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“Acredita-se comumente que todo crescimento é 

bom, sem se reconhecer que, num ambiente finito, 

tem que existir um equilíbrio dinâmico entre 

crescimento e declínio. Enquanto algumas coisas 

têm de crescer, outras têm de diminuir, para que 

seus elementos constituintes possam ser liberados e 

reciclados.” 

Fritjjof Capra 
The Turning Point - 1982 
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RESUMO 

A urbanização, a expansão das atividades agropastoris e a exploração dos recursos 

naturais mudam a paisagem de forma significativa. Uma das principais formas de se 

diagnosticar a situação ambiental de uma região é através da análise da dinâmica do uso do 

solo. Para isso, precisamos identificar quais são as mudanças envolvidas na área, além de 

entender como essas transições ocorreram ao longo do tempo e quais são os processos sociais 

e econômicos que podem ter influenciado nesse processo. Este trabalho teve por objetivo 

apresentar as alterações ocorridas no uso e ocupação do solo da região que engloba o corredor 

Cantareira-Mantiqueira, bem como indicar os possíveis fatores envolvidos nessa dinâmica, ao 

longo dos últimos 30 anos. Para isso, imagens Landsat 5 e Landsat 8 foram classificadas, uma 

matriz de transição foi gerada e alguns indicadores socioeconômicos foram amostrados (IDH, 

VAI, VAA, PIB, EFI, EFA, TGCP, ES e TDM-GA). Foi concluído que a expansão urbana na 

região de estudo está intimamente ligada com o crescimento socioeconômico da população 

que, por sua vez, tem um relação direta com o valor adicionado e as possibilidades de 

empregos geradas pelas atividades rurais e industrias da região. Além disso, houve um 

aumento na proporção de Mata Atlântica naquela região que pode ser explicada por uma 

fiscalização mais rigorosa, um aumento nas despesas municipais direcionadas à gestão 

ambiental e retração de atividades agropecuárias.  

 

1. Introdução 

1.1. Contextualização 

A urbanização, a expansão das atividades agropastoris e a exploração dos recursos 

naturais mudam a paisagem de forma significativa. Em função disso, tem-se buscado cada vez 

mais a conciliação do desenvolvimento humano e produção econômica com a conservação 

ambiental (Becker et al., 2007). Assim, conhecer os padrões de uso e cobertura do solo se 

torna cada vez mais necessário ao tentarmos solucionar os problemas ambientais que 

decorrem em função dessas modificações, bem como o apontar o tipo de manejo adequado 

para a conciliação entre uso e conservação ambiental (Guerra et al., 2008).  

Uma das principais formas de se diagnosticar a situação ambiental de uma região é 

através da análise da dinâmica do uso do solo, permitindo uma observação acerca dos usos 

antrópicos no ambiente ao longo do tempo (Whately e Cunha, 2006). A expressão “uso e 

cobertura do solo” foi construída baseada em dois conceitos diferentes. A cobertura do solo é 

o revestimento que é detectado pelo sensor orbital utilizado no sensoriamento remoto, 
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enquanto o uso do solo representa a função atribuída a este solo. Dessa forma, um mesmo tipo 

de cobertura pode ter diversos usos, bem como, um mesmo tipo de uso pode possuir variação 

temporal dos tipos de cobertura do solo. Uma área de cobertura florestal, por exemplo, pode 

ser utilizada como reserva extrativista ou ser uma área de preservação permanente. Já o 

cultivo de cana-de-açúcar representa um tipo de uso do solo (sistema agrícola), mas apresenta 

diferentes tipos de cobertura do solo (solo exposto ou plantação, por exemplo), dependendo 

da época do ano (Luchiari et al., 2005; Ceron e Diniz, 1966). 

Essa mudança no uso e na cobertura do solo pode ser facilmente observada e mapeada 

através da utilização do geoprocessamento, uma ferramenta utilizada cada vez mais 

frequentemente nas diversas áreas do conhecimento. Essa vasta utilização se deve ao fato do 

sensoriamento remoto conseguir captar informações de um alvo utilizando apenas a radiação 

eletromagnética, permitindo que objetos possam ser identificados e mapeados, sem que haja 

contato físico com os mesmos (Florenzano, 2002). Isso só é possível, pois os mais diversos 

elementos apresentam características espectrais singulares que facilitam sua caracterização 

(Fonseca e Fernandes, 2004). Além disso, as tecnologias atuais de sensoriamento remoto e 

sistema de informação geográfica permitem analisar as modificações ocorridas na superfície 

terrestre ao longo de um determinado período de tempo, se tornando uma importante 

ferramenta de gestão ambiental que auxilia nas tomadas de decisões em organizações públicas 

e privadas (Fonseca et al., 2010). 

Para melhor compreensão das mudanças no uso e cobertura do solo de uma região 

ocorridas ao longo do tempo, precisamos identificar quais são os fatores envolvidas na área, 

sejam eles a urbanização, expansão rural e/ou degradação vegetal, por exemplo, além de 

entender como essas transições ocorreram ao longo do tempo e quais são os processos sociais 

e econômicos que podem ter influenciado nesse processo. Dessa forma, este trabalho tem por 

objetivo apresentar as alterações ocorridas no uso e ocupação do solo da região que engloba o 

corredor Cantareira-Mantiqueira, bem como relaciona-las com suas possíveis causas. 

 

1.2. Revisão Bibliográfica 

1.2.1. A ocupação urbana no estado de São Paulo  

A partir de 1960, as cidades brasileiras passaram por uma intensa e não planejada 

urbanização que foi influenciada pelas migrações inter-regionais, rumo as áreas de fronteiras, 

e pelas migrações rural-urbana rumo às grandes cidades do Sudeste. Contudo, essa ocupação 

ocorreu em diferentes escalas dependendo da localização e do contexto regional (Florezano, 
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2002; Baeninguer, 2005). Entre os polos nacionais de recepção migratória, podemos destacar 

o estado de São Paulo. Os movimentos migratórios no estado se mostraram oscilatórios entre 

as década de 1980 e 1990, representada por uma diminuição nas taxas de crescimento anual 

da população no estado de São Paulo,  de 2,1% para 1,5%, seguida de um novo aumento na 

imigração para estado entre a década 90 e inicio do século XXI (Bogus e Veras, 1991; IBGE 

2016a, IBGE, 2016b).  

Das regiões afetadas inicialmente pela migração rural-urbana em direção às grandes 

cidades do Sudeste, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foi a mais atingida. Porém, 

após se consolidar como o “maior centro de recepção migratória do país”, esta região passou a 

ser também um polo de migração interna no estado, predominando as migrações entre áreas 

urbanas. Houve, então, uma redistribuição da população para e entre regiões do interior do 

estado, resultando na formação de outras regiões metropolitanas, como por exemplo a regiões 

metropolitanas de Campinas, além de várias cidades capitais-regionais (Baeninguer, 2005). 

Vários fatores podem explicar a redistribuição populacional a partir da década de 

1970, segundo diversos autores  (Baeninger, 2004; Baeninger, 2010; Bogus e Veras, 1991; 

Caiado e Santos, 2001; Fileni, 2004; Coronel et al., 2014; Nitsch, 1991; Ometto et al., 1995; 

Baltar, 2016), entre eles: 

• A descentralização da produção industrial, uma vez que, entre 1970 e 1980, o 

peso da indústria metropolitana no total nacional caiu 3,9%, enquanto o 

interior aumentou sua participação relativa em 5,1%.  

• Desconcentração populacional da RMSP devido à crise econômica brasileira 

dos anos 1980 e recessão econômica dos anos 1990. Essas décadas foram 

demarcadas por um período de PIB estagnado e taxas de inflação excessivas, 

responsável por diminuir em 25% o rendimento médio das pessoas ocupadas 

nessa região. 

• Incentivos do governo federal direcionados, principalmente, ao setor produtivo 

Estatal (petroquímico e siderúrgico), com o Programa Brasileiro de Qualidade 

e Produtividade (PBQP), e ao setor agroindustrial, com o Programa Nacional 

do Álcool (Pró-Álcool), levando a um aumento de empregos no interior 

paulista.  

• Consolidação do interior do estado como atrativo para migrações, ao mesmo 

tempo que começa a apresentar regiões urbanizadas e concentradoras de 

atividades econômicas.  
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• Busca pela melhoria na qualidade de vida, uma vez que os municípios 

paulistas são conhecidos pelo seu IDH crescente.    

• Crescimento acelerado que favoreceu formação de redes urbanas com 

expansão dos centros e sub-centros regionais, localizados, principalmente, em 

áreas de maior desenvolvimento e industrialização. 

Dessa forma, a urbanização do interior do estado está interligada à dois principais 

eixos: o crescimento econômico e o crescimento demográfico da região. Como resultado, o 

interior do estado de São Paulo foi levado à um padrão de urbanização antes visto apenas na 

metrópole de São Paulo (Baeninguer, 2005). Por outro lado, é importante ressaltar que uma 

expansão urbana feita de forma excessiva e desordenada reflete negativamente no bem-estar 

da população e no equilíbrio ambiental, gerando, por exemplo, uma degradação ambiental 

resultante do lançamento de efluentes sem qualquer tratamento prévio nos rios das regiões em 

que ocorrem esse tipo de expansão. Segundo Whately e Cunha (2007), o crescimento não 

planejado dos municípios pode ser percebido ao analisarmos a cobertura do sistema de esgoto 

sanitário nessa região, uma vez que a ausência ou baixa cobertura desse serviço é resultado de 

uma urbanização que ocorreu sem planejamento municipal.    

Todos esses fatores exemplificam bem a relação entre a dinâmica populacional, 

desenvolvimento humano e crescimento econômico, inclusive no setor agropecuário e 

industrial, no estado de São Paulo. 

 

1.2.2. A expansão agropecuária no estado de São Paulo 

Segundo Camargo et al. (1995), entre 1983 e 1993, a área agricultável do estado 

ocupada com culturas, pastagens e reflorestamento se manteve em torno de 17,5 milhões de 

hectares, havendo alteração significativas quanto ao tipo de atividades agropecuárias 

realizadas nessas áreas. Contudo, a produção de cana para indústria, a pastagem natural e a 

pastagem cultivada, se mantiveram como as atividades mais expressivas entre esses dois os 

anos. Atualmente, a área ocupada pelas propriedades rurais paulistas totaliza 21 milhões de 

hectares e a exportação de seus produtos gera bilhões para a agroindústria paulista (São Paulo, 

2016). 

As atividades de agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura são 

responsáveis por gerar mais de 300 mil empregos anualmente no estado de São Paulo e, 

embora a riqueza do estado advenha majoritariamente de atividades industriais, dos serviços 

prestados e de finanças, a agropecuária traz considerável participação tanto na economia 
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estadual quanto federal (Souza, 2010). Em 2005, por exemplo, a agricultura, a silvicultura e a 

exploração florestal no estado de São Paulo foram responsáveis por 13,4% do valor 

adicionado no PIB paulista, ao mesmo tempo em que a pecuária e a pesca adicionaram 5,3% 

(Souza, 2010).  

Isso ocorre pois o estado de São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar no Brasil 

desde a década de 1980, época em que ocorreu um expressivo aumento na demanda do açúcar 

e do álcool (Belik, 1985). Entre 1975 e 1978, a produção de cana-de-açúcar para produção de 

etanol foi amplamente incentivada devido a criação do Pró-Álcool, que foi um esforço 

nacional de substituir combustíveis fósseis por biocombustível renovável. Esse programa 

resultou em uma crise de superprodução na safra 1999/2000. Porém, após 2000, a produção 

de cana-de-açucar sofreu uma nova expansão, devido à possibilidade de aumento na 

exportação de etanol e às ações coorporativas, articuladas com segmentos econômicos, sociais 

e políticos, marcadas pelas introdução de carros flex fuel (Veiga-Filho e Ramos, 2006). Entre 

as safras de 2003/04 e 2008/09, o estado de São Paulo apresentou um aumento de 73% na 

área disponível para a colheita de cana-de-açúcar e, nas safras de 2012/13 até a safra de 

2006/17, a produção de cana-de-açúcar no estado de São Paulo contribuiu com uma média de 

80% e 60% da exportação nacional anual de etanol e de açúcar, respectivamente (Aguiar et 

al., 2009; UNICA, 2016a; UNICA, 2016b). 

