 

Áreas de Domínio 

Público 

1 Administração Pública ADM-1 Mairinque 157 

2 Administração Pública ADM-2 Alumínio 24 

Propriedades 

Particulares 

3 Comércio e Serviço COM-1 São Roque 1684 

4 Comércio e Serviço COM-2 São Roque 1227 

5 Comércio e Serviço COM-3 São Roque 1280 

6 Comércio e Serviço COM-4 São Roque 1105 

7 Comércio e Serviço COM-5 São Roque 862 

8 Comércio e Serviço COM-6 São Roque 205 

9 Comércio e Serviço COM-7 Mairinque 58 

10 Comércio e Serviço COM-8 Alumínio 76 

11 Comércio e Serviço COM-9 São Roque 656 

12 Industrial IND-1 São Roque 2123 

13 Industrial IND-2 São Roque 858 

14 Residencial RES-1 São Roque 807 

15 Residencial RES-4 São Roque 12779 

16 Residencial RES-5 São Roque 88 

17 Residencial RES-7 Alumínio 356 

18 Residencial RES-8 Alumínio 321 

19 Residencial RES-3 São Roque 391 

20 Residencial RES-2 São Roque 483 

21 Residencial RES-6 São Roque 211 

22 Sítios e chácaras SIT-1 São Roque 3722 

23 Sítios e chácaras SIT-2 São Roque 2028 

24 Sítios e chácaras SIT-3 São Roque 3241 

25 Sítios e chácaras SIT-4 São Roque 2337 

26 Sítios e chácaras SIT-5 São Roque 4078 

27 Sítios e chácaras SIT-6 São Roque 1461 

28 Sítios e chácaras SIT-7 São Roque 14065 

29 Sítios e chácaras SIT-8 São Roque 393 

30 Sítios e chácaras SIT-9 São Roque 174 

31 Sítios e chácaras SIT-10 São Roque 13751 

32 Sítios e chácaras SIT-11 São Roque 208 

33 Sítios e chácaras SIT-12 São Roque 59 
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Tipo Nº Categoria Código Município 
Área 

(m²) 

34 Sítios e chácaras SIT-13 São Roque 2014 

35 Sítios e chácaras SIT-14 São Roque 837 

36 Sítios e chácaras SIT-15 São Roque 1347 

37 Sítios e chácaras SIT-16 São Roque 1613 

38 Sítios e chácaras SIT-17 São Roque 437 

39 Sítios e chácaras SIT-73 Alumínio 619 

40 Sítios e chácaras SIT-74 Sorocaba 186 

41 Sítios e chácaras SIT-18 São Roque 1752 

42 Sítios e chácaras SIT-19 São Roque 763 

43 Sítios e chácaras SIT-20 São Roque 287 

44 Sítios e chácaras SIT-21 São Roque 735 

45 Sítios e chácaras SIT-22 São Roque 1667 

46 Sítios e chácaras SIT-23 São Roque 480 

47 Sítios e chácaras SIT-24 São Roque 279 

48 Sítios e chácaras SIT-25 São Roque 1715 

49 Sítios e chácaras SIT-26 São Roque 361 

50 Sítios e chácaras SIT-27 São Roque 721 

51 Sítios e chácaras SIT-28 São Roque 94 

52 Sítios e chácaras SIT-29 São Roque 624 

53 Sítios e chácaras SIT-30 São Roque 949 

54 Sítios e chácaras SIT-31 São Roque 709 

55 Sítios e chácaras SIT-32 São Roque 617 

56 Sítios e chácaras SIT-33 São Roque 1760 

57 Sítios e chácaras SIT-34 São Roque 401 

58 Sítios e chácaras SIT-35 São Roque 1486 

59 Sítios e chácaras SIT-36 São Roque 796 

60 Sítios e chácaras SIT-37 São Roque 325 

61 Sítios e chácaras SIT-38 São Roque 245 

62 Sítios e chácaras SIT-39 São Roque 1920 

63 Sítios e chácaras SIT-40 São Roque 743 

64 Sítios e chácaras SIT-41 São Roque 1628 

65 Sítios e chácaras SIT-42 São Roque 287 

66 Sítios e chácaras SIT-43 São Roque 10513 

67 Sítios e chácaras SIT-44 São Roque 3284 

68 Sítios e chácaras SIT-45 São Roque 4501 
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Tipo Nº Categoria Código Município 
Área 

(m²) 

69 Sítios e chácaras SIT-46 São Roque 180 

70 Sítios e chácaras SIT-47 São Roque 20288 

71 Sítios e chácaras SIT-48 São Roque 1974 

72 Sítios e chácaras SIT-49 São Roque 11522 

73 Sítios e chácaras SIT-50 São Roque 1506 

74 Sítios e chácaras SIT-51 São Roque 618 

75 Sítios e chácaras SIT-52 São Roque 508 

76 Sítios e chácaras SIT-53 São Roque 872 

77 Sítios e chácaras SIT-54 São Roque 182 

78 Sítios e chácaras SIT-55 São Roque 1217 

79 Sítios e chácaras SIT-56 São Roque 1328 

80 Sítios e chácaras SIT-57 São Roque 291 

81 Sítios e chácaras SIT-58 São Roque 1936 

82 Sítios e chácaras SIT-59 São Roque 1132 

83 Sítios e chácaras SIT-60 São Roque 977 

84 Sítios e chácaras SIT-61 São Roque 799 

85 Sítios e chácaras SIT-62 São Roque 782 

86 Sítios e chácaras SIT-63 São Roque 1168 

87 Sítios e chácaras SIT-64 São Roque 417 

88 Sítios e chácaras SIT-65 São Roque 1546 

89 Sítios e chácaras SIT-66 São Roque 220 

90 Sítios e chácaras SIT-67 São Roque 66 

91 Sítios e chácaras SIT-68 São Roque 122 

92 Sítios e chácaras SIT-69 São Roque 359 

93 Sítios e chácaras SIT-70 São Roque 1508 

94 Sítios e chácaras SIT-71 São Roque 1117 

95 Sítios e chácaras SIT-72 São Roque 2257 

96 Sítios e chácaras SIT-75 Sorocaba 1213 

97 Sítios e chácaras SIT-176 Sorocaba 348 

 

Cada categoria foi analisada separadamente, analisando com base em fotos aéreas 

e confirmadas em campo, considerando ainda os equipamentos urbanos existentes 

na ADA.  
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No Quadro 7.1.3.1.2-4 observa-se um resumo dos quantitativos das categorias 

identificadas. 

