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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento compõe a ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA PDM, LZUOS, CO, CP E
PLANO MANEJO1 do processo de revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo, Zoneamento Urbano e Ambiental, Código de Obras e Código de Posturas de Itu (SP), objeto do
contrato nº 171/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu e a
empresa Geo Brasilis, em 21 de dezembro de 2021.
O objetivo deste relatório é compreender os aspectos que condicionam, interferem e definem as
principais questões ambientais, socioeconômicas e urbanas da localidade, com vistas a subsidiar a
elaboração de propostas adequadas ao cenário atual e real de Itu. Para tal, as informações coletadas
serão sistematizadas nos próximos capítulos, em torno dos seguintes eixos temáticos:







Aspectos regionais, considerando a inserção de Itu na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS)
e suas relações com as localidades e polos econômicos mais próximos;
Aspectos ambientais, que apresenta:
o Identificação das condições de clima, geomorfologia, condicionantes geotécnicos,
declividades, hipsometria, recursos hídricos e cobertura vegetal;
o Áreas de Proteção Ambiental (APAs) existentes no município;
o Identificação e mapeamento de áreas potenciais de risco para ocupação: áreas inundáveis,
áreas de alta declividade (acima de 30%) e sujeitas à erosão;
o Identificação das áreas de interesse ambiental destinadas à espaços de lazer (existentes ou
com potencial de criação).
Aspectos socioeconômicos, com foco na análise do perfil demográfico da população, nos
principais dados econômicos do município (incluindo potencial produtivo), nos indicadores de
qualidade de vida e na projeção de crescimento demográfico para os próximos 10 anos;
Aspectos territoriais, considerando:
o Histórico da ocupação;
o Aspectos legais que regulamentam o ordenamento territorial, incluindo o balanço da
aplicabilidade do Plano Diretor (Lei Complementar nº 770/2006) e da Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 28/2017);
o Configuração da ocupação rural e urbana e principais aspectos de uso do solo;
o Presença e caracterização do patrimônio histórico-cultural;
o Identificação dos potenciais vetores de expansão urbana;
o Caracterização da política habitacional (Lei Municipal nº 831/2007 e Decreto nº 894/2009)
e dos Setores Especiais de Interesse Social, definidos no Plano Diretor e na LPZUOS; e

1

Conforme alinhado com a Prefeitura Municipal e considerando a extensão do escopo do projeto, propôs-se que o Plano
de Manejo da APA Itu Rio Tietê seja iniciado após as discussões da revisão das legislações urbanísticas e da elaboração do
COE e do CP, considerando as mesmas etapas de trabalho.
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o







Levantamento dos núcleos urbanos informais e assentamentos precários, avaliando seus
impactos ambientais e urbanísticos.
Aspectos da Atividade Edilícia e de Posturas, com base em:
o Caracterização institucional e legal para construção e regularização de obras particulares no
município (Decreto nº 3.302/2019; Lei Complementar nº 37/2019);
o Identificação dos processos atuais de aprovação de projetos e licenciamento de obras e
empreendimentos e sua avaliação; e
o Levantamento e análise dos principais conflitos de posturas identificados no município,
incluindo as questões que envolvem o patrimônio histórico de Itu.
Aspectos de Infraestrutura e Serviços Públicos, considerando a caracterização do saneamento
ambiental, da mobilidade urbana e da distribuição de equipamentos sociais no município;
Aspectos Institucionais, incluindo a estrutura administrativa municipal e órgãos colegiados, bem
como a capacidade de investimento do município; e
Considerações finais.

Cumpre mencionar que o conteúdo técnico apresentado neste volume está amparado em:






Fontes secundárias amplamente reconhecidas;
Mapas georreferenciado;
Registros fotográficos extraídos das visitas de campo, ocorridas em março de 2022;
Entrevistas e informações prestadas pelos gestores públicos, ao longo dos meses de março e
abril de 2022; e
Resultado da reunião realizada junto ao Grupo de Trabalho, para apresentação da síntese do
diagnóstico técnico, no dia 26 de abril de 2022 (Anexo IV).
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2. ASPECTOS REGIONAIS
O município de Itu se localiza na porção noroeste do Estado de São Paulo e se insere na Região
Metropolitana de Sorocaba – RMS, a qual foi instituída pelo governo estadual por meio da Lei
Complementar nº 1.241, de maio de 2014 (SÃO PAULO, 2014). Essa região reúne, desde 2016, 27
municípios paulistas (Figura 2-1), sendo eles: Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra,
Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itu, Jumirim,
Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque,
Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim. A referida lei complementar definiu que os
municípios integrantes da RMS se dividem em três sub-regiões: Sorocaba, Itu e Tatuí.
Figura 2-1: Localização do município de Itu na RMS (destacado em vermelho)

Fonte: Conselho de Desenvolvimento da RMS apud PDUI, 2017.

Ainda quanto à inserção regional do município, cumpre destacar que Itu faz fronteira com a Região
Metropolitana de Campinas – RMC e com a Aglomeração Urbana de Jundiaí - AUJ. As divisas
territoriais de Itu são:





Ao norte: Elias Fausto, Salto e Indaiatuba;
À leste: Cabreúva e Araçariguama;
Ao sul: Sorocaba, Mairinque e São Roque;
À oeste: Porto Feliz.
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Como se verá posteriormente na análise das dinâmicas territoriais, dada a inserção estratégica de Itu
(entre Sorocaba e Campinas), a cidade está intimamente ligada às dinâmicas socioeconômicas destas
duas regiões metropolitanas e de suas cidades sedes, notadamente devido à ligação rodoviária entre
estes municípios. Dados estes polos de interesse, o município é conectado principalmente pelas
seguintes vias (Figura 2-2):










Rodovia Santos Dumont – SP-075, atravessa o município no eixo norte-sul, estabelecendo a
conexão entre Campinas e Sorocaba, sendo a principal via de acesso ao Aeroporto Internacional
de Viracopos;
Rodovia Waldomiro Correa de Camargo – SP-079, atravessa o município no eixo norte-sul,
estabelecendo a conexão entre Salto e Juquiá, sendo uma via paralela à Rodovia Santos Dumont
(SP-075);
Rodovia Marechal Rondon – SP-300, atravessa o município no sentido leste-oeste, partindo de
Jundiaí até a divisa com o Estado do Mato Grosso do Sul. O trecho que liga a cidade de Jundiaí
até Itu recebe o nome de Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto;
Rodovia Presidente Castelo Branco – SP-280 ou BR-374, atravessa o município na sua porção sul
no sentido leste-oeste, cruzando a região da Cidade Nova, fazendo a ligação entre São Paulo e a
região do centro-oeste paulista, no município de Presidente Venceslau, além de conectar o novo
Aeroporto Catarina, em São Roque; e
Rodovia Engenheiro Herculano de Godoy Passos – SPI-102/300, que faz conexão entre a SP-300
e a SP-075.
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Figura 2-2: Principais rodovias que conectam Itu às regiões de entorno
Sentido Campinas

Sentido Porto Feliz/
Bauru
Sentido Jundiaí

Sentido Pres. Prudente

Sentido Sorocaba

Sentido São Paulo

Fonte: DER, 2019; IGC, 2019. Elaboração: Geo Brasilis.

Segundo a Fundação Seade, a RMS é a quarta maior região metropolitana do estado de São Paulo em
termos populacionais, abrigando mais de 2 milhões de pessoas. Dentre os municípios da região, Itu
tem a segunda maior população, totalizando 170.938 habitantes em 2021, sendo precedida apenas
pela cidade polo, Sorocaba, com 663.739 habitantes.
O Quadro 2-1 apresenta os principais indicadores demográficos e da macroeconomia, traduzida pelo
Produto Interno Bruto – PIB, de Itu em comparação com:




Os municípios de Salto e Sorocaba, devido ao processo de conurbação destes com Itu;
As regiões metropolitanas do entorno, notadamente RMS e RMC;
O Estado de São Paulo.
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Quadro 2-1: Perfil demográfico e PIB de Itu em relação à Sorocaba, RMS, RMC e ESP

Município

Densidade Demográfica
(hab./km²)

População

Área
(Km²)
2010

2021*

2035*

2010

2021

2035

Taxa Geométrica de
Crescimento
Populacional Anual
(TGCA)

População Adicional
projetada

2010/2021 2021/2035 2010/2021 2021/2035

PIB (em mil
reais
correntes)

Participação
no PIB/ESP
(%)

2018

2018

Itu

640,6

153.980

170.938

182.436

240,4

266,8

284,8

0,95%

0,48%

16.958

11.498

7.831.498

0,35%

Salto

133,2

105.407

116.089

123.073

791,3

871,5

924,0

0,88%

0,43%

10.682

6.984

7.310.874

0,33%

Sorocaba

450,4

585.780

663.739

711.661 1300,6 1473,7 1580,1

1,14%

0,52%

77.959

47.922

35.015.188

1,58%

RMS

11611,5

1.868.711

2.094.788

2.256.065

160,9

180,4

194,3

1,04%

0,55%

226.077

161.277

89.582.049

4,05%

RMC

3791,8

2.792.855

3.220.291

3.487.847

736,6

849,3

919,8

1,26%

0,59%

427.436

267.556

201.831.889

9,13%

190,9

0,78%

0,40%

3.669.229

2.496.656 2.210.561.949

100,00%

Estado de
248219,9 41.223.683 44.892.912 47.389.568 166,1 180,9
São Paulo
*As populações 2021 e 2035 adotam a projeção do Seade para o período.
Fonte: Seade, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.
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A partir do apresentado, conclui-se, que:










A população de Itu, em 2010, representou 8,24% dos habitantes da RMS e apenas 0,37% do total
do Estado. Esta relação quase não sofreu variação em 2021, passando para 8,16% e 0,38%,
respectivamente, significando que apesar do crescimento do período, outras cidades da RMS
cresceram mais;
A Taxa Geométrica de Crescimento Populacional Anual - TGCA projetada para a RMS (0,55% a.a),
do período 2021 a 2035, é superior ao incremento populacional estimado para o Estado de São
Paulo (0,40% a.a);
A TGCA projetada para Itu jno período de 2021 até 2035 (0,48% a.a) é superior à de Salto (0,43%
a.a), mas ainda inferior ao de Sorocaba (0,52% a.a) e da RMS (0,55% a.a);
Entre 2021 e 2035, Itu terá um incremento de cerca de 11,5 mil pessoas, representando 7,12%
do total a ser abrigado pela RMS;
A densidade demográfica de Itu (266,8 hab/km²) é muito mais baixa que a de Sorocaba (1.473,7
hab/km²) e Salto (871,5 hab/km²), o que pode refletir na existência de capacidade territorial de
absorção de novos moradores no município, dado o processo de conurbação, mas podem
também estar relacionado as extensas áreas de proteção ambiental existentes;
O PIB de 2018 de da RMS representou 4% do PIB Estadual, neste contexto, Itu é responsável por
8,74% do PIB da RMS.

Em relação ao PIB dos municípios da RMS, nomeadamente por ordem de participação, têm-se:
i.
ii.
iii.
iv.

Sorocaba, que lidera a economia regional com um PIB de R$35 bilhões;
Itu e Salto, com PIB de R$7,83 e R$7,31 bilhões;
Itapetininga e Tatuí, com PIB de R$4,7 e R$4 bilhões;
Araçariguama, Votorantim, São Roque, Porto Feliz, Boituva, Alumínio, Mairinque, Cerquilho,
Tietê, Ibiúna, Salto de Pirapora e Piedade, com PIB que vai de R$3,2 a R$1,2 bilhão;
v. Araçoiaba da Serra, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Iperó e Cesário Lange, com PIB de R$861 a
R$432 milhões;
vi. Capela do Alto, Sarapuí, Tapiraí, Jumirim e Alambari, com PIB de R$272 a R$100 milhões.
Conforme dados da Fundação Seade de 2018, a RMS possui o terceiro maior PIB dentre as regiões
metropolitanas do estado, com destaque para a participação da indústria, representando 30,47%. Tal
dado demonstra que a região apresenta uma industrialização superior à média do ESP, em que a
participação da indústria foi de 21,12%. Além disso, a RMS apresenta a segunda maior participação
do setor agrícola dentre as demais RMs do estado, superada apenas pela Região Metropolitana de
Ribeirão Preto, obtendo, respectivamente, 5,84% e 7,56% do PIB agrícola estadual. Entretanto, o
principal contribuidor para o PIB da RMS está no setor de serviços, que corresponde 67,06%, um
pouco abaixo da média estadual (77,17%). Em relação a Itu, o perfil municipal segue a tendência da
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RMS, com a participação da industrial, agrícola e de serviços correspondendo respectivamente
28,92%, 0,55% e 70,53%.
A caracterização econômica de Itu será abordada com maior ênfase no Capítulo 4.2, considerando
que o objetivo neste momento é apresentar um panorama geral da RMS, de modo a identificar as
mudanças produtivas e as tendências do desenvolvimento regional e seu impacto no município.
Como se observa na dinâmica estadual e principalmente na Macrometrópole Paulista - MMP2, o
processo de metropolização se caracteriza pelo crescimento dos municípios com tendência à
conurbação e aglomeração populacional, principalmente em decorrência da interiorização do setor
industrial e de logística, atrelados às vias de transporte que às servem. O processo de
descentralização do setor industrial da cidade de São Paulo em direção aos municípios próximos
ligados por rodovias incentivou a expansão urbana destas cidades, com seu funcionamento atrelado
à esta conexão e a facilidade de movimentação de mercadorias e pessoas. Deste modo, dada a MMP,
a RMSP é a principal centralidade que origina e reconfigura as demais RMs, e à medida que há a
consolidação de novas centralidades rumo ao interior do estado, novas conexões são fortalecidas
entre estes centros urbanos (Figura 2-3).
Conforme apresenta o Plano de Ação da Macrometrópole Paulista – PAM (EMPLASA, 2014), Itu está
situada no Vetor de Desenvolvimento Perimetral da MMP, entre as RMC e RMS. Destaca-se que,
para o desenvolvimento do vetor perimetral, dentre os projetos e ações estruturantes previstos
estão:




Ampliação da SP-075, no trecho Sorocaba – Indaiatuba;
Criação de transporte ferroviário para passageiros entre Sorocaba e Campinas; e
Nova ferrovia para contêineres ligando as plataformas logísticas de Sorocaba e Campinas e São
José dos Campos, reforçando a importância da via na Macrometrópole Paulista.

2

Conforme cita Leonel, Momm e Zioni (2019 p.2), a Macrometrópele Paulista – MMP indica a existência de “uma nova
escala de governança e planejamento”, que compreende as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista,
Campinas, Sorocaba e Vale do Paraíba e Litoral Norte, e também as aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e a
unidade regional de Bragança Paulista. Apesar de não ser institucionalizada por lei, a MMP já é utilizada como unidade de
planejamento, dada a crescente interação econômica entre as regiões metropolitanas que a compõe.
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Figura 2-3: Vetores territoriais da MMP com destaque para o Vetor Perimetral de Desenvolvimento
da MMP, no trecho onde se encontra Itu (destaco em vermelho)

Fonte: Emplasa, 2014. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Neste contexto, observa-se que Sorocaba, principal município da RMS, exerce centralidade para Itu,
que por sua vez é uma centralidade para Salto. Dentro do contexto de conexões entre regiões
metropolitanas, as duas cidades que influenciam na dinâmica urbana de Itu são Sorocaba e
Campinas, que devido à localização das áreas industriais, defronte à SP-075, induzem o processo de
conurbação de municípios.
Juntamente com a presença industrial, é possível observar a proliferação de loteamentos de médio e
alto padrão com acesso direto à via expressa das rodovias Santos Dumont (SP-075), Waldomiro
Correa de Camargo (SP-079), Marechal Rondon (SP-300) e Presidente Castelo Branco (SP-280), sem
relação com a mancha urbana central de Itu. Tais empreendimentos estão associados muito mais à
facilidade de deslocamento que as rodovias proporcionam para as cidades de Sorocaba, Campinas e
São Paulo, do que com a dinâmica urbana da mancha principal Itu. Esta dinâmica é vista mais
claramente na porção sul de Itu, em que há uma concentração urbana crescente, em virtude do
entroncamento das rodovias Pres. Castelo Branco (SP-280) e Santos Dumont (SP-075) e da expansão
urbana vinda do município de Sorocaba. Como aponta Miyazaki (2013, p.109), estes loteamentos são
publicizados de maneira a salientar “aspectos como facilidade de acesso e proximidade com a capital
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paulista e demais centros urbanos [...] [, e] observa-se também o destaque dado à proximidade com
as autopistas e o tempo de deslocamento”.
Ainda no contexto das conexões rodoviárias, foi possível identificar bolsões de ocupação irregular em
cinco pontos de Itu, classificados pelo IBGE (2019) como aglomerados subnormais3, todos na
proximidade das rodovias, sendo eles: Pedreira, Monte Sião, Pesqueiro Olhos d’Água e Vila da Paz
(Figura 2-4), os quais serão tratados com maior profundidade no Capítulo 5.5.
Figura 2-4: Aglomerados subnormais (em rosa) no município de Itu
INDAIATUBA
SALTO

ITUPEVA

PESQUEIRO
OLHOS D’ÁGUA

MONTE SIÃO
PEDREIRA
ITU

VILA LUCINDA

PORTO FELIZ

CABREÚVA

VILA DA PAZ

SOROCABA
ALUMÍNIO

Fonte: IBGE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

3

Segundo o IBGE (2022), “Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia –
públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico
irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, esses
assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas,
ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros”.
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Dado o surgimento destes novos loteamentos alheios à mancha urbana central de Itu, as condições
de apropriação do uso e ocupação do solo urbano nestas regiões fazem com que o espaço rural se
torne cada vez mais residual e adquira outras funções não obrigatoriamente agrícolas. Desta forma,
pode-se dizer que a urbanização que avança sobre a área rural carece de estudos vocacionais e de
planejamento territorial. Cumpre destacar que este cenário é observado com maior incidência nas
Regiões Metropolitanas - RMs.No que se refere aos deslocamentos regionais4 para trabalho e estudo,
o PDUI (EMPLASA, 2014) aponta (com base nos dados do IBGE, 2010) que o principal destino da RMS
é a RMSP, seguida pela RMC e pela Aglomeração Urbana de Piracicaba – AUP (Figura 2-5). Nota-se
também que mesmo distantes, são detectados pequenos movimentos pendulares em direção à
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVPLN e a Região Metropolitana da
Baixada Santista – RMBS, o que aponta o nível de simbiose e integração que a MMP possui.
Figura 2-5: Movimento pendular por motivo de trabalho e estudo na Macrometrópole Paulista

Fonte: IBGE, 2010 apud PDUI,2017.

Já no que se refere aos deslocamentos internos da RMS (Figura 2-4), confirma-se a centralidade de
Sorocaba como o principal destino, na medida em todos os municípios periféricos estabelecem
relação com a mesma, principalmente Votorantim. Entretanto, nota-se que Itu não é apenas um
4

Também conhecidos como movimentos pendulares, que, Segundo Ajonas (2015, p. 202) “[...] revelam o nível de
integração entre diferentes cidades e como umas abarcam outras em suas dinâmicas econômicas, por meio da oferta de
emprego e dos serviços de educação que são capazes de oferecer”.
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ponto de partida de movimentos pendulares como a maioria das cidades da RMS, pois ela também
recebe fluxos vindos de Sorocaba e Salto, o que indica sua posição de sub-centralidade na RMS e
certa independência na oferta de trabalho e educação dentro da região.
Figura 2-4: Principais movimentos pendulares intermunicipais por motivo de trabalho e estudo

Fonte: IBGE, 2010 apud PDUI,2017.

2.1.

Síntese dos desafios identificados

Com base nos principais aspectos regionais da inserção de Itu na RMS, destacam-se os seguintes
desafios:





Modelo de ocupação urbana identificado na RMS faz com que o espaço rural se torne cada vez
mais residual, adquirindo outras funções para além da agrícola, com ocupações urbanas se
tornando cada vez mais fragmentadas e dispersas pelo território, cujo crescimento está
associado à proximidade às rodovias;
Os eixos das rodovias SP-075 e SP-079 se destacam como áreas de expansão industrial e de
conurbação urbana com as cidades de Salto, ao norte, e Sorocaba, ao sul;
Presença de fluxos pendulares intensos em relação à RMS e à MMP, e também em Itu com os
centros urbanos do entorno, notadamente São Paulo, Sorocaba e Campinas. Nota-se que Itu não
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é apenas um ponto de partida de deslocamentos pendulares como a maioria das cidades da
RMS, pois recebe fluxos vindos de Sorocaba e Salto, o que indica sua posição de sub-centralidade
na RMS e certa independência na oferta de trabalho e educação na RMS;
Itu, apesar de enquadrada como município periférico no contexto metropolitano, destaca-se por
criar sua própria polarização.
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3. ASPECTOS AMBIENTAIS
O presente capítulo apresenta a caracterização dos aspectos ambientais do município de Itu,
destacando as temáticas que se relacionam com o ordenamento e planejamento da cidade, a saber:








Clima;
Geomorfologia;
Recursos hídricos;
Cobertura vegetal;
Áreas de interesse ambiental;
Áreas de restrição à ocupação
Síntese dos desafios identificados.

3.1.

Clima

O município de Itu está localizado na zona climática classificada como tipo “Cwa”, conforme a
classificação de Köppen5, caracterizado pelo clima tropical de altitude com a ocorrência de invernos
secos e verões quentes, cujas temperaturas médias são superiores a 22°C nos meses mais quentes e
inferiores a 18°C nos meses mais frios.
A classificação como tipo “C” é atribuída aos climas temperados chuvosos e quentes. Já “w” indica
que as chuvas são concentradas no verão e o inverno é seco. A última letra indica à temperatura,
sendo que “a” simboliza verão quente com temperatura média do mês mais quente superior a 22°C
(NEVES, 2005).
A média da temperatura anual é de 21°C, sendo julho o mês mais frio (média de 17,5°C) e fevereiro o
mês mais quente do ano (média de 24,4°C), conforme apresentado no Quadro 3.1-1.
Quadro 3.1-1: Temperaturas médias mensais e anuais para o município de Itu
Temperatura
Jan
(°C) mensal
Mínima
Máxima
Média

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out Nov Dez

Ano
Min Max Med

18,6 18,8 18,0 15,3 12,6 11,0 10,5 11,8 13,7 15,4 16,4 17,8 10,5 18,8 14,7
29,9 30,0 29,6 27,6 25,6 24,4 24,6 26,6 27,4 28,1 28,9 29,0 24,4 30,0 27,2
24,3 24,4 23,8 21,5 19,1 17,7 17,5 19,2 20,6 21,8 22,7 23,4 17,5 24,4 21,0

5

Metodologia de divisão do clima, criada por Wladimir Köppen, em 1900, que considera a vegetação nativa relacionada
diretamente com o clima, de forma que as fronteiras climáticas são selecionadas de acordo com os limites da vegetação
(USP, 2018).
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Fonte: CEPAGRI, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A precipitação mensal média no município de Itu apresenta variabilidade sazonal, possuindo índices
anuais que se mantém em torno dos 1.299,6 mm. Os meses de verão são aqueles que possuem
maiores valores médios chegando a 225,1 mm em janeiro, enquanto que os meses de inverno são os
mais secos com precipitação média de 37,8 mm em agosto, conforme apresentado na Figura 3.1-1.
Figura 3.1-1: Regime pluviométrico do município de Itu
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Fonte: CEPAGRI, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

O município está localizado no início da “Depressão Periférica Paulista”6, zona caracterizada por ser
de sombra às chuvas, em relação às áreas vizinhas situadas a leste. A variação climática tem relativa
influência na demanda de água, sendo que no verão o consumo de água tende a aumentar de 5 a
7%, ocorrendo inversamente uma tendência no inverno de consumo até 5% em relação à média
anual (ITU, 2021). O índice pluviométrico municipal é estável com leve tendência de chuvas em maior
ocorrência do que os períodos de chuvas.

6

Corresponde à uma área do Estado de São Paulo relativamente rebaixada em relação aos arredores, com altitudes
geralmente entre 500 e 700 m, onde predomina o relevo de colinas amplas e suaves, com pequena declividade,
apresentando uma acentuada mudança de movimentação do relevo em relação as áreas adjacentes. No caso da cidade de
Itu, nota-se a maior suavidade das formas de relevo a partir da área central do município rumo ao norte e oeste,
contrastando com os setores mais colinosos ou montanhosos do Planalto Atlântico (UNICAMP, 2010).
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3.2.

Geomorfologia

Segundo a divisão geomorfológica do Estado de São Paulo (ALMEIDA, 1964), o município de Itu está
inserido no compartimento da Depressão Periférica Paulista (Zona do Médio Tietê), próximo ao
Planalto Atlântico (Serrania de São Roque).
A Depressão Periférica da borda lesta da Bacia do Paraná está esculpida em sua maioria nos
sedimentos paleo-mesozoicos, apresentando características de modelados diversos em função da
influência tectônica, variação litológica e dos graus de atuação dos processos morfodinâmicos dos
variados ambientes paleoclimáticos. No trecho que corresponde ao território paulista, esta unidade
apresenta altitudes que oscilam entre 500 e 700 m, sendo que as maiores altitudes margeiam as
escarpas da frente de cuesta sustentadas por derrames basálticos (ROSS, 1990).
Conforme o Artigo 3º da Lei Federal nº 6.766/1979, não é permitido o parcelamento do solo em
terrenos com declividade superior a 30%, salvo se atendidas as exigências específicas das
autoridades competentes. Dá-se destaque ao inciso V do Artigo 4º do Código Florestal Brasileiro7,
que apontam a necessidade de se preservar as áreas com declividades superiores a 45 graus
impróprias aos usos urbanos e agropecuários.
A caracterização das potencialidades, fragilidades e restrições geotécnicas dos terrenos no município
da Estância Turística de Itu foram realizadas com base na análise dos tipos de terrenos e da relação
entre a declividade e os processos morfogenéticos atuantes nos diferentes setores das encostas.
As declividades apresentadas no Mapa de Declividade, na escala 1:170.000, foi elaborado
considerando as cinco classes de inclinação, onde se estabelece a relação entre elas e os processos
morfogenéticos atuantes. As classes de declividade adotadas e as suas relações com a dinâmica
superficial foram estabelecidas com base em SCHOLZ (in DEMECK, 1972), IBGE (1994) e GILSANZ
(1996) e estão apresentadas na Quadro 3.2-1.

7

Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.
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Quadro 3.2-1: Relação entre inclinação das vertentes e processos dominantes
Inclinação de Vertentes
0 a 2 % - Plano
2 a 8% - Suave ondulado
8 a 15 % - Suave ondulado a
ondulado

Processos Dominantes
Escoamento difuso muito lento a lento
Alagamentos e inundações
Escoamento difuso lento a médio
Escoamento difuso é médio a rápido
Escoamento concentrado lento
Deslocamento lento de massas de solo

15 a 30 % - Ondulado a
Forte ondulado

Escoamento difuso rápido
Escoamento concentrado rápido
Deslocamentos lentos e rápidos de massas de solo

30 a 45% - Forte Ondulado

Escoamento difuso muito rápido
Escoamento concentrado muito rápido
Deslocamentos rápidos de massas de solo e rocha

Fonte: Pires Neto 1996. Baseado em Scholz (in Demeck, 1972), IBGE (1994) e Gilsanz (1996). Elaboração: Geo
Brasilis, 2022.

Em Itu, o relevo do município e da área urbana é majoritariamente suave ondulado (53,08%) e suave
ondulado a ondulado (26,30%), conforme mostra o Quadro 3.2-2.
Quadro 3.2-2: Declividades no município de Itu
Área no município (ha)

% dentro do município

6.116,65
33.934,00

9,56
53,08

16.812,00

26,30

15 a 30 % - Ondulado a
Forte ondulado

6.445,00

10,08

30 a 45% - Forte Ondulado
Total

627,00
63.934,65

0,98
100

Inclinação de Vertentes
0 a 2 % - Plano
2 a 8% - Suave ondulado
8 a 15 % - Suave ondulado a
ondulado

Fonte: Pires Neto 1996. Baseado em Scholz (in Demeck, 1972), IBGE (1994) e Gilsanz (1996). Elaboração: Geo
Brasilis, 2022.