Nos anos de 2008 e 2009, por sua vez, a produção agropecuária e florestal do estado 

de São Paulo gerou mais de 40 bilhões de reais, sendo a cana-de-açúcar, carne bovina e 

madeira de eucalipto, os líderes no ranking de Valor de Produção Agropecuária e Florestal do 

estado de São Paulo (VPAF), seguidos da produção de laranja para indústria e carne de 

frango, durante esses anos (Tsunechiro et al., 2011).  

Em relação à silvicultura do estado de São Paulo, a expansão de madeira para fins 

comerciais ocorreu em três períodos distintos (Antonangelo, 1996). O primeiro foi anterior à 

época de incentivos fiscais governamentais, iniciados em 1965. O segundo abrangendo a 

época de vigência desses incentivos que perduraram até final da década de 1980, época em 

que se instalaram as grandes empresas do setor madeireiro do estado. O terceiro, posterior a 

esses incentivos fiscais, prevalecendo até o momento. Esse terceiro período também conta 

com incentivos governamentais como o Programa Nacional de Florestas (PNF), criado em 

abril de 2000 pelo Decreto nº 3.420, com objetivo articular as políticas públicas setoriais de 

modo a promover o uso sustentável das florestas de produção e a incentivar o 

desenvolvimento de industrias de base florestal. Dessa forma, diversas linhas de créditos para 
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plantio florestal são fornecidas de modo à fazer com que pequenos e médios proprietários 

invistam no plantio de eucalipto como uma alternativa de fonte renda.  Entre as linhas de 

crédito, podemos citar o FNO Florestas, FCO Pronatureza, PFNE verde, Pronaf Florestal e 

Propflora.   

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf Florestal), 

por exemplo, tem por objetivo estimular produtores rurais à implementarem áreas de 

silvicultura e de sistemas agroflorestais em suas propriedades. O Programa de Plantio 

Comercial e Recuperação de Florestas (Propflora), por sua vez, possui o objetivo de 

incentivar a implantação e manutenção de áreas de produção florestal destinadas ao uso 

industrial.  

Essas três fases resultaram em uma grande expansão do setor e substituição de vastas 

áreas de vegetação nativa, levando esse setor a ter extrema importância para a economia 

estadual e federal, inclusive atualmente (Antonangelo, 1996; SBS, 2006). Em 2006, este setor 

foi responsável por exportar US$ 5,158 bilhões, representando 3,8% do total exportado pelo 

país no mesmo período. Outra forma de investimento na silvicultura ao longo dos anos foi 

realizada através do desembolso do Banco de desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

que só em 2005 chegaram à 47 bilhões de reais para empresas do setor florestal (SBS, 2006).   

A pecuária também representa um significante setor de produção para o estado, uma 

vez que o estado de São Paulo produziu em 2003 cerca de 38% e 28,1% do total nacional de 

codornas e ovos de codorna, respectivamente (IBGE, 2003). A produção de bovinos, embora 

não seja destaque da produção estadual, representa uma quantidade considerável de abates de 

animais no país, só em 2010, por exemplo, o estado de São Paulo foi responsável por 12,2% 

do abate nacional, perdendo apenas para o Mato Grosso, com 35% (IBGE, 2010). 

Além disso, é importante lembrar que o estado também apresenta cultivos 

diversificados que contribuem significantemente para o valor da produção agropecuária da 

região, como é o caso do cultivo da banana, do feijão, do caqui e da uva para mesa 

(Tsunechiro et al., 2011; Pino et al., 2000). 

Neste contexto, é possível perceber como a agropecuária, englobando atividades 

agrícolas, exploração florestal e pecuária, influencia diretamente na questão econômica dos 

municípios e do estado no que diz respeito à produção, valor adicionado e fornecimento de 

empregos para a região. Além disso, fica evidente como essas atividades tiveram, e continuam 

tendo, fortes consequências na mudança do tipo de uso do solo da região, bem como, no 

desmatamento de vastas áreas de vegetação nativa.  
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1.2.3. Mudanças na cobertura florestal no estado de São Paulo 

É de amplo conhecimento que a expansão dos centros urbanos e das zonas rurais 

levam à fragmentação e ao desmatamento de áreas naturais. No estado de São Paulo, estas 

expansões afetam significativamente um dos mais importantes biomas brasileiros, a Mata 

Atlântica. Este bioma, apesar de ser apontado como um dos hotspots mundiais para 

conservação da biodiversidade, já teve redução de cerca de 82% da sua extensão original 

(Myers et al., 2000). Além disso, segundo Ribeiro et al. (2009), mais de 80% dos fragmentos 

remanescentes do Brasil são menores que 50 hectares. A conversão de áreas naturais da Mata 

Atlântica em áreas agrícolas, juntamente com o rápido desenvolvimento urbano são algumas 

das causas precursoras da perda deste bioma (Tabarelli et al., 2005).  No estado de São Paulo, 

existem algumas unidades de conservação de proteção integral com o objetivo de proteger 

parte da Mata Atlântica que ainda resta, porém, essas áreas protegidas nem sempre 

conseguem preservar uma parcela significativa deste bioma, uma vez que somadas 

representam apenas 2% dos fragmentos remanescentes (Pinto et al., 2006).  

Paralelamente, em uma tentativa de conciliar a expansão urbana e rural com a 

proteção da biodiversidade, a Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece diretrizes 

para o desenvolvimento de políticas ambientais públicas, através do Capítulo VI do artigo 225 

e dos artigos 5º, 23º, 24º, 129, 170, 174, 187, 186 e 220 (anexo 1). Essas diretrizes foram a 

base para o surgimento de diversas leis, decretos e resoluções que entraram em vigor ao longo 

dos anos no âmbito nacional, estadual e municipal, visando disciplinar a expansão rural e o 

crescimento urbano acelerado.  

Em 1934, por meio do Decreto nº 23.793/34, o primeiro Código Florestal Brasileiro 

(CFB) foi sancionado pelo então presidente Getúlio Vargas. Isso ocorreu em meio ao 

processo de industrialização brasileira e teve como objetivo principal a normatização o uso 

das florestas. Para que isso ocorresse, esse código definiu que toda propriedade deveria 

manter pelo menos 25% de sua área como reserva florestal. Editado em 1965, pelo ex-

presidente Castelo Branco, através da Lei nº 4.771, o CFB trouxe, então, os princípios 

necessários para proteger a vegetação natural e estabeleceu limites de uso de propriedades, 

trazendo termos como Reserva Legal (RL) e Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Posteriormente, em 2012, o CFB sofreu alguns ajustes novamente e passou a ser regulado 

pela Lei nº 12.651/2012.  
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Atualmente o código florestal brasileiro define como Áreas de Preservação 

Permanente: 

 

 

 

  

 

 

 

Essas áreas de preservação permanente, incluídas nas zonas rurais ou urbanas, 

englobam margens de rios e de lagos naturais, entorno de reservatórios artificiais, nascentes e 

olhos d`água, encostas ou áreas com declividade acima de 45º, restingas, manguezais, 

veredas, bordas dos tabuleiros ou chapadas, e topos de morros, montes, montanhas e serra 

(Artigo 4º da Lei nº 4.771/1965 e Artigo 4º da Lei nº 12.651/2012). A partir de 1965, as áreas 

supracitadas passaram a ter seu uso restrito e sua supressão autorizada apenas em casos de 

utilidade pública e interesse social (Artigo 4º, Lei 4.771/1965 e Artigo 8º, 9º e 10º da Lei nº 

12.651/2012). Contudo, o tamanho da faixa de preservação permanente e o tipo de restrição 

quanto ao uso variou ao longo dos anos.  Na versão de 1965, por exemplo, a extensão da mata 

ciliar que deveria ser preservada variava de acordo com a largura do corpo d’água e sua 

largura tinha como parâmetro de base o período de cheia dos mesmos. Já o Código Florestal 

de 2012, traz que a proteção da mata ciliar deve ser baseada no a largura do corpo d`água em 

seu período de seca. Mais detalhes podem ser observados no anexo 2. 

Outra forma de tentar conciliar as ações antrópicas com a conservação da 

biodiversidade veio com a aprovação e regulamentação da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 

11.428/2006 e Decreto nº 6.660/2008, anexo 1), que traz diretrizes sobre a utilização e 

preservação dos fragmentos de vegetação nativa de Mata Atlântica em uma tentativa de 

preservar a fauna e flora remanescentes deste bioma. A proteção e a utilização da Mata 

Atlântica deve ocorrer dentro de condições que assegurem a manutenção da biodiversidade, 

estímulo à pesquisa, manutenção do equilíbrio ecológico e disciplinamento da ocupação rural 

e urbana (Artigo 7º da Lei nº 11.428/2006). Além disso, o corte, a supressão e a exploração 

dos fragmentos devem ocorrer de forma diferenciada dependendo do tipo de vegetação 

(primária ou secundária) e do estágio de regeneração da vegetação (Artigo 8º da Lei nº 

11.428/2006).  

Áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-

estar das populações humanas (Artigo 1º, I, Lei 4.771/1965 e 

Artigo 3º, II, Lei 12.651/2012) 
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Esses são apenas dois exemplos das diversas políticas públicas ligadas às atividades 

rurais e urbanas, e à conservação da natureza, que podem interferir direta ou indiretamente na 

mudanças no uso e ocupação do solo, bem como na maneira que as agregações geográficas 

gerem seus recursos naturais e lidam com os impactos gerados em seu entorno. 

Além disso, alguns programas governamentais de incentivo ao desenvolvimento 

econômico resultaram em consequências negativas para o meio ambiente, como é o caso do 

Pró-Álcool, criado pelo do Decreto nº 76.593/1975, que visa atendimento das necessidades do 

mercado interno e externo e da política de combustíveis de automóveis, e do Programa de 

Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis (Pró-Várzeas Nacional), criado pelo Decreto 

nº 86.146/1981 para promover o uso racional e gradativo das áreas de várzea nacionais, em 

zonas rurais.  

Vale lembrar que, devido a conservação de uma área natural ser completada pelo uso 

adequado da terra ao seu redor, uma vez que as atividades realizadas nessas áreas podem 

repercutir negativamente no interior das áreas que necessitam de proteção, é de extrema 

importância que os legisladores e planejadores conheçam as atuais área de atividades 

agrícolas, recreativas e urbanas da região demográfica em questão, de modo a permitir uma 

melhor politica de uso da terra (Raimundo e Ferreira, 2005).   

 

1.3. Caracterização da área de estudo  

A área de estudo situa-se no nordeste do estado de São Paulo, englobando parte do 

corredor Cantareira-Mantiqueira e passando inteira ou parcialmente pelos municípios de 

Arujá, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Caieiras, Campo Limpo Paulista, 

Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Igaratá, Itaquaquecetuba, Itatiba, Jarinu, 

Joanópolis, Mairiporã, Morungaba, Nazaré Paulista, Piracaia, Santa Isabel, Tuiuti, Vargem, 

Várzea Paulista (Figura 1). 
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Figura 1- Delimitação da área de estudo e seu posicionamento geográfico 

 

O relevo da área é caracterizado, principalmente, por vertentes convexas de topos 

arredondados, com declividades acima de 20% e altitude entre 600m e 2.000m, elevada 

densidade de canais de drenagem e vales profundos, caracterizando o “Domínio dos Mares de 

Morro” definidos por Ross e Moroz (1997).  