 

Quadro 7.1.3.1.2-4: Resumo quantitativo das áreas por categoria na ADA. 

Categorias Sigla 
Quantidade 

Áreas 

Total da 

Área (ha) 
% Área 

Sítios e chácaras SIT 76 14,8665 83,7% 

 Industrial IND 2 0,2981 1,7% 

Residencial RES 8 1,8736 10,5% 

Comércio e Serviço COM 9 0,7153 4,0% 

Administração Pública ADM 2 0,0181 0,1% 

TOTAL 97 17,77 100% 

 

A seguir é apresentada uma breve caracterização de cada categoria identificada: 

 

 Sítios e chácaras 

Foram classificadas 76 áreas como sítios e chácaras que necessitarão de 

desapropriação. Os sítios e chácaras foram identificados considerando apenas a 

interpretação visual. Os mesmos não foram nomeados devido à base de dados dos 

municípios estarem desatualizada, não estando coerente com a atualidade. 

Quando o detalhamento do projeto executivo e na fase de obtenção de licença de 

instalação das obras deverá ser feito um cadastro detalhado para identificação e 

caracterização. Nesses locais o uso do solo é misto, com presença de moradias, 

área de lazer, identificadas principalmente áreas de culturas agrícolas e 

agropecuárias. 

 

 Industrial 

São áreas localizadas dentro ou fora da área urbanizada, caracterizadas pelas 

presenças de grandes edificações, pátio de estacionamento ou mesmo de 
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indústrias de pequeno porte, com facilidade de acesso, em geral localizadas 

próximas às grandes avenidas, rodovias e ferrovias. 

Apenas 2 áreas industrias estão fora da faixa de domínio e necessitarão de 

desapropriação. Ambas as áreas estão no município de São Roque, no Trecho 1, 

próximo ao km 47 identificado como a Indústria Quimis e próximo ao km 53 

destaca-se a indústria identificada como Inkasa.  

 

 Residencial 

Foram 8 áreas residenciais mapeadas que necessitarão de desapropriação, 

contendo edificações e estão distribuídas nas áreas urbanas em todos os 

municípios da ADA, exceto em Sorocaba que não afetará nenhuma residência fora 

da faixa de domínio. A desapropriação deverá ser feita obedecendo aos princípios 

da legalidade, moralidade, finalidade e ao interesse público.  

 

 Comércio e Serviço 

Conforme estabelecido na Portaria SUP/DER-078/01, são considerados comerciais 

os seguintes estabelecimentos: postos de abastecimento de combustíveis e 

instalações de serviços, restaurantes, hotéis, motéis e outros estabelecimentos da 

espécie, além dos polos geradores de tráfego, como shopping centers, 

supermercados, clubes, áreas de lazer, leilões de gado, pesqueiros, áreas 

permanentes de eventos e outro.  

Considerou-se no mapeamento 9 áreas que necessitarão ser desapropriadas, onde 

predominam a ocupação por uso comercial e/ou de serviços privados, os quais 

podem ser de caráter diário (gêneros de primeira necessidade), ocasional e/ou 

excepcional (diversificado ou especializado). Esses comércios podem estar 

localizados nas proximidades das áreas residenciais ou em determinados setores 

destas, como em vias/centros comerciais. 

 Áreas Públicas 

Foram considerados no mapeamento por meio da interpretação visual áreas com 

edificações municipais (ginásios, estações rodoviárias e etc.) e praças públicas. 
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Foram 2 áreas identificadas como administração pública que necessitarão de 

desapropriação. A primeira delas no município de Mairinque, próximo do km 67, 

identificada como um ginásio/escola municipal desocupada. A outra identificada 

como uma praça pública no município de Alumínio. 

 

 Equipamentos urbanos 

Foram mapeados também os equipamentos urbanos, que, segundo a norma 

brasileira NBR 9284, é um termo que designa todos os bens públicos ou privados, 

de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder público, em 

espaços públicos e privados. Segundo a Lei Federal 6.766/79, consideram-se, 

urbanos, os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de 

esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica e gás 

canalizado. 

Neste contexto, consideraram-se no mapeamento as escolas, igrejas, postos de 

saúde, áreas de administração pública e áreas de lazer (esporte).  

De forma geral, as categorias de propriedades aqui identificadas sofrerão 

magnitude de impacto diferenciada. Nesse contexto, as fazendas, sítios e chácaras 

serão fragmentados, as áreas comerciais sofrerão intervenções em suas 

extremidades e as residências terão de ser desapropriados integralmente. 

 

7.1.3.1.3. Edificações Simbólicas dentro da atual Faixa de Domínio 

da Concessionária 

 Capela/Oratório 

No município de Mairinque, na margem da rodovia existe um pequeno oratório 

construído por particulares denominado Capela de Santo Antônio, com grande 

proximidade com o empreendimento, mas que não será afetado, pois já está 

contido dentro da faixa de domínio. 
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 Estação Ferroviária de São Roque 

A estação atual de São Roque foi aberta em 1928, substituindo a estação antiga 

colocada fora dos trilhos com a retificação da linha. Com a supressão dos trens de 

passageiros em janeiro de 1999, o prédio da estação foi restaurado e ocupado pela 

Polícia. Há alguns anos ela foi toda reformada pela prefeitura que esperava que 

um Expresso Turístico chegasse à cidade, porém tal não aconteceu e o projeto foi 

engavetado pela CPTM. Em 2013, a estação estava aberta ao relento para visitação 

sem ninguém vigiando o lugar. 

 

7.1.3.1.4. Desapropriação e Reassentamento 

Vale a pena destacar neste estudo sobre o tema de desapropriação e 

reassentamento. Esta seção dedica-se às questões sobre desapropriação por 

utilidade pública e relocação de populações afetadas por obras públicas. Os 

procedimentos de desapropriação, incluindo a avaliação de gleba e imóveis 

urbanos são categorizados como: 

 De natureza declaratória: declaração de Utilidade Pública referente ao 

imóvel desapropriado; 

 De natureza executória: cálculo do valor da indenização e transferência do 

imóvel desapropriado para o domínio do expropriador, na hipótese de 

desapropriação.  