Destaca-se que os usos permitidos e as restrições de ocupação com base na declividade do terreno
serão detalhados no Item 3.6 deste relatório.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla

Arruamento

Rodovia Pista Simples

Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

3.3.

Recursos Hídricos

O diagnóstico dos recursos hídricos foi estruturado em três etapas:




Recursos hídricos superficiais;
Recursos hídricos subterrâneos; e
Disponibilidade hídrica

Em cada etapa, buscou-se apresentar uma contextualização e uma caracterização tanto dos seus
aspectos quantitativos quanto qualitativos, conforme apresentado a seguir.

3.3.1.

Recursos hídricos superficiais

Bacia e Sub-Bacia Hidrográfica
O município de Itu se insere em duas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI,
localizadas na porção leste do Estado de São Paulo (SIGRH, 2022):
i.

ii.

UGRHI 10 – Sorocaba e Médio Tietê: com área de drenagem de 11.829 km². Sua principal
hidrografia é composta pelos rios Sorocaba, Tietê, Sorocabuçu, Sorocamirim, Pirajibu,
Jundiuvira, Murundu, Sarapuí, Tatuí, Guarapó, Macacos, Ribeirão do Peixe, Alambari, Capivara e
Araqua. Além disso, integra os Reservatórios Itupararanga e Represa Barra Bonita, utilizados no
abastecimento público. Todos os corpos d’água que compõem a UGRHI 10 são de domínio
estadual;
UGRHI 05 – Piracicaba, Capivari e Jundiaí: com área de drenagem de 14.178 km². Sua principal
hidrografia inclui os rios Atibaia, Atibainha, Cachoeira, Camanducaia, Capivari, Corumbataí,
Jaguari, Jundiaí e Piracicaba. Trata-se ainda de um dos grandes produtores de água para
abastecimento da Macrometrópole Paulista, através do Sistema Produtor Cantareira. Destaca-se
que a participação da UGRHI 05 no território é pequena, comportando a porção noroeste da
área rural do município, entre os bairros Pedregulho, Floresta e Piraí.

A divisão dessas UGRHIs ocorre justamente à nordeste do município, na região da APA Pedregulho.
O município apresenta onze Sub-bacias Hidrográficas, conforme Quadro 3.3.1-1 e Mapa de SubBacias e principais Recursos Hídricos. A porção mais representativa do município é ocupada pela
Sub-bacia do Pirapitingui, correspondendo 11,95% do território, seguida da Sub-Bacia do Itaim Guaçu
que corresponde à 11,70% do território (Itu, 2022).
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Quadro 3.3.1-1: Características das Sub-Bacias localizadas no município de Itu
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sub-Bacia
Área no Município (ha) % dentro do município
4.334,08
6,77%
Braiaiá
1.655,12
2,58%
Córrego dos Gomes
2.821,74
4,41%
Mombaça
7.495,29
11,70%
Itaim Guaçu
1.894,36
2,96%
Pau D'alho
689,98
1,08%
Pirajibu
7.653,46
11,95%
Pirapitingui
654,54
1,02%
São José 1
248,54
0,39%
São José 2
2.564,83
4,00%
Varejão 1
1.828,14
2,85%
Varejão 2

Fonte: Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A utilização de bacias hidrográficas como unidades de planejamento urbano possibilita a integração
das análises de uso e ocupação do solo com a gestão de recursos hídricos, contribuindo para a
eficácia no controle da ocupação urbana, além de permitir a possibilidade de verificação dos
impactos decorrentes da urbanização nos recursos hídricos, considerando as escalas local e regional.
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Hidrograﬁa - Enquadramento
Classe
2
4

Pontos de Monitoramento
Qualidade da Água

Captação de água
Unidades Aquíferas
Pré-cambriano
Tubarão

Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limite - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Pontos

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla
Rodovia Pista Simples
Arruamento
Ferrovia

Bacias Hidrográﬁcas
Bacia Hidrográﬁca Braiaiá
Bacia Hidrográﬁca Córrego dos Gomes
Bacia Hidrográﬁca Itaim Guaçu
Bacia Hidrográﬁca Mombaça
Bacia Hidrográﬁca Pau D'alho
Bacia Hidrográﬁca Pirajibu
Bacia Hidrográﬁca Pirapi ngui
Bacia Hidrográﬁca São José 1
Bacia Hidrográﬁca São José 2
Bacia Hidrográﬁca Varejão 1
Bacia Hidrográﬁca Varejão 2

Bacia do Tietê
UGHRI 5 - Piracicaba/Capivari/Jundiaí
UGHRI 10 - Tietê/Sorocaba

Principais cursos d’água e mananciais de destaque
O município de Itu está situado na Foz do Rio Jundiaí e está cercado por rios caudalosos, como o
Tietê e Jundiaí. O principal curso d’água presente na área municipal de Itu é o Rio Tietê, que corta a
porção norte do território da localidade. Os cursos de água mais relevantes afluentes do Tietê, são:
Braiaiá, Pirapitingui, Santo Antônio, Itaim Guaçu e São José. Há ainda o Ribeirão Piraí, afluente do Rio
Jundiaí (ITU, 2021).
Vale destacar que os recursos hídricos superficiais são protegidos por legislações específicas, os quais
deverão ser respeitados para os usos e as intervenções, como institui a Política e o Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/1997).
O sistema de abastecimento de água municipal conta com 10 mananciais superficiais, conforme
apresentado no Quadro 3.3.1-2.
Quadro 3.3.1-2: Localização dos principais mananciais do município de Itu
ID

Manancial

1

Pirapitingui

2

Braiaiá

3

Gomes

4

São José

5

Itaim Guaçu

6

Pau D'alho

7

Mombaça

8
9

Varejão 1
Varejão 2

10

Pirajibu

Localização
Ao sul do município e afluente da margem esquerda do Rio
Tietê
A sudeste e afluente da margem esquerda do Rio Tietê
A leste do município e afluente da margem esquerda do Rio
Tietê
A nordeste e afluente da margem direita do Rio Tietê
A oeste do município e afluente da margem esquerda do Rio
Tietê
A leste do município e afluente da margem esquerda do Rio
Tietê
A sudeste do município e afluente da margem esquerda do
Rio Tietê
A sudoeste do município

Fonte: Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Destaca-se o uso de quantidades expressivas de mananciais para atendimento da demanda hídrica
em virtude da dificuldade técnica da utilização do Rio Tietê, cujas águas não atendem os padrões de
potabilidade no Município, devido principalmente à poluição advinda da capital do Estado (ITU,
2022).
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Nascentes municipais
Segundo o levantamento de aspetos ambientais da Estância Turística de Itu (2022), feito pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e publicado como “Banco de dados ambiental”, o município
possui 550 nascentes, sendo que 20 encontram-se em processo de recuperação e quatro são
consideradas nascentes modelo.
Visando a recuperação ambiental das nascentes, o município executa o “Programa Adote uma
Nascente” (Figura 3.3.1-1), no qual empresas parceiras recuperam as cabeceiras da bacia do Itaim,
que corresponde pelo abastecimento de água de 20% da população. A ação envolveu até o momento
o plantio de 17.994 mudas8 nativas em nascentes e matas ciliares do município.
Figura 3.3.1-1: Ações do Programa Adote uma Nascente, entre os anos de 2019 e 2022

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022.

O município possui o Plano de Restauração de Matas Ciliares e Nascentes (2021), sendo um dos
programas o de Proteção e Recuperação de Nascentes.
8

Banco de Dados Ambiental de Itu (2022): 17.994 mudas plantadas para recuperação de nascentes, sendo 11.794 em área
rural e 6.200 em área urbana.
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O programa consiste na recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APPs das nascentes
(Figura 3.3.1-2) não só como ponto de partida estratégico para recuperação dos recursos hídricos,
mas também para preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo, realizar ações de educação ambiental, manter e ampliar a beleza cênica da
paisagem, assegurando o bem estar da comunidade.
Figura 3.3.1-2: Nascentes modelo (Córrego do Barreiro e Córrego Taboão) e ações de educação
ambiental

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2017/2021.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2021) está retomando as aulas de
Educação Ambiental, atendendo ao Programa de Educação Ambiental que contempla visitas
monitoradas às nascentes, principalmente aquelas intituladas “Nascentes Modelo”.
As nascentes modelos são importantes para informar os munícipes da relevância dos olhos d’água
para os mananciais, principalmente em parques urbanos, locais de maior visibilidade à população.

Enquadramento e Classificação dos corpos d’água
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O Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de novembro de 1977, é responsável pelo enquadramento dos
corpos de água no Estado de São Paulo em relação a classificação prevista no Decreto Estadual nº
8.468, de 8 de setembro de 1976.
No município são observados corpos d’água com as seguintes classificações:
i.

Classe 2: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional, à
irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contato primário;
ii. Classe 4: águas destinadas ao abastecimento doméstico, após tratamento avançado, ou à
navegação, à harmonia paisagística, ao abastecimento industrial, à irrigação e a usos menos
exigentes.
O Quadro 3.3.1-3 apresenta os usos preponderantes de cada classe e a sua incidência territorial,
enquanto o Mapa de Sub-Bacias e principais Recursos Hídricos, apresentado no início deste
capítulo, ilustra a sua abrangência geográfica.
Quadro 3.3.1-3: Características das classes dos corpos d’água no município de Itu
Classe

2

4

Usos Preponderantes
Localização
i. Abastecimento para consumo humano,
após tratamento convencional
ii. Proteção das comunidades aquáticas
iii. Recreação de contato primário
iv. Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas i. Demais cursos d’água localizados no município de Itu
e de parques, jardins, campos de esporte e
lazer, com os quais o público possa vir a ter
contato direto
v. Aquicultura e à atividade de pesca
i. Navegação
i. Córrego Guaraú até sua confluência com o Rio Tietê
ii. Harmonia paisagística

Fonte: São Paulo, 1977 e Brasil, 2005. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Qualidade das águas superficiais
A qualidade das águas superficiais é monitorada, no município de Itu, pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo – CETESB, através de quatro índices descritos abaixo, por meio de um ponto de
amostragem no Ribeirão Pirapitingui (Classe 2) (vide Mapa de Sub-Bacias e principais Recursos
Hídricos):



IQA - Índice de Qualidade da Água;
IAP - Índice de Qualidade das Águas para fins de Abastecimento Público;
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IET - Índice de Estado Trófico;
IVA - Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática.

O Mapa de Sub-Bacias e principais Recursos Hídricos ilustra a localização espacial e o Quadro 3.3.14 o código do ponto, local de amostragem e coordenadas geográficas.
Quadro 3.3.1-4: Descrição da rede de monitoramento da qualidade das águas em Itu
Corpo Hídrico
UGRHI Código CETESB
Ribeirão Pirapitingui
10
PGUI 02700

Classe
2

Latitude S
- 23 29 22

Longitude W
- 47 27 83

Fonte: CETESB, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A seguir, serão analisados os indicadores IQA, IET, IAP e IVA deste ponto, entre os anos de 2016 a
2020.

IQA - Índice de Qualidade da Água
O IQA incorpora nove variáveis, relacionadas abaixo, consideradas relevantes para a avaliação da
qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização para abastecimento público
(CETESB, 2020):


Variáveis: coliformes fecais, pH, Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO, Nitrogênio Total,
Fósforo Total, Temperatura, Turbidez, Resíduos Total e Oxigênio Dissolvido.

A ponderação determina uma das cinco categorias da qualidade das águas brutas, com variação em
uma escala de 0 a 100, conforme apresentado na Figura 3.3.1-3.
Figura 3.3.1-3: Classificação do IQA

Fonte: CETESB, 2020.
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O Quadro 3.3.1-5 apresenta os valores de IQA para o ponto de monitoramento no município de Itu
entre os anos de 2016 a 2020.
Quadro 3.3.1-5: IQA médio anual (Período: 2016 a 2020)
Corpo Hídrico

Ribeirão Pirapitingui

Ponto de
Amostragem

PGUI 02700

2020
2019
2018

IQA Médio
(categoria)
67
67
68

2017
2016

63
66

Ano

Fonte: CETESB, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Os dados disponíveis mostram que no ponto PGUI 02700 a categoria de qualidade da água
enquadrou-se como Boa em todos os anos amostrados (2020 – 2016), variando o IQA entre 63 e 68.

IAP - Índice de Qualidade das Águas para fins de Abastecimento Público
O IAP apresenta cinco categorias, descritas na Figura 3.3.1-4, se constituindo como o resultado da
ponderação do IQA e do ISTO - Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas, composto pelo grupo
de substâncias que afetam a qualidade organolépticas da água (cor, odor e sabor), bem como de
substâncias tóxicas (CETESB, 2020).
Figura 3.3.1-4: Classificação do IAP

Fonte: CETESB, 2020.
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O Quadro 3.3.1-6 apresenta os valores de IAP do ponto PGUI 02700 de monitoramento no município
de Itu entre os anos de 2016 a 2020.
Quadro 3.3.1-6: IAP médio anual nos pontos de monitoramento situados no município de Itu.
Período: 2016 a 2020
Corpo Hídrico

Ribeirão Pirapitingui

Ponto de
Amostragem

Ano

PGUI 02700

2020
2019
2018
2017
2016

IAP Médio
(categoria)
57
37
56
46
59

Fonte: CETESB, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Os dados disponíveis para o ponto PGUI 02700 mostram que no período de 2020 a 2016 os valores
médios anuais alternaram entre as categorias Boa (anos de 2016, 2018 e 2020) e Regular (anos de
2017 e 2019), sendo que o ano de 2016 apresentou o melhor valor (59) e em 2019 o menor (37).
IET - Índice de Estado Trófico
O IET detém seis classificações (Figura 3.3.1-5) e tem por finalidade classificar os corpos d’água em
diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por
nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas e cianobactérias (CETESB,
2020).
Figura 3.3.1-5: Classificação do IET

Fonte: CETESB, 2020.
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 47

O Quadro 3.3.1-7 apresenta os valores de IET para o ponto de monitoramento no município de Itu
entre os anos de 2016 a 2020.
Quadro 3.3.1-7: IET médio anual no ponto de monitoramento situado no município de Itu. Período:
2016 a 2020
Corpo Hídrico

Ribeirão Pirapitingui

Ponto de
Amostragem

Ano

PGUI 02700

2020
2019
2018
2017
2016

IET Médio
(categoria)
58
57
57
54,27
57,80

Fonte: CETESB, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Os dados disponíveis para o ponto PGUI 02700 mostram que, no período de 2020 a 2016, a média do
IET classifica o estado trófico do Ribeirão Pirapitingui como Mesotrófico, classificado como
moderado para enriquecimento com nutrientes e moderado para crescimento planctônico, em geral,
suporta espécies de ictiofauna.
IVA - Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática
Segundo a CETESB (2020), o IVA tem o objetivo de avaliar a qualidade das águas para fins de
proteção da fauna e flora em geral, por meio da identificação da presença e da concentração de
contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os organismos aquáticos (toxicidade) e duas das
variáveis consideradas essenciais para a biota (pH e oxigênio dissolvido).
O valor resultante do índice considera cinco classificações de qualidade, ilustradas na Figura 3.3.1-8.
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Figura 3.3.1-6: Classificação do IVA

Fonte: CETESB, 2020.

O Quadro 3.3.1-8 apresenta os valores de IAP do ponto PGUI 02700 de monitoramento no município
de Itu entre os anos de 2016 a 2020.
Quadro 3.3.1-8: IVA médio anual no ponto de monitoramento situado no município de Itu. Período:
2016 a 2020
Corpo Hídrico

Ribeirão Pirapitingui

Ponto de
Amostragem

PGUI 02700

Ano

IVA Médio

2020
2019

Não amostrado
3,8

2018
2017
2016

3,5
3,0
3,7

Fonte: CETESB, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Os dados disponíveis para o ponto PGUI 02700 mostram que, tanto em 2016, 2018 e 2019, o valor
médio do IVA foi enquadrado na categoria Regular (IVA médio de 3,6). No ano de 2017 o índice
apresentou condições melhores, sendo enquadrado na categoria Boa (IVA de 3,0).

3.3.2.

Recursos hídricos subterrâneos

As águas subterrâneas constituem a parcela de água do ciclo hidrológico que penetram no solo
devido ao excedente de água das chuvas, percolam e se depositam nos espaços vazios entre as
rochas. Elas são consideradas uma das principais fontes de abastecimento de águas potável do
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planeta, sendo imprescindível seu monitoramento regular para se tomar conhecimento da
quantidade e qualidade disponíveis e gerar informações que vão subsidiar o planejamento e gestão
dos recursos hídricos. Os fatores que influenciam no armazenamento e movimento das águas são
fatores climáticos e fatores geológicos (ANA, 2018).
Os aquíferos são formações geológicas que formam reservatórios de águas subterrâneas no subsolo.
Eles são encontrados no Estado de São Paulo em dois grandes grupos: domínios sedimentares e
domínios cristalinos (SigRH, 2015). As propriedades hidrogeológicas que caracterizam determinado
aquífero estão intimamente ligadas às unidades geológicas que o formam e influenciam suas
potencialidades de uso e vulnerabilidade à poluição.
O município possui dois sistemas aquíferos, um associado as rochas pré-cambrianas, denominado
Sistema Aquífero Cristalino (Pré-Cambriano), que abrange 56,96% (36.416,20 ha) da área do
município, e outro relacionado aos sedimentos arenosos das Formações Itararé/Aquidauna, o
Sistema Aquífero Tubarão, que ocupa 43,40% (27.518,15 ha) do território municipal, conforme
apresentado no Mapa de Sub-Bacias e principais Recursos Hídricos (vide Item 3.3.1).
Em relação aos aquíferos e suas potencialidades tem-se:


Aquífero Cristalino (Pré-Cambriano)

O Aquífero Cristalino (Pré-Cambriano) caracteriza-se, de acordo com o Comitê de Bacias
Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (2010), por horizontes de rocha cristalina alterada
e semi-alterada, quando suficientemente espessos e em situação hidraulicamente favorável, ou seja,
ocorrendo abaixo da superfície potenciométrica e, portanto, saturados com água, podem comportarse como aquíferos de porosidade granular e constituindo um potencial interessante para o
aproveitamento de água subterrânea em suas áreas de ocorrência. O horizonte de rocha alterada,
por sua vez, alcança espessuras de até 60 metros em algumas regiões, onde predominam
metamórficas ou ígneas, se responsabilizando por parcelas elevadas do escoamento básico nas subbacias.
Em Itu, especificamente, a litologia é representada por suítes graníticas e unidades compostas por
gnaisses, migmatitos e granulitos. As rochas ígneas e metamórficas, consideradas praticamente
impermeáveis em sua origem, quando associadas aos eventos tectônicos e à ação de intempéries nas
superfícies, proporcionam a formação de sistemas de falhas, fraturas e porções de rochas alteradas,
que permitem a percolação da água da chuva e a reserva/armazenamento de águas subterrâneas
(CETESB, 2022).
O comportamento deste aquífero, predominantemente condicionado às características das rochas
alteradas, apresenta grandes variações na transmissividade e nas vazões, conforme constatado por
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 50

IRRGART (2007). Segundo o referido autor, a transmissividade do Aquífero Cristalino varia entre um a
200 m²/d, e a vazão média em poços com 5 a 150 metros de profundidade, entre 5 a 30 m³/h. O
sistema aquífero cristalino, por sua vez, apresenta no município de Itu uma capacidade específica de
0,39 m3/h/m (Itu, 2008).
As características apresentadas indicam que o Aquífero Cristalino (Pré-Cambriano), de forma geral,
apresenta baixa transmissividade e ausência de fluxo de água em escala regional, condicionando a
formação de unidades independentes, por vezes confinadas e com regime de escoamento próprio.
Sendo assim, as áreas de recarga e a disponibilidade de águas subterrâneas em Itu variam de acordo
com as características de cada local.


Aquífero Tubarão

As principais características do Aquífero Tubarão se referem a sua origem, importância
socioeconômica, bem como à qualidade das águas subterrâneas. Neste sentido, destaca-se que a sua
origem é predominantemente glacial, sendo formado por rochas com características bastante
heterogêneas, datadas do Carbonífero Superior, o que torna seu comportamento como aquífero
extremamente irregular e de difícil definição dos parâmetros hidrogeológico (CETESB, 2022).
No município de Itu ele detém a menor porcentagem territorial (43,40% - 27.518,15 ha) e é
caracterizado por sua baixa potencialidade e sua localização estratégica entre o eixo CampinasPiracicaba. Devido à baixa permeabilidade do aquífero, a recarga do mesmo pode se tornar
comprometida, ocasionando uma produtividade hídrica baixa, onde as vazões sustentáveis
recomendadas situam-se, em geral abaixo de 10 m³/h (10.000 litros por hora) por poço. No entanto,
é possível encontrar poços próximos com vazões diferentes podendo chegar a vazões de até 40 m³/h
(Itu, 2021).
O sistema aquífero sedimentar caracteriza-se por possuir um valor médio de capacidade específica
de 0,12 m3/h/m (Itu, 2008).
As águas do Aquífero Tubarão são fracamente salinas, bicarbonatadas sódicas e secundariamente
bicarbonatadas cálcicas ou mistas. O pH varia de 4,8 a 8,9 e o resíduo de 21 a 421 mg/L. Tem sido
verificado no monitoramento da CETESB, regiões (UGRHI 10) com concentrações elevadas de
fluoreto e sulfato, dificultando o abastecimento público por água subterrânea (Cetesb, 2022).

Vulnerabilidade e Qualidade dos recursos hídricos subterrâneos
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A CETESB realiza semestralmente o monitoramento das águas subterrâneas do Estado em poços
tubulares profundos usados no abastecimento públicos ou nascentes. O Indicador de Potabilidade
das Águas Subterrâneas – IPAS é usado para representar o percentual de amostras de água
subterrânea bruta que está em conformidade com os padrões de potabilidade nacional
(estabelecidos pela Portaria do Ministério da Saúde – Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 2 de
setembro de 2017). Ele representa o percentual das amostras de águas subterrâneas em
conformidade com o padrão de potabilidade para substâncias que representam risco à saúde e o
padrão organoléptico, estabelecidos pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria MS nº 2914/2011
(CETESB, 2022).
O IPAS é calculado anualmente e considera os parâmetros determinados nas duas campanhas
semestrais de amostragem dos pontos da Rede CETESB. Ele possui três classes para classificação de
qualidade das águas: ruim (0 – 33%), regular (33,1 – 67%) e boa (67,1 – 100%) (CETESB, 2022).
De forma geral, os aquíferos localizados no território municipal de Itu apresentam vulnerabilidades à
poluição variando de baixo a alto, conforme consulta à publicação do DAEE (2013). Especificamente,
as mais altas vulnerabilidades ocorrem nas proximidades dos cursos d’água, onde o lençol freático
costuma estar próximo à superfície. O destaque fica por conta do Rio Tietê e seus afluentes, onde as
mesmas são mais expressivas.
Porém, é importante mencionar que não há monitoramento da qualidade de cursos hídricos
subterrâneos, realizado pela CETESB, dentro do território municipal, essencial para determinar o
impacto ao aquífero causado pelas atividades antrópicas locais. A estação de monitoramento mais
próxima é identificada pelo código TU00347P e está localizada na Latitude 23° 13' 43" e Longitude
47° 30' 03" do aquífero Tubarão, no município limítrofe de Porto Feliz.
Para o ano de 20209, ano mais recente que se tem publicação do IPAS, esse indicador no ponto de
monitoramento mais próximos do município de Itu foi de 72%, portanto se enquadrando na classe
Boa.
O único parâmetro não conforme aos padrões nacionais de potabilidade foi o Manganês Total que
apresentou valor de 144 µg L-1, sendo que o VMP10 é de 100 µg L-1.
Segundo a CETESB (2022), as substâncias inorgânicas monitoradas que apresentaram não
conformidade aos padrões nacionais, como o caso do Manganês, possuem histórico de presença
recorrente acima do padrão de potabilidade, em algumas localidades.
9

A primeira campanha de amostragem de 2020 foi realizada no mês de março e a segunda nos meses de setembro a
outubro pela CETESB.
10
VMP - valor máximo permitido (padrão de potabilidade da Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde).
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3.3.3.

Disponibilidade hídrica

A disponibilidade hídrica pode ser entendida como a quantidade de água existente nos corpos d’água
superficiais ou subterrâneas, sendo influenciada principalmente pelo volume de precipitação e sua
distribuição temporal. Esta análise constitui-se como um parâmetro básico em projetos,
planejamento e operação de sistemas que envolvem recursos hídricos (OKAWA & POLETO, 2014).
Q95% e Stress Hídrico
A disponibilidade hídrica por sub-bacias hidrográficas foi elaborada com base no parâmetro Q95%,
que corresponde à vazão mínima de permanência com frequência de 95% do tempo. Esse é o
parâmetro adotado pelo DAEE nos relatórios de situação dos recursos hídricos do Estado de São
Paulo, para definição da disponibilidade mínima global (superficial e subterrânea).
Segundo a publicação “Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo: Diretrizes de Utilização e
Proteção” (DAEE, 2013), foram identificadas regiões cuja intensidade de uso e qualidade das águas
subterrâneas devem ter orientações específicas de gestão e uso racional.
Neste estudo, foram identificadas 23 regiões que englobam 82 municípios do estado. Na UGRHI-10,
foram listados os seguintes municípios com stress hídrico11: Itu e Sorocaba (Figura 3.3.3-1).

11

O Q95 foi calculado a partir do quociente entre a vazão de captação total (superficial e subterrânea) e a vazão mínima
Q95%. As bacias com índices de extração maiores que 50% do Q 95 foram consideradas com stress hídrico, e aquelas com
índice abaixo de 50%, sem stress hídrico.
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Figura 3.3.3-1: Regionalização de Diretrizes de Utilização e Proteção das Águas Subterrâneas

Fonte: DAEE, 2013. Adaptação: Geo Brasilis, 2022.

Segundo o DAEE (2013), às áreas com restrição e estresse hídrico, devem adotar oito principais
diretrizes, à saber:









Proteger as captações de água subterrânea;
Adequar o zoneamento municipal e o Plano Diretor, visando à proteção dos poços e aquíferos
importantes ao abastecimento público;
Implantar programa de capacitação técnica dos órgãos municipais e estaduais relacionados à
produção e distribuição de água, gestão ambiental e planejamento;
Promover campanhas de educação ambiental;
Cadastrar, controlar e fiscalizar as captações e outorgas de uso da água subterrânea;
Consolidar a participação dos municípios na gestão dos recursos hídricos e promover sua
articulação com os órgãos gestores estaduais e os comitês de bacias;
Implantar rede de monitoramento de nível de água e de parâmetros indicadores de qualidade;
Elaborar planejamento do uso da água subterrânea a curto e longo prazos.

A proteção das captações de água subterrânea é prevista na Lei Estadual nº 6.134/198812 e no
Decreto Estadual nº 32.955/1991. Estas normas tem como objetivo garantir a qualidade das águas
subterrâneas ao estabelecer os limites dentro dos quais deverá haver restrições de ocupação e de
determinados usos que possam vir a comprometer o seu aproveitamento.

12

Dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais de águas subterrâneas do Estado de São Paulo e dá outras
providências.
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Segundo o DAEE (2013), a disponibilidade hídrica13 do Estado pode ser distribuída em três grandes
setores:





No extremo oeste, a disponibilidade hídrica é classificada como baixa, apresentando valores
entre 2,30 L/s/km2 e 3,81 L/s/km2.
Na região central do Estado, a disponibilidade apresenta-se média, com valores entre 2,46
L/s/km2 e 5,05 L/s/km2, à exceção das sub-bacias que compõem a UGRHI nº 10 – Tietê/Sorocaba,
que apresentam valores relativamente mais baixos.
No extremo leste do Estado são verificadas disponibilidades hídricas altas, com valores variando
entre 5,05 L/s/km2 e 21,29 L/s/km2.