A área de estudo localiza-se inteiramente no bioma da Mata Atlântica e engloba parte 

do corredor Cantareira-Mantiqueira, uma região considerada prioritária para a conservação da 

biodiversidade pelo Ministério do Meio Ambiente devido ao seu potencial de conectar os 

fragmentos da Serra da Cantareira e Serra da Mantiqueira, localizadas no nordeste do estado 

de São Paulo e sul de Minas Gerais, respectivamente (Rodrigues et al., 2008).  

O corredor Cantareira-Mantiqueira, por sua vez, engloba o “Sistema Cantareira”, 

responsável pelo fornecimento diário de água para a região metropolitana de São Paulo. Com 

uma área produtora de água de aproximadamente 227.950 hectares, esse sistema é composto 

por 5 reservatórios de regularização de vazão, o Jaguari e jacareí (interligados), Cachoeira, 

Atibainha e Juquery (ou Paiva e Castro), responsáveis pela produção de 33 mil litros de água 

por segundo. Além disso, possuem túneis e canais de interligação, a elevatória Santa Inês, o 

reservatório Águas Claras e a estação de tratamento ETA Guaraú (Whately e Cunha, 2007).  
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Apesar da conhecida importância de se conservar a área que engloba o corredor 

Cantareira-Mantiqueira, processos significativos de mudança no uso e cobertura do solo têm 

sido verificado nessas áreas. Entre 2005 e 2008, por exemplo, foram desmatados mais de 1,4 

milhões de metros quadrados na Serra da Cantareira, de modo que em 2011 apenas 21% da 

área inicial era composta por Mata Atlântica (Couto, 2011). Essas mudanças estão 

relacionadas, principalmente, com o processo de urbanização, expansão rural e degradação 

ambiental que ocorreram, e ocorrem, nessas áreas ao longo dos anos. 

A Serra da Cantareira, até meados do século XIX, era visto como um espaço de 

atividades agrícola, de subsistência, de fornecimento de carvão vegetal e madeira ou como 

fonte de recurso hídrico (Carvalho, 2012). Além disso, Até meados de 1980, era inclusive 

caracterizada por pequenos sítios e chácaras familiares (Couto, 2011). Apenas em 1968 foi 

oficializada como uma área de proteção ambiental, pelo Decreto estadual nº 10.228/68, o que 

não impediu os processos de mudanças citados acima. 

Além dos fatores já citados anteriormente, o processo de urbanização no entorno da 

serra da Cantareira conta com a expansão dos bairros já existentes e o aumento de 

condomínios fechados e loteamentos na área. A especulação imobiliária local obtém alta 

lucratividade através da venda de loteamento com aparência “verde”, ou seja, a proteção 

ambiental e proximidade com a floresta passa a ser sinônimo de qualidade de vida urbana e 

mercadoria de troca para a expansão imobiliária. Outra face da urbanização local ocorre 

devido à ocupação irregular de pessoas carentes, demonstrando a ausência do poder publico 

frente às necessidade populacionais (Mello-Théry e Correia, 2009).  

A serra da Cantareira, que no período de 1998 à 2004 enfrentou intensa estiagem 

devido a queda dos índices pluviométricos, ainda enfrenta outras ameaças como o tráfego 

pesado ocasionado pela rodovia federal Fernão Dias e rodovia estadual Anhanguera, além da 

recente obra do Rodoanel, que cruzam sua área territorial (Couto, 2011).  

Segundo Whately e Cunha (2007), entre 1989 e 2003, a área ocupada por uso urbano 

no sistema Cantareira cresceu 33,5%, sendo 70% dessa expansão sobre áreas de pastagem ou 

sem uso aparente, 17% sobre áreas de reflorestamento e 12% sobre fragmentos de Mata 

Atlântica. Além disso, as áreas de pastagem passaram a ocupar outras áreas de uso antrópicos 

em 72%, enquanto outros usos do solo foram substituídos por áreas de pastagem em 89%, 

durante esse mesmo período.  Dessa forma, é possível perceber a dinamicidade das áreas 

destinadas ao uso antrópico ao longo tempo.  
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Partindo do pressuposto que entre as décadas de 1980 e 1990 houve uma 

redistribuição urbana e uma expansão agropastoril, era esperado que houvesse uma 

substituição de áreas de vegetação natural por áreas de ocupação urbana e rural entre 1986 e 

1996, seguida por uma tendência ao refreamento no desmatamento de áreas naturais nos anos 

iniciais do século XXI, juntamente com um aumento contínuo de cobertura florestal entre 

1986 e 2015, principalmente em APPs, uma vez que já haviam leis que demandavam a 

proteção dessas áreas nesse período de tempo.  

Para compreender melhor esse processo, bem como fornecer ferramentas para auxiliar 

na gestão ambiental da região, foi realizado uma caracterização ambiental da área de estudo 

por meio de Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento Remoto, buscando analisar a 

variação no uso e cobertura do solo da região do corredor Cantareira-Mantiqueira nos últimos 

30 anos, bem como investigar os possíveis fatores responsáveis por essas mudanças.  

 

2. Objetivos 

• Objetivo geral: 

Ø Analisar a dinâmica do uso e ocupação do solo entre 1986 e 2016 em uma área 

situada no nordeste do estado de São Paulo e verificar os possíveis motivos 

instigadores dessas mudanças. 

 

• Objetivo específico: 

Ø Identificar e quantificar a transição dos diversos usos e cobertura do solo na 

área que engloba o corredor Cantareira-Mantiqueira, nos anos de 1986, 1991, 

1996, 2000, 2004, 2010 e 2015; 

Ø Relacionar os índices socioeconômicos com a expansão urbana e rural e a 

degradação ambiental da região de estudo. 

Ø Relacionar a dinâmica do uso e ocupação do solo com políticas públicas, 

incentivos econômicos e fatos históricos; 

 

3. Material e Métodos 

3.1. Delimitação da área de estudo e aquisição das imagens Landsat 

Neste trabalho foram utilizadas imagens Landsat 5 referente aos anos de 1986, 1991, 

1996, 2000, 2004, 2010 e Landsat 8 para o ano de 2015. Todas com resolução 30x30m e no 

formato geotiff. Esse intervalo temporal foi selecionado com base nas imagens Landsat que 



	 13	

estão disponíveis para a área de estudo e com uma cobertura de nuvens inferior à 20%. As 

imagens foram adquiridas de forma gratuita através do site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) e do United States Geological Survey (USGS) e tiveram suas projeções 

ajustadas para WGS 84 – UTM 23 Sul. As datas e as bandas utilizadas para a classificação se 

encontram na tabela 2. 

Tabela 2 – Informações sobre as imagens Landsat 5 e Landsat 8 utilizadas na fase de 

classificação da região de estudo. 

Satélite Sensor Orbita Ponto Data Bandas 

Landsat 5 TM 219 076 06/08/1986 1,2,3,4,5 e 7 

Landsat 5 TM 219 076 19/07/1991 1,2,3,4,5 e 7 

Landsat 5 TM 219 076 13/05/1996 1,2,3,4,5 e 7 

Landsat 5 TM 219 076 29/09/2000 1,2,3,4,5 e 7 

Landsat 5 TM 219 076 24/09/2004 1,2,3,4,5 e 7 

Landsat 5 TM 219 076 24/08/2010 1,2,3,4,5 e 7 

Landsat 8 OLI 219 076 23/09/2015 1,2,3,4,5,6 e 7 

 

Com base na utilização de um limiar vetorial do estado de São Paulo, com projeção WGS 

84 – UTM 23, foram selecionados municípios que possuíam os pontos de coleta utilizados no 

Projeto Universal do CNPq intitulado “Redes de interação planta-polinizador em paisagens 

heterogêneas de Mata Atlântica”, juntamente com os municípios que se encontravam em 

fronteira com estes pontos de coleta. Posteriormente, foi gerado um polígono retangular ao 

redor desses municípios selecionados e todos aqueles que não apresentavam ao menos 60% 

de seus territórios inseridos no polígono retangular gerado foram excluídos da análise. Esse 

limiar de 60% foi estabelecido para evitar que os resultados e discussão fossem enviesados de 

forma significativa por municípios com baixa participação territorial nos mapas classificados, 

uma vez que não seria possível analisar os índices socioeconômicos de forma proporcional à 

sua participação territorial na área de estudo. Por fim, as imagens Landsat foram recortadas de 

acordo com a área de estudo selecionada.  

Todos os procedimentos dessa etapa foram realizados através do software Quantum 

GIS.   
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3.2. Mapeamento das imagens Landsat 

As imagens Landsat foram classificadas de forma supervisionada através do software 

SAGA GIS  2.1 (Conrad et al., 2015). Para isso, houve um levantamento de amostras de 

campo com o objetivo de conhecimento prévio da área de estudo, pré-requisito da 

classificação semiautomática.  

Através do uso de composições coloridas, foram selecionados exemplos significativos 

de cada tipo de cobertura identificáveis nas imagens e atribuídos à classes específicas, 

criando-se assim assinaturas espectrais características de cada cobertura. Posteriormente, 

utilizando o método de máxima verossimilhança (MAXVER), os demais pixels foram 

alocados às suas respectivas classes por meio de cálculos específicos de equiprobabilidade.  

Para minimizar o grau de confusão entre as classes e o número de ruídos, a seleção 

manual ocorreu de forma sistemática e o método de subclassificação foi utilizado como meio 

de coletar as variações que podem ocorrer dentro de uma mesma classe. Posteriormente, as 

subclasses foram agrupadas nas classes de interesse para facilitar a análise estatística. 

O software Google Earth também foi utilizado como ferramenta auxiliar na coleta de 

pixels representativos, uma vez que, para os anos posteriores à 2000 é possível encontrar 

algumas imagens com excelente resolução para a área de estudo.  

No presente trabalho foram adotadas 7 categorias para analisar as mudanças no uso e 

ocupação do solo, sendo elas: Floresta, Área urbana, Solo Exposto, Pastagem, Agricultura, 

Reflorestamento e Água. Por conta da nebulosidade apresentada em algumas das imagens, 

anos 1991, 1996 e 2000, foi necessário adicionar as classes de Nuvem e de Sombra de nuvem, 

totalizando 9 classes nesses casos específicos (Tabela 3).  

 

Tabela 3- Descrição classes utilizadas para classificar as imagens Landsat 5 e Landsat 8 

Classes Nomes Descrição 

1 Urbano Áreas de maior densidade populacional e 

estruturas urbanizadas 

2 Floresta Áreas com formações florestais (primárias e 

secundárias) de Mata Atlântica 

3 Água Qualquer corpo d’água 

4 Pastagem Áreas ocupadas por pasto natural ou 

antropizadas com cobertura dominante de 

gramíneas. 
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5 Solo Exposto Solo isento de vegetação rasteira ou arbustiva 

6 Reflorestamento Áreas com cobertura vegetal característica do 

plantio de Pinus e Eucalipto 

7 Agricultura Áreas ocupadas por produção agrícola ou em 

vias de preparação para a produção agrícola 

8 Nuvem Nuvens que impendem a visualização do tipo 

de cobertura do solo presente no local 

9 Sombra de nuvem Sombras geradas pelas nuvens, impedindo a 

visualização do tipo de cobertura do solo 

presente no local 

 

A exatidão dos mapas de 2010 e 2015 foi avaliada através de um fator de 

confiabilidade, denominado índice Kappa, e de estatísticas descritivas fornecidas por matrizes 

de confusão. A ausência de imagens de alta resolução referente aos anos anteriores à 2010, 

impossibilitou a avaliação da confiabilidade para mapas referentes à esses anos. O índice 

Kappa foi calculado através da determinação de 50 pontos aleatórios em toda a região, em 

conjunto com uma análise estatística de precisão geral. 