O Decreto de Utilidade Pública deverá descrever claramente as áreas sujeitas ao 

mesmo, justificando as razões de referida promulgação, de acordo com os 

dispositivos estabelecidos no artigo 5º da Lei nº 3365/41, que contempla os casos 

de interesse público em sua Seção I – “a abertura, conservação e melhoramentos 

de logradouros públicos ou faixas de domínio”. 

A desapropriação será realizada através de acordo administrativo entre as partes 

ou por ordem judicial mediante documento público devidamente registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis adequado. 

Após a publicação do Decreto de Utilidade Pública, a autoridade pública ou seus 

representantes terão um prazo de 5 (cinco) anos para preparar o acordo com o 
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proprietário ou arquivar o processo. Pode-se concluir, portanto, que caso nenhum 

acordo seja alcançado, a parte interessante terá apenas a alternativa de entrar 

com uma Ação para Desapropriação.  

Os procedimentos necessários para a compra de imóveis para execução do 

empreendimento encontram-se estabelecidos pelo Código de Processo Civil 

brasileiro, enquanto os direitos e deveres de desapropriados e desapropriante são 

regidos pelo Decreto-Lei nº 3.365/41. 

O Poder Público ou (nos termos do artigo 3º da Lei nº 3365/41) as concessionárias 

de serviços públicos e os estabelecimentos de natureza pública ou aqueles que 

exerçam tarefas delegadas pelo poder público, têm o direito de solicitar emissão 

de posse de um imóvel de forma a executar uma obra de interesse público. Esta 

solicitação é efetuada de forma judicial, por meio de uma Ação de Desapropriação 

instruída com: 

i. Cópia do Decreto de Utilidade Pública de forma a comprovar a localização 

da área desapropriada dentro de seu perímetro; 

ii. Cadastro físico que deverá incluir todas as áreas e benfeitorias a serem 

desapropriadas; 

iii.  Oferta tecnicamente justificada, em geral com base no valor de mercado 

do imóvel e custo de reposição para as benfeitorias, e seu respectivo 

depósito em conta à disposição do juízo.  

A seguir encontra-se o Quadro 7.1.3.1.4-1 no qual consta as características 

principais de cada categoria e como e quem se responsabilizará pela 

desapropriação.  

 Quadro 7.1.3.1.4- 1: Características e como e quem realizará a desapropriação, por 

categorias. 

Classe Características principais 
Como/Quem realizará a 

desapropriação 

Sítios e Chácaras 
Áreas verdes e de plantações; 

algumas áreas de lazer; 

Acordos/Ações jurídicas 

Concessionária 

Industrial Indústrias pontuais ao longo da ADA 
Acordos/Ações jurídicas 

Concessionária 

Residencial 

Residências principalmente nos 

centros urbanos de São Roque e 

Alumínio; 

Acordos/Ações jurídicas 

Concessionária 
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Classe Características principais 
Como/Quem realizará a 

desapropriação 

Comercio e 

Serviços 
Comércios lindeiros 

Acordos/Ações jurídicas 

Concessionária 

Administração 

Pública 

Uma praça pública e um 

ginásio/escola abandonado 

Acordos/Convênios entre 

Município ou Estado 

Concessionária 

 

 

7.1.3.1.5. Mapeamento, Descrição e Registro Fotográfico Das 

Possíveis Áreas Que Serão Desapropriadas. 

Para determinação das propriedades afetadas e que necessitarão de 

desapropriação pelo empreendimento na ADA e sequencialmente o mapeamento 

do uso e ocupação do solo, foi realizado com base em fotografias aéreas recentes, 

utilizando-se o SIG ArcGis 10.3®, considerando a mesma metodologia do 

mapeamento da AID. Os mapeamentos das propriedades descritas serão 

demonstrados em anexo no Mapa Desapropriação. 

Os quadros a seguir (Quadro 7.1.3.1.5-1 ao Quadro 7.1.3.1.5-9) caracterizam 

as áreas, seguido de um registro fotográfico. Após cada mapa, haverá um quadro 

com fotografias tiradas em dezembro de 2017, avaliando as respectivas áreas 

mapeadas em campo. 
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Quadro 7.1.3.1.5-1: Características das principais propriedades afetadas, subdividas de acordo com sua distância no Trecho 1. 

Distância Características 

Km 47 ao 50 

Próximos ao km 47 estão às áreas mais afetadas pelo empreendimento, considerando áreas industriais e 

sítios e chácaras; entre o km 48 e 49 nenhuma área particular será afetada; Grande área de sítios e 

chácaras será afetada próximo ao km 50. 

Km 51 ao 55 

Ao longo do km 51 ao 52, maior parte das propriedades particulares serão afetadas a beira da rodovia, 

em sua maioria sendo sítios e chácaras; No km 53 destaca-se a indústria Inkasa; No km 54 destaca-se 

áreas significativas de comércio e serviço que serão afetadas. 

Km 55 ao 59 
Entre o km 55 e 56, pequenas áreas de sítios e chácaras serão afetadas; entre o km 57 e 58 destacam-

se áreas de comércio e serviço e de sítios e chácaras que serão afetadas.  

Km 60 ao 63 

A partir do km 60 ocorreram obras recentes realizadas pela CCR, que possibilitou que grande parte das 

áreas que serão afetadas pelo empreendimento já pertence própria rodovia, estando dentro da Faixa de 

Domínio. Assim, a única área em destaque é a Estação Ferroviária de São Roque, também inclusa dentro 

da Faixa de Domínio. 
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Quadro 7.1.3.1.5-2: Fotos referente às áreas de propriedades afetadas no Trecho 1 do km 47 ao 50. 

.  

Foto I. Indústria Quimis – Aparelhos Científicos 

no km 47. O empreendimento afetará parte frontal 

do terreno da indústria. 

 

Foto II. Continuação da área de sítios e chácaras 

que será totalmente afetada pelo 

empreendimento do lado esquerdo, sentido oeste, 

km 47.  

 

Foto III. Área de Comércio e Serviço que abrange 

a loja de materiais para construção Alto da Serra 

e a Imobiliária Melam Polenta, em frente à área 

SIT-23, aproximadamente no km 50+300 e será 

parcialmente afetada pelo empreendimento.  