A Figura 3.3.3-2 apresenta a disponibilidade Hídrica (Q95) e Sub-bacias com Stress Hídrico.

13

A disponibilidade hídrica está diretamente relacionada à pluviosidade da região considerada e, consequentemente, às
taxas de infiltração da água que transita anualmente nos aquíferos, enquanto a potencialidade hídrica subterrânea reflete a
capacidade de fornecimento de água em poços, por unidade de rebaixamento do aquífero.
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Figura 3.3.3-2: Disponibilidade Hídrica (Q95) e Sub-bacias com Stress Hídrico

Fonte: DAEE, 2013. Adaptação: Geo Brasilis, 2022.

O município de Itu apresenta Q95% entre 2,46 e 3,81 l/s/km², classificado como um município de
disponibilidade hídrica baixa.
Balanço Hídrico
O balanço hídrico se constitui como um dado técnico que possibilita o gerenciamento dos recursos
hídricos de uma bacia hidrográfica, bem como o conhecimento da disponibilidade hídrica de uma
determinada região ou bacia hidrográfica.
Esse tipo de avaliação permite definir se os recursos hídricos disponíveis suportam as demandas
desejadas, sejam elas pontuais ou mesmo objeto de políticas públicas. A avaliação da disponibilidade
hídrica é central para essas duas questões, subsidiando a tomada de decisão quanto a hierarquização
de intervenções dentro da bacia (CBH-SMT, 2016).
A UGHRI-10 apresenta a décima maior demanda do estado, com um Q95% de 29,7%. Considerando os
valores de referência adotados pela Agência Nacional de Águas – ANA para classificar as UGRHIs
quanto a este parâmetro, a bacia do Sorocaba Médio Tietê se encontra em estado bom (< 30%).
No entanto, alguns municípios estão acima de 50%, em condição considerada crítica, com Itu
apresentando indicador de 67,3%.
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Segundo os dados apresentados no Relatório de Situação 2021 Ano base 2020 (CBH-SMT, 2020), a
disponibilidade hídrica da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê tem diminuído em aproximadamente
1% ao ano.
Observa-se que a disponibilidade diminui na mesma proporção que a população cresce. Neste
contexto, a vazão outorgada de águas superficiais e subterrâneas aumentou 11,9% de 2018 para
2019 e de 6,8% de 2019 para 2020 (Figura 3.3.3-3).
Figura 3.3.3-3: Vazão outorgada total, superficial e subterrânea de água em m³/s

Fonte: CBH-SMT, 2020.

A Figura 3.3.3-4 mostra que o abastecimento público demanda maior volume de captação, com
crescimento de 7,13m3.s-1 para 7,87m3.s-1 entre os anos de 2019 e 2020. A reserva para a indústria
também teve incremento, de 6,58m3.s-1 para 6,94m3.s-1, enquanto as outorgas para uso rural foram
de 3,38m3.s-1 para 3,76m3.s-1, no mesmo período.
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Figura 3.3.3-4: Vazão outorgada urbana, industrial, rural e para outros usos de água em m³/s

Fonte: CBH-SMT, 2020.

A disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total é um parâmetro obtido a partir
dos dados de vazão da área da UGRHI-10. Essa informação permite correlacionar a população com a
disponibilidade de água, caracterizando a alta ou baixa disponibilidade numa determinada região. De
acordo com a Figura 3.3.3-5, a disponibilidade tem diminuído em 1,05% ao ano, mesma taxa de
crescimento da população da UGRHI 10.
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Figura 3.3.3-5: Disponibilidade per capita - Qmédio em relação à população total em m³/hab.ano

Fonte: CBH-SMT, 2020.

Segundo os valores de referência para a disponibilidade, adaptado do Quadro Mundial estabelecido
pela ONU (UNESCO, 2003), a Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê está em situação pobre
(<2.500m³/hab.ano), se aproximando da situação crítica (<1.500m³/hab.ano).
Destaca-se que a utilização dos recursos hídricos em Itu é feita principalmente a partir de captações
superficiais (aproximadamente 7,5 vezes maior do que das fontes subterrâneas) e as maiores
demandas se destinam ao abastecimento urbano, seguido de agricultura irrigada e uso na indústria.
Os aquíferos subterrâneos são utilizados com maiores frequências pelas atividades industriais (ITU,
2021).
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3.4.

Cobertura Vegetal

O município de Itu está localizado integralmente no bioma Mata Atlântica. O referido bioma se
estendia originalmente por aproximadamente 1.300.000 km² em 17 estados brasileiros, e hoje, seus
remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 29% de sua cobertura original (MMA,
2021).
O mapeamento realizado com base no Inventário Florestal do Estado de São Paulo (IF, 2020), indica a
existência de 16.543,02 ha de áreas vegetadas na localidade, o que representa aproximadamente
25,87% de seu território total, divididas em três fitofisionomias, a saber:
i. Floresta Ombrófila Densa;
ii. Floresta Estacional Semidecidual; e
iii. Formação Pioneira com Influência Fluvial.
Dentre elas, predomina a Floresta Ombrófila Densa que abrange 17,10% do município de Itu, seguida
da Floresta Estacional Semidecidual com 8,65% e por último com a Formação Pioneira com Influência
Fluvial representando 0,13% do território, conforme apresentado na Quadro 3.4-1 e ilustrado no
Mapa Cobertura Vegetal.
Quadro 3.4-1: Classificação da cobertura vegetal no município de Itu/SP
Fitofisionomia
Floresta Ombrófila Densa
Florestal Estacional Semidecidual
Formação Pioneira com Influência Fluvial
Áreas sem cobertura vegetal
Total
Fonte: IF, 2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Área no município (ha)
10.931,92
5.531,16
79,95
47.391,63

% dentro do município
17,10
8,65
0,13
74,12

63.934,65

100

De maneira geral, o município possui fragmentos vegetais distribuídos de forma heterogenia, com
destaque para a presença da vegetação secundária da Floresta Ombrófila Densa na porção leste do
município, enquanto que a cobertura vegetal formada pela Florestal Estacional Semidecidual está
concentrada a Oeste do território de Itu.
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Segundo o mapa de áreas prioritárias para a restauração da vegetação nativa, estabelecido pela
Resolução SIMA nº 07/201714, o município de Itu possui a classe de prioridade denominada “muita
alta”.
Devido a essa classificação, a compensação ambiental no caso de concessão de autorização para
supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração deverá ser compensada área
equivalente a duas vezes a área autorizada. Para os casos de vegetação em estágio médio a área a
ser compensada será três vezes a área autorizada e por fim, nos casos de vegetação em estágio
avançado a compensação será de seis vezes a área autorizadas (SIMA, 2017).
Atualmente, Itu apresenta 4.692,09 ha (28,33% em relação a cobertura vegetal existente no
município) de áreas reflorestadas (IF, 2020).
Ressalta-se que as áreas florestadas são protegidas e regulamentadas pela Lei Federal nº
11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica,
sendo vedado o corte e a supressão de vegetação para os remanescentes florestais, nos seguintes
casos:
i. Abrigar espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção;
ii. Exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de erosão;
iii. Formar corredores entre remanescentes de vegetação primária ou secundária em estágio
avançado de regeneração;
iv. Proteger o entorno de unidades de conservação; e
v. Apresentar excepcional valor paisagístico, reconhecido pelos órgãos executivos competentes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA.
A manutenção das áreas reflorestadas reflete na regulação do ciclo hidrológico, atenuando os
impactos de eventos climáticos extremos, como secas e enchentes e aumentando a resiliência e
disponibilidade hídrica dos mananciais.

14

Dispõe sobre os critérios e parâmetros para compensação ambiental de áreas objeto de pedido de autorização para
supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas e para intervenções em Áreas de Preservação Permanente no
Estado de São Paulo.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla
Rodovia Pista Simples
Arruamento
Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

Cobertuta Vegetal
Floresta Estacional Semidecidual estágio médio
Floresta Ombróﬁla Densa estágio avançado
Floresta Ombróﬁla Densa estágio médio
Formação Pioneira com Inﬂuência Fluvial

Limite Bioma (Estado de SP)
Região Fitoecológica
FOD
Savana
FES
Contato (Ecótono e Encrave)
Formação Pioneira
Corpo d'água con nental

3.5.

Áreas de Interesse Ambiental

Destaca-se a importância do planejamento urbano frente à necessidade de preservação de áreas de
interesse ambiental, a fim de reduzir os impactos ambientais associados ao processo de urbanização
que, quando desordenada, apresenta grande potencial de degradação do meio ambiente.
Neste caso, a seguir serão caracterizadas as principais áreas de interesse ambiental (3.5.1 Unidades
de Conservação e 3.5.2 Espaços de relevância ambiental) existentes no município de Itu, com
objetivo de:
i.

Ordenar o território municipal, evitando o surgimento de potenciais conflitos com o uso e a
ocupação do solo;
ii. Proteger as nascentes e os corpos hídricos, uma vez que a relação destes com a produção de
águas é interdependente;
iii. Reconhecer boas práticas quanto ao uso adequado dos espaços ambientalmente protegidos;
iv. Garantir os serviços ecossistêmicos prestados por estas áreas, de modo a melhorar a qualidade
ambiental e de vida da população.

3.5.1.

Unidades de Conservação

As Unidades de Conservação – UCs são espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com
características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras
significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do
território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente (BRASIL,
2000). Tais UCs, ainda de acordo com a referida legislação, são divididas em dois grupos e 12
categorias, conforme apresentado na Quadro 3.5.1-1.
Quadro 3.5.1-1: Grupos e categorias de UCs
Grupo

Unidades de
Proteção
Integral – PI

Unidades de Uso

Descrição
A proteção da natureza é o principal objetivo
dessas unidades, por isso as regras e normas
são mais restritivas. Nesse grupo é permitido
apenas o uso indireto dos recursos naturais;
ou seja, aquele que não envolve consumo,
coleta ou danos aos recursos naturais.
Exemplos de atividades de uso indireto dos
recursos naturais são: recreação em contato
com a natureza, turismo ecológico, pesquisa
científica,
educação
e
interpretação
ambiental, entre outras
São áreas que visam conciliar a conservação
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Grupo
Sustentável – US

Descrição
da natureza com o uso sustentável dos
recursos naturais. Nesse grupo, atividades que
envolvem coleta e uso dos recursos naturais
são permitidas, mas desde que praticadas de
uma forma que a perenidade dos recursos
ambientais renováveis e dos processos
ecológicos esteja assegurada

Categorias
(ARIE)
7. Floresta Nacional (Flona)
8. Reserva de fauna
9. Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS)
10. Reserva Extrativista
11. Área de Proteção Ambiental (APA)
12. Reserva Particular o Patrimônio
Natural (RPPN)

Fonte: BRASIL, 2000. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Todas as UCs, de acordo com o Artigo 27 da Lei Federal nº 9.985/200015, devem dispor do Plano de
Manejo16, abrangendo a área da unidade e sua respectiva zona de amortecimento17. A ausência de
Planos de Manejo condiciona o uso e a ocupação destas áreas ou em suas zonas de amortecimento
às normas e legislações vigentes, bem como ao atendimento às exigências estabelecidas pelo órgão
administrador ou gestor.
As interferências potenciais em Unidades de Conservação ou Zonas de Amortecimento são
regulamentadas pela Lei Federal nº 9.985/2000 e Resolução CONAMA nº 428/2010, e devem
respeitar os objetivos apresentados nos instrumentos de criação e, caso existente, as diretrizes dos
Planos de Manejo das UCs.
No município de Itu, são registradas sete UCs, todas de uso sustentável de categoria Área de
Proteção Ambiental – APA, sendo elas:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

APA Cabreúva;
APA Rio Tietê;
APA Pedregulho;
APA Botuxim;
APA Braiaiá;
APA Cidade Nova;
APA Vassoural;

O Quadro 3.5.1-2 descreve as principais características e informações das referidas UCs.
15

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (BRASIL, 2000 – Lei nº 9.985/2000).
Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade.
17
Entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas,
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Não se aplica nas categorias Área de Proteção
Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
16
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Quadro 3.5.1-2: Características das UCs
Nome da UC

APA Cabreúva

APA Rio Tietê

APA Pedregulho

Categoria

Área de Proteção Ambiental

Área de Proteção Ambiental

Área de Proteção Ambiental

Grupo
Bioma
Instrumento
de criação
Data de criação
Área (ha)
% dentro do
município
% dentro do
Perímetro urbano

Uso Sustentável
Mata Atlântica

Uso Sustentável
Mata Atlântica

10,70

5,76

11,73

0,002

0,01

0,03

0,03

Não incide

2,75

Não incide

Não incide

0,03

0,08

0,08

Conselho Gestor da APA Pedregulho,
Decreto Municipal nº 2.709/2017

COMDEMA em conjunto
com as entidades ligadas
ao meio ambiente, e com
órgãos municipais,
estaduais e federais.

COMDEMA ¹

Plano de Manejo

Não possui

Não possui

Decreto Municipal nº 2.600/2016 (Figura

Proteger a diversidade
biológica
Disciplinar o processo de
ocupação
Assegurar a
sustentabilidade do uso
dos recursos naturais


Assegurar a proteção de todo o remanescente
florestal, paisagístico, geomorfológico englobandose as serras e morros do cristalino, grutas,
formações rochosas e recursos hídricos








Usos Permitidos


18

Manejo do solo agrícola
para atividades
agrosilvopastoris,
parcelamento do solo,
atividade minerária
Demais obras e
empreendimentos após o
licenciamento ambiental

APT (1) compreende o perímetro urbano:
Comerciais, precedidas do atendimento de
diretrizes da Lei de Zoneamento e avaliação do
poder público municipal e órgãos gestores.
Parcelamento de solo para núcleos rurais com
características de zoneamento rural (mínimo de
5.000 m²)
APT (2): compreende o zoneamento rural:

Não possui

3.5.1-1)




APA Vassoural
Área de Proteção
Ambiental
Uso Sustentável
Mata Atlântica
Lei Municipal
nº 3.271/1991
03/07/1991
19,23

02/12/1996
3.692,41

Lei Municipal nº 4.020/1996

SIMA (Governo do Estado de
São Paulo)

Objetivos

APA Cidade Nova
Área de Proteção
Ambiental
Uso Sustentável
Mata Atlântica
Lei Municipal
nº 3.265/1991
05/06/1991
19,28

22/05/1984
6.839,00

18

Órgão Gestor
(supervisão e fiscalização)



APA Braiaiá
Área de Proteção
Ambiental
Uso Sustentável
Mata Atlântica
Lei Municipal
nº 3.272/1991
03/07/1991
8,47

Uso Sustentável
Mata Atlântica
Lei Municipal
nº 1.610/2013
13/12/2013
7.496,85

Lei Estadual nº 4.023/1984



APA Botuxim
Área de Proteção
Ambiental
Uso Sustentável
Mata Atlântica
Lei Municipal
nº 3.268/1991
24/06/1991
1,05





Proteger a biodiversidade, os
recursos hídricos e mananciais das
bacias hidrográficas de Ribeirões
Piraí, Ingá, Cana Verde e Córrego
São José;
Proteger e preservar o patrimônio
cultural, histórico, paisagístico e
arquitetônico
Desenvolver o turismo sustentável
Controlar a ocupação irregular em
área protegida
Promover a melhoria da qualidade
de vida a população
Recuperar os passivos ambientais
decorrentes dos processos de
degradação
Agropecuárias, enquadradas na
legislação ambiental (federal e
estadual).
Qualquer atividade desde que
observadas as leis federais,
estaduais e municipais, e que não
firam a preservação ambiental e a
integridade da paisagem da área.



COMDEMA em
COMDEMA em conjunto
conjunto com as
com as entidades ligadas
entidades ligadas ao
ao meio ambiente, e com
meio ambiente, e com
órgãos municipais,
órgãos municipais,
estaduais e federais.
estaduais e federais.
Não possui

Proteger e preservar
o meio ambiente,
Proteger e preservar o
especialmente no
despejo de resíduos meio ambiente.
ou rejeitos
radioativos

A legislação, supracitada,
apresenta somente as
atividades não
permitidas, descritas
abaixo.

Não possui

COMDEMA em
conjunto com as
entidades ligadas ao
meio ambiente, e com
órgãos municipais,
estaduais e federais.
Não possui

Proteger e preservar o
meio ambiente, a
Proteger e preservar o
qualidade os recursos
meio ambiente.
hídricos e as espécies
ameaçadas de extinção.

Recreação e lazer,
Recreação e lazer, desde
desde que não
que não acarretem
acarretem prejuízo ao Agropastoris.
prejuízo ao ecossistema e
ecossistema e aos
aos recursos hídricos.
recursos hídricos.

Decreto Estadual nº 43.284/1998: Regulamenta a Lei Estadual nº 4.023/1984. Lei Estadual nº 12.289/2006: altera os limites da APA Cabreúva, incluindo Indaiatuba, Itu e Salto.
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Atividades
não permitidas




Comerciais, precedidas do atendimento de
diretrizes da Lei de Zoneamento e avaliação do
poder público municipal e órgãos gestores.
APT (3) preservação permanente e interesse
turístico, histórico e paisagístico:
Campings, hotéis fazendas, restaurantes, comércio
de artesanato, clubes e equipamentos de
ecoturismo.
APT (1) compreende o perímetro urbano:
 Indústrias e agroindústrias poluentes.
 Reflorestamento homogêneo.
 Mineradoras.
 Parcelamento do solo com características de
zoneamento urbano.
Implantação de atividades
 Obras de terraplenagem e abertura de canais,
potencialmente
que possam provocar erosão do solo,
poluidoras, capazes de
assoreamento dos cursos d’água e alteração do
afetar os mananciais de
equilíbrio ecológico.
águas, o solo e o ar

Emissão de esgoto sem tratamento.
Realização de obras de
APT
(2): compreende o zoneamento rural:
terraplanagem e a

Indústrias
poluidoras.
abertura de canais que
 Mineradoras.
impliquem sensível
alteração das condições
 Parcelamento do solo com características de
ecológicas locais,
zoneamento urbano.
principalmente na zona de  Obras de terraplenagem e abertura de canais,
vida silvestre
quando da alteração das condições ecológicas.
Exercício de atividades
 Despejo de esgoto sem tratamento.
capazes de provocar
APT (3) preservação permanente e interesse
acelerada erosão das
turístico, histórico e paisagístico:
terras ou acentuado
 Indústrias, em especial as potencialmente
assoreamento nas
poluidoras.
coleções hídricas
 Obras de terraplenagem e abertura de canais,
Exercício de atividades
quando da alteração das condições ecológicas.
que ameacem extinguir as  Provocadoras de erosão e assoreamento dos
espécies raras da flora e
recursos hídricos.
da fauna locais
 Que ameaçam extinguir as espécies de biota
regional (na área protegida).
 Despejo de esgoto.
 Utilização dos recursos naturais, exceto para
fins científicos.
 Fogo para fins agrícolas.



Atendimento ao Decreto Municipal
nº 2.600/2016.










Mineração no Setor de Preservação
Ambiental Especial.
Degradadora sem prévia licença.




Comerciais.
Obras que
impliquem na
alteração do meio
ambiente.

Não há nenhuma
restrição descrita na
legislação

Comerciais e
industriais.
Obras que
impliquem na
alteração das
condições
ecológicas locais
e o exercício de
atividades e ou
causadora de
erosão e
prejudiciais à
flora ou ao meio
ambiente











Industriais
Loteamento de
caráter urbano
Comércios
Mineração
Impliquem na
erosão de terras
ou assoreamento
das coleções
hídricas
Obras de
terraplenagem e
abertura de
canais, quando da
alteração das
condições
ecológicas.
Causadoras de
degradação
ambiental.
Uso de
agrotóxicos.

Legendas: SIMA = Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. ¹ A análise prévia dos projetos é realizada pelo COMDEMA, organizações não governamentais parceiras, associação dos moradores da área e as conveniadas ao projeto
Estrada Parque. Fonte: MMA, 2022 e Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A localização geográfica das Unidades de Conservação é apresentada no Mapa de Áreas Ambientalmente Protegidas.
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Figura 3.5.1-1: Mapa de zoneamento da APA Pedregulho

Fonte: MORAES, 2016.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário

Arruamento

Rodovia Pista Dupla

Ferrovia

Rodovia Pista Simples

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

APP
APP do Rio Tietê

APP de Declividade

Sí os Arqueológicos (IPHAN)
Bairro Rural Caeca nga
Campo de Santo Antônio

Sem localidade
Fazenda Santa
Cecília

Unidades de Conservação
APA Cabreúva

APA Botuxim

APA Rio Tietê

APA Braiaiá

APA Pedregulho

APA Cidade Nova
APA Vassoural

3.5.2.

Espaços de relevância ambiental

Para a análise dos espaços de relevância ambiental foram consideradas três categorias, são elas:
i. Áreas de Relevância Ambiental;
ii. Praças; e
iii. Sistema de Lazer.
Dentre elas, predomina a presença de sistemas de lazer que abrange 534,30 ha do município de Itu,
seguida pelas áreas de relevância ambiental com 26,18 ha e por último com as praças que ocupam
5,59 ha do território, totalizando 566,07 ha de espaços de relevância ambiental localizados no
perímetro urbano de Itu, conforme apresentado no Quadro 3.5.2-1 e ilustrado no Mapa Espaços de
Relevância Ambiental.
Quadro 3.5.2-1: Espaços de relevância ambiental no perímetro urbano de Itu/SP
Tipologia
Sistema de Lazer
Áreas de Relevância Ambiental
Praças
Total em relação ao perímetro urbano
Fonte: Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Área no município
(ha)
534,30
26,18
5,59
566,07

% dentro do perímetro
urbano
2,18
0,11
0,02
19
2,31

Entre as praças, destacam-se a Praça Padre Miguel que possui o Orelhão de Itu (Figura 3.5.2-1), um
dos principais pontos turísticos da Estância Turística de Itu, e a Praça Dom Pedro I (Figura 3.5.2-2)
que corresponde à parte de uma praça central surgida no período colonial com a instalação das
primeiras igrejas e moradias, dando forma ao traçado original da vila de Itu.

19

O perímetro urbano de Itu possui 24.453,37 ha.
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Figura 3.5.2-1: Praça Padre Miguel

Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2022.

Figura 3.5.2-2: Praça Dom Pedro I

Fonte: Acervo Geo Brasilis, 2022.
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Entre as áreas de relevância ambiental e sistemas de lazer destacam-se quatro parques e duas
Centros de Educação Ambiental – CEA, são eles:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Parque Almeida Junior;
Parque Ecológico Chico Mendes;
Parque Ecológico Taboão;
Parque Geológico do Varvito; e
CEA – Bosque Alceu Geribello;
CEA – Miguel Lorente Villa.

Parque Almeida Junior
Inaugurado no dia 17 de fevereiro de 2016, o Parque Almeida Júnior (Figura 3.5.2-3) foi construído
por meio de uma parceria público-privada. O parque possui uma área total de mais de 20.000,00 m²,
localizado na Avenida do Parque, 271, Jardim Plaza Athénée.
O local conta com mirante, quadra recreativa, parquinho, sanitários, sede, sala de educação
ambiental, horta, viveiro, pista para caminhada, ecoponto, praça para ginástica, quiosque entre
outros espaços.
O parque recebeu este nome em homenagem ao pintor ituano José Ferraz de Almeida Júnior, que
prezava pela valorização da cultura do interior paulista, expressa nos tipos populares que retratava.
Figura 3.5.2-3: Parque Almeida Junior

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022.

Parque Ecológico Chico Mendes
O Parque Ecológico Chico Mendes (Figura 3.5.2-4) foi entregue aos munícipes no dia 20 de março de
2015. Localizado no Bairro Cidade Nova, ao sul do município, o parque abriga a nascente do Córrego
do Barreiro e possui área de aproximada de 242.000,00 m² com pista de caminhada, quadras
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esportivas, área para ginástica, sede, horta, trilhas, playground, áreas para prática de lazer, jogos
ecológicos, ecoponto e descanso.
Figura 3.5.2-4: Parque Ecológico Chico Mendes

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022.

Parque Ecológico Taboão
O Parque Ecológico Taboão (Figura 3.5.2-5), localizado no bairro Itu Novo Centro, foi entregue aos
munícipes no dia 20 de março de 2015. Possui área aproximada de 41.800,00 m² com quatro áreas
de lazer, administração, centro de referência em sustentabilidade, viveiro, horta, estação para
ginástica, pista de caminhada e playground.
O Parque Ecológico Taboão abriga a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os
Departamentos de Fiscalização Ambiental e de Educação Ambiental, viveiro e um Centro de
Referência em Sustentabilidade. Ligado ao Departamento de Educação Ambiental, este Centro de
Referência é um espaço para capacitação preparado para promover palestras, cursos, oficinas e
reuniões, conta também com um acervo de publicações sobre sustentabilidade, utilizado para
multiplicar o conhecimento na área ambiental.
Figura 3.5.2-5: Parque Ecológico Taboão

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022.
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Parque Geológico do Varvito
O Parque do Varvito (Figura 3.5.2-6), monumento geológico inaugurado em 23 de julho de 1995, já
recebeu desde sua inauguração mais de 500.000 visitantes, entre turistas, estudantes e
pesquisadores. É um patrimônio tombado pelo Condephaat – Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Artístico, Arqueológico e Turismo do Estado de São Paulo, processo nº 09884/69 e
Resolução de Tombamento nº 18/03/1974.
O parque foi construído numa área de 44.346,00 m2 de uma antiga pedreira. Varvito é o nome
utilizado para denominar um tipo de rocha sedimentar única, formada pela sucessão repetitiva de
lâminas ou camadas, cada uma delas depositada durante o intervalo de um ano.
Figura 3.5.2-6: Parque Geológico do Varvito

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022.

CEA – Bosque Alceu Geribello
O Centro de Educação Ambiental Bosque Alceu Geribello (Figura 3.5.2-7) é um espaço educativo
destinado a todas as pessoas que querem aprender sobre a natureza, qualidade de vida e
sustentabilidade. Por meio de visitas monitoradas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itu
promove na prática a aprendizagem de conceitos ambientais, em conexão com os preceitos
sistêmicos que existem na natureza.
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Figura 3.5.2-7: CEA – Bosque Alceu Geribello

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022.

CEA – Miguel Lorente Villa
Instituído pela Lei Municipal nº 787 de 12 de dezembro de 2006, o Centro de Educação Ambiental
Miguel Lorente Villa (Figura 3.5.2-8) tem como característica ser um espaço educador com conceitos
e práticas sustentáveis onde o visitante vivencia ações alternativas de reuso da água, geração de
energia, cuidados com o solo e alimentação saudável.
Figura 3.5.2-8: CEA Miguel Lorente Villa

Fonte: Prefeitura da Estância Turística de Itu, 2022.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viáro
Rodovia Pista Dupla
Rodovia Pista Simples
Arruamento
Ferrovia

Hidrograﬁa
Rio Tietê

Curso D'água

Espaços de Relevância Ambiental
Áreas de Relevância Ambiental
Praças
Sistema de Lazer

Espaços de Relevância

3.6.

Áreas de restrição à ocupação

Para a análise das áreas com restrição à ocupação, serão caracterizadas, a seguir, os principais
aspectos que restringem, impedem ou condicionam a urbanização no município de Itu, a saber:
i.

Áreas de Preservação Permanente, conforme dispõem o Código Florestal (Lei Federal nº
12.651/2012);
ii. Áreas com declividade superior à 30%, determinadas pela Lei Federal nº 6.766/79; e
iii. Setores de risco suscetíveis à inundação e movimentos gravitacionais, em atendimento ao Art.
42-B da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

3.6.1.1.