Os mapas elaborados foram utilizados como base de um modelo dinâmico que 

possibilitou quantificar as taxas de conversão entre as classes previamente estabelecidas, 

através do complemento MOLUSCE (desenvolvido pelo Asia Ar Survey e NextGis), gerando 

uma matriz de transição. Essa matriz permite inferir sobre a proporção de pixels modificados 

entre classes de um ano para o outro. Posteriormente, foi criado um mapa de alterações entre 

o ano de 1986 e 2015 de modo a ressaltar as áreas com cobertura florestal que sofreram algum 

tipo de mudança quanto ao seu uso ou cobertura do solo ao longo de 30 anos. 

Para tratamento, classificação e análise das imagens foram utilizados os softwares 

SAGA GIS, Quantum GIS e Google Earth. 

 

3.3. Delimitação de índices socioeconômicos para expansão rural e urbana da região 

de estudo 

Segundo, Caiado e Santos (2001), as maiores cidades do interior estão localizadas nas 

regiões mais industrializadas e de maior desenvolvimento, dinâmica populacional e 

crescimento econômico no estado de São Paulo. Por isso, a busca por fatores que expliquem a 

expansão urbana e agropecuária da área de estudo se deu a partir desses três eixos principais 
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que podem ter influenciado nas mudanças rurais e urbanas da região, sendo eles, o aumento 

de atividades econômicas (agropecuárias e industrias), qualidade de vida e crescimento 

populacional.  

As fontes de pesquisa para os índices socioeconômicos da região foram o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação Sistema Estadual de Análises de 

Dados (SEADE), através do portal de estatísticas do estado de São Paulo, que agrupa as 

informações socioeconômicas do estado no banco de dados denominado IMP - Informação 

dos Municípios Paulistas.  

Dessa forma, o aumento das atividades econômicas da área de estudo foi representado 

pelo: 

• Valor Adicionado Bruto (VAB) da agropecuária, para os anos de 2000, 2004 e 

2010. 

• Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria, para os anos de 2000, 2004 e 

2010. 

• Produto Interno Bruto (PIB), para os anos de 2000, 2004 e 2010. 

• Empregos Formais (EF) da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e 

aquicultura (para os anos de 1991, 1996, 2000, 2004 e 2010) 

• Empregos Formais (EF) da indústria (para os anos de 1991, 1996, 2000, 2004 

e 2010) 

O crescimento excessivo e não planejado foi representado pela: 

• Taxa Geométrica de Crescimento Anual da população (TGCA), para o período 

entre 1980/1991, 1991/2000, 2000/2010 e 2010/2016. 

• Nível de Atendimento do Esgoto Sanitário, para os anos de 1991, 2000 e 2010. 

A qualidade de vida foi representado pelo: 

• Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para os anos de 1991, 2000 e 

2010. 

Os mesmos índices foram amostrados a nível estadual para os mesmos períodos, 

permitindo uma posterior comparação.  

A não padronização dos anos entre os índices municipais amostrados, bem como a não 

amostragem de alguns anos, ocorre devido à ausência de disponibilidade desses dados pelo 

IBGE ou SEADE. Os detalhes acerca dos índices podem ser melhor observados nos anexos 3 

e 4. 
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Todos os índices foram amostrados apenas para os municípios englobados na área de 

estudos, de forma que sua soma ou média aritmética, resultou em amostragem generalista da 

região. Para os dados de PIB, VAB e EF das indústrias e agropecuária foram realizadas somas 

dos municípios, caracterizando do total da região de estudo. Para o índice TGCA foi realizada 

uma média aritmética dos TGCA dos municípios, uma vez que não há dados sobre a 

população total dos municípios para os anos de 1980 ou 1986, apenas taxa de crescimento 

geométrico anual, e sua comparação com a população total dos outros anos seria dificultada. 

A média aritmética também foi utilizada para o IDH e ES, índices que são disponibilizados 

apenas em valores de gradiente ou percentual.  

 

3.4. Delimitação de índices socioeconômicos que podem influenciar nas mudanças de 

cobertura florestal   

A busca por fatores que expliquem a mudança na cobertura florestal da região se deu a 

partir da seleção de um eixo que pode influenciar diretamente nas ações ambientais: a 

quantificação das despesas municipais voltadas para a gestão ambiental da região. Para isso, 

foi feito uma amostragem do índice Total de Despesas com Gestão Ambiental referente as 

despesas realizadas pelo Poder Público Municipal em relação à Preservação e conservação 

ambiental; Controle ambiental; Recuperação de áreas degradadas; Recursos hídricos; e 

Meteorologia. 

O índice Total de Despesas Municipais - Gestão Ambiental (TDM-GA) foi amostrado 

para todos os municípios englobados na área de estudos, resultando em uma amostragem 

generalista da área de estudos. Os dados foram disponibilizados pelo SEADE para os anos de 

2004 e 2010, a níveis municipais e estadual. A ausência de dados municipais para o ano de 

1986, 1991, 1996 se deve ao fato desse índice só ser registrado como tal a partir de 2002. Até 

2001, a despesa era registrada como “Proteção Ambiental” e contabilizada junto com as 

despesas de saúde e saneamento, impossibilitando uma comparação confiável entre os dados 

anteriores e posteriores à mudança. Já a ausência de dados municipais para o ano de 2015 

ocorre devido à ultima amostragem, até o momento, ter sido realizada no ano de 2010. Além 

disso, não há qualquer registro desse índice para o total do estado de São Paulo, 

impossibilitando uma comparação entre a região de estudo com o estado (SEADE, 2016).  
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4. Resultados 

4.1. Caracterização da área de estudo, segundo os índices socioeconômicos, ao longo 

dos anos 

A ausência de dados para o ano de 1986, impossibilitou que esses índices sejam 

utilizados na análise da dinâmica de uso e ocupação do solo para a região de estudo nesse ano, 

revelando uma fragilidade quanto à disponibilização de dados históricos pelo governo federal 

e estadual.  

Entre 1991 e 2010, foram amostrados os valores médios da região para o Produto 

Interno Bruto, Valor Adicionado Bruto para indústrias, Valor Adicionado Bruto para 

agropecuária, Empregos Formais na indústria, Empregos Formais na agropecuária, Total de 

despesas municipais em gestão ambiental  e Nível de Atendimento de Esgoto Sanitário, como 

podem ser observados na Tabela 6. 

Tabela 6 – Compilação do Produto Interno Bruto (PIB), Valor Adicionado Bruto para 

indústrias (VAI), Valor Adicionado Bruto para agropecuária (VAA), Empregos Formais na 

indústria (EFI), Empregos Formais na agropecuária (EFA), Total de despesas municipais em 

gestão ambiental (TDM-GA) e Nível de Atendimento de Esgoto Sanitário (ES) para a área de 

estudo e comparação com o estado de São Paulo para o ano de 1991, 1996, 2000, 2004 e 

2010.  

 
Fonte: IBGE e SEADE 

(...) Dado não disponível  

* Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano  

 

Em 1991, a região de estudo possuía um IDH médio considerado “muito baixo”  

(entre 0,000 - 0,499), enquanto o IDH do estado era considerado apenas “baixo” (entre 0,499 

Região Estado
1991 1996 2000 2004 2010 1991 1996 2000 2004 2010

IDH* 0,480 (…) 0,571 (…) 0,739 0,578 (…) 0,702 (…) 0,783

PIB (milhões) (…) (…) 20,980.44 31,336.73 61,118.89 (…) (…) 424,161.31 643,487.49 1,247,595.93

VAI (milhões) (…) (…) 6,283.51 11,207.51 18,660.92 (…) (…) 113,036.21 181,997.99 301,453.34

VAA (milhares) (…) (…) 89.97 217.96 281.69 (…) (…) 4905.43 11705.61 19398.38

EFI 169.7 150.4 144.14 166.722 227.751 2,429.17 2,099.05 1,934.57 2,211.23 2,757.56

EFA 1.834 5.972 5.931 6.207 6.816 129.44 308.34 312.872 342.587 329.399

ES (%) 49,25 (…) 63,26 (…) 66,15 80,83 (…) 85,72 (…) 89,75

TDM - GA (reais) (…) (…) (…) 27.397.068 59.288.723 (…) (…) (…) (…) (…)
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– 0,599). A região também possuía menos de 2 mil pessoas empregadas em atividades 

agropecuárias. Por outro lado, o setor industrial empregou mais de 169 mil pessoas nesse ano, 

demonstrando a importância que o setor industrial possuía para a região. A região apresentava 

um percentual médio de 49,25% dos domicílios atendidos pelo sistema de esgoto sanitário, ou 

seja, menos da metade da população da época. Um percentual baixo quando comparado com a 

média do estado, que apresenta 80% dos seus domicílios englobados por esse serviço. 

No ano de 1996, por sua vez, a região teve uma diminuição de 11,38% no número de 

empregos formais no setor industrial em relação ao ano de 1991, decaindo de 169.702 mil 

para 150.373 mil.  Já o número de empregos formais na agropecuária teve um crescimento de 

225,62% no mesmo período, aumentando de 1.834 mil para 5.972 mil, como pode ser 

observado na tabela 06, revelando um aumento da importância da agropecuária nessa região 

que era demarcada de forma majoritária pelas atividades industriais.  

O número de empregos formais na indústria continuou a decair entre 1996 e 2000, 

embora a queda nesse período tenha sido menor que o período anterior, decaindo apenas 

4,16%. Os empregos formais do setor agropecuário também apresentaram uma queda neste 

período, diminuindo 0,68%. Em compensação, a indústria e a agropecuária regional 

adicionaram, juntas, no PIB da região 6373.48 milhões de reais. Além disso, em 2000, a 

região possuía 63,26% dos seus domicílios com rede de esgoto, caracterizando um aumento 

de 14.01% quando comparado com o ano de 1991, embora ainda se encontrasse abaixo da 

média estadual. O IDH médio da região também aumentou em relação ao ano de 1991 e 

passou de “muito baixo” para “baixo” (entre 0,500 e 0,599), permitindo inferir um 

desenvolvimento humano acontecendo em conjunto com o crescimento econômico regional, 

embora ainda estivesse abaixo do IDH estadual, que na mesma época era enquadrado como 

“alto” (entre 0,700 – 0,799). 

Já entre 2000 e 2004, a região teve um aumento de mais de 10 milhões de reais no PIB 

regional, representando um aumento de 49,36% . A região também contou com um acréscimo 

de 4,924 bilhões no índice Valor Adicionado da indústria e 127,98 milhões no índice Valor 

Adicionado da agropecuária, marcando um aumento de 78,36% e 142,25%, respectivamente. 

Além disso, houve um aumento de 22,858 mil pessoas trabalhando formalmente nesses dois 

setores.  

Entre 2004 e 2010, a região passou por um grande crescimento econômico refletido 

pelo aumento de 95.04% no seu PIB. Esse aumento foi ocasionado, entre outras coisas, pelo 

crescimento total de 7517,14 milhões de reais do Valor Adicionado da indústria e da 
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agropecuária no mesmo período, sendo grande parte desse aumento proveniente das 

indústrias. Esse período também foi marcado por um aumento de 61 mil empregos formais no 

setor industrial e 609 empregos formais nas atividades de agropecuária. O IDH médio da 

região também aumentou em comparação com o ano 2000, passando a caracterizar-se como 

“alto” (entre 0,700 – 0,799), igualando-se à mesma categoria do IDH estadual. Em 

contrapartida, o nível de atendimento do esgoto sanitário regional aumentou apenas 2,89% ao 

longo de 6 anos, uma tendência também observada no âmbito estadual. 

Ao comparar o Total de Despesas Municipais – Gestão Ambiental do ano de 2004 

para o ano de 2010 para a região de estudo, observamos um aumento de 59,79%. Contudo, a 

parcela desses gastos em relação ao PIB da região é extremamente baixa, sendo 

aproximadamente 0,08% para o ano de 2004 e 0,09% para o ano de 2010. A ausência de 

dados para os anos 1986, 1991, 1996, 2000, 2004 e 2015 impossibilita avaliar se o fenômeno 

é um caso isolado ou se há de fato um aumento significativo da preocupação municipal com 

as questões ambientais da região entre 2004 e 2010.  