 

 

Foto IV. Área de comércio e serviço, com diversos 

comércios  variados,  que  será  afetado  pelo 

empreendimento, aproximadamente no km 

50+500. 

 

Quadro 7.1.3.1.5-3: Fotos referente às áreas propriedades afetadas no Trecho 1 do km 51 ao 55. 

 

Foto I. Entrada de uma das propriedades 

particulares que será afetada pelo 

empreendimento, aproximandamente no km 

51+200. 

 

Foto II. Entrada de uma das propriedades 

particulares que será afetada pelo 

empreendimento, aproximandamente no km 

51+400. 

 

Foto III. Área de sítios e chácaras que será 

totalmente afetada pelo empreendimento, 

aproximadamente no km 54+500. 

 

Foto VI. Entrada de uma das propriedades 

particulares que será afetada pelo 

empreendimento, aproximandamente no km 

51+800. 
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Foto V. Entrada de uma das propriedades 

particulares que será afetada pelo 

empreendimento, aproximandamente no km 

52+700. 

 

Foto VI. Industria não identificada, contudo em 

pesquisa cadastrada como Inkasa Indústria e 

Comércio no km 52+900 que será afetada 

parcialmente pelo empreendimento. 

 

Foto VII. Entrada de uma das propriedades 

particulares que será afetada pelo 

empreendimento, aproximandamente no km 

53+900. 

 

Foto VIII. Área de comércio e serviço localizada 

à beira da rodovia, afetada parcialmente pelo 

empreendimento, aproximadamento no km 

54+100. 

 

Quadro 7.1.3.1.5-4: Fotos referente às áreas de propriedades afetadas no Trecho 1 do km 55 ao 59. 

 

Foto I. Posto de combustível ALASKA que terá sua 

área parcialmente afetada pelo empreendimento, 

no km 57+500. 

 

Foto II. Área de comércio e serviço não 

identificada que será totalmente afetada pela 

rodovia, aproximadamente no km 58+900 em São 

Roque. 

 

Foto III. Paróquia São Luis Gonzaga que será 

parcialmente afetada pelo empreendimento, no 

km 58+900 em São Roque. 

 

Foto IV. Visão da área de comércio e serviço que 

será afetada parcialmente pelo empreendimento. 
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Quadro 7.1.3.1.5- 1: Características das principais propriedades afetadas, subdividas de acordo com sua distância no Trecho 2.  

Distância Características 

Km 67 ao 71 

No início do km 67 tem-se um ginásio/escola desocupado que terá sua área de lazer afetada parcialmente 

pelo empreendimento; Ao longo do km 69 têm-se áreas de sítios e chácaras e residenciais que serão 

afetadas pelo empreendimento. Próximo ao km 71 destaca-se a Capela de Santo Antônio, um ponto 

turístico da região de Mairinque dentro da Faixa de Domínio da Concessionária.  

Km 71 ao 75 

Entre o km 71 ao 73 não foram encontradas propriedades que serão afetadas. A partir do km 74 

encontram-se áreas de sítios e chácaras que serão afetadas parcialmente, destacando uma área de 

comércio e serviço no km 75 que será afetada totalmente. 

Km 75 ao 79 

A partir do km 75 entra-se na área mais urbanizada do município de Alumínio. Com isso, algumas áreas 

residenciais foram mapeadas, sendo total ou parcialmente afetadas pelo empreendimento até o km 77. A 

partir do km 77, a ADA adentra-se em área de sítios e chácaras que serão afetadas pelo empreendimento, 

contudo sem edificações. 

Km 79 ao 83 Do km 79 ao 83 poucas áreas serão afetadas pelo empreendimento, sendo de sítios e chácaras. 

Km 84 ao 87 

Entre o km 83 e 84 existe uma área de sítios e chácaras que será afetada totalmente pela duplicação da 

rodovia. Entre os km 84 ao 86, as áreas de sítios e chácaras serão afetadas parcialmente, destacando uma 

área residencial entre o km 86 e 87. 

Km 87 ao 89 
A partir do km 87 entra-se no bairro de Brigadeiro Tobias em Sorocaba, com áreas residenciais e sítios e 

chácaras sendo afetados parcialmente pelo empreendimento.  
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Quadro 7.1.3.1.5-6: Fotos referente às áreas de propriedades afetadas no Trecho 2 do km 67 ao 71. 

 

Foto I. Galpão desativado no km 67, sendo 

possívelmente uma antiga escola ou ginásio em 

Mairinque. 

 

Foto II. Parte de um comércio que será 

parcialmente afetada pelo empreendimento, 

estando à beira da rodovia, no aproximadamente 

no km 67+600. 

 

Foto III. Reciclagem Oliveira englobado na área, 

que será afetado parcialmente pelo 

emprendimento, aproximandamnte no km 

67+700. 

 

Foto IV. Área residencial que terá sua entrada 

parcialmente afetada pela duplicação da rodovia, 

aproximadamente no km 68+100. 

 

Foto V. Capela de Santo Antônio, ponto turístico 

na região, será afetada parcialmente pelo 

empreendimento, aproximadamente no km 71. 
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Quadro 7.1.3.1.5-7: Fotos referente às áreas de propriedades afetadas no Trecho 2 do km 71 ao 75. 

 

Foto 2-VI. Ferro Velho Galvão que será afetado 

parcialmente pelo empreendimento, localizado 

aproximadamente no km 74+800. 

 

Foto 3-VI. Área residencial RES-3 que será 

afetada totalmente pelo empreendimento, devido 

a disposição das residências, no km 75+100. 

 

Foto 4-VI. Continuação da área residencial RES-

3 que será afetada totalmente pelo 

empreendimento, devido a disposição das 

residências, no km 75+100. 

 

Foto 5-VI. Final da área residencial RES-3 que 

será afetada totalmente pelo empreendimento, 

devido a disposição das residências, no km 

75+100. 

 

Quadro 7.1.3.1.5-8: Fotos referente às áreas de propriedades afetadas no Trecho 2 do km 75 ao 79. 

 

Foto I. Área residencial está um nível abaixo da 

rodovia, e será parcialmente afetado pelo 

empreendimento, aproximadamente no km 

75+300. 