Área de Preservação Permanente – APP

As APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas
(BRASIL, 2012).
Para efeitos didáticos, a Figura 3.6.1-1 ilustra os três grupos de situações geradoras de APP.
Figura 3.6.1-1: Tipologias de Áreas de Preservação Permanente

Fonte: Brasil, 2012. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A vegetação natural intitulada como formação pioneira com influência fluvial, conforme detalhado
no capítulo 3.4 Cobertura Vegetal, é pouco representativa e fragmentada ao longo do território e
ocupa uma área de 79,95 ha (0,13% da área total do município), com predominância nas margens
dos rios. Não há incidência de mangue e restinga, portanto, não há APP de vegetação no território
de Itu.
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As APP’s de corpos hídricos e nascentes representam 26,87% do território (17.178,64 ha), cujos
critérios de proteção são estabelecidos pelo Artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/2012, conforme
descrito a seguir:
i.
ii.

Nascente: são consideradas APPs as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água
perenes, em qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 m.
Rios e Córregos: são consideradas APPs as faixas marginais de qualquer curso d’água natural
perene e intermitente, excluídos os efêmeros20, desde a borda da calha do leito regular, sendo a
faixa mínima de APP gerada variável conforme a largura do curso d’água (Quadro 3.6.1-1).

Quadro 3.6.1-1: APP gerada de acordo com a largura dos rios e córregos
Largura do curso d'água
Até 10m
De 10 a 50m
De 50 a 200m
De 200 a 600m
Mais que 600

APP gerada (m)
30
50
100
200
500

Fonte: Brasil, 2012. Elaboração: Geo Brasilis, 2021.

i.

ii.

Reservatórios d’água artificiais: no entorno dos reservatórios artificiais decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’águas naturais, a faixa de APP é definida no
licenciamento ambiental.
Nas acumulações naturais ou artificias de água com superfície inferior a um hectare, fica
dispensada a reserva da faixa de proteção, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa,
salvo autorização do órgão ambiental.

Cumpre destacar que em dezembro de 2021 foi promulgada a Lei Federal nº 14.285/2021 que
promoveu alterações no ordenamento jurídico que tratada sobre as APPs – Lei Federal 12651/2012
(Código Florestal) e Lei Federal 6766/1979 (Lei de Uso e Parcelamento do Solo Urbano). Segundo a
recém criada norma, em áreas consolidadas urbanas21, o município poderá editar leis locais para fixar
20

Classificação da dinâmica hídrica dos cursos d’água: rios, ribeirões e córregos (Artigo 2º do Decreto Regulamentar Federal
nº 7.830/2012):

Rio perene: são cursos d’água que possuem um leito definido e que há presença de água ao longo de todo o ano;

Rio intermitente: são cursos d’água que possuem um leito definido e que têm água durante meses, secando apenas
nos períodos de estiagem;

Rio efêmero: são cursos d’água que surgem apenas durante as fortes chuvas, decorrentes da saturação do solo, mas
que horas depois deixam de existir. São diferentes dos rios intermitentes, que têm um leito mais ou menos definido e
que têm água durante meses, secando apenas nos períodos de estiagem.
21
Segundo a Lei Federal nº 14.285/2021 (Art. 2º), áreas urbana consolidadas são aquelas que estão na zona urbana definida
nas leis municipais, que dispõem de sistema viários já implantados, estão organizadas em lotes e quadras
predominantemente edificados com habitações residenciais, comerciais, industriais, mistas ou de prestação de serviços.
Essas áreas consolidadas ainda devem dispor de, ao menos, dois tipos de infraestrutura urbana implantada, quais sejam:
drenagem de águas pluviais, esgotos, abastecimento de água potável, distribuição de energia e iluminação pública ou
limpeza urbana com coleta e manejo de resíduos.
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as APPs em faixas marginas distintas das metragens impostas pelo novo Código Florestal de 2012,
desde que:





Sejam ouvidos os conselhos estaduais e municipais;
Não se permita a ocupação de áreas com risco de desastres;
Sejam observadas as diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de
drenagem ou de plano de saneamento básico; e
Só poderão ser instalados nessas áreas de APP edificações de utilidade pública, de interesse
social ou de baixo impacto ambiental conforme definição do Código Florestal.

O município possui áreas localizadas na porção nordeste do território, com incidência de APPs
relativas a encostas com declividade22, totalizando uma área de 97,22 ha (0,15% do território).

3.6.2.

Área com declividade superior a 30% – Lei Federal nº 6.766/1979

Ao longo do território de Itu é possível identificar áreas com inclinação superior a 30%, onde incidem
condicionantes à ocupação impostas pela Lei Federal nº 6.766/1979, totalizando 627 ha (0,98% da
extensão do município), conforme detalhando anteriormente no capítulo 3.2 Geomorfologia.
Os usos permitidos nestas porções territoriais estão detalhados no Quadro 3.6.2-1.
Quadro 3.6.2-1: Restrições e usos permitidos
Inclinação de
Vertentes
< 15 % e < 30%

>30% e < 45%

> 45%

Usos Permitidos*
É permitido o
parcelamento do terreno
Não é permitido o
parcelamento, salvo se
atendido exigências
especificas das autoridades
competentes
Não é permitido o
parcelamento
Total

Área no município
% com relação ao município
(ha)
63.307,65

99,02

529,78

0,83

97,22

0,15

63.934,65

100

Fonte: *Brasil, 1979. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

22

Conforme Art. 4º da Lei Federal nº 12.651/2012, são consideradas APP de declividade: (i) Encostas ou partes destas com
declividade superior a 45º; (ii) Áreas com altitude superior a 1.800 m; Topo de morros, montes, montanhas e serras, com
altura mínima de 100 m e inclinação média maior que 25º.
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3.6.3.

Setores de risco suscetíveis à inundação e movimentos gravitacionais

Já os setores de risco de inundação e movimentos gravitacionais foram identificados através das
informações disponibilizadas no relatório denominado “Plano Municipal de Contingência” (Itu, 2021).
Ao todo foram mapeados 1.255 ha de áreas suscetíveis à inundação (1,96% do território) e 1.934 ha
de áreas sujeitas a movimentos gravitacionais (3,02% do território), com maior concentração de
áreas suscetíveis à inundação na porção oeste do território enquanto que os movimentos
gravitacionais estão localizados na porção leste do território, conforme apresentado no Mapa Áreas
de Restrição à Ocupação.
Neste contexto, a revisão do Plano Diretor, da Lei de Parcelamento, Zoneamento Urbano e
Ambiental, Código de Obras e Código de Posturas de Itu deverão considerar o levantamento e a
análise das áreas que restringem, impedem e condicionam a ocupação urbana, com objetivo de
indicar propostas para o ordenamento territorial adequadas à demanda habitacional e aos aspectos
de conservação do meio ambiente.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano
Mancha_Urbana

Sistema Viário
Pista Dupla
Pista Simples
Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água

Áreas de Susce bilidade a Inundacão
Alta

Susce bilidade de Movimento de Massa
Alta

APA's
APA Botuxim
APA Braiaiá
APA Cidade Nova

APA Pedregulho
APA Tietê
APA Vassoural
APP do Rio Tietê
APP de Declividade

3.7.

Síntese dos desafios identificados

Diante das informações apresentadas no presente capítulo, identificaram-se os seguintes desafios
em relação aos aspectos ambientais para a elaboração da revisão do Plano Diretor, Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Zoneamento Urbano e Ambiental, Código de Obras e Código
de Posturas de Itu (SP):








O índice pluviométrico municipal é estável com leve tendência de chuvas em maior ocorrência do
que os períodos de seca. Porém, destaca-se que a estiagem de 201423 ocasionou instabilidades
no sistema de abastecimento público, indicando a necessidade de implantação de medidas
relacionadas a conservação hídrica e melhoria na infraestrutura pública de abastecimento.
Necessidade de elaboração de medidas de preservação aos corpos hídricos superficiais e
subterrâneos, destacando-se como principais ações:
o Delimitação das nascentes, seguindo as diretrizes do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012);
o Preservação dos mananciais utilizados no abastecimento público e outros mananciais com
potencial de exploração;
o Proteger as captações de água subterrânea;
o Promover campanhas de educação ambiental;
o Cadastrar, controlar e fiscalizar as captações e outorgas de uso da água subterrânea; e
o Elaborar planejamento do uso da água subterrânea a curto e longo prazos.
Presença de remanescentes florestais de acordo com a Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata
Atlântica), os quais devem ser protegidos a fim de manter a regulação do ciclo hidrológico,
atenuando os impactos de eventos climáticos extremos, como secas e enchentes e aumentando
a resiliência e disponibilidade hídrica dos mananciais do município;
Baixo índice de cobertura vegetal – 25,88% (16.543,03) do território, o que indica a necessidade
de fomento nas práticas de restauração florestal.

23

Fonte dos dados: Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Municipal – APA Pedregulho, Itu, SP –
junho/2016.
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4. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
O presente capítulo abordará os principais aspectos socioeconômicos do município de Itu, de forma a
apresentar as características e os desafios do território, podendo se constituir como ferramenta de
análise para futuras propostas e ações de desenvolvimento econômico e social.
Deste modo, serão detalhados os componentes das seguintes dimensões:






Demográfico:
o População urbana e rural;
o Crescimento populacional;
o Perfil etário;
o Taxa de Natalidade;
o Evolução dos domicílios; e
o Projeções populacionais.
Econômico:
o Produto Interno Bruto (PIB) e PIB per capita;
o Valor adicionado;
o Trabalho e rendimento; e
o Principais atividades econômicas.
Social:
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH);
o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS); e
o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS).

4.1.

Caracterização demográfica

De acordo com os últimos dados estimados pelo Seade, o município de Itu possui população de
170.938 habitantes, representando 8,16% da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) e 0,38% do
estado de São Paulo. Segundo as projeções do IBGE, em 2021 Itu contava com 177.150 habitantes24.
Conforme dados da Tabela 4.1-1, o grau de urbanização do município é de 95,2%, superior ao da
RMS (90,3%), e sua densidade demográfica de 266,8 habitantes por km² é maior que a da RMS e a do
estado de São Paulo.
24

As duas instituições utilizam metodologias diferentes para o cálculo da população estimada. A Fundação Seade adota o
método dos componentes demográficos, o qual considera as tendências de fecundidade, mortalidade e migração, a partir
das estatísticas vitais processadas pelo órgão. Já o IBGE, utiliza como insumos básicos as populações obtidas das Projeções
da População para o Brasil e as Unidades da Federação mais recentes, bem como o crescimento populacional de cada
Município na última década, delineado pelas respectivas populações recenseadas nos dois últimos Censos Demográficos
realizados. Diante das informações apresentadas, considera-se a metodologia da Fundação Seade mais adaptada à
realidade local, pois leva em conta indicadores que impactam na demografia.
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Tabela 4.1-1: Síntese demográfica do município de Itu, da RMS e Estado de São Paulo, 2021
Recorte

Dados

População
Itu
Grau de urbanização
Densidade Demográfica (hab/km²)
População
Região Metropolitana
Grau de urbanização
de Sorocaba (RMS)
Densidade Demográfica (hab/km²)
População
Estado de São Paulo
Grau de urbanização
Densidade Demográfica (hab/km²)
Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Seade
estimativa 2021
170.938
95,2%
266,8
2.094.788
90,3%
180,4
44.892.912
96,6%
180,9

% Itu
100%
8,16%
0,38%
-

Nos itens a seguir, serão apresentadas maiores informações sobre a população local.

4.1.1.

População rural e urbana

O grau de urbanização de Itu cresceu continuadamente nas últimas décadas, sendo que este
indicador subiu de 91,6% em 2000 para 95,2% em 2021. Este resultado decorreu do aumento da
população urbana que, no mesmo período, aumentou de 123.670 para 162.767, ao passo que a
população rural regrediu de 11.399 para 8.171.
A população total do município subiu de 135.069 habitantes para 170.938 habitantes.
Tabela 4.1.1-1: População por situação do domicílio e grau de urbanização do município de Itu, de
2000 a 2021

2000

População
Urbana
123.670

População
Rural
11.399

População
Total
135.069

Grau de
urbanização
91,6%

2005

133.458

11.511

144.969

92,1%

2010

144.113

9.867

153.980

93,6%

2015

153.218

9.091

162.309

94,4%

8.171

170.938

95,2%

-28,3%

26,6%

3,7%

Ano

2021
162.767
Evolução
31,6%
2000-2021
Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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4.1.2.

Taxa geométrica de crescimento da população

Em relação à Taxa Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população, a Tabela 4.1.2-1
apresenta a variação por períodos quinquenais de 2000 a 2015 e para o período de 2016 a 2021,
onde expressa a desaceleração do aumento populacional urbano e total e a contínua retração da
população rural.
Entre 2016 e 2021, a população urbana cresceu à média anual de 1,01%, enquanto a população rural
declinou 1,8% ao ano. A população total avançou 0,9% ao ano entre 2016 e 2021.
Na comparação com a evolução demográfica da Região Metropolitana de Sorocaba, observa-se que a
população de Itu cresce a taxas ligeiramente inferiores à da região, principalmente devido ao
município possuir um grau de urbanização superior.
Tabela 4.1.2-1: Taxa Geométrica de Crescimento da População (TGCA) do município de Itu e da
Região Metropolitana de Sorocaba, por situação do domicílio, 2001 a 2021

2001-2005

População
Urbana
1,54%

Itu
População
Rural
0,2%

População
Total
1,4%

2006-2010

1,55%

-3,0%

1,2%

1,85%

-1,5%

1,4%

2011-2015

1,23%

-1,6%

1,1%

1,32%

-0,2%

1,2%

0,9%

1,08%

-0,1%

1,0%

Período

1,01%
-1,8%
2016-2021
Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

4.1.3.

Região Metropolitana de Sorocaba
População
População
População
Urbana
Rural
Total
1,80%
1,0%
1,7%

Perfil etário

Em relação ao perfil etário, a comparação a partir dos dados censitários de 2000, elaborados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e as estimativas de 2021 divulgadas pelo Seade,
evidencia o processo de envelhecimento populacional, à medida que os estratos mais velhos
aumentam sua participação em detrimento das faixas etárias mais jovens.
A Figura 4.1.3-1 mostra a divisão populacional por faixa etária para o ano de 2000, ainda em formato
piramidal, com a faixa de 15 a 19 anos tendo a maior representatividade sobre o total, ao passo que
a Figura 4.1.3-2, com a estrutura etária de 2021, perde o formato piramidal e evidencia a faixa de 35
a 39 anos como a majoritária.
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Grupo etário (anos)

Figura 4.1.3-1: Pirâmide etária da população do município de Itu, 2000
70 e +
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
05 a 09
00 a 04
8.000

6.000

4.000

2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

6.000

8.000

População
Homens

Mulheres

Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Grupo etário (anos)

Figura 4.1.3-2: Pirâmide etária da população do município de Itu, 2021
70 e +
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
05 a 09
00 a 04
8.000

6.000

4.000

2.000

0

2.000

4.000
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Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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4.1.4.

Natalidade

Em linha com o envelhecimento populacional, fenômeno comum em centros urbanos, a taxa de
natalidade de Itu, expressa pelo número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, está em declínio.
Conforme dados do Ministério da Saúde apresentados na Figura 4.1.4-1, a taxa de natalidade passou
de 19,1 para 12,9 entre os anos de 2000 e 2019, queda de 32,3%.
Figura 4.1.4-1: Evolução da taxa de natalidade do município de Itu, 2000 a 2019
21,0
19,0

19,1
15,8

17,0

14,8

15,0

14,8
12,9

13,0
11,0
9,0
7,0
5,0

Fonte: Ministério da Saúde - Datasus, 2022. Elaboração: Geo Brasilis: 2022.

4.1.5.

Taxa de migração

No que tange à migração, de acordo com dados do Censo Demográfico de 2010, a população
residente de Itu cujo local de origem era fora do estado de São Paulo representou 20,0% do total,
percentual similar à média estadual, de 20,8% (Figura 4.1.5-1).
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Figura 4.1.5-1: Participação da população nascida fora do estado de São Paulo, 2010
Município de Itu

Estado de São Paulo

20,0%

80,0%

População nascida fora do Estado de São Paulo
População nascida no Estado de São Paulo

79,4%

20,6%

População nascida fora do Estado de São Paulo
População nascida no Estado de São Paulo

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Ainda de acordo com os dados censitários, 8,8% dos residentes moravam em Itu há menos de cinco
anos, taxa superior à média estadual, de 7,6%.
Figura 4.1.5-2: Participação da população que não residia no local nos últimos 5 anos, 2010
Estado de São Paulo

Município de Itu

91,2%

8,8%

População residente há mais de 5 anos
População residente há menos de 5 anos

92,4%

7,6%

População residente há mais de 5 anos
População residente há menos de 5 anos

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

4.1.6.

Domicílios

Segundo estimativas do Seade, o número de domicílios permanentes cresceu à taxa superior ao
crescimento populacional, na medida que o número de moradores por residência regrediu, outro
fenômeno comum aos grandes centros urbanos.
Conforme expresso na Tabela 4.1.6-1, apenas entre 2015 e 2020, os domicílios do município de Itu
passaram de 51.688 para 56.740, alta de 9,8%, e o número de habitantes por domicílio declinou
4,8%, ao passar de 3,14 para 2,99.
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Tabela 4.1.6-1: Evolução do número de domicílios e habitantes por domicílio no município de Itu,
2000 a 2020
Ano

Número de domicílios

Habitantes por domicílio

2000

36.260

3,73

2005

41.063

3,53

2010

46.503

3,31

2015

51.688

3,14

2020
56.740
Var.%
9,8%
2020/2015
Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

2,99

4.1.7.

-4,8%

Projeção populacional

De acordo com as projeções do Seade, a população de Itu aumentará de 170.938 habitantes para
182.436 habitantes entre 2021 e 2035, expansão de 6,7%.
No mesmo período comparativo, a população urbana crescerá 8,3%, para 176.259 habitantes,
enquanto a população rural diminuirá 24,4%, para apenas 6.177 habitantes.
Figura 4.1.7-1: Projeção da população do município de Itu, por situação do domicílio 2000 a 2035

2000

2005

2010

População urbana

População rural

2025

176.259

182.436

2030

6.177

6.856

168.094

2021

179.728

172.872

175.681

7.587

9.091
2015

8.171

153.218

162.767

162.309

9.867

11.511

144.113

144.969

133.458

11.399

123.670

135.069

153.980

170.938

2035

População total

Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Seguindo a tendência de envelhecimento populacional, a faixa etária superior a 70 anos será maioria
em 2035, demandando mais políticas públicas e assistência para este recorte da população (Figura
4.1.7-2)
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Grupo etário (anos)

Figura 4.1.7-2: Projeção da pirâmide etária do município de Itu, 2035
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Fonte: SEADE, 2022. Elaboração, Geo Brasilis: 2022.

De forma semelhante, a tendência de aumento do número de domicílios e redução da ocupação das
residências seguirá nos próximos anos. Conforme expresso na Figura 4.1.7-3, os domicílios
alcançarão 67.942 unidades em 2035, com número médio de 2,69 moradores por domicílio,
implicando em alta de 19,7% e retração de 10,0%, respectivamente, quando comparados com o ano
de 2020.
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Figura 4.1.7-3: Projeção do número de domicílios e habitantes por domicílio no município de Itu,
2020 a 2035
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Fonte: SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

4.2.

Caracterização econômica

Para a melhor compreensão do perfil econômico de Itu, serão analisados os indicadores do Produto
Interno Bruto (PIB), do mercado de trabalho e das principais atividades produtivas do município.
Primeiramente, destaca-se que Itu possui a segunda maior economia da Região Metropolitana de
Sorocaba (RMS) e é bastante diversificada, possuindo forte agronegócio, baseado na cultura da canade-açúcar, e indústrias importantes do segmento de bebidas (Heineken Brasil, Pepsico e Brasil Kirin),
equipamentos de informática (Compaq/Hewlett-Packard-HP), produtos de alumínio (Sapa
Aluminium), além de diversas indústrias que fornecem peças e acessórios para a fábrica da Toyota,
localizada em Sorocaba.
Entretanto, ressalta-se que as atividades industriais perderam relevância nos últimos anos, com
retração no número de empregos e estabelecimentos, fenômeno observado na grande maioria dos
municípios do Estado de São Paulo.
O setor de comércio e serviços, por outro lado, registrou expansão na última década, acelerando a
mudança do perfil econômico do município para o setor terciário da economia.
A análise do número de novas empresas registradas evidencia este movimento, conforme
apresentado na Tabela 4.2-1, onde destaca-se que, entre 2017 e abril de 2022, as atividades que
mais aumentaram foram aquelas relacionadas à serviços prestados às empresas e famílias.
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Tabela 4.2-1: Ranking das 10 atividades que mais registraram empresas na Inscrição Municipal entre
2017 e 2022¹ em Itu
Número de
empresas
registradas

Atividades

Preparação de documentos e serviços especializados de
433
apoio administrativo não especificados anteriormente
396
Promoção de vendas
340
Instalação e manutenção elétrica
324
Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Cabeleireiros
248
Serviços ambulantes de alimentação
219
Serviços combinados de escritório e apoio
203
administrativo
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
168
perigosos e mudanças, municipal
Comercio varejista de bebidas
163
Serviços de pintura de edifícios em geral
152
Demais
7.101
Total
9.747
¹ Abril de 2022.
Fonte: Prefeitura do Município de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Participação

Participação
acumulada

4,44%

4,44%

4,06%

8,51%

3,49%

11,99%

3,32%

15,32%

2,54%

17,86%

2,25%

20,11%

2,08%

22,19%

1,72%

23,92%

1,67%

25,59%

1,56%

27,15%

72,85%

100,00%

100,00%

-

A seguir, serão detalhados os principais indicadores econômicos do município.

4.2.1.

Produto Interno Bruto – PIB

O PIB de Itu totalizou R$ 8,2 bilhões em 2019, de acordo com os últimos dados divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), sendo a segunda maior economia da Região
Metropolitana de Sorocaba (RMS), ao representar 8,7% das riquezas geradas na região, conforme
demonstrado na Tabela 4.2.1-1.
Tabela 4.2.1-1: PIB dos municípios da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), a preços correntes,
em R$ mil, participação e variação anual média, 2010 e 2019

Município

2010

2019

2010
Sorocaba

Variação anual
média
(2011-2019)¹

Participação
2019

19.721.441

37.283.418

40,35%

39,13%

7,33%

Itu

4.633.757

8.242.038

9,48%

8,65%

6,61%

Salto

3.296.868

7.737.784

6,75%

8,12%

9,94%

Itapetininga

2.574.007

4.897.886

5,27%

5,14%

7,41%

Tatuí

2.315.180

4.160.032

4,74%

4,37%

6,73%
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Município

2010

2019

Variação anual
média
(2011-2019)¹

Participação
2010

2019

Araçariguama

1.056.801

3.441.914

2,16%

3,61%

14,02%

Votorantim

2.042.691

3.406.950

4,18%

3,58%

5,85%

São Roque

1.457.401

3.158.173

2,98%

3,31%

8,97%

Porto Feliz

862.627

2.996.395

1,77%

3,14%

14,84%

Boituva

1.570.133

2.942.833

3,21%

3,09%

7,23%

Alumínio

1.566.535

2.147.030

3,21%

2,25%

3,56%

Cerquilho

1.166.025

1.932.314

2,39%

2,03%

5,77%

914.589

1.888.612

1,87%

1,98%

8,39%

1.283.861

1.850.852

2,63%

1,94%

4,15%

785.959

1.845.191

1,61%

1,94%

9,95%

1.171.996

1.712.055

2,40%

1,80%

4,30%

Piedade

606.801

1.293.222

1,24%

1,36%

8,77%

Araçoiaba da Serra

315.643

829.738

0,65%

0,87%

11,34%

São Miguel Arcanjo

332.034

783.557

0,68%

0,82%

10,01%

Pilar do Sul

236.406

743.934

0,48%

0,78%

13,58%

Iperó

331.074

684.149

0,68%

0,72%

8,40%

Cesário Lange

209.827

463.296

0,43%

0,49%

9,20%

Capela do Alto

146.816

310.889

0,30%

0,33%

8,69%

Sarapuí

93.509

159.140

0,19%

0,17%

6,09%

Tapiraí

73.820

148.063

0,15%

0,16%

8,04%

Jumirim

43.549

123.160

0,09%

0,13%

12,24%

Alambari

61.603

103.302

0,13%

0,11%

5,91%

Salto de Pirapora
Tietê
Ibiúna
Mairinque

Total
48.870.952
95.285.927
100,00%
100,00%
¹ Variação anual média nominal.
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

7,70%

No que se refere à variação nominal do PIB de Itu, no período de 2010 a 2019, o município registrou
crescimento anual médio de 6,61%, desempenho inferior ao registrado na RMS (7,70% ao ano) e no
estado de São Paulo (6,84% ao ano), conforme exposto na Tabela 4.2.1-2.
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Tabela 4.2.1-2: PIB a preços correntes de Itu, da RMS e do estado de São Paulo, em R$ mil, 2010 e
2019

Localidade

2010

Itu

4.633.757

RMS

48.870.952

Variação
anual média
(2011-2019)¹
8.242.038
6,61%

2019

95.285.927

7,70%

Estado de São Paulo
1.294.695.988
2.348.338.000
¹ Variação anual média nominal.
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaboração, Geo Brasilis, 2022.

6,84%

Em 2019, o PIB per capita de Itu, que expressa a divisão da riqueza gerada no município pelo número
de habitantes, foi de R$ 47.385, o 7º maior entre os 27 municípios da RMS, sendo superior ao PIB per
capita da RMS (R$ 44.447), mas menor do que o do estado de São Paulo (R$ 52.992).
No comparativo entre 2010 e 2019, o PIB per capita de Itu permaneceu na 7ª posição no ranking da
RMS, conforme detalhado na Tabela 4.2.1-3. Apesar da estabilidade, a variação anual média deste
indicador foi de 5,19%, inferior à da RMS (6,09%) e à do estado do São Paulo (5,98%).
Tabela 4.2.1-3: Ranking do PIB per capita dos municípios da RMS e variação anual média, 2010 e
2019

Localidade
Araçariguama

2010
2019
Variação anual
PIB per capita Ranking na PIB per capita Ranking na
média
(R$)
RMS
(R$)
RMS
61.856
2º
153.904
1º
10,66%

Alumínio

92.997

1º

115.258

2º

2,41%

Salto

31.230

6º

65.208

3º

8,52%

Porto Feliz

17.636

15º

56.431

4º

13,80%

Sorocaba

33.636

4º

54.879

5º

5,59%

Boituva

32.492

5º

48.246

6º

4,49%

Itu

30.050

7º

47.385

7º

5,19%

Tietê

34.862

3º

43.988

8º

2,62%

Salto de Pirapora

22.784

10º

41.579

9º

6,91%

Cerquilho

29.409

8º

39.476

10º

3,33%

Jumirim

15.548

16º

36.578

11º

9,97%

Mairinque

27.114

9º

36.311

12º

3,30%

São Roque

18.478

13º

34.699

13º

7,25%

Tatuí

21.442

11º

34.164

14º

5,31%

Itapetininga

17.824

14º

29.883

15º

5,91%

Votorantim

18.762

12º

27.816

16º

4,47%
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Localidade
Cesário Lange

2010
2019
Variação anual
PIB per capita Ranking na PIB per capita Ranking na
média
(R$)
RMS
(R$)
RMS
13.496
17º
25.529
17º
7,34%

Pilar do Sul

8.951

26º

25.490

18º

12,33%

Araçoiaba da Serra

11.552

21º

24.300

19º

8,61%

São Miguel Arcanjo

10.557

23º

23.794

20º

9,45%

Ibiúna

11.034

22º

23.393

21º

8,71%

Piedade

11.621

20º

23.365

22º

8,07%

Tapiraí

9.210

25º

18.965

23º

8,36%

Iperó

11.698

19º

18.424

24º

5,18%

Alambari

12.608

18º

17.146

25º

3,47%

Sarapuí

10.359

24º

15.473

26º

4,56%

8.374

27º

15.014

27º

6,70%

26.107

#

44.447

#

6,09%

Estado de São Paulo
31.407
#
52.992
#
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

5,98%

Capela do Alto
Média RMS

4.2.2.