Para o ano 2015, os índices socioeconômicos ainda não foram disponibilizados pelo 

IBGE e/ou SEADE, impossibilitando uma comparação entre ele e os anos anteriores.  

A média da taxa de crescimento geométrico anual da população, embora continue 

positiva, diminuiu ao longo dos anos, sendo de 3,95% no período entre 1980/1991, 3,60% 

entre 1991/2000, 1,85% entre 2000/2010 e 1,36% entre 2010/2016, ou seja, houve um 

decréscimo de 8,86%, 48,6% e de 26,48%, entre os períodos, respectivamente. Por outro lado, 

a média de crescimento da região se apresentou consideravelmente acima da média de 

crescimento do estado para os períodos entre 1980 e 2000 (Tabela 7).  

Tabela 7 – Média da taxa Geométrico de Crescimento Anual da população para a 

região de estudo e para o estado de São Paulo nos períodos 1980/1991, 1991/2000, 2000/2010 

e 2010/2016 

 
Fonte: SEADE 

 

Os valores individuais dos índices socioeconômicos, referentes à cada um dos 

municípios englobados na região de estudo, podem ser observados  nos anexos 5, 6, 7, 8 e 9.  

Em resumo, os dados obtidos nessa secção demonstraram que: 

Crescimento	geométrico	anual	da	população	(%	a.a)
1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2016

Região 3,95 3,60 1,85 1,36
Estado	de	São	Paulo 2,12 1,62 1,09 0,85
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• Embora haja uma queda na média da taxa geométrica do crescimento anual ao 

longo dos últimos 29 anos, o crescimento populacional na região continua 

positivo e acima da média do estado. 

• O IDH regional foi de muito baixo à alto em um período de 19 anos, 

alcançando a mesma categoria do IDH estadual em 2015.  

• Entre 1991 e 2000, os empregos formais na indústria decresceram, voltado a 

aumentar entre 2000 e 2010.  

• Há um aumento contínuo no valor adicionado desse setor entre 2000 e 2010. 

• Os empregos formais na agropecuária tiveram crescimento positivo em todos 

os anos, mas teve crescimento marcante entre 1991 e 1996   

• O valor adicionado da agropecuária aumentou continuamente entre 2000 e 

2010, mas teve aumento marcante entre 2000 e 2004. 

• O PIB regional teve um aumento de quase 50% entre 2000 e 2004  e de 95% 

entre 2004 e 2010. 

• Houve uma queda brusca no crescimento médio populacional no período de 

2000/2010, quando comparado com o período de 1991/2000. Contudo, o PIB, 

o IDH, os empregos formais e os valores adicionados dos setores industrias e 

agropecuários continuaram a crescer consideravelmente durante esse mesmo 

intervalo de tempo.  

• O nível de atendimento do sistema de esgoto sanitário cresceu ao longo dos 

anos, mas continua abaixo da média estadual e inferior à 70%. 

• Os gastos municipais com a gestão ambiental aumentaram entre 2004 e 2010, 

embora seu percentual seja irrisório em relação ao PIB regional. 

 

4.2. Mapeamento da região e análise das variações entre classes 

A dinâmica no uso e a cobertura do solo na região de estudo sofreram alterações 

ao longo desses  30 anos, como pode ser observado nos mapas classificados para os anos 

de 1986, 1991, 1996, 2000, 2004, 2010 e 2015 (Figura 2 à Figura 8).  
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Figura 2 – Uso e cobertura do solo na região de estudo no ano de 1986 

 

Figura 3- Uso e cobertura do solo na região de estudo no ano de 1991 
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Figura 4- Uso e cobertura do solo na região de estudo no ano de 1996 

 

Figura 5- Uso e cobertura do solo na região de estudo no ano de 2000 
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Figura 6- Uso e cobertura do solo na região de estudo no ano de 2004 

 

Figura 7- Uso e cobertura do solo na região de estudo no ano de 2010 
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Figura 8- Uso e cobertura do solo na região de estudo no ano de 2015 

 

Essas alterações ficam bem evidenciadas ao analisarmos a distribuição das 

categorias de uso e cobertura do solo em relação à área total da região de estudo entre 

1986 e 2015 (Tabela 4).  

Tabela 4- Distribuição das classes em áreas e suas porcentagens em relação à área 

total. 

 
*Diferença existente entre os anos, onde números negativos representam a perda 

da classe em 2015 em relação à 1986 e os números positivos representam o ganho em 

2015 em relação à 1986 

 

Área	(em	ha)* Percentual*
Classes
Urbano 31228.66	ha 4.977388889
Floresta 16487.02	ha 2.627788889
Água -1936.82	ha -0.3087

Solo	exposto 2793.93	ha 0.445311111
Agricultura -9517.61	ha -1.516966667
Pastagem -34397.50	ha -5.482455556

Reflorestamento -4767.97	ha -0.759944444
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A área urbana ganhou 31.228,66 hectares, representando uma expansão de quase 

5% entre 1986 e 2015. A cobertura florestal e o solo exposto aumentaram 2,62% e 0,4%, 

significando um aumento de 16.487,02 ha  e 2.793,03 ha, respectivamente. Por outro lado, 

os corpos d’água diminuíram seu tamanho em 0,3%, ou seja, um decréscimo de 1.936,82 

ha. O mesmo ocorre para as áreas de uso agrosilvopastoril (agricultura, pastagem e 

reflorestamento), onde somadas, tiveram uma diminuição de 48.683,08 ha na sua extensão 

territorial, representando 7,76% em relação à área total da região. 

Além disso, a matriz de transição possibilitou observar a dinâmica existente entre 

os tipos de uso e cobertura do solo presentes na região de estudo entre 1986 e 2015 

(Tabela 5).  

Tabela 5- Matriz de transição entre 1989 e 2015 com o percentual de transição 

entre as classes, onde as linhas demonstram as classes prévia e as colunas demonstram a 

classe resultante. 

 
 

Quando observamos as mudanças ocorridas nesse período, percebemos que as 

áreas utilizadas para atividades de silvicultura em 1986 tiveram 30,26% de sua área 

transformada em floresta, 35,32% em solo exposto e 24,52% em pastagem, em 2015, 

resultando na diminuição de área dessa classe, como analisado em 2015. O solo exposto, 

por sua vez, foi a classe que apresentou maior dinamismo nessa análise, pois, embora 

tenha tido 86,97% de sua área transformada e utilizada para outros fins, teve um ganho de 

104% provenientes de outras classes. Ou seja, houve um aumento relativo de suas áreas ao 

longo do tempo, sendo a maior parte provinda de áreas de reflorestamento.   

O aumento da área territorial da Mata Atlântica na área de estudo, se deve 

majoritariamente à transição de 30,26% do reflorestamento, 15,54% da pastagem, 22,54% 

da agricultura e 24,42% do solo exposto virando floresta.  

A área urbana, por sua vez, teve sua expansão sobre todas as classes, ocorrendo 

principalmente sobre áreas de solo exposto e de uso para atividades agrosilvopastoris.  

Percentual	de	Transição
Urbano Floresta Água Solo	exposto Agricultura Pastagem Reflorestamento

Urbano 83,07 1,78 0,01 3,00 0,32 11,72 0,08
Floresta 2,09 74,80 0,00 9,18 0,19 13,00 0,73
Água 2,00 3,18 66,66 20,47 0,05 7,63 0,00

Solo	exposto 15,10 24,42 0,04 13,00 0,65 45,88 0,88
Agricultura 9,94 22,54 0,14 21,94 3,60 38,69 3,15
Pastagem 9,40 15,54 0,06 13,63 1,53 57,87 1,92

Reflorestamento 3,55 30,26 0,00 35,32 1,01 24,52 5,31
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Entre 1986 e 2015, 20,47% do que era classificado como água se tornou solo 

exposto e 7,63% se tornou área de pastagem. Já a classe pastagem virou floresta, solo 

exposto e aglomeração urbana em 15,54%, 16,63% e 9,40%, respectivamente, durante o 

mesmo período.  

Agricultura teve uma representatividade baixa na região no ano de 2015, onde 

apenas 3,60% da área que antes era designada à agricultura continuou com essa mesma 

função, e só 3,75% das outras classes se transformaram em agricultura entre 1986 e 2015. 

Além disso, essa classe cedeu lugar à floresta, solo exposto e pastagem em 22,54%,  

21,94% e 38,69%, respectivamente, resultando na perda da área territorial da agricultura 

nesse período de tempo.  

 

5. Discussão  

5.1. Dinâmica de uso e ocupação do solo na região de estudo, de forma geral, e sua 

relação com os índices socioeconômicos, políticas públicas e incentivos 

governamentais  

Com base nos mapas classificados e na matriz de transição gerada para os anos de 

1986 e 2015, é possível observar que houve um aumento de áreas urbanas durante esse 

período. Esse cenário de expansão urbana da região, seja com a construção de moradias, polos 

indústrias e/ou infraestruturas ligadas às atividades agropecuárias, ocorre principalmente nas 

áreas consideradas rurais da região que possuíam funções de pastagem, cultivo de madeira ou 

agrícola. Isso corrobora com os estudos de Whately e Cunha (2007), que identificaram a 

expansão das áreas urbanas do Sistema Cantareira ocorrendo em 82% sobre áreas de 

pastagem e reflorestamento entre os anos de 1989 e 2003.  

Esse aumento na urbanização pode estar relacionado com a importância econômica 

bem como com o desenvolvimento social, que a região apresenta, corroborando o esperado, 

segundo a literatura (Baeninger, 2004; Baeninger, 2010; Bogus e Veras, 1991; Caiado e 

Santos, 2001; Fileni, 2004; Coronel et al., 2014; Nitsch, 1991; Ometto et al., 1995; Baltar, 

2016). Essa relação pode ser observada através do PIB regional que representa uma parcela 

significativa do PIB estadual e dos valores adicionados pela indústria e pela agricultura ao 

longo dos anos. A atividade agropastoril, por exemplo, embora não seja o forte da região de 

estudo, se demonstrou em crescimento tanto em relação ao valor adicionado no PIB regional 

quanto no número de empregos fornecidos para a população local. Entre 1991 e 1996, a 

agropecuária contou com um aumento de mais de 225% no número de empregos formais, 
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ocasionado possivelmente à primeira renegociação das dívidas agrícolas com o governo 

federal, autorizada pela lei federal nº 9138/1995. Já o acréscimo de mais de 142% no seu 

valor adicionado, entre 2000 e 2004, pode ser explicado, não só, mas também, pelos 

incentivos governamentais à silvicultura, com a criação do Programa Nacional de Florestas 

(PNF), e pela a nova expansão da cana-de-açúcar para produção de etanol, resultado do 

programa Pró-Álcool, ocorridos nesse período. Esse aumento no valor adicionado foi um dos 

motivos pelo incremento de quase 100% no PIB regional nesse mesmo período. 