 

Foto II. Área residencial está um nível acima da 

rodovia, e será parcialmente afetado pelo 

empreendimento, aproximadamente no km 

75+400. 

 

Foto III. Área residencial está um nível abaixo 

da rodovia, e será parcialmente afetado pelo 

empreendimento, aproximadamente no km 

75+500. 

 

Foto IV. Área de comércios variáveis que será 

parcialmente afetada pela duplicação, 

aproximadamente no km 75+600. 
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Foto V. Área residencial RES-8 que será 

parcialmente afetada pelo empreendimento, 

aproximadamente no km 76+500. 

 

Foto VI. Área residencial RES-9 que será 

parcialmente afetada pelo empreendimento, 

aproximadamente no km 76+500. 

 

Foto VII. Área residencial RES-8 que será 

parcialmente afetada pelo empreendimento, 

aproximadamente no km 76+500. 

 

 

 

Quadro 7.1.3.1.5-9: Fotos referente às áreas de propriedades afetadas no Trecho 2 do km 84 ao 87. 

 

Foto I. Área residencial correspondente ao RES-

10, com várias residencias à beira da rodovia, 

aproximadamento no km 86+200. 

 

Foto II. Área residencial correspondente ao RES-

10, com várias residencias à beira da rodovia, 

aproximadamento no km 86+200. 

 

Foto III. Área residencial correspondente ao 

RES-10, com várias residencias à beira da 

rodovia, aproximadamento no km 86+200. 

 

Foto VI. Área residencial correspondente ao 

RES-10, com várias residencias à beira da 

rodovia, aproximadamento no km 86+200. 
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7.1.3.2  Uso e Ocupação do Solo 

Quanto às classes de uso e ocupação mapeadas na ADA do empreendimento, 

assim como na AID, foram frequentes aquelas relativas ao processo de 

antropização da área de estudo, como reflexo do histórico processo de ocupação 

da região. Contudo, grandes áreas de vegetação em estágio representativo de 

conservação ainda se encontram na ADA, principalmente dentro de sítios e 

chácaras. 

As classes mais expressivas na ADA foram: Principais vias de circulação (36,56%), 

Florestal (28,24%) e Áreas Urbanizadas (18,99%), somando mais de 80% das 

interferências, conforme Quadro 7.1.3.2-1 apresentado a seguir. 
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Quadro 7.1.3.2- 1 Quantitativo das Classes de Uso e Ocupação do Solo mapeado na ADA, com base em fotografias aéreas 

Classe de uso e ocupação Área (ha) % Distribuição 

Principais Vias de Circulação 52,550 46,56% 

 
- 

Florestal 33,320 29,52% 

Campestre 16,260 14,40% 

Áreas Urbanizadas 8,910 7,89% 

Complexos industriais 1,750 1,54% 

Cultura Temporária ou Permanente 0,076 0,06% 

Pastagens 0,044 0,03% 

Total  112,91 100.00% 
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Conforme foi retratado ao longo deste capítulo, nota-se a ocorrência das atividades 

florestais no local, principalmente nos locais de sítios e chácaras, considerando 

sequencialmente a predominância de campestres e urbanas. 

As vias de circulação encontram-se em maior significância na classificação de uso 

e ocupação do solo devido a obra ser de duplicação de uma rodovia. Além disso, 

no mapeamento não se considerou apenas o eixo rodoviário, e sim áreas 

pertencentes à rodovia como pontes, acostamentos, passarelas entre outros. 

Somando essas áreas tem-se a área mais significativa, a de vias de circulação, 

com mais de 42 ha de extensão. 

As áreas urbanas espalham-se ao longo da ADA, tendo maior impacto nos centros 

dos municípios. Analisando, por exemplo, o Plano Diretor de Sorocaba, modificado 

em 2014, observa-se uma redução das áreas não urbanas da cidade para 

transformação dessas em urbanas, com modificação principalmente na expansão 

de áreas residenciais. 

As áreas consideradas campestres da ADA foram àquelas descampadas, muitas 

vezes inseridas dentro de sítios e chácaras, ou até mesmo em áreas residenciais.  

A variabilidade espacial identificada no uso do solo somada a realidade 

socioeconômica, pode ser entendida como uma estratificação urbana, que 

corresponde ao sistema de diversidade social, inerente ao processo de 

urbanização. 

Na Figura 7.1.3.2-1 é possível observar a classificação do uso e ocupação do 

solo, segundo o IBGE, da ADA no Trecho 1 e na Figura 7.1.3.2-2 no Trecho 2, 

considerando um buffer (espaçamento) de 100m para a melhor visualização dos 

usos no mapa. 
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7.1.3.3  Compatibilidade com o Planejamento Municipal – Plano Diretor 

O zoneamento possui conceitos jurídicos e técnicos diferentes, mas um fim 

específico: delimitar geograficamente áreas territoriais com o objetivo de 

estabelecer regimes especiais de uso, gozo e fruição da propriedade. A principal 

finalidade do zoneamento é dividir o solo municipal em razão do uso destinado. 

Cabe, em regra, ao ente municipal por meio de seu poder de polícia, esta função 

de dividir as respectivas zonas. 

Tendo em vista a adequação do empreendimento às diretrizes de uso e ocupação 

do solo determinadas pelo Plano Diretor dos Municípios, foram analisadas as zonas 

onde a rodovia e duplicação desta estão inseridas, a fim de identificar a 

conformidade legal da duplicação desta em relação ao uso e ocupação do solo 

determinados nos zoneamentos dos municípios.  

 

São Roque 

Foi analisado primeiramente o Plano Diretor do Município de São Roque, 

regulamentado pelas Leis Complementares nº 39, 40, 41 e 66 de 2006, que 

compreende o Trecho 1 da ADA. 

Constatou-se que o empreendimento intercepta quatro zonas: 

 Zona de Urbanização Específica – Chácaras em Manancial: com 

chácaras de recreio em Área de Proteção ao Manancial de Água para 

Abastecimento Público do Rio Sorocamirim; além de estarem localizadas 

dentro do limite da APA de Itupararanga. Possíveis diversos usos do solo, 

exceto aterro sanitário. 