Valor Adicionado

A partir da análise da distribuição do Valor Adicionado da economia de Itu, observa-se a
predominância dos serviços, que representaram 61,0% das riquezas geradas no município, seguida
pela indústria, com participação de 27,4% (Figura 4.2.2-1).
No comparativo entre 2010 e 2019, observa-se rápida mudança do perfil econômico do município,
que se tornou mais vocacionado aos serviços, uma vez que a participação desse segmento aumentou
9,5 pontos percentuais, ao passo que a representatividade da indústria declinou 10,7 pontos
percentuais.
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Figura 4.2.2-1: Participação do Valor Adicionado de Itu, por setor econômico, 2010 e 2019
2010
9,7%

2019

0,7%

10,9%

0,7%
27,4%

38,1%

51,5%
61,0%

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

4.2.3.

Trabalho e rendimento

Segundo dados do Censo Demográfico 2010, a População Economicamente Ativa (PEA)25 de Itu
cresceu 23,4% entre os anos de 2000 e 2010, de 67.043 para 82.729 pessoas, o que significou o
aumento do número de pessoas ocupadas em alguma atividade remunerada ou procurando exercer
atividade remunerada (Tabela 4.2.3-1).
A PEA de Itu seguiu a tendência observada na RMS, que registrou alta de 29,2%, e no estado do São
Paulo, com elevação de 18,5%.

25

População Economicamente Ativa (PEA) representa a população que está inserida no mercado de trabalho ou
procurando a se inserir nele.
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Tabela 4.2.3-1: Pessoas de 10 anos ou mais, por condição de atividade, 2000 e 2010
Condição
de
atividade

Itu

RMS

Estado de São Paulo

2000

2010

1.311.807

1.614.542

23,1% 30.673.925

35.723.254

Var.
%
16,5%

747.546

965.508

29,2% 18.259.930

21.639.776

18,5%

PNEA
43.901 50.496 15,0%
564.261
649.031 15,0% 12.413.995
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. Elaboração: Geo Brasilis: 2022.

14.083.478

13,4%

Total

Var.
2000
2010
%
110.944 133.225 20,1%

PEA

67.043

82.729 23,4%

Var. %

2000

2010

Ainda de acordo com dados censitários, observa-se menor nível de informalidade no mercado de
trabalho de Itu, quando comparado com dados da RMS e do São Paulo.
Conforme demonstrado na Tabela 4.2.3-2, a participação de trabalhadores sem carteira de trabalho
assinada, que decaiu de 15,9% para 10,8% entre 2000 e 2010, permaneceu inferior à registrada na
RMS (12,8%) e no estado de São Paulo (12,7%).
Tabela 4.2.3-2: Perfil da ocupação de Itu, da RMS e do estado de São Paulo, 2000 e 2010
Posição na ocupação e categoria
do emprego no trabalho principal

2000
Itu

RMS

2010
São Paulo

Itu

RMS

São Paulo

Empregado
Empregado - com carteira de
trabalho assinada
Empregado - militar e
funcionário público estatutário
Empregado - outro sem carteira
de trabalho assinada
Não remunerado em ajuda a
membro do domicílio
Trabalhador na produção para o
próprio consumo
Empregador

81,7%

79,7%

80,4%

82,4%

81,0%

81,9%

45,5%

39,3%

39,7%

52,3%

46,3%

48,2%

2,0%

3,1%

3,4%

1,8%

2,9%

2,8%

15,9%

16,9%

17,6%

10,8%

12,8%

12,7%

0,3%

1,1%

0,8%

0,6%

0,9%

0,9%

0,1%

0,3%

0,2%

0,2%

0,6%

0,4%

3,4%

2,3%

2,8%

2,1%

1,8%

1,9%

Conta própria

14,5%

16,6%

15,9%

14,7%

15,6%

15,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

100,0%

100,0%

100,0%

Segundo dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), divulgados pela Secretaria
de Trabalho do Ministério da Economia, entre os anos de 2010 e 2020, o número de postos de
trabalho de Itu passou de 50.952 para 55.174, alta anual média de 0,80% (Tabela 4.2.3-3).
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Em contrapartida, o salário real médio26 dos empregos formais teve ligeira retração, ao cair de
R$ 2.693,50, em 2010, para R$ 2.683,01 em 2020.
Tabela 4.2.3-3: Evolução do mercado de trabalho formal de Itu e salário real médio, 2010 a 2020
Ano

Empregos
formais

Salário
médio (R$)

50.952

Variação
anual
-

2.693,50

Variação
anual
-

2010
2011

55.498

8,9%

2.688,83

-0,2%

2012

56.270

1,4%

2.780,35

3,4%

2013

59.118

5,1%

2.878,67

3,5%

2014

59.129

0,0%

2.947,94

2,4%

2015

54.937

-7,1%

2.939,60

-0,3%

2016

52.708

-4,1%

2.904,93

-1,2%

2017

54.239

2,9%

2.931,72

0,9%

2018

55.111

1,6%

2.883,39

-1,6%

2019

54.628

-0,9%

2.868,15

-0,5%

2020
55.174
1,0%
2.683,01
-6,5%
27
CAGR
0,8%
#
-0,04%
#
2010-2020
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaboração: Geo Brasilis: 2022.

Na segmentação dos principais setores empregadores do município, no ano de 2020, observou-se a
concentração dos empregos nos serviços, responsável por 25.164 postos de trabalho, ou 45,6% de
todos os postos de Itu (Tabela 4.2.3-4). A indústria é a segundo mais importante para geração de
emprego, com 16.846 postos (30,5% do total), seguido pelo comércio, com 10.635 postos (19,3%).
Tabela 4.2.3-4: Distribuição dos postos de trabalho e salário médio de Itu, por setor de atividade,
2020
Grandes Grupos IBGE
Indústria

Salário médio
(R$)

30,5%

3.320,58

1.229

2,2%

2.402,89

Comércio

10.635

19,3%

2.171,83

Serviços

25.164

45,6%

2.528,05

1.300

2,4%

1.867,26

55.174

100,0%

2.683,01

Agropecuária
Total

27

Participação

16.846

Construção Civil

26

Vínculos

Salário real, deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Taxa de Crescimento Anual Composta (Compound Annual Growth Rate - CAGR)
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Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2020. Elaboração: Geo Brasilis: 2022.

4.2.4.

Perfil produtivo

Comércio e serviços
Conforme mencionado anteriormente, o setor de serviços é o principal segmento econômico no que
se refere à geração de Valor Adicionado e empregos formais, sendo de fundamental importância
para a economia local.
Apesar dos efeitos negativos da pandemia de Covid-19, que acarretou no fechamento dos
estabelecimentos em diversos períodos como medida sanitária para conter a proliferação do vírus,
no comparativo entre 2010 e 2020, o setor de comércio e serviços registrou número de empregos
formais de 20,4% superior (Tabela 4.2.4-1), o que corrobora com a alteração do perfil econômico do
município, onde há perda relativa da importância da indústria e aumento da relevância de atividades
de serviços.
Entre os grupos de atividade, excluindo a administração pública, os serviços de teleatendimento
foram os mais representativos, com 2.337 postos, ou 6,5% do total, seguidos pelo transporte
rodoviário de cargas, cujo número de empregos passou de 827 para 1.998 entre 2010 e 2020, alta de
141,6%.
No Anexo I-A, consta a movimentação detalhada de empregos e estabelecimentos de comércio e
serviços, por Grupo CNAE 2.0.
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Tabela 4.2.4-1: Distribuição de estabelecimentos e postos de trabalho do comércio e serviços em Itu,
Grupo CNAE 2.0, 2020

Grupo CNAE 2.0

Estabelecimentos
Participação
2010 2020 Var.%
2020

Administração do Estado e da
5
4
Política Econômica e Social
Atividades de Teleatendimento
1
1
Transporte Rodoviário de
107 105
Carga
Comércio Varejista Não128 118
Especializado
Comércio Varejista de
Produtos Novos não
427 336
Especificados Anteriormente e
de Produtos Usados
Serviços Combinados para
47
81
Apoio a Edifícios
Restaurantes e Outros Serviços
217 220
de Alimentação e Bebidas
Comércio Varejista de Material
173 147
de Construção
Comércio Varejista de
Equipamentos de Informática
191 151
e Comunicação
Locação de Mão-De-Obra
6
3
Temporária
Demais
1.641 1.858

Vínculos
2010

2020

Var.%

Participação
2020

-20,0%

0,1%

4.035

4.647

15,2%

12,9%

0,0%

0,0%

3

2.337

77.800,0%

6,5%

-1,9%

3,5%

827

1.998

141,6%

5,6%

-7,8%

3,9%

1.759

1.888

7,3%

5,2%

-21,3%

11,1%

2.115

1.657

-21,7%

4,6%

72,3%

2,7%

584

1.499

156,7%

4,2%

1,4%

7,3%

1.565

1.487

-5,0%

4,1%

-15,0%

4,9%

976

1.084

11,1%

3,0%

-20,9%

5,0%

982

977

-0,5%

2,7%

-50,0%

0,1%

511

943

84,5%

2,6%

13,2%

61,4%

5,6%

48,5%

16.520 17.447

Total
2.943 3.024 2,8%
100,0%
29.877 35.964 20,40%
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

100,00%

Na análise das atividades que mais abriram e fecharam estabelecimentos no período de 2010 a 2020,
elencados no Quadro 4.2.4-1, destacam-se positivamente os serviços de escritório e apoio
administrativo (+40 estabelecimentos), serviços combinados para apoio a edifícios (+34) e atividades
de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos (+34).
Diversos segmentos do comércio varejista tiveram desempenho negativo, principalmente o de
produtos novos não especificados (-91), composto majoritariamente por lojas de vestuário.
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Quadro 4.2.4-1: Setores que mais abriram e fecharam estabelecimentos de comércio e serviços entre
2010 e 2020 em Itu, Grupo CNAE 2.0
Setores que mais abriram estabelecimentos
Serviços de escritório e apoio administrativo
Serviços combinados para apoio a edifícios
Atividades de atenção ambulatorial executadas
por médicos e odontólogos
Serviços de catering, bufê e outros serviços de
comida preparada
Comércio varejista de produtos farmacêuticos,
perfumaria e cosméticos e artigos médicos,
ópticos e ortopédicos
Atividades esportivas

Setores que mais fecharam estabelecimentos
Comércio varejista de produtos novos não
40 especificados anteriormente e de produtos
-91
usados
Comércio varejista de equipamentos de
34
-40
informática e comunicação
Comércio varejista de artigos culturais,
34
-31
recreativos e esportivos
23 Comércio varejista de material de construção
21

Manutenção e reparação de veículos
automotores

18 Comércio varejista não-especializado
Outras atividades de serviços prestados
Outras atividades de ensino
17
principalmente às empresas
Atividades de contabilidade, consultoria e
Comércio de peças e acessórios para veículos
15
auditoria contábil e tributária
automotores
Outras atividades de serviços pessoais
14 Comércio de veículos automotores
Comércio varejista de produtos alimentícios,
Atividades imobiliárias de imóveis próprios
13
bebidas e fumo
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

-26
-17
-10
-8
-7
-7
-7

Microempreendedores Individuais (MEI’s)
De acordo com dados da Receita Federal, o número de Microempreendedores Individuais (MEI’s) no
município de Itu cresceu quase 3 vezes entre 2015 e 2021, ao passar de 4.497 para 12.598 registros
(Figura 4.2.4-1).
Esta alta acelerou nos últimos dois anos, em decorrência principalmente dos efeitos da pandemia de
Covid-19, que impactou o mercado de trabalho, reduzindo as oportunidades de emprego formal e
condicionando a população a obter outras formas de renda.
No Anexo I-B, consta a relação detalhada de MEI’s registradas no município, por Sub-Classe CNAE
2.0.
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Figura 4.2.4-1: Número de Microempreendedores Individuais (MEI’s) registrados no Município de Itu,
2015 a 2021
12.598

10.737
8.894
6.787

7.142

2017

2018

5.495
4.497

2015

2016

2019

2020

2021

Fonte: Ministério da Economia - Receita Federal, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A Tabela 4.2.4-2 apresenta a distribuição das 10 principais atividades exercidas pelos MEI’s no
município de Itu, onde destaca-se o número de cabeleireiros, manicure e pedicure (865) e de
comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (865), com cada atividade representando
6,6% do total de MEI’s.
Tabela 4.2.4-2: Ranking das 10 principais atividades de MEI’s em Itu, 2022
MEI's

Participação

Participação
acumulada

Cabeleireiros, manicure e pedicure

865

6,6%

6,6%

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

865

6,6%

13,14%

Obras de alvenaria

693

5,3%

18,40%

Promoção de vendas

573

4,4%

22,75%

Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente

523

4,0%

26,72%

Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente
para consumo domiciliar

414

3,1%

29,87%

Serviços ambulantes de alimentação

410

3,1%

32,98%

Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a
beleza

302

2,3%

35,27%

Instalação e manutenção elétrica

296

2,2%

37,52%

Serviços de pintura de edifícios em geral

278

2,1%

39,63%

7.950

60,4%

100,00%

13.169

100,0%

-

Atividade

Demais
Total

Fonte: Ministério da Economia - Receita Federal, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Para entender a dinâmica da criação de novas MEI’s, a Tabela 4.2.4-3 detalha os novos registros de
inscrição municipal dos microempreendedores de Itu, entre 2017 e abril de 2022. Nos últimos cinco
anos, a principal atividade aberta foi a de preparação de documentos e serviços especializados de
apoio administrativo não especificados anteriormente, com 383 novos registros (6,7% do total),
seguido pela promoção de vendas, com 346 registros (6,0%).
Tabela 4.2.4-3: Ranking das 10 atividades que mais registraram MEI’s na Inscrição Municipal entre
2017 e 2022¹ em Itu
Atividades

Número de MEI’s
registradas

Preparação de documentos e serviços especializados
383
de apoio administrativo não especificados
anteriormente
Promoção de vendas
346
Instalação e manutenção elétrica
281
Cabeleireiros
241
Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
239
212
Serviços ambulantes de alimentação
135
Serviços de pintura de edifícios em geral
130
Obras de alvenaria
119
Comercio varejista de bebidas
Fornecimento de alimentos preparados
99
preponderantemente para consumo domiciliar
3.549
Demais
Total
5.734
¹ Abril de 2022.
Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Participação

Participação
acumulada

6,7%

6,7%

6,0%

12,71%

4,9%

17,61%

4,2%

21,82%

4,2%

25,99%

3,7%

29,68%

2,4%

32,04%

2,3%

34,30%

2,1%

36,38%

1,7%

38,11%

61,9%

100,00%

100,0%

-

Um ponto que exemplifica como a crise pode afetar o mercado de trabalho é o número de abertura
de MEI’s de comércio varejista de artigos de vestuário, tanto nos dados municipais quanto nos dados
da Receita Federal, que contrasta com o fechamento de estabelecimentos varejistas da base da RAIS,
que contemplam empresas empregadoras, ou seja, houve o fechamento de estabelecimentos
empregadores e a abertura de MEI’s no segmento de vestuário, substituindo lojas maiores por lojas
de menor porte.
O mesmo ocorre pelo elevado número de novos ambulantes de alimentação e fornecimento de
alimentos preparados para o consumo domiciliar.

Indústria de transformação
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A indústria de transformação, grande responsável pelos empregos formais de Itu, registrou queda de
10,0% postos de trabalho na última década, conforme dados da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS), divulgado pelo Ministério da Economia e apresentados na Tabela 4.2.4-4.
O setor de fabricação de peças e acessórios para veículos, por outro lado, apresentou alta de 22,3%
do número de empregos entre 2010 e 2020, passando de quarto para o maior empregador industrial
do município, ultrapassando os setores de equipamentos e aparelhos elétricos (1.216 vínculos),
fabricação de bebidas alcóolicas (1.196 vínculos) e de fabricação e produtos cerâmicos (912 vínculos).
Esta queda acentuada dos empregos industriais está em linha com a menor participação da indústria
no Valor Adicionado do município e com o fechamento de diversas unidades fabris nos últimos anos.
No Anexo I-C, consta a movimentação detalhada de empregos e estabelecimentos da indústria de
transformação, por Grupo CNAE 2.0.
Este fenômeno da perda de participação da indústria na economia é algo observado na quase
totalidade dos municípios do Estado de São Paulo, que observam o fechamento de fábricas e a
abertura de novas empresas em atividades de comércio e serviços, ampliando a participação desses
setores na economia local.
Tabela 4.2.4-4: Distribuição de estabelecimentos e postos de trabalho da indústria de transformação
em Itu, Grupo CNAE 2.0, 2020

Grupo CNAE 2.0
Fabricação de Peças e
Acessórios para Veículos
Automotores
Fabricação de Equipamentos
e Aparelhos Elétricos não
Especificados Anteriormente
Fabricação de Bebidas
Alcoólicas
Fabricação de Máquinas e
Equipamentos de Uso Geral
Fabricação de Produtos
Cerâmicos
Demais

2010

Estabelecimentos
Participação
2020 Var.%
2020

Vínculos
2010

2020

Var.%

Participação
2020

13

20

53,8%

4,5%

1.399

1.711

22,3%

10,8%

11

5

-54,5%

1,1%

1.467

1.219

-16,9%

7,7%

3

4

33,3%

0,9%

1.769

1.196

-32,4%

7,5%

22

21

-4,5%

4,7%

500

1.034 106,8%

6,5%

33

24

-27,3%

5,4%

1.485

912

-38,6%

5,7%

378

372

-1,6%

83,4%

11.049

9.834

-11,0%

61,8%

Total
460
446
-3,0%
100,0%
17.669 15.906 -10,0%
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

100,0%

Quando observados os setores que mais abriram e fecharam estabelecimentos no município de Itu,
apresentados no Quadro 4.2.4-2, destacam-se as atividades de manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos (+14 estabelecimentos) e fabricação de outros produtos alimentícios (+8).
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Por outro lado, as atividades de fabricação de produtos cerâmicos e fabricação de produtos de metal
não especificados anteriormente foram as que mais encerraram atividades, fechando nove
estabelecimentos cada.
Quadro 4.2.4-2: Setores que mais abriram e fecharam estabelecimentos da indústria de
transformação entre 2010 e 2020 em Itu, Grupo CNAE 2.0
Setores que mais abriram estabelecimentos
Manutenção e reparação de máquinas e
14
equipamentos
Fabricação de outros produtos
8
alimentícios
Fabricação de peças e acessórios para
7
veículos automotores
Fabricação de móveis

7

Setores que mais fecharam estabelecimentos

-9

Fabricação de produtos cerâmicos
Fabricação de produtos de metal não
especificados anteriormente
Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços
de tratamento de metais
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso
industrial específico

Fabricação de instrumentos e materiais
para uso médico e odontológico e de
4
Fundição
artigos ópticos
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

-9
-8
-7
-7

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Itu, que apresenta informações mais recentes sobre
a abertura de novas empresas no município, excluindo-se as MEI’s, no período de 2017 a 2022, o
poder público registrou a inscrição municipal de 15 novas indústrias de fabricação de outros
produtos alimentícios não especificados anteriormente; 15 de manutenção e reparação de maquinas
e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; 15 de fabricação de artigos de
serralheria, exceto esquadrias e 15 de manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais
elétricos não especificados anteriormente (Tabela 4.2.4-5).
Tabela 4.2.4-5: Ranking dos cinco setores que mais abriram empresas da indústria de transformação
entre 2017 e 2022¹ em Itu
Setores
Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos para uso geral não
especificados anteriormente
Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
Manutenção e reparação de maquinas, aparelhos e materiais elétricos não
especificados anteriormente
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob
medida
¹ Abril de 2022
Fonte: Prefeitura do Município de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Número de
empresas abertas
15
15
15
15
12

Construção Civil
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Na construção civil, conforme dados da RAIS apresentados na Tabela 4.2.4-6, o número de
estabelecimentos cresceu 28,1% em Itu, entre 2010 e 2020. Contudo, o número de vínculos ativos
regrediu 22,1% no período, de 1.688 para 1.315.
Tabela 4.2.4-6: Distribuição de estabelecimentos e postos de trabalho da construção civil em Itu,
Grupo CNAE 2.0, 2020
Seção CNAE 2.0

Estabelecimentos
2010

2020

Vínculos

Var.%

2010

2020

Var.%

Construção Civil
135
173 28,1%
1.688 1.315 -22,1%
Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Agropecuária
Segundo dados extraídos do Censo Agropecuário 2017, divulgados pelo IBGE, Itu possuía 247
estabelecimentos agropecuários, com área ocupada de 29.472 hectares.
A atividade pecuária registrou 146 estabelecimentos, ocupando 16.864 hectares (57,2%), conforme
detalhado na Tabela 4.2.4-7, sendo a que mais utiliza áreas para produção agropecuária.
As áreas de lavoura temporária ocuparam 4.461 hectares (15,1% do total), com 28 estabelecimentos
que possuíam tamanho médio de 159,3 hectares.
Tabela 4.2.4-7: Estabelecimentos agropecuários e área, segundo as atividades econômicas, no
município de Itu, 2017
Atividades Econômicas

Participação

247

100,0%

29.472

28

11,3%

4.461

15,1%

159,3

35

14,2%

381

1,3%

10,9

10

4,0%

336

1,1%

33,6

-

-

-

-

-

146

59,1%

16.864

57,2%

115,5

24

9,7%

7.044

23,9%

293,5

2

0,8%

X

X

X

Pesca

-

-

-

Aquicultura

2

0,8%

X

X

X

Total
Produção de lavouras
temporárias
Horticultura e floricultura
Produção de lavouras
permanentes
Produção de sementes e mudas
certificadas
Pecuária e criação de outros
animais
Produção florestal - florestas
plantadas
Produção florestal - florestas
nativas
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Área (ha)

Tamanho
médio
100,0%
119,3

Estabelecimentos

Participação
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Nota: a soma das parcelas da área, não corresponde ao total porque existem unidades territoriais com valores
inibidos para não identificar o informante. Esses valores estão desidentificados com o caracter 'x'.
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A Tabela 4.2.4-8 traz o comparativo das áreas declaradas no Censo Agropecuário e sua participação
na área total do município de Itu, onde destaca-se que os estabelecimentos agropecuários ocupam
46,0% de todo o território.
As atividades que mais ocupam áreas no município são a pecuária e criação de outros animais, com
26,3% do território, e as florestas plantadas, que ocupam 11,0% do total. Neste último censo, as
lavouras temporárias ocuparam apenas 7,0% do território.
Tabela 4.2.4-8: Área dos estabelecimentos agropecuários, segundo as atividades econômicas, e
participação no território total do município de Itu, 2017
Atividades Econômicas

Área (ha)

Total
29.472
Produção de lavouras temporárias
4.461
Horticultura e floricultura
381
Produção de lavouras permanentes
336
Pecuária e criação de outros animais
16.864
Produção florestal - florestas plantadas
7.044
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Participação no
território municipal
46,0%
7,0%
0,6%
0,5%
26,3%
11,0%

No que se refere à condição dos produtores em relação à terra, a Tabela 4.2.4-9 destaca que 74,49%
dos produtores são proprietários dos estabelecimentos e representaram 75,61% da área total das
propriedades agropecuárias, com 22.284 hectares.
Os arrendatários ocupam área de 6.111 hectares no município (20,73% das áreas dos
estabelecimentos agropecuários), com tamanho médio das propriedades de 138,9 hectares.
Tabela 4.2.4-9: Estabelecimentos agropecuários e área segundo a condição do produtor no
município de Itu, 2017
Condição do Produtor
Total
Proprietário(a)
Concessionário(a) ou assentado(a)
aguardando titulação definitiva
Arrendatário(a)
Parceiro(a)
Comodatário(a)
Ocupante
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
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Tamanho
médio
100,00%
119,3
75,61%
121,1

Estabelecimentos Participação Área (ha) Participação
247
184

100,00%
74,49%

29.472
22.284

2

0,81%

X

X

X

44
4
11
2

17,81%
1,62%
4,45%
0,81%

6.111
120
945
X

20,73%
0,41%
3,21%
X

138,9
30,0
85,9
X
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Tamanho
médio
Produtor sem área
Nota: a soma das parcelas da área, não corresponde ao total porque existem unidades territoriais com valores
inibidos para não identificar o informante. Esses valores estão desidentificados com o caracter 'x'.
Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Condição do Produtor

Estabelecimentos Participação Área (ha) Participação

A Figura 4.2.4-2 ilustra a distribuição do número de estabelecimentos agropecuários e a Figura 4.2.43 detalha a distribuição da área ocupada, por condição do produtor. A Figura 4.2.4-4 apresenta o
tamanho médio das propriedades, por condição do produtor.
Figura 4.2.4-2: Distribuição do número de Figura 4.2.4-3: Distribuição da área dos
estabelecimentos agropecuários, por condição estabelecimentos agropecuários, por condição
do produtor, 2017
do produtor, 2017
3,2%

4,6%
20,8%

18,4%

76,0%

77,0%

Proprietário

Arrendatário

Comodato

Proprietário

Arrendatário

Comodato

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Figura 4.2.4-4: Tamanho médio dos estabelecimentos agropecuários, por condição do produtor, em
hectares, no município de Itu, 2017
138,9
121,1

119,3
85,9

30,0

Proprietário

Arrendatário

Comodato

Parceiro

Total

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

No que tange à produção agrícola, dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) apontam redução de
21,8% da área plantada das lavouras temporárias e permanentes no comparativo entre 2010 e 2020,
que passou de 2.980 hectares para 2.330 hectares (Tabela 4.2.4-10).
Tabela 4.2.4-10: Área plantada das lavouras temporárias e permanentes de Itu, 2010 a 2020
Ano

Hectares

2010

2.980

2011

3.056

2012

2.484

2013

3.176

2014

2.697

2015

2.792

2016

2.614

2017

2.514

2018

2.550

2019

2.824

2020

2.330

Variação 2010 - 2020
-21,8%
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Entre as lavouras temporárias e permanentes, a cana-de-açúcar é a cultura mais relevante do
município, com valor bruto da produção de R$ 8,5 milhões no ano de 2020, correspondendo a 50,9%
do total. Esta atividade ocupou 1.400 hectares, ou 60,1% da área destinada às plantações (Tabela
4.2.4-11).
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O milho foi a segunda principal cultura em termos de área, com 500 hectares (21,5% do total) e
valor, com R$ 4,2 milhões (25,1%).
Tabela 4.2.4-11: Área plantada, produção e valor da produção das lavouras temporárias e
permanentes de Itu, 2020
Área plantada
Produção
Valor da produção
Hectares
Part. %
Toneladas
R$ mil
Part. %
Cana-de-açúcar
1.400
60,1%
110.600
8.516
50,9%
Milho (em grão)
500
21,5%
3.000
4.200
25,1%
Soja (em grão)
300
12,9%
840
2.016
12,1%
Café (em grão)
68
2,9%
102
714
4,3%
Goiaba
42
1,8%
420
882
5,3%
Mandioca
10
0,4%
155
105
0,6%
Uva
5
0,2%
60
180
1,1%
Banana (cacho)
3
0,1%
45
61
0,4%
Limão
2
0,1%
62
47
0,3%
Total
2.330
100,00%
..
16.721
100,00%
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Cultura