Por outro lado, entre 1986 e 2015 existiram algumas flutuações que devem ser levadas 

em conta na análise socioeconômica da área. Por exemplo, o decréscimo de empregos no 

setor industrial observado entre 1996 e 2000 pode estar relacionado com o decrescimento da 

taxa de crescimento econômico do Brasil, entre 1996 e 1997, e com a ínfima expansão 

econômica do país entre 1998 e 1999, fatores que podem ter atingindo o setor industrial da 

região (Giambiagi e Moreira, 1999).  Como resultado, o aumento no desemprego nesse 

período na região de estudo pode ter levado ao dinamismo existente entre as regiões do 

interior paulista, como Baeninger (2004) explica, refletindo na diminuição da taxa média de 

crescimento populacional anual nos anos seguintes. Contudo, isso não impediu que a região 

tenha aumentado seu desenvolvimento humano ao longo dos anos, uma vez que o IDH médio 

regional aumentou de forma satisfatória ao longos dos anos, mostrando que os parâmetros de 

longevidade, educação e renda dos municípios também aumentaram nesse período. Por outro 

lado, vale questionar até onde o índice IDH mostra de fato o andamento do desenvolvimento 

humano da população local, uma vez que não leva em conta parâmetros como o saneamento 

básico, já que os municípios regionais ainda possuem uma grande parcela de sua população 

desprovida de tratamento de esgoto. Segundo Whately e Cunha (2007), a urbanização em 

2006 ainda não era considerada intensa o suficiente para comprometer de forma definitiva a 

qualidade dos corpos d’água do Sistema Cantareira.  Porém, a urbanização continua a crescer 

e de forma não planejada, uma vez que a taxa de crescimento anual média continua positiva e 

mais de 30% da população ainda não está coberta pelo serviço de esgoto sanitário, fazendo 

com que haja uma preocupação com as questões ambientais. Possivelmente, motivo pelo qual 

houve um aumento nos gastos regionais com preservação e conservação ambiental, controle 

ambiental, recuperação de áreas degradadas, recursos hídricos e meteorologia, observados no 

total de despesas com gestão ambiental, em 2010. 

É importante ressaltar que mesmo com uma queda brusca na taxa média do 

crescimento populacional no período de 2000/2010, em relação ao período anterior, o PIB, o 
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IDH, os empregos formais e os valores adicionados continuaram a crescer durante esse 

mesmo intervalo de tempo, contrariando o esperado de que o aumento dos fatores 

socioeconômicos levaria à um crescimento populacional de forma equivalente. Isso 

demonstra que existem outros elementos que podem estar relacionados com a dinâmica de 

uso e ocupação do solo da região e que não foram abordados neste trabalho. Por exemplo, 

como a proximidade geográfica com áreas de maior concentração populacional e industrial, 

como Campinas e São Paulo, por exemplo, pode ter influenciado no padrão de urbanização, 

processos migratórios e crescimento populacional da região (Fileni, 2004; Baeninger, 2005). 

Todos esses fatores demonstram como a urbanização e o crescimento econômico da 

região estão intimamente interligados. Porém, o aumento econômico proveniente do setor 

agropecuário demonstrado na análise de índices, não apoia a diminuição da área utilizada para 

atividades de agricultura, pastagem e silvicultura observada através da classificação dos 

mapas. Isso pode ser explicado pela existência de diferentes uso e ocupação do solo dentro 

dessas categorias, incluindo as diferentes fases de crescimento e a preparação do solo. Dessa 

forma, é possível que a classificação tenha sido enviesada para a classificação dessas fases 

periódicas em outras categorias.  

No tocante à diminuição na área dos corpos d’água, esse fato pode ser explicada pelo 

período de estiagem que a região passou entre 2001 e 2002, seguida de uma “crise hídrica” 

entre 2014 e 2015, que levou à um impacto negativo à disponibilidade hídrica da região. 

Outro efeito desse período de seca são os focos de queimadas que geram uma exposição do 

solo. Essa relação pode ser observada no dinamismo que a classe solo exposto apresenta, 

abrindo caminhos para a transformação dessas áreas em  outras categorias (Marengo e Alves, 

2015). 

Houve também um aumento de áreas florestadas ao mesmo tempo que houve uma 

diminuição das áreas de reflorestamento, agricultura e pastagem. Isso corrobora com o 

esperado, uma vez que entre 1990 e 2000, segundo Ehlers (2007), cerca de 204 municípios 

paulistas aumentaram sua área florestal entre essas décadas, esse aumento está diretamente 

ligado ao cumprimento da legislação, decorrente de uma fiscalização mais rigorosa, e retração 

das atividades agropecuárias, permitindo uma regeneração natural dos fragmentos. Essa 

afirmação pode ser apoiada através desse estudo, ao analisarmos que a preocupação em 

estabelecer limites para a ocupação do solo e para o uso dos recursos naturais já vem sendo 

adereçada nas politicas públicas desde 1934. Além disso, a políticas públicas relacionadas à 

conservação ambiental ainda estão sendo implementadas, onde boa parte destas só foi criada 
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após os anos 2000. Por outro lado, embora Mello-Théry e Correia (2009) tenha evidenciado 

uma diminuição de mais de 1,4 milhões de metros quadrados na Serra da Cantareira, entre 

2005 e 2008, houveram outras regiões que tiveram suas áreas florestais recuperadas, 

resultando no aumento encontrado neste estudo. Além disso, sabe-se que para serem de fato 

efetivas, as políticas ambientais implantadas devem se articular com as politicas públicas de 

outros setores, como habitação, esgoto e transporte, além de coibir a desvalorização dos 

aspectos ambientais. Dessa forma, podemos compreender que mesmo com o aumento 

florestal de forma geral, sabe-se que existem muita áreas de florestas que sofrem com 

pressões urbanas e conflito de interesse  (Mello-Théry e Correia, 2009). Dessa forma, é 

possível dizer que a fiscalização e articulação entre politicas públicas tenham uma relação de 

causa-efeito mais direta com a dinâmica no uso e cobertura do solo de áreas florestadas do 

que a simples existência de politicas publicas ambientais voltadas para este fim. 
 

6. Conclusões 

Podemos concluir que a expansão urbana na região de estudo está intimamente ligada 

com o crescimento socioeconômico da população que, por sua vez, tem um relação direta com 

o valor adicionado e as possibilidades de empregos geradas pelas atividades rurais e industrias 

da região.  

Além disso, houve um aumento na proporção de Mata Atlântica naquela região que 

pode ser explicada por uma fiscalização mais rigorosa, um aumento nas despesas municipais 

direcionadas à gestão ambiental e retração de atividades agropecuárias.  

Vale lembrar que a falta de dados fornecidos pelos órgãos federais, estaduais e/ou 

municipais, bem como a ausência de imagens de alta resolução, somada a periodicidade longa 

dos censos, foram algumas das limitações desse trabalho. Esses fatores dificultam os estudos 

históricos sobre áreas geográficas brasileiras, incluindo a nossa área de estudo.  

Para trabalhos futuros, é recomendado que seja feita uma análise das mudanças no uso 

e ocupação do solo para as APPs locais, previstas no Código Florestal Brasileiro. Além disso, 

é importante que também se analise os vetores de pressão positiva que contribuem para a 

proteção dessa área de estudo, como por exemplo, presença de Unidades de Conservação, 

diretrizes e restrições do plano diretor dos municípios, presença de áreas privadas que buscam 

o uso adequado dos recursos naturais, presença de Reserva Legal e o desenvolvimento do 

ecoturismo regional.  
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8. Apêndices e Anexos  

Anexo 1 – Sistematização cronológica das legislações ambiental e programas de governo 

aplicáveis à área de estudo que podem ter influência direta ou indireta nas mudanças no 

uso e ocupação do solo da região. 

  
 

Federal	
(número	e	ano,	em	ordem	cronológica)
Decreto Federal nº 23.793/34 Código Florestal Brasileiro
Lei Federal nº 4.471 (1965) Código Florestal Brasileiro
Decreto-Lei nº 289 (1967) Criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal  
Ddecreto Federal 76593(1975) Criação do Programa Pró-Álcool
Lei Federal nº 6.766 (1978) Parcelamento do solo para fins urbanos
Lei Federal nº 6.803 (1980) Zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição
Decreto Federal 86146/81 Criação do Programa Pró-Varzea
Lei Federal nº 6.938 (1981) Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA)
Lei Federal 6.902 (1981) Trata sobre criação de Áreas de Proteção Ambiental (APAs)
Resolução CONAMA nº 001 (1986) Implementação da Avaliação de Imapcto Ambiental como instrumento da PNMA
Constituição Federal (1988)  Artigos 170, 174, 187, 186 e 220 (diretrizes para políticas públicas ambientais)
Constituição Federal (1988) Artigos 22, 23, 24, 25, e 225 (Meio ambiente)
Decreto Federal nº 99.274 (1990) Regula a PNMA 

Decreto Federal nº 750 (1993) Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios
avançados e médio de regeneração da Mata Atlântica

Resolução CONAMA nº 001 (1994) Regula o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios
avançados e médio de regeneração da Mata Atlântica no Estado de São Paulo 

Lei Federal nº 9.433 (1997) Política Nacional dos Recursos Hídricos
Lei Federal nº 9.605 (1998) Lei de crimes ambientais
Lei Federal 9.984 (2000) Criação da Agência Nacional das Águas - ANA
Lei Federal nº 9.985 (2000) Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
Resolução nº 16 CNRH (2001) Estabelece critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos
Decreto Federal nº 4340 (2002) Regulamenta a SNUC

Resolução CONAMA nº 302 (2002) Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Ára de Preservação Permanente (APP)
de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno

Resolução CONAMA nº 303 (2002) Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Ára de Preservação Permanente

Resolução CONAMA nº 357 (2005) Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquandramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes

Resolução CONAMA nº 369 (2006) Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesee social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP 

Lei Federal nº 11.284 (2006) Lei de gestão de florestas públicas - dispõem sobre a utilização e exploração da vegetação
nativa do bioma Mata Atlântica 

Lei Federal nº 11.445 (2007) Lei do saneamento básico - estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico 
Lei Federal 4.252 (2010) Programa Produtor de Água
Decreto 7.484 (2011) Programa Produtor de Água

Resolução nº 141 CNRH (2012)
Estabelece critérios e diretrizes para implementação dos intrumentos de outorga e direito e
uso de recursos hídricos e de enquandramento dos corpos da água em classes, segundo os
usos preponderantes, em rios intermitentes e efêmeros 

Resolução nº 145 CNRH (2012) Estabelece diretrizes para elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias
hidrográficas 

Lei 12.651 (2012) Novo Código Florestal 
Estadual Assunto
(número	e	ano,	em	ordem	cronológica)

Lei 898 (1975)
Disciplina o uso do solo para proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e
demais recursos hídricos de interesse da RMSP

Lei Estadual nº 1.172 (1976) Proteção aos manancias

Decreto Estadual nº 8.468 (1976) Delimita as áreas de proteção relativas aos mananciais, cursos e reservatórios de água e
estabelece normas de de restrição de uso em tais áreas 

Constituição do estado de São Paulo (1989) Artigos 191 à 204 (Meio ambiente, recursos naturais e saneamento)
Lei Estadual nº 7.663 (1991) Estabelece normas de orientação à Politica Estadual de Recursos Hidricos
Lei Estadual nº 9.034 (1994) Dispoem sobre o Plano Estadual de Recursos Hidricos

Lei Estadual nº 9.866 (1997) Dispoem sobre diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidragráficas
dos mananciais de interesse do estado de São Paulo

Lei Estadual 10.11 (1998) Posiciona o Sistema Cantareira como parte das APAs
Portaria DAEE nº 1.213 (2004) Nova outorga do Sistema Cantareira

Assunto
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Anexo 2 – Comparação entre os limites previstos para as APPs de margem de rio e do 

entorno de reservatórios artificiais. 

 Lei Federal 

4.771/65* 

Lei Federal 

12.651/12** 

Definição da largura mínima 

para preservação permanente 

Desde o seu nível 

mais alto em faixa 

marginal 

Desde a borda da calha do 

leito regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPs 

Rios <10m 30 metros  30 metros  

Rios entre 10m e 50m 50 metros  50 metros  

Rios entre 50m e 

200m 

100 metros  100 metros  

Rios entre 200m e 

600m 

200 metros  200 metros  

Rios > 600m 500 metros  500 metros  

Entorno de 

reservatórios d’água 

artificiais decorrentes 

do represamento de 

cursos d’água naturais 

Faixa definida na 

licença ambiental do 

empreendimento 

Faixa definida na licença 

ambiental do 

empreendimento 

*Permite intervenção e supressão autorizada apenas em caso de utilidade pública e 

interesse social 

**Permite intervenção e supressão autorizada apenas em caso de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental
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Anexo 3- Análise dos índices socioeconômicos (Valor adicionado bruto da agropecuária; Valor adicionado bruto da indústria; PIB; 

Empregos formais da indústria e Empregos formais da agropecuária) para entender a dinâmica de uso e ocupação do solo da região de estudo. Na 

tabela abaixo é possível observar a descrição, disponibilidade anual, justificativa de escolha, tipo de tratamento utilizado em cada um dos índices, 

bem como suas fontes de pesquisa.  