 Macrozona Rural: parcela do território municipal onde não existem 

ocupações de caráter urbano, com altas declividades associadas a 

substratos graníticos e filitos, incluindo a maior parte dos remanescentes de 

matas nativas; tem como objetivo a preservação das nascentes e dos cursos 

d´água, sendo área preferencialmente definida para os programas de 

preservação ambiental municipal e que tenham reflexos em toda a bacia do 

Médio Tietê/Sorocaba. 
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 Zona de Urbanização Específica – Desenvolvimento Turístico: com 

chácaras em regiões de grande visibilidade da paisagem e de interesse 

turístico. Possíveis diversos usos do solo, exceto aterro sanitário. Nesta área 

será permitida a ocupação em padrões de baixa densidade associada à 

obrigatoriedade de manutenção de reservas paisagísticas/ambientais 

permanentes na forma de áreas não construídas, que deverão ser parte 

integrante de qualquer empreendimento. 

 Macrozona de Consolidação Urbana: os desmembramentos com 

dimensões superiores a 15.000 m² estarão sujeitos às mesmas regras de 

destinação de áreas públicas, com exceção da área para sistema viário. 

Considerando os Perímetros de Canguera, São João Novo, Mailasqui e São 

João Novo. 

A Figura 7.1.3.2-1 apresenta o traçado proposto para o prolongamento sobre o 

Mapa de Macrozoneamento do Município de São Roque. 

 
Figura 7.1.3.2-1: Localização do empreendimento em relação as zonas do Município de 

São Roque (Fonte: Plano Diretor da Estância Turística de São Roque, 2006). 
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Mairinque 

O Plano Diretor de Mairinque foi regulamentado pela Lei Nº 2.671/2006, 

estabelece procedimentos normativos para a política de desenvolvimento e 

expansão urbana do município, conforme determina a Lei Federal nº 10.257, de 

10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e é demonstrado na Figura 7.1.3.3-2.  

O Plano estabelece procedimentos normativos para a política de desenvolvimento 

e expansão urbana do município. 

Constatou-se que o empreendimento intercepta cinco zonas: 

 Zona Central: Área Central consolidada da cidade, com alto potencial de 

adensamento, obedecidas as seguintes diretrizes: a) Manutenção da área 

central da cidade, valorizando suas características e resolvendo problemas 

de saturação da infraestrutura, evitando processos de degradação; b) 

Estabelecer regras para o adensamento e para a renovação urbana, 

incentivando a diversidade de usos da região. 

 Zona industrial e atacadista: Área predominantemente industrial e de 

grandes depósitos, obedecidas as seguintes diretrizes: a) Fomentar a 

implantação de atividades industriais e de comércio atacadista, através de 

critérios de uso e ocupação; b) Impedir o parcelamento para fins 

residenciais, em vista da incompatibilidade deste uso com o proposto para 

a área em questão. 

 Zona Residencial 1: Áreas predominantemente residenciais consolidadas, 

de médio potencial de adensamento, obedecidas as seguintes diretrizes: a) 

Controle da urbanização, evitando o adensamento inadequado e o 

estrangulamento da infraestrutura, permitindo a diversidade de usos locais 

e não incômodos; b) Priorizar os investimentos na recuperação e melhoria 

dos equipamentos e serviços públicos, transporte e infraestrutura. 

 Zona de Chácaras 1: Áreas estritamente residenciais, de baixo potencial 

de adensamento, obedecidas as seguintes diretrizes: a) Manter a qualidade 

do espaço urbano destas áreas estritamente residenciais; b) Manter a 

qualidade paisagística e completar a ocupação com chácaras de recreio e de 

lazer; c) Manter baixa a densidade do sistema viário e evitar obras extensas 
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de terraplenagem e complementar e viabilizar a observância da legislação 

ambiental federal e estadual. 

 

Figura 7.1.3.3- 2: Localização do empreendimento em relação as zonas do Município de 

Mairinque (Fonte: Plano Diretor de Mairinque, 2006). 

 

Alumínio 

Não há Plano Diretor desenvolvido pelo município até a data deste estudo. 

 

Sorocaba 

O atual Plano Diretor de Sorocaba foi regulamentado pela Lei nº 11.022, de 16 de 

dezembro de 2014, com a participação da Câmara Municipal, associações de 

classe, universidades, entidades representativas, instituições públicas e privadas 

e da população em geral (Figura 7.1.3.3-3). 

 Constatou-se que o empreendimento intercepta cinco zonas: 
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 Zona Residencial 2: que inclui áreas destinadas à ocupação 

predominantemente residencial, as normas de parcelamento, uso e 

ocupação do solo devem: privilegiar o uso residencial em padrões de baixa 

densidade e baixas taxas de ocupação; permitir usos do solo de atividades 

de apoio ao uso residencial e não incômodos; limitar o percentual dos 

terrenos que podem ser edificados e impermeabilizados e estimular o 

aumento de áreas vegetadas, visando à preservação da qualidade 

paisagística e ambiental dos bairros. 

 Zona de Chácaras Urbanas: limitar a variedade de usos permitidos nos 

terrenos, bem como a intensidade e extensão da respectiva ocupação, de 

forma a minimizar os riscos de poluição dos mananciais em cujas bacias 

estão inseridas; garantir altas taxas de permeabilidade dos terrenos e de 

índices de áreas vegetadas; exigir que sejam instalados nos loteamentos e 

empreendimentos sistema de coleta e tratamento individual de esgotos, 

devidamente licenciados junto aos órgãos competentes, observadas as 

condições geotécnicas do terreno, quando não houver sistema público. 

 Zona de Conservação Ambiental: que corresponde às várzeas ou 

planícies aluviais marcadas por processos de enchentes sazonais, cujas 

regras de ocupação devem obedecer às diretrizes que seguem: a) nos 

terrenos ainda desocupados, a instalação de atividades deve ser restrita a 

usos compatíveis com baixíssimas taxas de ocupação e impermeabilização, 

e que não impliquem assentamento permanente de população, nem tráfego 

intenso e permanente de veículos, tais como parques, clubes de campo e 

congêneres; b) os terrenos que já se apresentam irreversivelmente 

urbanizados deverão ser contemplados em estudos e projetos específicos 

de reurbanização, com o objetivo de minimizar a situação de riscos, bem 

como prejuízos decorrentes das inundações periódicas a que se encontram 

sujeitos. São áreas destinadas à implantação exclusiva de usos que 

garantam a ampla manutenção de superfícies permeáveis recobertas por 

vegetação com baixos índices de ocupação, preservando em caráter 

permanente o atributo natural a ser protegido. 
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Figura 7.1.3.3-3: Localização do empreendimento em relação as zonas do Município de 

Sorocaba (Fonte: Plano Diretor de Sorocaba, 2014). 