Na última década, a cana-de-açúcar passou por grandes oscilações no município, mas estabeleceu
tendência de queda da área plantada entre 2010 e 2020, conforme dados da PAM apresentados na
Tabela 4.2.4-12.
A área plantada declinou 14,6% no período, de 1.640 hectares para 1.400 hectares, enquanto a
quantidade produzida caiu 3,7%, de 114.800 toneladas para 110.600 toneladas. A atenuada queda da
produção foi resultado do aumento de produtividade das lavouras de Itu, que passou de 70,0
toneladas para 79,0 toneladas por hectare.
O crescimento do valor da produção canavieira foi sustentado apenas pela intensa elevação do valor
da tonelada, que subiu de R$ 63,96/tonelada para R$ 107,80/tonelada, valorização de 68,5% no
período.
Tabela 4.2.4-12: Área colhida, produção, produtividade e valor da produção da cana-de-açúcar em
Itu, 2010 a 2020
Quantidade
Produtividade Valor da produção Valor da
produzida
(toneladas/ha)
(Mil Reais)
tonelada
(Toneladas)
114.800
70,0
4.477
63,96

Ano

Área plantada
(Hectares)

2010

1.640

2011

1.988

139.160

70,0

5.427

77,53

2012

1.574

110.180

70,0

4.958

70,83

2013

2.300

165.600

72,0

8.280

115,00
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Quantidade
Produtividade Valor da produção Valor da
produzida
(toneladas/ha)
(Mil Reais)
tonelada
(Toneladas)
106.200
59,0
5.841
99,00

Ano

Área plantada
(Hectares)

2014

1.800

2015

1.800

144.000

80,0

7.920

99,00

2016

1.800

126.000

70,0

6.930

99,00

2017

1.800

144.000

80,0

9.072

113,40

2018

1.800

142.200

79,0

10.665

135,00

2019

2.100

165.900

79,0

12.443

157,51

2020

1.400

110.600

79,0

8.516

107,80

Variação
2010-2020

-14,6%

-3,7%

12,9%

90,2%

68,5%

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (PAM), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Em relação à atividade pecuária, a Tabela 4.2.4-13 apresenta o efetivo de animais de Itu, cujo
rebanho bovino totalizou 30.500 cabeças em 2020, queda de 14,4% em relação ao observado em
2010. O efetivo de suínos, por outro lado, aumentou 89,5% no mesmo período, de 79.262 para
150.200 cabeças.
Tabela 4.2.4-13: Efetivo de pecuária e aves de Itu, 2010 e 2020
Efetivos
Bovino

2010

2020

Variação

35.629

30.500

-14,4%

194

280

44,3%

Equino

1.350

2.870

112,6%

Suíno

79.262

150.200

89,5%

250

55

-78,0%

2.680

1.600

-40,3%

Bubalino

Caprino
Ovino

Galináceos
1.392.211
1.260.000
-9,5%
Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Em relação à análise sobre a ocupação do território com atividades pecuárias, a Tabela 4.2.4-14
apresenta a razão entre o rebanho bovino e as áreas dedicadas à atividade de criação de animais,
onde destaca-se que há em Itu 1,93 cabeças de gado por hectare, número ligeiramente superior ao
observado na Microrregião de Sorocaba (1,92), mas inferior à média do estado de São Paulo, que
registra cerca de 2 cabeças de gado por hectare destinado à pecuária e criação de animais.
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Tabela 4.2.4-14: Densidade da ocupação com rebanho bovino em áreas de pecuária e criação de
outros animais de Itu, da Microrregião de Sorocaba e do Estado de São Paulo, 2017

Município de Itu

16.864

32.580

Razão
cabeça de boi/ha
1,93

Microrregião de Sorocaba

74.669

143.388

1,92

Efetivos

Área (Hectares)

Rebanho bovino

Estado de São Paulo
5.548.748
11.109.523
Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

2,00

A Tabela 4.2.4-15 elenca o valor da produção de origem animal, que totalizou R$ 20,5 milhões em
2020. A produção de ovos de galinha foi a mais representativa, com R$ 18,6 milhões (90,5%), seguida
pelo leite, com R$ 1,9 milhão (9,4%).
Tabela 4.2.4-15: Produção e valor da produção de origem animal de Itu, 2020
Produtos
Ovos de galinha
Leite
Mel de abelha

Valor da produção
R$ mil
18.583

Part. %
90,5%

1.929
20

Produção

Unidade

6.133

mil dz

9,4%

1.450

mil l

0,1%

2.900

kg

Total
20.532
100,0%
#
#
Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A produção de ovos de galinha ganhou destaque nos últimos anos, ao mais do que quadruplicar seu
valor entre 2010 e 2020, passando de R$ 4,6 milhões para R$ 18,6 milhões (Tabela 4.2.4-16)
Tabela 4.2.4-16: Valor da produção de origem animal de Itu, 2010 e 2020
Produtos

Valor da produção
2010

Variação

2020

Ovos de galinha

4.629

18.583

301,4%

Leite

2.889

1.929

-33,2%

13

20

53,8%

Mel de abelha

Total
7.531
20.532
172,6%
Fonte: IBGE – Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Silvicultura
De acordo com dados da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), do IBGE, o município
de Itu registrou produção de 55,6 mil m³ de madeira em tora e lenha no ano de 2020, montante
24,8% inferior ao registrado em 2010 (Tabela 4.2.4-17).
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Tabela 4.2.4-17: Quantidade produzida na silvicultura do município de Itu, 2010 a 2020
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Variação 2010 2020

Lenha
(Metros cúbicos)
52.500
15.787
14.650
14.430
9.000
9.800
10.000
9.500
15.000
6.500
6.800

Madeira em tora
(Metros cúbicos)
21.475
161.995
63.620
1.988
96.070
85.900
16.286
49.000
49.200
48.800

-87,0%

127,2%

Total
73.975
177.782
78.270
16.418
105.070
95.700
10.000
25.786
64.000
55.700
55.600
-24,8%

Fonte: IBGE – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Em valores, expressos na Tabela 4.2.4-18, a produção de silvicultura totalizou R$ 2,8 milhões em
2020, valor 28,2% inferior ao de 2010. Na última década, observou-se elevada oscilação da produção
madeireira no município.
Tabela 4.2.4-18: Valor da produção na silvicultura do município de Itu, 2010 a 2020, em R$ mil

2010

Lenha
(Metros cúbicos)
2.153

Madeira em tora
(Metros cúbicos)
1.759

2011

789

13.621

14.410

2012

733

2.545

3.278

2013

722

89

811

2014

450

3.541

3.991

2015

588

4.713

5.301

2016

600

-

600

2017

589

685

1.274

2018

885

1.862

2.747

2019

397

2.263

2.660

Ano

Total
3.912

2020
422
2.385
2.807
Variação
-80,4%
35,6%
-28,2%
2010 - 2020
Fonte: IBGE – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Principais atividades da agropecuária e silvicultura de Itu
Quando comparadas as diferentes atividades da agricultura, pecuária e silvicultura, que ocupam
parte significativa do território de Itu, observa-se diferenças de representatividade no valor total da
produção de cada segmento, conforme expresso na Tabela 4.2.1-19.
A criação de aves de postura mostrou-se a mais representativa, tendo a produção de ovos de galinha
gerado valor de R$ 18,6 milhões em 2020, ou 46,4% do total, seguida pela cana-de-açúcar, com R$
8,5 milhões (21,3%) e pelo milho, com R$ 4,2 milhões (10,5%). A extração de madeira e lenha gerou
R$ 2,8 milhões, sendo a quarta principal atividade.
Todas as atividades juntas tiveram valor total de R$ 40,1 milhões, com exceção do valor gerado pela
pecuária de corte de aves e bovinos, cuja medição não é contemplada pelas pesquisas do IBGE.
Tabela 4.2.1-19: Principais produtos da agropecuária e da silvicultura do município de Itu, em valor
da produção, em R$ mil, 2020
Produto

Valor
R$ mil

Participação

Participação
acumulada

Ovos de galinha

18.583

46,4%

46,4%

Cana-de-açúcar

8.516

21,3%

67,6%

Milho (em grão)

4.200

10,5%

78,1%

Madeira e lenha

2.807

7,0%

85,1%

Soja (em grão)

2.016

5,0%

90,2%

Leite

1.929

4,8%

95,0%

Demais

2.009

5,0%

100,0%

40.060

100,0%

-

Total

Fonte: IBGE – PPM; PAM; PEVS, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Turismo
O município de Itu é classificado como uma estância turística pelo Governo do Estado de São Paulo e
pertence à região turística Roteiro dos Bandeirantes, instituída pelo Programa de Regionalização do
Turismo, desenvolvido pelo Ministério do Turismo (Mtur).
De acordo com dados do Mapa do Turismo 2019-2021, publicado pelo Mtur, o município recebeu
213.786 visitantes domésticos e 5.135 visitantes internacionais no ano de 2019. Os meios de
hospedagem totalizaram 19 estabelecimentos e os empregos diretos do setor abrangeram 446
postos de trabalho, conforme detalhado na Tabela 4.2.4-20.
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Tabela 4.2.4-20: Síntese dos principais indicadores de turismo, 2019
Indicadores

2019

Visitantes domésticos (Fipe/Mtur)

213.786

Visitantes Internacionais (Fipe/Mtur)

5.135

Meios de hospedagem (Rais/ME)

19

Empregos diretos (Rais/ME)

446

Impostos federais (Receita Federal/ME)
R$ 8,3 milhões
Fonte: Ministério do Turismo - Mapa do Turismo 2019-2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA), as Atividades Características do
Turismo apresentaram retração do emprego formal entre 2013 e 2019, que passou de 3.754 para
3.409 (-9,2%).
Os serviços de alojamento foram os únicos que apresentaram alta entre 2013 e 2019, com
crescimento ode 17,7% no número de vagas, que alcançaram o total de 905 vagas (Tabela 4.2.4.21).
Tabela 4.2.4-21: Evolução dos postos de trabalho em Atividades Características do Turismo (ACT) em
Itu, 2013 a 2019
ACTs
Alojamento
Alimentação
Transporte Terrestre

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Var.
2013-2019
905
17,7%

2019

769

799

724

758

691

739

1.911

2.046

1.924

1.751

1.823

1.753

1.813

-5,1%

861

694

704

724

726

710

579

-32,8%

Aluguel de Transportes

51

50

61

46

38

30

31

-39,2%

Agência de Viagem

67

66

54

51

49

56

54

-19,4%

Cultura e Lazer

95

64

52

57

66

71

27

-71,6%

3.387

3.393

3.359

3.409

-9,2%

Total
3.754
3.719
3.519
Fonte: Extrator IPEA, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Segundo o Plano Diretor de Turismo de Itu (2018), o município integra o consórcio turístico Roteiro
dos Bandeirantes, que envolve outras sete cidades que são margeadas pelo Rio Tietê. Além disso,
ressalta-se que Itu conta com uma diversidade de atrativos turísticos (Mapa Atrativos Turísticos)
tendo como principais seguimentos (PDTur, 2018):







Turismo cultural: considerado como um dos mais representativos em função da enorme
quantidade de patrimônios edificados tombados pelo IPHAN e CONDEPHAAT (vide Item 5.4);
Turismo religioso: com destaque para o Santuário Nacional do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja
Nossa Senhora do Patrocínio, Igreja Nossa Senhora da Candelária, considerado o maior exemplo
do barroco e rococó paulista;
Turismo de esportes: com foco no Ituano Futebol Clube que utiliza o Estádio Municipal Novelli
Junior para realizar seus jogos. No cicloturismo são utilizadas várias estradas rurais com diversas
possibilidades de percursos, conforme mostra o Item 7.2.
Turismo de aventura: Este segmento pode ser realizado nos empreendimentos particulares;
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Turismo rural: a cidade conta com fazendas históricas, algumas delas são abertas para a
atividade turística, oferecendo infraestrutura hoteleira e gastronômica, com diversas opções
para usufruir da vida no campo, como: cavalgadas, caminhadas, cicloturismo, passeios em
charretes e barcos, piscinas, além de poder observar animais silvestres e exóticos.
Turismo de negócios e eventos: A maior parte da rede hoteleira da cidade de Itu possui
infraestrutura para realização de eventos corporativos para empresas, e eventos sociais como
aniversários e casamentos.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla

Arruamento

Rodovia Pista Simples

Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

Atra vos Turís cos
Atra vos Turís cos

4.3.

Principais indicadores de qualidade de vida

A presente seção visa detalhar os principais indicadores de qualidade de vida e de desenvolvimento
municipal de Itu, com objetivo de antecipar tendências, enxergar oportunidades e prever ações
futuras para melhoria do cenário atual.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)28 que analisa as dimensões de riqueza,
longevidade e escolaridade, é o principal indicador que expressa o nível de desenvolvimento humano
do território, variando de zero a um, sendo que, quanto mais próximo de um, maior o
desenvolvimento.
Conforme apresentado na Tabela 4.3-1, com dados compilados pelo Atlas Brasil, o município de Itu
detinha IDH-M de 0,773, sendo o sétimo maior da RMS e classificado como de grau de alto
desenvolvimento humano.
Tabela 4.3-1: IDH-M dos municípios da RMS, 2010

0,762

IDHM
Renda
0,759

IDHM
Longevidade
0,816

IDHM
Educação
0,715

Sorocaba (SP)

0,798

0,792

0,843

0,762

2

Cerquilho (SP)

0,782

0,758

0,854

0,739

3

Boituva (SP)

0,78

0,757

0,861

0,728

4

Salto (SP)

0,78

0,755

0,837

0,751

5

Tietê (SP)

0,778

0,764

0,884

0,698

6

Araçoiaba da Serra (SP)

0,776

0,751

0,86

0,723

7

Itu (SP)

0,773

0,782

0,854

0,692

8

São Roque (SP)

0,768

0,765

0,863

0,687

9

Votorantim (SP)

0,767

0,72

0,838

0,747

10

Porto Feliz (SP)

0,758

0,737

0,836

0,706

11

Tatuí (SP)

0,752

0,734

0,842

0,688

12

Mairinque (SP)

0,743

0,721

0,831

0,684

13

Jumirim (SP)

0,741

0,721

0,863

0,655

14

Salto de Pirapora (SP)

0,729

0,699

0,834

0,665

15

Iperó (SP)

0,719

0,68

0,814

0,672

16

Piedade (SP)

0,716

0,694

0,848

0,624

17

Alambari (SP)

0,712

0,682

0,805

0,658

18

Ibiúna (SP)

0,71

0,7

0,832

0,614

19

São Miguel Arcanjo (SP)

0,71

0,708

0,799

0,633

Ranking

Territorialidades

IDHM

RM Sorocaba
1

28

Baixo desenvolvimento humano menor que 0,550; médio desenvolvimento humano entre 0,550 e 0,699; alto
desenvolvimento humano entre 0,700 e 0,799; e muito alto desenvolvimento humano acima de 0,800.
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0,707

IDHM
Renda
0,699

IDHM
Longevidade
0,814

IDHM
Educação
0,621

Cesário Lange (SP)

0,706

0,715

0,804

0,611

22

Araçariguama (SP)

0,704

0,717

0,814

0,597

23

Capela do Alto (SP)

0,699

0,673

0,823

0,617

24

Pilar do Sul (SP)

0,69

0,674

0,82

0,594

0,647

0,846

0,578

Ranking

Territorialidades

IDHM

20

Sarapuí (SP)

21

25
Tapiraí (SP)
0,681
Fonte: Atlas Brasil, 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

O Seade, a partir de dados censitários e para possibilitar uma análise mais ampla do desenvolvimento
humano, criou o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), que divide a população em sete
grupos de vulnerabilidade, conforme definidos no Quadro 4.3-1.
Quadro 4.3-1: Definição dos grupos de vulnerabilidade do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
(IPVS)
Grupo

Definição

Grupo 1

Baixíssima vulnerabilidade

Grupo 2

Vulnerabilidade muito baixa

Grupo 3

Vulnerabilidade baixa

Grupo 4

Vulnerabilidade média - setores urbanos

Grupo 5

Vulnerabilidade alta - setores urbanos

Grupo 6

Vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais

Grupo 7
Vulnerabilidade alta - setores rurais
Fonte: Seade, 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Segundo o IPVS, 6,1% da população local está no Grupo de 1, de menor vulnerabilidade, acima do
resultado estadual (3,4%), ao mesmo tempo que o Grupo 5 (11,1%), o Grupo 6 (4,4%) e o Grupo 7
(1,0%), de maior vulnerabilidade, também exibem taxas superiores ao estado.
Este resultado expressa maior nível de desigualdade no município, uma vez que há concentração
populacional nos dois extremos, que agrupam as pessoas mais e menos vulneráveis.
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Figura 4.3-1: Distribuição da população de Itu e do estado de São Paulo, segundo Grupos do Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)
42,3%
40,1%
30,9%

19,2%

18,0%

13,8%
6,1%

11,1%
8,0%
4,4%

3,4%

Grupo 1

0,8%
Grupo 2

Grupo 3
Itu

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

1,0% 0,8%
Grupo 7

Estado de São Paulo

Fonte: Seade, 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Para analisar a evolução da qualidade de vida em menor espaço de tempo, o Seade também
desenvolveu o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), que categoriza os municípios do
estado de São Paulo de acordo com o seu nível de desenvolvimento, a partir de indicadores não
censitários.
A Figura 4.3-2 detalha a definição dos grupos de acordo com os níveis de riqueza, longevidade e
escolaridade, categorizando os municípios em cinco grupos.
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Figura 4.3-2: Definição dos grupos do Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)

Fonte: Seade, 2018.

A Tabela 4.3-2 apresenta a classificação dos municípios pertencentes à RMS para o ano de 2018,
onde destaca que Itu é um dos sete municípios classificados como dinâmico.
Na segmentação por dimensão de desenvolvimento, que varia de 0 a 100 pontos, Itu se situa acima
da média da RMS em Riqueza (48 pontos) e Longevidade (72 pontos), mas fica abaixo na dimensão
escolaridade (55 pontos).
Tabela 4.3-2: Classificação dos municípios da RMS, de acordo com a classificação do IPRS, 2018
Localidade

Grupo

Riqueza

-

41

70

56

Alumínio

Dinâmicos

50

69

57

Itu

Dinâmicos

48

72

55

Boituva

Dinâmicos

46

76

61

Sorocaba

Dinâmicos

45

71

61

Salto

Dinâmicos

44

74

62

Porto Feliz

Dinâmicos

42

74

59

Tietê

Dinâmicos

40

71

58

Araçariguama

Desiguais

50

69

47

Ibiúna

Desiguais

44

66

52

Mairinque

Desiguais

39

71

51

São Roque

Desiguais

42

66

57

Votorantim

Desiguais

40

67

63

Araçoiaba da Serra

Equitativos

34

74

57

Cerquilho

Equitativos

37

79

77

RM de Sorocaba
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Localidade

Grupo

Riqueza

Longevidade Escolaridade

Jumirim

Equitativos

35

79

62

Piedade

Equitativos

29

71

61

Alambari

Em Transição

30

57

53

Capela do Alto

Em Transição

31

74

52

Cesário Lange

Em Transição

34

67

56

Iperó

Em Transição

33

70

48

Itapetininga

Em Transição

36

68

59

Pilar do Sul

Em Transição

30

64

63

Salto de Pirapora

Em Transição

35

66

57

São Miguel Arcanjo

Em Transição

28

63

61

Tapiraí

Em Transição

27

66

60

Tatuí

Em Transição

37

65

53

Sarapuí
Vulneráveis
Fonte: Seade, 2018. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

27

64

47

Por fim, a Tabela 4.3-3 sintetiza o comparativo do IDH-M de Itu com o da RMS e do Estado de São
Paulo, assim como agrega mais dois indicadores importantes no entendimento da qualidade de vida:




Índice Gini: relaciona os dados de renda e pobreza indicando, numa escala de zero a um, seu
fator de distribuição, sendo que, quanto mais próximo de um, mais desigualdade na distribuição;
e
Renda per capita: indicador que auxilia o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento
econômico local, definida pelo somatório de renda de todos os indivíduos residentes em
domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos.
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Tabela 4.3-3: Comparativo dos indicadores de qualidade de vida de Itu, RMS e estado de São Paulo, entre 2000 e 2010
Indicadores de qualidade
de vida
IDH-M

Itu

RMS
2010
0,762 (alto)
0,816 (muito
alto)

2000
0,697 (médio)

2010
0,773 (alto)

Evolução
10,9%

2000
0,679 (médio)

0,802 (muito alto)

0,854 (muito alto)

6,5%

0,782 (alto)

0,564 (médio)

0,692 (médio)

22,7%

0,552 (médio)

0,715 (alto)

29,5%

IDHM Renda
0,748 (alto)
0,782 (alto)
Índice Gini
0,56
0,52
Renda per capita –
R$ 841,82
R$ 1.038,14
R$ 1,00
% de extremamente
1,83
0,49
pobres
% pobres
8,49
2,84
Fonte: Atlas Brasil, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

4,5%
-7,1%

0,725 (alto)
0,55

0,759 (alto)
0,50

4,7%
-9,1%

0,581
(médio)
0,756 (alto)
0,64

23,3%

R$ 729,15

R$ 897,50

23,1%

-1,34 p.p

2,42

1,09

-5,65 p.p

10,18

4,4

IDHM Longevidade
IDHM Educação
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Evolução
12,2%

2000
0,702(alto)

4,3%

0,786 (alto)

São Paulo
2010
0,783 (alto)
0,845 (muito
alto)

Evolução
11,5%
7,5%

0,719 (alto)

23,8%

0,789(alto)
0,60

4,4%
-3,4%

R$ 882,40

R$ 1.084,46

22,9%

-1,33 p.p

2,42

1,16

-1,26 p.p

-5,78 p.p

9,74

4,66

-5,08 p.p
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4.4.

Síntese dos desafios identificados

No aspecto demográfico, os principais desafios identificados são:


Itu apresenta tendências similares aos grandes centros urbanos, que perpassam, notadamente, a
desaceleração do crescimento populacional, com perda de habitantes na área rural,
envelhecimento da população e menor número de habitantes por domicílio, que carecem de:
o Promoção de políticas públicas de saúde e acessibilidade para a população idosa;
o Ordenação do crescimento do número de domicílios e promoção de infraestrutura urbana
adequada; e
o Adequação da oferta de ensino público, considerando a menor demanda da população em
idade escolar.
Em relação à economia local, tem-se como desafios:




Localização estratégica na Macrometrópole Paulista, próxima a grandes centros consumidores,
fácil acesso logístico e existência de indústrias de alta tecnologia em seu entorno. Entretanto,
assim como ocorre no estado, o fenômeno da desindustrialização também é um desafio para o
município, uma vez que os empregos industriais são aqueles de maior nível de formalidade,
instrução e rendimento, sendo a perda deles com profundo impacto sobre o consumo local e
geração de tributos e investimentos;
Manter a atratividade na captação de investimentos em indústrias e serviços de alta tecnologia,
de forma a fazer uma transição equilibrada para uma economia pautada mais no setor de
serviços.

Por fim, no aspecto social, apesar de possuir indicadores satisfatórios, os desafios são:


Redução da desigualdade de renda e na melhor qualidade de ensino, uma vez que estas
dimensões estão aquém dos resultados da RMS e do estado de São Paulo.
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5. ASPECTOS TERRITORIAIS
Neste capítulo serão apresentadas as principais características territoriais de Itu, com a descrição dos
seguintes aspectos:







Breve histórico da ocupação municipal;
Aspectos legais e institucionais, que condicionam a ocupação e o uso do solo da localidade;
Configuração atual do território, considerando a distribuição das principais atividades
econômicas e dos usos residenciais no município, com potenciais vetores de expansão urbana;
Patrimônio histórico e cultural;
Política habitacional e a existência de núcleos urbanos informais e habitação de interesse social;
e
Síntese dos desafios territoriais.

5.1.

Breve histórico da ocupação

Os registros mais consolidados apontam que Itu teria sido fundada em 1610, quando há a construção
da Capela de Nossa Senhora da Candelária (onde hoje se encontra a Igreja de Bom Jesus), pelo
bandeirante Domingos Fernandes e seu genro Cristóvão Diniz, no período sertanista. Entretanto,
Toscano (1981, p.13 apud CASTILHO, 2017, p. 50) aponta que “a feição básica da cidade já se
determina entre 1597 e 1607 com as sucessivas investidas coloniais pelo [rio] Tietê em busca de
populações indígenas”.
[...] ambos os bandeirantes [Domingos Fernandes e Cristóvão Diniz] alcançaram um
espigão entre rios, onde se localizava em um extenso planalto uma comunidade de
índios Carijós. Neste ponto mais afastado em direção ao interior do continente
fundaram um povoado, que originou a atual cidade de Itu.
Circunscrevendo esse planalto onde estava a aldeia Carijó, encontra-se também a
quarta maior queda d’água do rio Tietê. Segundo a tradição oral, o local onde os
índios se estabeleceram havia sido escolhido devido ao fato de que, desse ponto, era
possível ouvir o som produzido pela cachoeira localizada a apenas alguns
quilômetros. A tradição presume que este som para os indígenas possuía uma
origem sagrada [...] Portanto, era importante para o grupo indígena viver [...] [em]
um ponto específico a partir do qual seria possível ouvi-la. O intuito era assegurar
pelo som da cachoeira a lembrança da presença da proteção da divindade.
Explicar aos colonizadores, em outra língua, essa circunstância geográfica e, ao
mesmo tempo, sagrada, foi um desafio para os indígenas, já que vocalizavam o som
“í” que, na matriz linguística guarani, significa água [...] junto com o som “tuuuuuu”,
representativo do barulho da cachoeira, criando uma onomatopeia para
expressarem o significado complexo da queda d’água enquanto divindade, o que foi
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entendido pelos bandeirantes como sendo “ITU” o nome da aldeia (CASTILHO, 2012,
p. 65).

A localização da pequena Capela de Nossa Senhora da Candelária visava criar “ponto de apoio e
ligação na vasta rede de comunicação e aviamentos organizada para preação de índios, a busca de
ouro, a cata de pedras preciosas e dos núcleos de mineração” (IANNI, 1996, p. 15 apud OLIVEIRA,
2012, p. 95). A partir da sua construção, o povoado foi se formando no seu entorno. O assentamento
foi posicionado sobre local alto entre os córregos Taboão e Brochado, visto que a hidrografia ditava
as rotas possíveis para os bandeirantes, tal como manda a tradição portuguesa, mas conforme se
verá no item 5.4, o traçado de Itu possui também fortes referências à tradição espanhola.
Em 1653 o povoado se tornou Freguesia de Santana do Parnaíba, e em 1967, segundo Ximenes
(2018, p.154), Itu passou à condição de Vila. Dada a distância dos demais centros urbanos, o
crescimento do povoado ocorreu de forma lenta, e “até 1750, não era mais do que um pequeno
núcleo, reunindo menos de 100 casas, centrada no pátio da antiga Matriz e uma única rua que ia do
pátio até a capela do primeiro povoado. Esta rua denominada Paula Souza, é hoje o Eixo Histórico da
cidade” (Figura 5.1-1) (XIMENES, 2018, p. 154).
Desde os primórdios de sua fundação em 1610 até a expansão canavieira em Itu,
temos um quadro bastante similar ao que se tem em outras localidades de São
Paulo, ou seja, muitos partem para as minas, a atividade agrícola adjacente é
pautada por uma economia de subsistência, permanecendo durante este período
com baixos índices populacionais, ainda que por sua localização como boca do sertão
o comércio mostrou-se ativo na localidade. É com o enfraquecimento das minas e
com a recuperação da autonomia administrativa da Capitania de São Paulo em 1765
que vemos este quadro de estagnação se alterar (FRANCISCHINELLI, 2019, p. 2075).
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Figura 5.1-1: Ocupação urbana de Itu até 1774, em que o pequeno núcleo urbano se localiza entre os
córregos

Fonte: Acervo do Museu Republicano Convenção de Itu apud FRANCISCHINELLI, 2019.