 

Índices Descrição
Anos disponíveis para os 

municípios e estado de São 
Paulo

Justificativa e tipo de cálculo Fonte

A ausência de dados municipais para o ano de 1986, 1991, 1996 e 
2015 se deve ao fato do IBGE só ter o índice à nível municipal 

disponível entre 1999 e 2013.
Foi somado o valor bruto do VA 

A ausência de dados municipais para o ano de 1986, 1991, 1996 e 
2015 se deve ao fato do IBGE só ter o índice à nível municipal  

disponível entre 1999 e 2013.
Foi somado o valor bruto do VA 

Total de bens e serviços produzidos pelas 
unidades produtoras 

A ausência de dados municipais para o ano de 1986, 1991, 1996 e 
2015 se deve ao fato do IBGE só ter o índice à nível municipal  

disponível entre 1999 e 2010.

(soma dos valores adicionados acrescida de 
impostos) Foi somado o valor bruto 

A ausência de dados municipais para o ano de 1986 e 2015 se 
deve ao fato do SEADE só ter o índice à  nível municipal 

disponível entre 1991 e 2010
O crescimento percentual foi calculada com base no número de 
empregos formais da  agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca e aquicultura dos municípios da região para os anos de 

1991, 1996, 2000, 2004 e 2010

A ausência de dados municipais para o ano de 1986 e 2015 se 
deve ao fato do SEADE só ter o índice disponível à  nível 

municipal entre 1991 e 2010

O crescimento percentual foi calculada com base no número de 
empregos formais da  indústria dos municípios da região para os 

anos de 1991, 1996, 2000, 2004 e 2010

Empregos Formais da 
agricultura, pecuária, 

produção florestal, 
pesca e aquicultura

Número de empregos formais da região na 
exploração ordenada dos recursos naturais 
vegetais e animais em ambiente natural e 

protegido, bem como no cultivo de animais e 
produtos do meio aquático, cultivo de produtos 
agrícolas e criação de animais geneticamente 
modificados, durante um período de tempo.

1991,1996, 2000, 2004 e 
2010 SEADE

Produto Interno Bruto 2000, 2004 e 2010 IBGE

Empregos Formais da 
indústria 

Números de empregos formais da região nas 
indústrias extrativistas, de transformação, de 
eletricidade e gás, de água, de esgoto e de 

atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação, durante um período de 

tempo.

1991,1996, 2000, 2004 e 
2010 SEADE

Valor Adicionado 
Bruto da agropecuária

Valor que as atividades agropecuárias agregam 
aos bens e serviços consumidos no seus 
processo produtivo, a preços correntes. 

2000, 2004 e 2010 IBGE

Valor Adicionado 
Bruto da indústria

Valor que as atividades do setor industrial 
agregam aos bens e serviços consumidos no 
seus processo produtivo, a preços correntes.

2000, 2004 e 2010 IBGE
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Anexo 4-  Análise dos índices socioeconômicos (Taxa de crescimento anual da população; IDH e Nível de atendimento do esgoto 

sanitário) para entender a dinâmica de uso e ocupação do solo da região de estudo. Na tabela abaixo é possível observar a descrição, 

disponibilidade anual, justificativa de escolha, tipo de tratamento utilizado em cada um dos índices, bem como suas fontes de pesquisa. 

 
 

  

Índices Descrição
Anos disponíveis para os 

municípios e estado de São 
Paulo

Justificativa e tipo de cálculo Fonte

A ausência de dados municipais para o ano de 1986, 1996, 2004 e 
2015 se deve ao fato da inexistência desses dados para esses 

anos.
Foi feita um média aritmética

A ausência de dados municipais para os outros anos se deve ao 
fato do SEADE só ter o índice disponível à nível municipal para 

os anos de 1991, 2000 e 2010.
Foi feita uma média aritmética

Devido a falta de informação quanto à população total dos 
municípios para o ano de 1986 ou 1980, foi feita uma média 
aritmética com as taxa geométrica de crescimento anual da 

população disponibilizadas para cada município nos períodos de 
1980/1191, 1991/2000, 2000/2010, 2010/2016

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano

Indicativo de desenvolvimento humano que 
levam consideração as dimensão de 

longevidade, educação e renda.
1991, 2000 e 2010 SEADE 

Percentual de domicílios particulares 
permanentes urbanos atendidos por rede geral 

de esgoto sanitário ou pluvial.
1991, 2000 e 2010 SEADENível de atendimento 

do esgoto sanitário

Crescimento percentual da população em um 
determinado período de tempo.

1980/1991, 1991/2000, 
2000/2010, 2010/2016 SEADE 

Taxa Geométrica de 
Crescimento Anual da 

população



	 40	

 

Anexo 5 – Tabela comparativa entre os valores individuais dos municípios da região de estudo, total da região de estudo e total do estado 

de São Paulo para os índices IDH e PIB 

 
(...) Dado não disponível 

(-) Fenômeno inexistente 

NA  Não se Aplica 

(x)  Dado sigiloso

Municípios IDH PIB	(em	milhoes	de	reais)
1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015 1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015

Arujá (…) 0,524 (…) 0,67 (…) 0,784 (…) (…) (…) (…) 443,48 819,95 2045,7 (…)
Atibaia (…) 0,545 (…) 0,675 (…) 0,765 (…) (…) (…) (…) 719,19 1316,22 3063,03 (…)

Bom	Jesus	dos	Perdões (…) 0,445 (…) 0,617 (…) 0,713 (…) (…) (…) (…) 63,4 117,78 279,04 (…)
Bragança	Paulista (…) 0,553 (…) 0,687 (…) 0,776 (…) (…) (…) (…) 1014,59 1382,65 2770,56 (…)

Caieiras (…) 0,545 (…) 0,687 (…) 0,781 (…) (…) (…) (…) 548,41 909,4 1892,8 (…)
Campo	Limpo	Paulista (…) 0,507 (…) 0,678 (…) 0,769 (…) (…) (…) (…) 390,39 598,66 976,3 (…)
Francisco	Morato (…) 0,444 (…) 0,571 (…) 0,703 (…) (…) (…) (…) 295,96 440,32 970,44 (…)
Franco	da	Rocha (…) 0,494 (…) 0,628 (…) 0,731 (…) (…) (…) (…) 557,81 1428,01 1961,52 (…)

Guarulhos (…) 0,544 (…) 0,678 (…) 0,763 (…) (…) (…) (…) 13293,81 18363,98 37151,62 (…)
Igaratá (…) 0,427 (…) 0,603 (…) 0,711 (…) (…) (…) (…) 29,1 54,21 113,51 (…)

Itaquaquecetuba (…) 0,443 (…) 0,592 (…) 0,714 (…) (…) (…) (…) 993,64 1553,77 3257,91 (…)
Itatiba (…) 0,554 (…) 0,705 (…) 0,778 (…) (…) (…) (…) 1134,98 1824,33 3419,44 (…)
Jarinu (…) 0,446 (…) 0,604 (…) 0,733 (…) (…) (…) (…) 89,98 165,07 426,82 (…)

Joanópolis (…) 0,425 (…) 0,589 (…) 0,699 (…) (…) (…) (…) 36,48 66,15 123,46 (…)
Mairiporã (…) 0,533 (…) 0,682 (…) 0,788 (…) (…) (…) (…) 330,76 569,96 1186,4 (…)
Morungaba (…) 0,513 (…) 0,646 (…) 0,715 (…) (…) (…) (…) 94,76 165,04 329,06 (…)

Nazaré	Paulista (…) 0,407 (…) 0,527 (…) 0,678 (…) (…) (…) (…) 53,25 90,32 206,87 (…)
Piracaia (…) 0,461 (…) 0,62 (…) 0,739 (…) (…) (…) (…) 95,3 153,23 288,74 (…)

Santa	Isabel (…) 0,456 (…) 0,628 (…) 0,738 (…) (…) (…) (…) 232,71 375,76 758,28 (…)
Tuiuti (…) 0,391 (…) 0,604 (…) 0,728 (…) (…) (…) (…) 16,3 31,57 67,47 (…)
Vargem (…) 0,428 (…) 0,596 (…) 0,699 (…) (…) (…) (…) 19,57 32,92 73,89 (…)

Várzea	Paulista (…) 0,477 (…) 0,646 (…) 0,759 (…) (…) (…) (…) 526,57 877,43 1613,89 (…)
TOTAL	DA	REGIÃO (…) 0,480 (…) 0,571 (…) 0,739 (…) (…) (…) (…) 20980,44 31336,73 61118,89 (…)

São	Paulo (…) 0,578 (…) 0,702 (…) 0,783 (…) (…) (…) (…) 424161,31 643487,49 1247595,93 (…)



Anexo 6 – Tabela comparativa entre os valores individuais dos municípios da região de estudo, total da região de estudo e total do estado 

de São Paulo para os índices População Total e Taxa Geométrica de Crescimento anual 

 
(...) Dado não disponível 

(-) Fenômeno inexistente 

NA  Não se Aplica 

(x)  Dado sigiloso 

Municípios População Total Taxa Geométrica Crescimento Annual
1986 1991 1996 2000 2007 2010 2016 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2016

Arujá (…) 37622 50673 59185 72713 74905 85199 7,20 5,26 2,41 1,93
Atibaia (…) 86336 86336 111300 119166 126603 138449 3,70 2,92 1,31 1,05

Bom Jesus dos Perdões (…) 9854 10844 13313 16211 19708 23530 3,01 3,45 4,00 2,32
Bragança Paulista (…) 108980 109327 125031 136286 146744 162435 2,36 2,58 1,62 1,24

Caieiras (…) 39069 57405 71221 81163 86529 97016 4,08 6,92 2,01 1,60
Campo Limpo Paulista (…) 45387 52043 63724 69810 74074 81693 6,86 3,92 1,54 1,19

Francisco Morato (…) 83885 105954 133738 146634 154472 169942 10,27 5,49 1,48 1,23
Franco da Rocha (…) 85535 94054 108122 121451 131604 147650 4,85 2,7 1,99 1,56

Guarulhos (…) 787866 967048 1072717 1236192 1221979 1337087 3,60 3,54 1,33 1,06
Igaratá (…) 6292 6053 8292 8537 8831 9397 3,37 3,14 0,65 0,55

Itaquaquecetuba (…) 164957 227592 272942 334914 321,77 356774 7,67 5,86 1,69 1,46
Itatiba (…) 61645 71198 81197 91479 101471 114912 3,62 3,15 2,26 1,67
Jarinu (…) 10878 12380 17041 20606 23847 28012 5,24 5,15 3,43 2,46

Joanópolis (…) 8186 9149 10409 10671 11768 12837 0,50 2,69 1,25 0,81
Mairiporã (…) 39937 49616 60111 71754 80956 405740 3,44 4,67 3,04 2,15

Morungaba (…) 8210 9597 9911 12007 11769 13085 2,10 2,14 1,74 1,27
Nazaré Paulista (…) 11671 11881 14410 14613 16414 17959 3,00 2,42 1,32 1,23

Piracaia (…) 18999 20046 23347 22335 25116 26841 3,03 2,29 0,75 0,47
Santa Isabel (…) 37975 41129 43740 44817 50453 55476 2,47 1,62 1,44 0,94

Tuiuti (…) 0 4615 4956 5749 5930 6612 NA 2,16 1,81 1,11
Vargem (…) 0 6103 6975 6883 8801 10000 NA 3,86 2,37 1,37