 

As leis de diretrizes de uso e ocupação dos solos municipais não oferecem 

restrições à construção da duplicação da Rodovia Raposo Tavares, 

independentemente da macrozona ou zona em que o empreendimento está 

inserido. 

 

 

 

 

 

 

 

Página: 928



  

VO005 – RT004                                                                                                                                  182 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA – Duplicação da SP-270 – km 46+700 ao 63+000 e 67+000 ao 89+700 

7.1.3.4  Caracterização da População e Atividades Econômicas Afetadas 

7.1.3.4.1. Pesquisa de Percepção Ambiental  

A caracterização da área geográfica e atividades econômicas que serão afetadas 

pelo empreendimento foi realizada através de foto interpretação (imagem aérea 

do ano de 2014), obtenção de dados primários e complementações com dados 

secundários (IBGE/Setores Censitários 2010). 

A percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de consciência 

do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está 

inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo (Carvalho, 2012). 

Desta forma, o estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para 

que se possam compreender melhor as inter-relações entre o homem e o 

ambiente, suas expectativas, anseios, satisfações e insatisfações, julgamentos e 

condutas. 

O levantamento de dados primários será feito junto à comunidade lindeira, 

considerando os residentes, passantes e comerciantes. Contudo, foi feito 

previamente a quantificação da amostra a ser avaliada para percepção ambiental. 

Em busca do rigor estatístico e do nível de confiança que estudos desta natureza 

requerem, procurou-se definir o tamanho da amostra a partir de um levantamento 

do número total da população residente na AID em 2010, com um total de 56759 

pessoas. Com base nesses valores, estimou-se o número de indivíduos para o qual 

deveriam ser aplicados os questionários. Após revisão bibliográfica, no contexto 

da formulação do projeto, optou-se para o cálculo do tamanho da amostra pela 

utilização da formulação matemática proposta no livro Elementos de amostragem 

de Bolfarine e Bussab (2005), apresentada a seguir. 

𝑛 =
𝑁𝑧2𝑝′𝑞′

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2𝑝′𝑞′
 

Onde  

N é o tamanho da população alvo (Considerando população residente na AID);  

z o número de unidades de desvio padrão de acordo com a probabilidade e nível 

de significância escolhidos;  
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e é o erro aceitável;  

p' o percentual de respostas favoráveis a uma alternativa e  

q' o percentual de respostas desfavoráveis a uma alternativa.  

Os valores dos parâmetros foram escolhidos tendo em vista um erro de 5% e 

Intervalo de Confiança de 95%. O valor do tamanho da amostra considerando 

apenas a população alvo da AID é de, no mínimo, 82 pessoas a serem 

entrevistadas. 

Este método estatístico foi aplicado em estudo de natureza similar ao presente 

visando à percepção ambiental para uma localidade específica no Espírito Santo 

(Souza, 2011), e também em estudos de caracterização socioeconômica e 

ambiental (De Oliveira Pinto Filho e De Souza, 2016). 

Os resultados desta pesquisa de percepção ambiental serão apresentados em 

etapa posterior, contudo previamente as audiências públicas desse 

empreendimento. 
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7.1.3.5 Infraestrutura Local 

Cumpre mencionar ainda que, para a implantação do empreendimento, serão 

necessárias interferências com equipamentos públicos e privados, tais como: 

pontos de ônibus, rede elétrica, redes de água e esgoto e dentre outros. A 

Concessionária está realizando o levantamento de cada uma delas, e irá 

providenciar a obtenção de manifestações das empresas responsáveis, de modo 

que as obras somente serão iniciadas após a anuência dos respectivos órgãos ou 

instituições gestoras responsáveis.  

Atualmente a rodovia SP-270, entre os km’s 46+780 e 87+700 (exceto segmento 

entre km’s 63 e 67), conta com 59 pontos de ônibus. Deste total, 41 estão sendo 

atingidos pelas obras da duplicação, tendo em vista que a concessionária já está 

estudando as alternativas e soluções para os pontos de ônibus que serão atingidos 

pelo empreendimento, de modo a ter a melhor situação final. Segue no Quadro 

7.1.3.4-1 a lista dos pontos de ônibus existentes. 

Quadro 7.1.3.4-1: Lista de pontos de ônibus existentes na ADA. 

Municípios KM Sentido 

São Roque / Mailasqui 

46+900 oeste 

46+900 leste 

47+500 leste 

47+900 oeste 

48+200 oeste 

48+400 leste 

48+600 leste 

48+900 oeste 

50+050 oeste 

50+500 oeste 

50+500 leste 

51+200 oeste 

51+600 leste 

51+700 oeste 

52+300 leste 

52+800 oeste 

53+000 oeste 

54+000 leste 

54+100 oeste 

54+700 leste 

54+800 oeste 

55+500 oeste 
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Municípios KM Sentido 

55+500 leste 

56+000 oeste 

57+200 leste 

57+500 oeste 

58+000 leste 

58+000 oeste 

63+000 oeste 

Mairinque 

67+500 oeste 

67+500 leste 

68+000 oeste 

68+000 leste 

69+300 oeste 

69+300 leste 

70+000 oeste 

70+000 leste 

70+900 oeste 

71+000 leste 

Alumínio 

75+400 leste 

75+400 oeste 

75+500 oeste 

75+700 oeste 

75+800 leste 

78+200 leste 

78+500 oeste 

79+000 oeste 

79+000 leste 

82+000 oeste 

82+000 leste 

Brig. Tobias / Sorocaba 

83+500 oeste 

84+200 oeste 

85+600 leste 

85+600 oeste 

86+000 oeste 

86+000 leste 

86+700 oeste 

86+700 leste 

89+700 oeste 

 

Atualmente as passarelas para travessias de pedestres existentes são: 

• km 75+600 em Alumínio que deverá ser removida, em função da solução 

viária para o dispositivo de retorno que já contemplará a acessibilidade de 
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pedestres. Está prevista no contrato a ampliação desta passarela 

juntamente com a duplicação, porém esta será substituída por passagem 

inferior no mesmo quilometro.  