Com a consolidação do plantio de açúcar na região (que se inseria no quadrilátero do açúcar), a vila
de Itu começa a se expandir em ritmo maior, e "em 1776, com o crescimento das lavouras do açúcar
e do algodão, a Vila cresceu, contando com 180 casas” (XIMENES, 2018, p. 154). Segundo Ianni (1996,
p. 49 apud OLIVEIRA, 2012, p. 122), “durante cerca de um século ‘(1750 - 1850)’, a economia e a
sociedade de Itu basearam-se nos negócios da cana, no negócio do açúcar”. O auge da expansão
urbana que a economia açucareira possibilitou ocorreu entre 1836 e 1854, “quando atingiu o
número de 800 casas e passou à condição de cidade” (XIMENES, 2018, p. 155) (Figura 5.1-2).
Sobre o núcleo urbano deste período, o viajante Auguste de Saint Hilaire (1779-1853) oferece uma
descrição do que observou na cidade:
A cidade é estreita e muito alongada, compondo-se de ruas paralelas, de pouca
largura, mas bem alinhadas, que cortam outras ruas estreitas, em geral, e
marginadas por muros de jardins. Nas ruas principais, a frente das casas é calçada
com largas pedras lisas e compactas; as demais não são calçadas, pelo que os
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transeuntes afundam os pés na areia do respectivo leito. As casas são pintadas de
branco e, em sua maioria, construídas de taipa; algumas, que podem passar por
belas, têm um andar além do rez do chão; o maior número delas, porém, é
constituído por construções pequenas, baixas e de muito má aparência. Tôdas
possuem um quintal, mais ou menos vasto, onde se encontram as árvores que os
habitantes de Minas costumam plantar nessas espécies de jardins. Vêem-se em Itú
várias pequenas praças; mas a em que está edificada a igreja paroquial é a única um
pouco mais notável (HILARIE, 1940, p. 232 apud FRANCISCHINELLI, 2019, p. 2078).

Figura 5.1-2: Ocupação urbana de Itu até 1830, em que se nota a expansão do período

Fonte: Acervo do Museu Republicano Convenção de Itu apud FRANCISCHINELLI, 2019.

Conforme o declínio da produção de açúcar (a partir de 1860), a inauguração do ramal ferroviário
para Itu em 1873, e a produção agrícola baseando-se no plantio de café e algodão, o fim da
escravidão em 1888, a vinda de imigrantes italianos, e a exportação do café para a Europa trazem
novas transformações na cidade de Itu. No princípio deste novo ciclo econômico “as ruas passaram a
se estender longitudinalmente por todo o espigão da colina onde se deu a ocupação inicial”
(XIMENES, 2018, p. 155).
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Como aponta Ajonas (2009, p. 35), a mudança de mentalidade política também reorientou o
modelado da cidade. O movimento republicano reúne em 1873 “representantes de 16 cidades
paulistas [...] chamada ´Convenção Republicana´, que culminou com fundação do PRP (Partido
Republicado Paulista)". Assim, o movimento consegue alçar o civil ituano Prudente de Moraes, à
presidência do Brasil, criando a ideia de que Itu foi o berço da república brasileira, que por sua vez
motivou reformas na cidade. Assim, reformas urbanas são realizadas (Figura 5.1-3) e um novo Código
de Posturas passa a ser adotado.
Tais acontecimentos vão incutir na cidade a imagem de “Berço da República”. Essa
idéia, amplamente aceita e difundida pela classe dominante, parece ter motivado a
constituição de novas mentalidades, que a associaram com o “moderno” e
emergiram na tentativa de eliminar do espaço urbano qualquer imagem que
recordasse o seu passado colonial (AJONAS, 2009, p.35).

Figura 5.1-3: Novo ajardinamento da Praça Padre Miguel [1950?]

Fonte: Revista Campo e cidade, n°51, p.23 (coleção Romeu Casteluci) apud AJONAS, 2009.

Além disto, facilitada pela fortuna proveniente do plantio de café e algodão, o advento da
industrialização contribuiu para o “desenvolvimento das estruturas produtivas na fase pré-industrial
do município, que teve, inclusive, a instalação da primeira fábrica de tecidos do Estado de São Paulo
movida por máquina a vapor em 1869, hoje tombada pelo CONDEPHAAT” (OLIVEIRA, 2012, p. 107).
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No decorrer da ocupação de Itu a cidade passa a se expandir para diferentes locais, em ocupações
periféricas (Figura 5.1-4).
A nova lógica capitalista que acompanha o desenvolvimento industrial, comercial e
financeiro da cidade faz emergir uma nova forma urbana no início do século XX.
Trata-se da forma urbana derivada da racionalidade burguesa, que separa o
trabalhador da cidade, por meio de sua fixação nas periferias descontínuas. A
exemplo da vila operária da Cia de Fiação e Tecelagem São Pedro, formada entre os
anos de 1923 e 1925 no local onde hoje localiza-se o Bairro Alto, “além” do ribeirão
Brochado e da estrada de ferro, à oeste do centro (AJONAS, 2008, p. 4).

Figura 5.1-4: Ocupação urbana de Itu até 1939

Fonte: MAPA do município de Itu, 1985, apud BASTOS, M.A.T.R., 1997, [não paginado], apud AJONAS, 2009.
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Conforme aponta o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município
de Itu (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2021, p. 14), após o ano
de 1935 (ano da maior safra) a produção de café entrou num processo de retração, o que estagnou a
economia e diminuiu vertiginosamente a expansão urbana. O ritmo da urbanização voltou a acelerar
somente a partir de 1950, quando novas indústrias vieram para Itu, e conforme cita o documento,
“ocorreu grande migração rural em busca de trabalhos nas fábricas e a cidade começou a crescer
com a abertura de diversos loteamentos na periferia”, com maior impacto após a implantação das
rodovias Castelo Branco (SP-280) e Santos Dumont (SP-075) (Figura 5.1-5).
Neste contexto, Itu torna-se polo de atração industrial a partir dos anos de 1970,
quando se observa um processo de desconcentração industrial da Região
Metropolitana de São Paulo, seguindo os principais eixos rodoviários. Beneficia se, principalmente, com a construção das rodovias Castelo Branco e Santos
Dumont (antiga Rodovia do Açúcar) durante esta década, que estimulam novas
indústrias a se instalarem no município, beneficiadas também com a
proximidade do aeroporto internacional de cargas “Viracopos” e do acesso
rodoviário e ferroviário ao porto de Santos (AJONAS, 2009, p. 49).

A parir da década de 1970, as camadas mais abastadas da cidade abandonam o centro e migram para
condomínios e loteamentos fechados em volta da cidade. Neste sentido, Itu se destaca como
“referência nacional [...] com a implantação do primeiro condomínio fechado do Brasil, denominado
“Terras de São José”, difundindo assim um novo estilo de vida para a população de alto poder
aquisitivo, inspirado no modelo estadunidense” (AJONAS, 2009. p. 47). Concomitantemente, Ianni
(1977 apud AJONAS, 2009, p.47) observa também que há uma “tendência de ampliação das áreas
destinadas a chácaras de fins de semana, com novos loteamentos desse tipo sendo seguidamente
lançados”.
Além de estar relacionado com a facilidade de deslocamento para São Paulo e outros municípios do
entorno, tal comportamento se deve também ao crescente debate que havia na época sobre a
preservação do centro histórico de Itu, que poderia limitar “as possibilidades de escolha dos
segmentos mais ricos da população por novas formas de habitat” (AJONAS, 2009, p. 47), e que
chegou até mesmo a ser votado no Plano Diretor29 de Itu em 1968, mas foi rejeitado.

29

O Plano Diretor de Itu de 1968 foi elaborado pelo arquiteto João Walter Toscano, que estava “atento às transformações
pelas quais a cidade passava, [e] propôs a criação da Zona Histórica, sobre a qual o poder público tomaria medidas no
sentido de preservar as construções existentes. O Plano, entretanto, foi rejeitado, pois estava contra os interesses de
agentes privados, detentores de imóveis nessa área. O centro histórico só foi criado 24 anos depois, por meio de
tombamento realizado pelo CONDEPHAAT” (AJONAS, 2009, p. 47).
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Figura 5.1-5: Cidade de Itu em 1978, com destaque para a rodovia Santos Dumont à oeste

RIO TIETÊ

RODOVIA
SANTOS DUMONT

Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2022.

Assim, a mancha urbana de Itu vai se tornando fragmentada, com loteamentos surgindo na
proximidade das rodovias e avançando cada vez mais sobre áreas rurais. A Figura 5.1-6 exemplifica
este tipo de ocupação em uma comparação de imagens de 1985 e 2022. Enquanto é possível
identificar a expansão do núcleo urbano original de Itu entre estes dois períodos, também se nota
novas ocupações de médio e alto padrão descontínuas do núcleo urbano em áreas lindeiras à
rodovia Marechal Rondon (SP-300).
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Figura 5.1-6: Ocupação fragmentada no entorno da sede urbana de Itu, sentido Porto Feliz, entre
1985 e 2022

1985

SENTIDO DA
OCUPAÇÃO

2022
Fonte: Google Earth, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Além da mancha urbana advinda do núcleo original de Itu, observa-se um processo de urbanização
no limite sul do município. Sua origem remonta ao povoado que surgiu logo após a construção da
Estação ferroviária em 1897 (Figura 5.1-7), da linha Sorocabana. Entretanto, a atual configuração
está associada à proximidade com a zona industrial de Sorocaba (notando-se a conurbação entre os
municípios) e do entroncamento das rodovias Castelo Branco (SP-280) e Santos Dumont (SP-075). A
Figura 5.1-8 mostra a diferença da ocupação urbana entre 1985 e 2022, evidenciando que o sentido
da expansão urbana vem de Sorocaba para Itu.
Figura 5.1-7: Planta da antiga Vila de Pirapitingui (sem data)

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 2022.
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Figura 5-9: Avanço da ocupação urbana na região do Pirapitingui, entre 1985 e 2022

ITU

SOROCABA

1985

ITU

SOROCABA
SENTIDO
DA
OCUPAÇÃO

2022
Fonte: Google Earth, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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5.2.
5.2.1.

Aspectos legais
Plano Diretor (Lei Complementar nº 770/2006)

O Plano Diretor Participativo do Município de Itu - PDM foi proposto em consonância com o que
dispõe o artigo 182 Constituição Federal; com a Lei Federal nº 10.257 (intitulada Estatuto da Cidade);
e com os artigos 80 a 87 da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Itu, com
ordenamentos para A atuação de agentes públicos e privados.
Deste modo, o Plano Diretor se constitui como o instrumento básico da política de desenvolvimento
do Município e integra o processo de planejamento municipal, podendo sofrer alterações após cinco
anos de sua promulgação. De forma direta, o Plano Diretor não foi objeto de modificações, com seu
texto se mantendo intacto desde sua publicação. em 2006. No entanto, de maneira indireta, o Mapa
do Macrozoneamento foi alterado pela Lei Complementar nº 28/2017, conforme ilustram as Figura
5.5.1-1 e 5.5.1-2, em que a área pertencente à Macrozona de Urbanização I (em laranja, nas
referidas figuras) foi expandida.
Além das diretrizes e proposições colocadas para o ordenamento territorial e do desenvolvimento
urbano, ambiental e rural, com a criação das macrozonas e dos instrumentos da política urbana, o
PDM de Itu conta com contribuições para várias políticas setoriais do município, com avanços nos
temas de desenvolvimento econômico e social, juntamente com propostas de melhorias
administrativas e nos serviços prestados ao cidadão. A Lei possui um total de 129 Artigos, com a
estrutura completa do PDM de Itu apresentada no Quadro 5.2.1-1, enquanto o Quadro 5.2.1-2 lista
seus mapas anexos.
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Figura 5.5.1-1: Mapa de Macrozonas conforme anexo da Lei Complementar nº 770/2006

Fonte: Lei Complementar nº 770/2006 do Município de Itu.
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Figura 5.5.1-2: Mapa de Macrozonas conforme anexo da Lei Complementar nº 28/2017

Fonte: Lei Complementar nº 28/2017 do Município de Itu.
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Quadro 5.2.1-1: Estrutura e conteúdo do Plano Diretor Municipal de Itu
Títulos

Capítulos
CAPÍTULO I - DO CONCEITO

TÍTULO I - CONCEITO,
FINALIDADE, PRINCÍPIOS,
OBJETIVOS GERAIS E
DIRETRIZES

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO III - DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR
CAPÍTULO IV - DOS OBJETIVOS GERAIS

TÍTULO II - DO ORDENAMENTO
TERRITORIAL

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES E ESTRATEGIAS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
CAPÍTULO I - DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO, MORADIA E URBANIZAÇÃO
CAPÍTULO II - DO SISTEMA VIÁRIO, DO TRANSPORTE E DA MOBILIDADE

TÍTULO III - DO
DESENVOLVIMENTO URBANO,
AMBIENTAL E RURAL

CAPÍTULO III - DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
CAPÍTULO IV - DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
CAPÍTULO V - DO SISTEMA DE DRENAGEM
CAPÍTULO VI - DO RURAL
CAPÍTULO I - DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CAPÍTULO II - DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL

TÍTULO IV - DO
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

CAPÍTULO III - DO TURISMO
CAPÍTULO IV - DA UTILIZAÇÃO DO GÁS NATURAL
CAPÍTULO V- DA ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELECOMUNICAÇÕES
CAPÍTULO VI - DO ESPORTE
CAPÍTULO VII - DO LAZER
CAPÍTULO I - DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA
CAPÍTULO II - DA EDUCAÇÃO

TÍTULO V DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA

CAPÍTULO III - DA CULTURA
CAPÍTULO IV - DA SAÚDE PÚBLICA
CAPÍTULO V - DO ABASTECIMENTO
CAPÍTULO VI - DA SEGURANÇA PÚBLICA
CAPÍTULO VII - DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

TÍTULO VI - DO
DESENVOLVIMENTO
ADMINISTRATIVO
TÍTULO VII - DO
MACROZONEAMENTO
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CAPÍTULO III - DO ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE-PREFEITURA 24 HORAS
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Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 138

Títulos

Capítulos
ZONAS E SETORES ESPECIAIS
CAPÍTULO I - DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA
CAPÍTULO II - DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E DA DESAPROPRIAÇÃO COM
PAGAMENTO EM TÍTULOS
CAPÍTULO III - DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

TÍTULO VIII - DOS
INSTRUMENTOS DA POLÍTICA
URBANA

CAPÍTULO IV - DA TRANFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
CAPÍTULO V - DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS DO CENTRO HISTÓRICO
CAPÍTULO VI - DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
CAPÍTULO VII - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
CAPÍTULO VIII - DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
CAPÍTULO IX - DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

TÍTULO IX - DA GESTÃO DA
POLÍTICA URBANA

CAPÍTULO I - DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CAPÍTULO II - DOS INSTRUMENTOS DE DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO

TÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Fonte: Plano Diretor do Município de Itu, 2006. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Quadro 5.1.2-2: Mapas anexos do PDM de Itu
Mapa

Numeração e Título
01 - Macrozoneamento

02 - Divisão Territorial das Macrozonas De Urbanização I e II

03 - Divisão Territorial da Macrozona de Proteção de Proteção Ambiental
04 – Divisão Territorial da Macrozona de Implantação do Centro Empresário Industrial do
Pirapitingui e dos Corredores Industriais
05 - Divisão Territorial da Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de
Água – Mananciais e Macrozona de Predominantes Características Rurais
06 - Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória

07 – Transferência do Direito de Construir
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Mapa

Numeração e Título
08 – Operação Urbana Consorciada

09 – Consórcio Imobiliário
Fonte: Plano Diretor do Município de Itu, 2006. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

O Macrozoneamento fixa as regras fundamentais de ordenamento do território do município de Itu,
definindo as áreas urbanas, rurais e de proteção ambiental, de acordo com a capacidade de
infraestrutura e as características de cada porção do território. As macrozonas foram divididas da
seguinte maneira:






Macrozona de Urbanização I - Centro Expandido;
Macrozona de Urbanização II - Pirapitingui;
Macrozona de Implantação do Centro Empresário-Industrial do Pirapitingui e dos Corredores
Industriais;
Macrozona de Proteção Ambiental;
Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção De Água - Mananciais;

Macrozona de Predominantes Características Rurais.O PDM fixa objetivos para cada área, obrigando
as demais legislações complementares a se ajustarem aos seus termos. Nota-se que, por vezes, os
objetivos apontados para as macrozonas não possuem a assertividade necessária, pois alguns são
muito próximos entre si.
Outro fator importante de ser citado, é que o perímetro urbano e o zoneamento vigente não
coincidem com a delimitação das macrozonas (mesmo após a alteração realizada em 2017). Isto
pode indicar que as diretrizes propostas no PDM não possuem a relevância e o rebatimento
necessário na política urbana do município (Figura 5.1.2-2).

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 140

Figura 5.2.1-2: Sobreposição do Perímetro Urbano (em preto, incluindo áreas urbanas isoladas) no
Macrozoneamento Municipal

Fonte: Anexos das Leis Complementares nº 28/2017 do Município de Itu.

A seguir, será detalhada cada uma das macrozonas indicadas pelo PDM de Itu.
Macrozona de Urbanização I (Centro Expandido) e a Macrozona de Urbanização II (Pirapitingui)
Segundo o Artigo 83 do PDM, a Macrozona de Urbanização I (Centro Expandido) e a Macrozona de
Urbanização II (Pirapitingui) caracterizam-se pelas áreas loteadas e ocupadas. Os objetivos destas
áreas são:






Garantir a manutenção da qualidade ambiental, controlar e direcionar o adensamento urbano,
adequando-o à infraestrutura disponível;
Garantir a utilização adequada dos imóveis não edificados, subtilizados e não utilizados.
Regular a proximidade dos usos inconvenientes;
Promover o parcelamento adequado do solo e garantir a ocupação, com atividades sustentáveis;
Distribuir com justiça o ônus e encargos decorrentes das obras e serviços de infraestrutura
urbana;
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Qualificar áreas urbanizadas e, em especial, a área do centro histórico do Município;
Adequar o uso, ocupação e parcelamento do solo em relação à infraestrutura urbana
implantada;
Controlar e gerenciar a atividade de trânsito e transportes por meio da classificação de atividades
que se instalam no Município e que se utilizam à infraestrutura viária local, através da articulação
entre o Sistema Viário estruturado e o processo de ocupação;
Definir áreas destinadas à preservação ambiental, com a sua devida regulamentação na forma de
Lei;
Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da proteção e utilização racional do patrimônio
histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico e da preservação e
conservação dos recursos naturais,
Revisar, definir e implantar, quando da revisão da legislação do Zoneamento e dos Loteamentos
a esta Lei, o perímetro urbano do centro do município e da região do Pirapitingui, da Cidade
Nova e do Tapera Grande.

Macrozona de implantação do Centro Empresário-industrial do Pirapitingui30 e dos Corredores
Industriais
Segundo o Artigo 84 do PDM, esta macrozona caracteriza-se por atividades predominantemente
empresariais, estando situada ao longo dos eixos das rodovias Santos Dumont (SP-075) e Waldomiro
Corrêa de Camargo (SP-079). Seus objetivos são:




Organizar e potencializar a atividade industrial;
Permitir o monitoramento e controle ambiental; e
Promover a integração, o desenvolvimento e a interrelação de usos de atividades comerciais, de
serviços, empresariais ou institucionais com as industriais.

Macrozona de Proteção Ambiental
Segundo o Artigo 85 do PDM, a Macrozona de Proteção Ambiental são áreas públicas e privadas
destinadas à proteção, recuperação da paisagem e do meio ambiente existentes, em que são
traçados os seguintes objetivos:


30

Conservar a diversidade de ambientes, de espécies e de processos naturais pela adequação das
atividades humanas às características ambientais da área, seus potenciais e limitações;

O Centro Empresarial do Pirapitingui será apresentado no item 5.3.
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Proteger as características ambientais e oferecer espaços adequados e qualificados ao lazer da
população;
Proteger nascentes e cabeceiras dos córregos; áreas públicas ou privadas, em situação de
degradação ambiental, que devem ser recuperadas para ampliar os espaços voltados ao lazer da
população; e
Preservar vegetação significativa em áreas privadas, com objetivo de propiciar o equilíbrio
ambiental.

Macrozona de Desenvolvimento Compatível Com a Produção de água – Mananciais
Segundo o Artigo 86 do PDM, esta macrozona caracteriza-se por apresentar áreas do território com
pouca infraestrutura urbana, que apresentam fragilidade ambiental e forte presença de recursos
hídricos. Esta área terá como objetivos:







Restringir e ordenar o uso, a ocupação e o adensamento urbano, compatível com a implantação
e a manutenção das vias públicas, praças, áreas verdes, vegetação, que deverão ser implantadas
com recursos dos empreendedores ou dos proprietários de lotes, desonerando o erário de tal
incumbência, excluindo-se os loteamentos residenciais aprovados e implantados;
Requalificar as áreas de baixa qualidade urbanística e ambiental;
Promover a regularização urbanística e fundiária dos assentamentos residenciais,
compatibilizando-a com a proteção do meio ambiente;
Criar critérios para a conversão ou adequação dos usos existentes para os de interesse turístico;
e
Delimitar as futuras bacias hidrográficas para captação e, juntamente com às atuais, promover
com municípios limítrofes ações que visem destiná-las à preservação, conservação, produção e
proteção de água potável, e a utilização conjunta de recursos hídricos para o abastecimento de
água para gerações atuais e futuras.

Macrozona de Predominantes Características Rurais
Segundo o Artigo 87 do PDM, esta macrozona é composta pelas áreas rurais do município, excluindose os loteamentos residenciais aprovados e implantados e que se caracterizam pela baixa densidade
populacional, e pelas áreas não loteadas, com atividade rural ou turística, e tem por objetivo:



Incentivar a prática do agronegócio, de acordo as características do solo e da geomorfologia,
implementando ações e programas de orientação aos produtores rurais;
Proteger os recursos naturais, garantir a manutenção da qualidade ambiental e a manutenção
das áreas rurais ativas;
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Garantir uma ocupação e desenvolvimento de baixo impacto ambiental, promovendo o
desenvolvimento rural sustentável;
Abrigar atividades e/ou urbanização em concordância com a vocação ou apoio ao turismo no
município.

O Plano Diretor de Itu apresenta uma lista de instrumentos da política urbana, à disposição da gestão
pública, conforme prevê o Estatuto da Cidade. São eles:


















Parcelamento, uso e ocupação do solo;
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
Incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
Tombamento de imóveis ou outro elemento importante para a memória e a cultura da cidade de
Itu;
Instituição de unidades de conservação;
Instituição de Zonas Especiais de Interesse Social, especialmente aquelas destinadas à construção
de HIS;
Concessão de direito real de uso;
Concessão de uso especial para fins de moradia;
Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios (apenas nas Macrozonas de Urbanização I e
II);
Usucapião especial de imóvel urbano;
Direito de superfície;
Direito de preempção;
Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso (Centro Histórico e Zonas de
Preservação Ambiental estão excluídas da adoção de outorga onerosa);
Transferência do direito de construir;
Operações urbanas;
Regularização fundiária;
Estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).

Apesar da quantidade de instrumentos indicados, os mesmos necessitam de legislação específica que
regulamente a sua aplicação, postergando a efetivação dos objetivos do Plano Diretor. Neste
contexto, cumpre destacar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que só foi regulamentado em
2017, pela Lei Complementar nº 28/2017 (Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo). Neste contexto,
cumpre mencionar que os técnicos municipais indicaram a necessidade de criação de critérios para a
definição dos empreendimentos sujeitos ao EIV, bem como de detalhamentos dos procedimentos e
do período de análise. Além disso, o município solicita o estuda para a implantação de instrumentos
como a Outorga Onerosa do Direito de Construir e do IPTU Progressivo.
Deve-se salientar que na aprovação do PDM em 2006 havia divergências entre os mapas e os limites
de atuação de alguns dos instrumentos urbanísticos, conforme ilustra Figura 5.1.2-3, em que por
exemplo, a Lei informa que a transferência do direito de construir é um instrumento de utilização
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exclusiva na Macrozona de Urbanização I, mas no mapa ‘07 – Transferência do Direito de Construir’,
que apresenta limites de atuação diferentes da Macrozona de Urbanização I. Tais discrepâncias
foram corrigidas apenas na Lei Complementar nº 28/2017, em que o mapa das macrozonas foi
alterado.
Figura 5.1.2-3: Transferência do direito de construir (à esquerda) era restrita à Macrozona de
Urbanização I (à direita)

Fonte: Lei Complementar nº 770/2006 do Município de Itu.

5.2.2.

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 28/2017)

A Lei Complementar nº 28/2017 define os parâmetros de parcelamento e disciplina o ordenamento
do uso e ocupação do solo, alterada pelas Leis Complementares nº 31/2017, 33/2017, 42/2020 e Lei
Ordinária nº2.281/2020. O Quadro 5.2.2-1 apresenta a estrutura desta norma e seu conteúdo,
enquanto que o Quadro 5.2.2-2 lista seus anexos. Apesar de versar principalmente sobre o
zoneamento municipal, destaca-se que esta lei também fez alterações no macrozoneamento
estabelecido pelo Plano Diretor, conforme será observado a seguir.
Quadro 5.2.2-1: Estrutura e conteúdo da Lei Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação de Itu
Estrutura
TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
E DOS OBJETIVOS GERAIS
TÍTULO II - DO ORDENAMENTO
TERRITORIAL

Conteúdo
CAPÍTULO ÚNICO - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II - DIVISÃO TERRITORIAL DAS MACROZONAS EM ÁREAS OU
SETORES ESPECIAIS
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II - DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

TÍTULO III - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

CAPÍTULO III - USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - RURAL E URBANA
CAPÍTULO IV - ZONEAMENTO
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES GERAIS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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CAPÍTULO I - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
CAPÍTULO II - TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
CAPÍTULO III - CONCESSÃO URBANÍSTICA
TÍTULO IV - INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS
CAPÍTULO IV - OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
CAPÍTULO V - ÁREAS COM OCUPAÇÃO ESPECIAL
CAPÍTULO VI - ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
TÍTULO V - PARCELAMENTO DO SOLO

CAPÍTULO II - TERRENOS PASSÍVEIS DE PARCELAMENTO
CAPÍTULO III - REQUISITOS URBANÍSTICOS
CAPÍTULO I - PROCESSO DE APROVAÇÃO
CAPÍTULO II - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

TÍTULO VI - REQUISITOS TÉCNICOS

CAPÍTULO III - INFRAÇÕES, PENALIDADES E PROIBIÇÕES
CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES GERAIS DOS REQUISITOS TÉCNICOS
CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Fonte: Leis Complementares 28/2017; 31/2017 e 42/2020 do Município de Itu. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Quadro 5.2.2-2: Documentos anexos da Lei Municipal de Parcelamento, Uso e Ocupação de Itu
Anexo (Tipo)
TEXTO

Nome
ANEXO I - GLOSSARIO - Redação dada pela Lei Complementar 42/2020.
ANEXO II - A - Macrozoneamento - Redação dada pela Lei Complementar 42/2020.

ANEXO II - B - Áreas de Proteção Ambiental 18-11-2020 - Redação dada pela Lei
Complementar 42/2020.
ANEXO II - C - Áreas Urbanas e Rurais 18-11-2020 - Redação dada pela Lei Complementar
42/2020.
ANEXO II - D1 - Zoneamento Município 27-11-2020 - Redação dada pela Lei Complementar
42/2020.

ANEXO II - D2 - Zoneamento Sede - Redação dada pela Lei Complementar 42/2020.

ANEXO II - D3 - Zoneamento Pirapitingui 18-11-2020 - Redação dada pela Lei
Complementar 42/2020.
TABELA

ANEXO III - A - Classificação de Usos e Atividades - Redação dada pela Lei Complementar
42/2020.
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Anexo (Tipo)
TABELA
TABELA

Nome
ANEXO III - B - Aproveitamento, Dimensionamento e Ocupação 18-11-2020 - Redação dada
pela Lei Complementar 42/2020.
ANEXO III C - Tabela de Vagas de Estacionamento.
ANEXO IV - A - Representação Gráfica - Ocupação do Solo.
ANEXO IV - B - Representação Gráfica - Estrutura Viária - Redação dada pela Lei
Complementar 42/2020.
ANEXO IV - C - Representação Gráfica - Recuos Rodovias 18-11-2020 - Redação dada pela
Lei Complementar 42/2020.