Várzea Paulista (…) 68921 77872 92800 100411 107089 117772 6,67 3,47 1,46 1,30
TOTAL DA REGIÃO (…) 1337087 2080915 2404482 2744402 2489063 3418418 3,95 3,60 1,85 1,36

São Paulo (…) 31587149 34119110 34 592 851 39 827 570 41.262.199 44.749.699 2,12 1,62 1,09 0,85
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Anexo 7 – Tabela comparativa entre os Valores individuais dos municípios da região de estudo, total da região de estudo e total do estado 

de São Paulo para os índices Valor Adicionado Bruto – Indústria e Valor Adicionado Bruto – Agropecuária 

 
(...) Dado não disponível 

(-) Fenômeno inexistente 

NA  Não se Aplica 

(x)  Dado sigiloso  

 

 

Municípios Valor	Adicionado	Bruto	Indústria Valor	Adicionado	Bruto	Agropecuária
1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015 1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015

Arujá (…) (…) (…) 169.272221 356.900732 812.618149 (…) (…) (…) (…) 3.050643 7.621545 4.05192 (…)
Atibaia (…) (…) (…) 135.084083 333.738402 967.557163 (…) (…) (…) (…) 27.976155 64.116492 52.535014 (…)

Bom	Jesus	dos	Perdões (…) (…) (…) 18.814775 39.098547 88.360923 (…) (…) (…) (…) 1.649942 4.266488 5.030438 (…)
Bragança	Paulista (…) (…) (…) 296.761817 394.94913 774.860477 (…) (…) (…) (…) 11.107849 26.732292 45.92079 (…)

Caieiras (…) (…) (…) 227.668016 402.94304 640.91472 (…) (…) (…) (…) 0.772101 1.07266 13.625013 (…)
Campo	Limpo	Paulista (…) (…) (…) 139.246383 238.439048 299.347972 (…) (…) (…) (…) 0.323196 0.548205 1.184396 (…)
Francisco	Morato (…) (…) (…) 56.866752 79.716498 150.382542 (…) (…) (…) (…) 0.076946 0.062641 0.030365 (…)
Franco	da	Rocha (…) (…) (…) 216.184829 766.440241 848.674757 (…) (…) (…) (…) 6.069645 15.368401 7.790545 (…)

Guarulhos (…) (…) (…) 3940.65888 6435.9068 9841.76437 (…) (…) (…) (…) 2.97082 7.665342 5.147567 (…)
Igaratá (…) (…) (…) 5.122475 9.907948 18.2943 (…) (…) (…) (…) 0.929251 6.123828 11.716135 (…)

Itaquaquecetuba (…) (…) (…) 298.545003 549.004369 1112.94776 (…) (…) (…) (…) 2.911625 7.154822 4.285786 (…)
Itatiba (…) (…) (…) 368.336739 771.112723 1523.34342 (…) (…) (…) (…) 8.416243 19.130906 27.788914 (…)
Jarinu (…) (…) (…) 13.413465 32.247884 106.164211 (…) (…) (…) (…) 5.629207 10.651788 12.888999 (…)

Joanópolis (…) (…) (…) 4.891111 14.093792 24.412449 (…) (…) (…) (…) 4.603176 7.440106 12.483805 (…)
Mairiporã (…) (…) (…) 71.683029 153.978145 360.785885 (…) (…) (…) (…) 0.302626 0.353676 0.326871 (…)
Morungaba (…) (…) (…) 27.027879 59.243988 142.667401 (…) (…) (…) (…) 1.839018 7.404158 12.52039 (…)

Nazaré	Paulista (…) (…) (…) 9.579189 22.517261 58.994154 (…) (…) (…) (…) 1.887649 5.344772 16.483677 (…)
Piracaia (…) (…) (…) 20.843405 35.076249 64.665819 (…) (…) (…) (…) 3.513447 13.029691 24.496869 (…)

Santa	Isabel (…) (…) (…) 64.985764 129.436308 149.262399 (…) (…) (…) (…) 1.502247 3.392005 4.673119 (…)
Tuiuti (…) (…) (…) 1.685233 7.367562 18.102226 (…) (…) (…) (…) 3.18241 6.607809 12.443845 (…)
Vargem (…) (…) (…) 3.673203 4.761398 10.089341 (…) (…) (…) (…) 1.127304 3.473413 5.691968 (…)

Várzea	Paulista (…) (…) (…) 193.170428 370.630501 646.70672 (…) (…) (…) (…) 0.124704 0.39808 0.579541 (…)
TOTAL	DA	REGIÃO (…) (…) (…) 6283.51468 11207.5106 18660.9172 (…) (…) (…) (…) 89.966204 217.95912 281.695967 (…)

São	Paulo (…) (…) (…) 113036.215 181997.998 301453.339 (…) (…) (…) (…) 4905.43237 11705.6035 19398.3845 (…)
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Anexo 8 – Tabela comparativa entre os valores individuais dos municípios da região de estudo, total da região de estudo e total do estado 

de São Paulo para os índices Empregos Formais – Indústria e Empregos Formais – Agropecuária 

 
(...) Dado não disponível 

(-) Fenômeno inexistente 

NA  Não se Aplica 

(x)  Dado sigiloso 

 

 

Municípios Empregos Formais - Indústria Empregos	Formais	-	Agropecuária
1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015 1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015

Arujá (…) 4271 3640 3635 5014 9274 (…) (…) 21 74 120 131 180 (…)
Atibaia (…) 3390 4296 4119 5687 10310 (…) (…) 304 1810 1921 2049 2181 (…)

Bom	Jesus	dos	Perdões (…) 826 757 1024 1417 1886 (…) (…) 2 48 48 55 72 (…)
Bragança	Paulista (…) 5721 6865 6840 8526 10839 (…) (…) 529 1044 1087 1220 1577 (…)

Caieiras (…) 4845 4443 4993 5397 6545 (…) (…) 13 19 13 9 65 (…)
Campo	Limpo	Paulista (…) 4711 4043 1755 5575 5885 (…) (…) 5 37 69 78 86 (…)
Francisco	Morato (…) 200 156 205 176 295 (…) (…) 2 3 - - x (…)
Franco	da	Rocha (…) 2391 2381 2324 2463 4637 (…) (…) 1 19 2 15 19 (…)

Guarulhos (…) 107311 86626 84738 92700 119231 (…) (…) 200 72 112 97 114 (…)
Igaratá (…) 115 165 341 244 245 (…) (…) 5 115 123 101 111 (…)

Itaquaquecetuba (…) 13052 13235 12529 13022 18299 (…) (…) 26 228 73 87 112 (…)
Itatiba (…) 7868 6936 8066 10613 14954 (…) (…) 520 815 696 663 608 (…)
Jarinu (…) 420 424 480 785 3073 (…) (…) 29 205 282 253 338 (…)

Joanópolis (…) 253 284 426 553 587 (…) (…) 33 131 163 200 117 (…)
Mairiporã (…) 2119 1569 2270 2109 4216 (…) (…) 24 35 33 48 56 (…)
Morungaba (…) 1212 2568 1381 2457 3117 (…) (…) 53 246 304 222 273 (…)

Nazaré	Paulista (…) 73 152 153 266 766 (…) (…) 25 373 63 35 106 (…)
Piracaia (…) 2123 876 611 964 1167 (…) (…) 8 327 314 373 216 (…)

Santa	Isabel (…) 4210 3287 3007 2383 2945 (…) (…) 17 234 347 409 355 (…)
Tuiuti (…) NA 1 15 28 56 (…) (…) NA 98 117 85 163 (…)
Vargem (…) NA 40 249 231 269 (…) (…) NA 23 21 30 47 (…)

Várzea	Paulista (…) 4591 5633 4979 6112 9155 (…) (…) 17 16 23 47 20 (…)
TOTAL	DA	REGIÃO (…) 169702 150373 144140 166722 227751 (…) (…) 1834 5972 5931 6207 6816 (…)

São	Paulo (…) 2429172 2099045 1934567 2211227 2757559 (…) (…) 129438 308335 312872 342587 329399 (…)



	 45	

 Anexo 9 - Valores individuais dos municípios, total da região e total do estado de São Paulo para os índices Total de Despesa Municipal-

Gestão Ambiental e Nível de acesso – Esgoto Sanitário 

 
(...) Dado não disponível 

(-) Fenômeno inexistente 

NA  Não se Aplica 

(x)  Dado sigiloso 

Total	Despesa	Municipal	-	Gestão	Ambiental Nível	de	acesso	-	Esgoto	Sanitário	(%)
Municípios 1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015 1986 1991 1996 2000 2004 2010 2015

Arujá (…) (…) (…) (…) (-) (-) (…) (…) (-) (…) 28,15 (…) 58,3 (…)
Atibaia (…) (…) (…) (…) 18.606 (-) (…) (…) 40,93 (…) 55,31 (…) 56,82 (…)

Bom	Jesus	dos	Perdões (…) (…) (…) (…) 278.145 536.255 (…) (…) 58,43 (…) 88,57 (…) 84,31 (…)
Bragança	Paulista (…) (…) (…) (…) (...) 116.378 (…) (…) 78,85 (…) 84,54 (…) 81,24 (…)

Caieiras (…) (…) (…) (…) 3.116 105.486 (…) (…) 73,62 (…) 71,56 (…) 86,5 (…)
Campo	Limpo	Paulista (…) (…) (…) (…) (-) 182.604 (…) (…) 57,22 (…) 65,75 (…) 65,11 (…)
Francisco	Morato (…) (…) (…) (…) (...) 44.471 (…) (…) 16,63 (…) 26,86 (…) 50,01 (…)
Franco	da	Rocha (…) (…) (…) (…) (-) 241.642 (…) (…) 55,2 (…) 63,76 (…) 69,17 (…)

Guarulhos (…) (…) (…) (…) 25.964.345 42.164.095 (…) (…) 58,11 (…) 77,09 (…) 86,9 (…)
Igaratá (…) (…) (…) (…) (...) (-) (…) (…) 34,82 (…) 42,37 (…) 50,56 (…)

Itaquaquecetuba (…) (…) (…) (…) 642.666 3.620.656 (…) (…) 34,92 (…) 67,38 (…) 71,33 (…)
Itatiba (…) (…) (…) (…) 31.683 11.038.829 (…) (…) 88,28 (…) 96,79 (…) 97,74 (…)
Jarinu (…) (…) (…) (…) (...) 19592 (…) (…) 32,82 (…) 30,37 (…) 25,11 (…)

Joanópolis (…) (…) (…) (…) (...) (-) (…) (…) 60,82 (…) 63,63 (…) 68,11 (…)
Mairiporã (…) (…) (…) (…) 468.507 905.467 (…) (…) 38,28 (…) 30,73 (…) 38,12 (…)
Morungaba (…) (…) (…) (…) (-) 205.109 (…) (…) 90,67 (…) 90,1 (…) 88,26 (…)

Nazaré	Paulista (…) (…) (…) (…) (...) (-) (…) (…) 68,01 (…) 57,89 (…) 25,6 (…)
Piracaia (…) (…) (…) (…) (-) 16.85 (…) (…) 53,8 (…) 59,22 (…) 62,15 (…)

Santa	Isabel (…) (…) (…) (…) (-) (-) (…) (…) 71,16 (…) 73,24 (…) 68,78 (…)
Tuiuti (…) (…) (…) (…) (...) (-) (…) (…) NA (…) 63,96 (…) 59,29 (…)
Vargem (…) (…) (…) (…) (...) (-) (…) (…) NA (…) 73,17 (…) 73,43 (…)

Várzea	Paulista (…) (…) (…) (…) (-) 91.289 (…) (…) 70,97 (…) 81,42 (…) 88,49 (…)
TOTAL	DA	REGIÃO (…) (…) (…) (…) 27.397.068 59.288.723 (…) (…) 49,25 (…) 63,26 (…) 66,15 (…)

São	Paulo (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) 80,83 (…) 85,72 (…) 89,75 (…)