• km 86+450 em Brigadeiro Tobias que não será afetada pelas obras de 

duplicação.  

Todas as travessias de pedestres a serem implantadas serão feitas em nível, com 

sinalização adequada de advertência ao usuário e bullets de proteção. 

Ao todo foram identificados 232 acessos ao longo do trecho em estudo, sendo eles 

particulares, comerciais, polos geradores de tráfego e municipais.  

O tratamento e regularização destes acessos não é obrigação contratual da 

Concessionária. Entretanto, foram apresentadas soluções viárias no projeto 

funcional de forma a compatibilizar a futura seção de pista duplicada com os 

acessos lindeiros, através de faixas de aceleração e desaceleração ou até mesmo 

vias coletoras, com o objetivo dos lindeiros não ficarem encravados em suas 

propriedades. 

Não ocorrerá a interrupção dos serviços prestados à comunidade lindeira, sejam 

eles de responsabilidade municipal, estadual ou federal, nem a entidades a estes 

vinculadas. 

A SP270 caracteriza-se por ser uma rodovia bastante tomada por ocupações do 

solo lindeiro, e assim existem dificuldades para permitir acesso direto a todas as 

comunidades lindeiras. Há de se destacar que a duplicação de uma rodovia 

inevitavelmente altera os trajetos e os custos e transporte de uma parcela das 

comunidades lindeiras. Quando os impactos são aceitáveis, há um nível razoável 

de compreensão da população local, a qual passa entender que a duplicação da 

rodovia irá gerar benefícios gerais maiores se comparados aos aumentos nos 

tempos de viagens. 

O projeto prevê que os dispositivos de retorno e acessos não serão muito distantes 

entre si, para que as comunidades lindeiras, futuramente impedidas de cruzar a 

rodovia e seguir diretamente no sentido desejado, não tenham que percorrer 

muitos quilômetros até o dispositivo mais próximo para efetuar o movimento de 

retorno. Uma distância considerada razoável entre dispositivos é de cinco a sete 
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quilômetros, levando em questão as normas técnicas para uma distância adequada 

para os movimentos de retorno por ocasião da duplicação.  

Ressalta-se que as obras somente serão iniciadas depois de estabelecidos os 

acordos amigáveis com os proprietários, as respectivas imissões na posse das 

propriedades a serem afetadas pelo empreendimento, com base no Decreto de 

Utilidade Pública a ser emitido. 
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7.1.3.6 Patrimônio Histórico e Arqueológico 

Cabe esclarecer que o enquadramento definitivo é definido pelo IPHAN com base 

na análise da FCA e demais informações pertinentes ao tipo de empreendimento 

e a sua localização e será descrito no Termo de Referência Específico – TRE que 

será encaminhado ao órgão ambiental e ao empreendedor. 

Para a manifestação IPHAN, esta classificação exige, segundo o mesmo Anexo I, 

a “Elaboração do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico” a 

ser previamente autorizado por Portaria do IPHAN e procedimentos subsequentes, 

conforme Arts. 18 e 19. 

Art. 18. Para os empreendimentos classificados como Nível III 

na tabela constante do Anexo I, será exigido o Projeto de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico, cuja 

aprovação pelo IPHAN é condição prévia para a posterior 

elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto ao patrimônio 

Arqueológico.  

II - proposição de metodologia de pesquisa para 

caracterização arqueológica da Área Diretamente 

Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados 

primários em campo com base em levantamento 

prospectivo intensivo de sub-superfície; 

Art. 19. O IPHAN analisará o projeto de que trata o art. 18 no 

prazo máximo de trinta dias podendo aprovar, indeferir ou 

solicitar complementações, uma única vez. 

Cabe ao IPHAN a definição final do enquadramento da Atividade ou 

Empreendimento conforme Art. 11 e Anexos I e II da IN IPHAN n° 01 de 25 de 

março de 2015, inclusive quando houver a previsão do enquadramento em "Não 

se Aplica" ‐ NA, a partir da existência, na Área Diretamente Afetada ‐ ADA, de sítios 

arqueológicos cadastrados no IPHAN. 

Para fins de orientação, o IPHAN emite um Termo de Referência Específico - TRE 

que segue estabelece o escopo mínimo a ser tratado na elaboração dos estudos 

ambientais necessários ao licenciamento ambiental do empreendimento no que é 
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afeto ao Patrimônio Arqueológico e visa ao atendimento da legislação vigente e no 

que tange a proteção do patrimônio acautelado pelo IPHAN, conforme Art. 13 da 

IN 01/2015. 

Segundo o IPHAN, os estudos devem ser apresentados na forma de relatório 

técnico, em meio físico e digital, contendo informações que possibilitem uma 

melhor compreensão do empreendimento e de seus possíveis impactos ao 

patrimônio arqueológico, devendo ainda apresentar claramente as vantagens e 

desvantagens da implantação do empreendimento.  

Infere-se que a partir de dados secundários, análise do uso e ocupação do solo e 

zoneamento dos municípios envolvidos, não é previsto a existência de bens 

tombados ou em processo de tombamentos nos âmbitos federal, estadual e 

municipal que sofrerão interferência direta decorrente da implantação e operação 

do empreendimento. 

Em 05 de outubro de 2017, o empreendedor realizou uma consulta ao IPHAN 

enviando a Ficha de Caracterização de Atividade (FCA), no qual gerou o número 

de Processo IPHAN nº 01506.900311/2017-07, anexada a este estudo. Com base 

nesse FCA o IPHAN classificou previamente o empreendimento no Nível III (IN 

01/2015, Anexo I). 

Por fim, os estudos acerca do patrimônio arqueológico, histórico e cultural da área 

do empreendimento, conforme Instrução Normativa (IN) IPHAN 01/15 e TER 

emitido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional serão 

apresentados posteriormente, ao final de estudos que vem sendo desenvolvidos 

por empresa de arqueologia, tendo em vista que a Concessionária Via Oeste já 

está em tratativas para iniciar os estudos arqueológicos, de maneira complementar 

a este Estudo de Impacto Ambiental. 
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