Fonte: Leis Complementares nº 28/2017 e 42/2020 do Município de Itu. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A Lei Complementar nº 28/2017 estabelece a divisão de áreas rurais e áreas urbanas de Itu.
Originalmente, previu-se que uso e a ocupação do solo na Macrozona de Predominância Rural teria
como objetivos levar em conta a manutenção das atividades rurais, o incentivo às atividades de lazer
e a conservação e preservação da natureza. No entanto, a revisão dada pela Lei Complementar nº
42/2020 indicou que tais objetivos deveriam se aplicar para toda a Zonal Rural, ou seja, toda a área
externa ao perímetro urbano, divergindo do que estabelece o Plano Diretor Municipal de 2006.
Nesta zona, não é permitido o parcelamento do solo para fins urbanos e são permitidas apenas
habitações unifamiliares, atividades agropecuárias, turísticas e industrial (de acordo com os poucos
usos permitidos indicados na lei).
Já as áreas urbanas são delimitadas em Área Urbana e Área Urbana Isolada. A primeira é
caracterizada pela porção do território municipal delimitada pelo perímetro urbano, para fins de
ocupação urbana, enquanto a segunda se refere às áreas descontínuas, também denominadas
núcleos urbanos isolados, consideradas de interesse para fins de preservação natural, proteção
especial e ocupação urbana de média e baixa densidade, mas que são provenientes de
assentamentos irregulares que passaram por regularização fundiária. É sobre estas áreas que incide o
zoneamento.
Em entrevista realizada com os gestores públicos, foi informado que o zoneamento é muito
detalhista e pouco objetivo sobre o que é esperado para cada área, pois não há diferença substancial
entre algumas divisões. Além disso, apresenta conflitos com outras leis, como a Lei Municipal n°
855/2007, que estabelece regras específicas de ocupação para o bairro Pedregulho e que não foram
revogadas nem consideradas pela Lei Complementar n° 28/2017. Além disto, nota-se que esta lei
acaba por entrar no escopo de determinações que deveriam estar no Código de Obras, como a
disposição do subsolo, utilização de recuo, ou de medidas propostas para conservação e uso racional
da água nas edificações. Vale lembrar que Itu não dispõe de código específico para regular a
construção civil no município, conforme será observado no Capítulo 6.
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Outro fator de conflito no zoneamento está na delimitação das zonas ser feita por lote, gerando
inúmeros divergências de padrão do uso e ocupação do solo dentro de uma mesma quadra. Além
disso, existem situações em que o mesmo lote pode pertencer à duas zonas distintas, abrindo
margem para interpretações diversas sobre o que é permitido ou não. Tais pontos são evidenciados
na Figura 5.2.2-1, que mostra alguns poucos lotes pertencentes a uma Zona Exclusivamente
Residencial 1 (ZER1) envolvidos por lotes de Zona Industrial (ZI) e de Zona de Corredor Comercial 3
(ZCC3). Observa-se ainda que no lado direito da figura tem-se a incidência de duas zonas, com
objetivos bem diferentes (Zona Industrial e uma Zona Exclusivamente Residencial 3), em um mesmo
lote /gleba.
Figura 5.2.2-1: Exemplo de conflitos da delimitação do zoneamento por lote

Fonte: Lei Complementar nº 42/2020. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Soma-se a esta problemática o fato de não ser permitido a unificação de lotes de zoneamentos
diferentes. Segundo a prefeitura municipal, este cenário dificulta que empresas de pequeno e médio
porte se instalem no município, pois sua estrutura demanda lotes maiores, que por sua vez só seriam
atingidos com a junção de lotes lindeiros que, por muitas vezes, apresentam zoneamentos distintos.
Tais fatores burocratizam e complexificam a análise e a aprovação de projetos no município. Por isso,
os técnicos municipais almejam que tais leis sejam reorganizadas e simplificadas, dando clareza aos
gestores sobre os objetivos de cada área. Neste contexto, há demanda clara de que o zoneamento
seja disposto por regiões e não por lotes, podendo ser adotado o conceito de eixo corredor
comercial, indicando que lotes que façam frente para determinada via possam receber usos
diversificados.
Além disto, atividades de portes diferentes são tratadas da mesma forma pela lei, prejudicando o
comércio e serviços locais ou vicinais, exigindo delas estudos complexos, como o de impacto no
trânsito, por exemplo.
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Outro ponto de destaque é a existência de loteamentos que possuem restrições de uso averbadas
em matrícula. Ainda que a lei de uso permita atividades além daquelas indicadas na matrícula do
empreendimento, o município deverá respeitar tais restrições, conforme dispõe o renomado jurista
Hely Lopes Meirelles sobre o assunto:
Registre-se, contudo, que restrições convencionais impostas pelo loteador, mais
limitativas do que as restrições legais em vigor, devem prevalecer sobre estas porque
se entende que o empreendedor imobiliário desejou efetuar uma urbanização
superior àquela permitida na área” (MEIRELLES, 2005, p. 138).

Isto ocorre na maioria dos loteamentos aprovados após 1996, que possuem a destinação somente
residencial ou mista de residencial e comercial ou prestação de serviços, excluindo atividades
industriais permitidas pelo zoneamento.
Segundo o Artigo 33 da Lei Complementar nº28/2017, só serão permitidas mudanças de destinação
do uso de lotes que foram aprovados com restrições se houve a adesão de no mínimo 70% dos
moradores do referido loteamento, além da apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV),
a ser apreciado pela Secretaria Municipal Obras e Serviços Viários, devendo também se enquadrar
nas restrições impostas pela zona a qual está inserido.

Critérios e diferenças do uso e da ocupação no zoneamento
Segundo a Lei Complementar nº 28/2017, a ocupação do solo é feita de acordo com os dispositivos
de controle urbanísticos a seguir relacionados, visando assegurar a racional distribuição da
população, insolação, ventilação natural, proporção equilibrada entre edificações, lotes,
equipamentos e espaços públicos. Estes paramentos estão definidos por zona e por tipo de uso, e se
encontram dentro do ANEXO III – B, sendo eles:






Taxa de ocupação e dos coeficientes de aproveitamento do lote: instrumento de controle de
ocupação do solo que estabelece a relação entre a projeção máxima de construção permitida no
plano horizontal e o tamanho do lote. A área de coeficiente de aproveitamento do lote que
corresponde à área máxima de construção permitida será definida pela relação entre o total da
área construída e a área total do terreno;
Recuos e afastamentos mínimos: Os recuos frontais e afastamentos laterais e de fundos mínimos
de cada edificação, com relação ao alinhamento predial e às divisas laterais e de fundos, serão
sempre tomados perpendicularmente em relação às mesmas;
Gabarito de altura: número máximo de pavimentos permitidos para as edificações nas diferentes
zonas de uso juntamente com a altura máxima da edificação;
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Permeabilidade do solo: estabelece a relação entre áreas descobertas e permeáveis do terreno e
a sua área total, sendo estas dotadas de solo natural ou vegetação que contribua para o
equilíbrio climático e favoreça a drenagem de águas pluviais;
Estacionamento e pátio de carga e descarga: reserva de espaço, coberto ou não, para
estacionamento de automóveis ou área interna de carga e descarga de caminhões nos casos
previstos, observados os limites mínimos estabelecidos para cada uso, determinado por área
construída.

Importante salientar que há diferenças de parâmetros conforme o uso, ainda que sejam mínimas, o
que é um fator complicador para Itu, dada a dinâmica observada nas cidades da Macrometrópole
Paulista, em que os usos e as atividades tem se modificado de forma a acompanhar a evolução
econômica e social. Os usos designados para cada zona são indicados no ANEXO III – A, e são
definidos segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, mas necessitam de
atualização, segundo os gestores municipais, que entendem haver a necessidade de classificação
também em relação ao porte do estabelecimento.
Cada uma das nove zonas estabelecidas para Itu (Figuras 5.2.2-2 e 5.2.2-3) serão abordadas a seguir.
Figura 5.2.2-2: Zoneamento do núcleo urbano ‘sede’
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Fonte: Lei Complementar nº 42/2020 do Município de Itu.
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Figura 5.2.2-3: Zoneamento do núcleo urbano do Pirapitingui

Fonte: Lei Complementar nº 42/2020 do Município de Itu.

Zona Histórica (ZH)
A Zona Histórica (ZH) é aquela que compreende o eixo histórico e sua área de influência, envolvendo
o traçado viário e as construções históricas, inseridas no perímetro do centro histórico de Itu,
tombado pelo CONDEPHAAT ou em processo de tombamento ou ainda aqueles que poderão vir a ser
tombados por órgão municipal, estadual e federal.
A ZH permite os usos residencial, comercial, serviços e institucional e caracteriza-se por lotes de no
mínimo 125m² no centro da cidade, com edifícios de até 2 pavimentos e com até 7,5m de altura,
construídos no alinhamento do lote sem a obrigação de afastamentos laterais, e também sem a
necessidade de incluir área permeável. Deste modo, os edifícios situados dentro desta zona deverão
preservar a tipologia de ocupação que originou Itu.
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Zona de Preservação Histórica (ZPH)
A Zona de Preservação Histórica (ZPH) é a área que envolve a Zona Histórica (ZH) com a finalidade de
preservar as características do Patrimônio Ambiental Urbano. São permitidos os usos residenciais
(unifamiliar e multifamiliar), comercial, serviços e institucional, porém com regras distintas entre
eles.
De modo geral, são autorizados edifícios de até quatro pavimentos, em que a edificação pode ser
construída no alinhamento ou recuada de quatro metros, ocupando 50% do lote. Em edifícios de até
dois pavimentos, um dos lados da edificação não precisa ter o afastamento e pode ocupar até 80%
do lote sem a necessidade de área permeável.
Nota-se a coerência entre a Zona Histórica (ZH) e a Zona de Preservação Histórica (ZPH), pois como
está disposta, preserva as principais características da ZH e permite continuidade urbanística entre as
duas zonas, sem edifícios que destoem muito do padrão observado na paisagem central da cidade.
Portanto, a ZPH serve como área de amortização entre a ZH e o restante da cidade. Neste sentido,
cumpre destacar também a existência da Lei Municipal nº2.043/2019, que trata dos imóveis situados
na ZH e ZPH, com destaque para o ordenamento das fachadas e para a necessidade de aprovação de
projetos pelo IPHAN e CONDEPHAAT.
Além disso, no Artigo 70 da Lei nº 28/2017 também fica estabelecido que imóveis na ZH quanto na
ZPH devem atender as disposições do Decreto Estadual nº 13.426/79, da ata nº 925, de 11/05/92 do
CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do
Estado), da Resolução SC nº 85, de 06/11/2003, da Secretaria Estadual de Cultura e também o
Decreto Federal nº 20.955/83, e suas alterações posteriores.
Para além dos ordenamentos existentes, os gestores municipais apontam a necessidade de definir o
número máximo de apartamentos/unidades permitidas por empreendimento, bem como esclarecer
se é permitido a construção de edículas na ZC e ZPH.

Zona Exclusivamente Residencial (ZER)
A Zona Exclusivamente Residencial (ZER) é aquela destinada exclusivamente à atividade residencial,
unifamiliares e/ou multifamiliares. Entretanto, estão permitidas as atividades de comércio, serviços,
e institucionais apenas em locais estabelecidos. Está dividida em Zona Exclusivamente Residencial 1,
2 e 3, com regras distintas entre elas, mas no geral, permitem edifícios de até 12 pavimentos, com
recuos bem definidos e obrigatoriedade de área permeável.
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De acordo com os parâmetros adotados e com seu posicionamento no território, a ZER 1 e a ZER 2
são entendidas como zonas mais propícias para se localizar na proximidade da mancha urbana
consolidada, com a ZER 2 sendo um pouco mais permissiva ao adensamento do que a ZER 1. A ZER 3
é a mais restritiva, permitindo menor adensamento do que a ZER 1, e incide sobre os núcleos
urbanos isolados, evidenciando a tentativa de que a ocupação ali presente seja menos nociva ao
meio ambiente.
Entretanto, nota-se que existem porções do território designadas como ZER 2 (mais permissiva ao
adensamento) em locais afastados da mancha urbana. Possivelmente a escolha se justifica pela
proximidade de Zonas do Corredor Comercial 3 (ZCC 3), como no caso daquela disposta no eixo da
Estrada Municipal Itu – 060. Este cenário indica que o zoneamento prevê a criação de novas
centralidades no município.
Segundo os gestores municipais, o loteamento em fase de regularização fundiária “Terras de Santa
Carolina”, que é designado como ZER 1, não condiz com a realidade, pois no local existem usos
diversos, como comércios, igrejas e algumas oficinas – perfil que coincide com a ZPR 2, que será
explicada a seguir.

Zona de Predominância Residencial (ZPR)
A Zona de Predominância Residencial (ZPR) é aquela destinada à função residencial, unifamiliares
e/ou multifamiliares, comércio, serviços, indústrias não incômodas e instituições, e está dividida em
Zona de Predominância Residencial 1, 2 e 3.
As ZPR 1 e ZPR 2 possuem parâmetros quase idênticos, permitindo edifícios de até 12 pavimentos
com mudanças na área mínima do lote necessário para edifícios de 9 a 12 pavimentos, nos recuos e
no número de vagas de estacionamento obrigatórias. Neste caso, a ZPR 2 é um pouco mais
permissiva quanto ao adensamento, pois permite que edifícios maiores se assentem em lotes
menores e de maneira mais próxima. Entretanto, há restrições em bairros da região do Pirapitingui
classificados como ZPR 2, que não podem exceder os dois pavimentos. A ZPR 3 é a menos permissiva
ao adensamento, com um limite máximo de quatro pavimentos, com frente e áreas mínimas de lotes
bem superiores às demais, além de exigir 30% de área permeável, ante aos 12% máximos da ZPR 1 e
2. Isto significa que no geral, a ZPR permite maior adensamento em relação à ZER, além de possui
maior leque de usos e atividades permitidas.
Assim como observado na ZER, nota-se também que há áreas designadas como ZPR 2 (mais
permissiva ao adensamento) nas franjas do perímetro urbano, nos loteamentos Jardim Alvorada,
Jardim Madre Paulina, à noroeste do núcleo urbano ‘sede’.
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Segundo os gestores municipais, nos loteamentos Aldea de Spana I e II incide a ZPR3 com restrições
construtivas incompatíveis ao tamanho do lote já existente, devendo a revisão do zoneamento
ajustar tal ordenamento.
Zona de Predominância Comercial (ZPC)
A Zona de Predominância Comercial (ZPC) é aquela destinada predominantemente às construções
comerciais, de serviços, institucionais e também destinada às residências unifamiliares e/ou
multifamiliares. Suas regras são quase idênticas às da ZPR 1, com destaque para a exigência maior de
quantidade de vagas de estacionamento.
Nota-se que os usos permitidos são muito próximos das ZPRs, entretanto apresentam mais
restrições, principalmente em comércio e serviços relacionados à manutenção de máquinas
industriais e agrícolas. A análise indica que a ZPC é direcionada para atividades de comércio e
serviços voltados para a população em geral, em detrimento às atividades de apoio à indústria. A
Tabela 5.2.2-1 apresenta as atividades que diferem entre a ZPC e a ZPR1, omitindo-se atividades que
as duas zonas permitem ou proíbem da mesma maneira.
Tabela 5.2.2-1: Classificação de usos e atividades que diferem entre a ZPC e a ZPR1
CNAE
2330-3/99
2539-0/01
2949-2/99
2950-6/00
3311-2/00
3313-901
3313-9/02
3314-7/03
3314-7/04
3314-7/05
3314-7/06
3314-7/07
3314-7/08

Descrição
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto,
cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
Serviços de usinagem, tornearia e solda
Fabricação de outras peças e acessórios para veículos
automotores não especificadas anteriormente *2
Recondicionamento e recuperação de motores para
veículos automotores
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios
metálicos e caldeiras, exceto para veículos
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e
motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores
elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de válvulas industriais
Manutenção e reparação de compressores
Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão
para fins industriais
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e
equipamentos para instalações térmicas
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de
refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e elevação de cargas
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ZPR1

X (1)
X (1) (3)

X (1)
Art. 87
Parágrafo 2°
X

X (1) (3)

X (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
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CNAE
3321-0/00
3329-5/01
3600-6/02
4520-0/02

Descrição
ZPC
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
X (1) (3)
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
X (1) (3)
Distribuição de água por caminhões
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos
automotores
4530-7/04 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para
veículos automotores
4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e
equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4662-1/00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para
terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4663-0/00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso
industrial; partes e peças
4669-9/01 Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e
X
peças
4679-6/02 Comércio atacadista de mármores e granitos
4679-6/03 Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
4744-0/99 Comércio varejista de materiais de construção em geral
X (1)
4924-8/00 Transporte escolar
X
5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários
5590-6/02 Campings
7319-0/01 Criação e montagem de estandes para feiras e exposições
7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem
operador
7732-2/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes
7732-2/02 Aluguel de andaimes
7739-0/01 Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de
minérios e petróleo, sem operador
8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas
X
X: Atividade permitida.
X (1): Somente para micro empreendedor individual (MEI) e/ou atividade artesanal.
X (3): Comércio e/ou serviços permitido somente a portas fechadas.
X (5): Atividade permitida somente em rodovias.
Fonte: Lei Complementar nº 28/2017. Elaboração: Geo Brasilis.

ZPR1
X (1)
X
X (1)
X (1)
X
X
X
X

X
X
X
X (1)
X
X
X (5)
X (5)
X (5)
X (5)
X (5)
X (5)

Zona do Corredor Comercial (ZCC)
A Zona do Corredor Comercial (ZCC) é aquela destinada ao comércio, serviços, instituições e
indústrias, localizada ao longo de vias públicas, sendo dividida em Zona do Corredor Comercial 1, 2,
3, 4, 5 e 6.
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As ZCC 1, 2 e 3 diferem nos usos e atividades permitidas, com a ZCC 2 sendo um pouco mais
permissiva em relação à ZCC 1, com alguns usos relacionados ao comércio varejista, em especial
hipermercados e aqueles relacionados à manutenção de máquinas, proibidos na ZCC 1. A ZCC 3 é a
mais permissiva de todas em relação aos usos, podendo ser incorporadas também atividades
agrícolas, estando disposta sobre os principais eixos rodoviários do município. Caracteriza-se por
propor adensamento menor em relação à ZPC, com a possibilidade de edifícios de até 12
pavimentos, recuo frontal de 5m e recuos laterais opcionais para edifícios de até dois pavimentos.
As ZCC 4 e 5 permitem adensamento e verticalização menor em relação às ZCC 1, 2 e 3. Em relação
aos usos, a ZCC 4 é mais permissiva em relação à ZCC 5, permitindo usos como o de fabricação de
alimentos e roupas, mas no geral ambas são menos permissivas em relação às ZCC 1, 2 e 3, pois se
inserem dentro do núcleo urbano de Itu. Importante frisar que apesar de ser denominada como
corredor comercial, a ZCC5 não permite comércio, apenas serviços, incidindo somente no Bairro
Brasil. A ZCC 6 permite edifícios de até 5 pavimentos, propondo edifícios com menor densidade
construtiva dentre todas as ZCC, com permissão de usos e atividades em par com às zonas da mesma
categoria.
Como apontam os gestores municipais, o uso da Avenida Eugen Wissmann como ZCC 6 não condiz
aos usos existentes no local, por isso há a sugestão de que volte a ser uma ZCC 3. Além disso, foi
indicada a necessidade de estudo para a redução da variedade de ZCC’s, de modo a simplificar a
legislação urbanística.
Outro fator importante sobre os corredores comerciais é que em alguns casos eles adentram porções
da cidade pertencentes à outras zonas, e neste caso (conforme indicação na lei), eles deverão seguir
a permissão de usos referentes à sua respectiva ZCC, mas devem respeitar os parâmetros de
ocupação referentes à zona que a circunda (Figura 5.2.2-4).
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Figura 5.2.2-4: Exemplo de ZCC ao longo da Av. Caetano Ruggieri, que deve seguir os parâmetros
urbanísticos da ZPR que a envolve

Fonte: Lei Complementar nº 42/2020 do Município de Itu.

Zona Industrial (ZI)
A Zona Industrial (ZI) é aquela destinada a comércio, serviços, instituições e indústrias. Não existem
delimitações de pavimentos, e a área mínima do lote deve ser de 300m², porém para usos
institucionais e industriais a frente mínima do lote é maior do que para atividades de comércio e
serviços.

Zonas Especial de Preservação (ZEP)
Zona Especial de Preservação (ZEP) é aquela destinada à preservação ambiental, sendo permitido
construções comerciais, de serviços, institucionais, indústria artesanal, residências unifamiliares e/ou
multifamiliares, de baixa densidade. Está disposta sobre áreas da APA do Rio Tietê que estão dentro
do perímetro urbano. Os lotes mínimos devem ter 5.000m², sendo autorizadas edificações de até
dois pavimentos com área permeável de no mínimo 80% do lote.
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Zona de Crescimento Moderado (ZCM)
Zona de Crescimento Moderado (ZCM) é aquela destinada ao controle de crescimento urbano,
permitindo construções comerciais, de serviços, institucionais, indústria artesanal, residências
unifamiliares e/ou multifamiliares, de baixa densidade, localizada à oeste da região do Pirapitingui.
Os lotes mínimos devem ter 2.500m², sendo autorizadas edificações de até dois pavimentos com
área permeável de no mínimo 30% do lote.

Parcelamento do solo
Como aponta a Lei Complementar nº 28/2017, considera-se parcelamento do solo a subdivisão da
terra, em unidades independentes, dotadas de individualidade própria, destinada à edificação,
podendo ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Cumpre mencionar que esta lei indica
que, em caso de glebas/lotes que alcancem zonas distintas, não é permitida a unificação, com cada
parte devendo obedecer ao zoneamento próprio incidente.
Além disto, a Lei dispõe as seguintes regras para as áreas que serão repassadas ao domínio do
município, contidas no Artigo 123:
§ 1º A área mínima reservada a espaços abertos públicos,
compreendendo ruas, áreas verdes/lazer, e área institucional
deverá ser de 35% (trinta e cinco por cento) da área total a ser
loteada, sendo 20% (vinte por cento) da área destinada para o
sistema viário, 5% (cinco por cento) para uso institucional e 10%
(dez por cento) para áreas verde/lazer, não podendo ser
computada para esta as reservas de área de proteção permanente
(APP), nem áreas de reserva de faixas "Non Aedificandi" de fundos
de vales e talvegues. Quando a reserva de área de proteção
permanente (APP) somar 20% ou mais da área total da gleba,
poderá ser computada como área verde/lazer, desde que seja
acrescida de 1% da área a ser lotada e tenha dimensão mínima de
1.000,00 m². (Redação dada pela Lei Complementar nº 42/2020)
§ 2º Nos loteamentos cujos lotes resultantes do parcelamento
tenham área igual ou superior a 2.000m² poderá ser aceita a
redução de área a ser destinada ao uso institucional,
correspondendo a 2% do total da gleba a ser parcelada. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 42/2020)

Sobre a nomenclatura dos projetos de loteamento, a legislação traz denominações específicas de
acordo com seu tamanho. Tal definição não possui implicações no desenvolvimento urbano da
cidade, sendo apenas indicativa do tamanho do loteamento criado, sendo elas:
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 159






Vila - quando a área for inferior a 50.000 m² (cinquenta mil metros quadrados);
Jardim - quando a área estiver compreendida entre 50.000 m² (cinquenta mil metros quadrados)
a 500.000,00 m² (quinhentos mil metros quadrados);
Parque - quando a área for superior a 500.000 m² (quinhentos mil metros quadrados);
Bairro - quando a área for superior a 500.000 m² (quinhentos mil metros quadrados) e a
Prefeitura autorizar essa denominação.

Loteamentos de Interesse Social
Podem ser implantados em Setores Especiais de Interesse Social e em Zonas Especiais de Interesse
Social – ZEIS, previstos no PDM (Mapa 02 do ANEXO da Lei Complementar nº770/2006 - Figura 5.2.25), ou em Lei Municipal específica, devendo ter as seguintes características:







Área mínima de 150,00 m² e frente mínima de 6,00m;
Ruas com leito carroçável mínimo de 14m e calçada de 2,50m de ambos os lados;
Sistema de drenagem de águas pluviais com travessia tubulada no cruzamento das vias;
Sistema de abastecimento de água, conforme diretrizes fornecidas pela Companhia Ituana de
Saneamento;
Sistema de coleta de esgoto, conforme diretrizes fornecidas pela Companhia Ituana de
Saneamento;
Rede de energia elétrica e iluminação pública dentro dos padrões da concessionária.
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Figura 5.2.2-5: Mapa anexo da Lei Complementar nº 770/2006, que apresenta as Macrozonas de
Urbanização e os Setores Especiais de Interesse Social (hachurado em vermelho)

Fonte: Lei Complementar nº 770/2006 do Município de Itu.

Loteamentos Industriais
Os loteamentos industriais podem ser implantados de forma isolada ou em forma de condomínios,
localizados nos eixos e corredores industriais e no futuro Centro Empresário-Industrial do
Pirapitingui, com área mínima de lote de 300,00 m². O acesso a qualquer loteamento industrial deve
ser feito no mínimo por uma avenida coletora e o acesso ao lote por uma via local.
Permite-se que a área destinada ao uso institucional poderá estar situada fora da gleba objeto do
parcelamento, em outra região da cidade indicada pelos técnicos do executivo municipal, sendo
exigida a equivalência em dimensão e valor venal, condicionado a análise e ao aceite das Secretarias
Municipais de Obras e Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos.,

Loteamentos Fechados
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São caracterizados como loteamentos fechados os empreendimentos que adotam acessos privativos
e muros delimitadores que o separem da malha viária urbana ou da área adjacente, sendo-lhe
permitido controlar a entrada de pessoas. Tais loteamento são permitidos na Macrozona de
Urbanização I, nos Perímetros Urbanos Isolados, na Macrozona de Predominantes Características
Rurais e Macrozona de Desenvolvimento Compatível com a Produção de Água, implementadas ou
não com equipamentos urbanísticos. Para a Macrozona de Urbanização II - Pirapitingui, os
loteamentos fechados estão limitados a uma área máxima 30.000 m² e lote mínimo de 250m².
Nos loteamentos fechados os espaços livres de uso comum, (área verde/lazer), que correspondem a
10% (dez por cento) da área do empreendimento, terão que destinar metade desta para playground,
quadras e campos gramados e o restante para áreas arborizadas. As edificações de sedes de clube,
sanitários, vestiários e piscinas deverão ser construídas em área específica, ficando vedado o uso de
área verde/lazer para tal fim.

Conjuntos Residenciais Fechados
Denomina-se Conjunto Residencial Fechado, aquele constituído por unidades habitacionais isoladas,
agrupadas, geminadas ou superpostas, térreas ou assobradadas até dois pavimentos, em condomínio
edilício, permitido nas zonas que admitem seus usos. Destina-se unicamente à implantação de
unidades de uso habitacional, não sendo admitidos usos mistos.
O Conjunto Residencial Fechado somente pode ser implantado em lotes ou glebas com área de até
60.000m², com o número máximo de unidades habitacionais permitidas, a partir do resultado da
divisão da área total do terreno (excluída a área da via particular de circulação de veículos), por:




125m², quando a área total for menor ou igual a 15.000,00m²;
180m², quando a área total da gleba for maior que 15.000,00m² e menor ou igual a 40.000,00m²;
200m², quando a área total da gleba for maior que 40.000,00m2 e menor ou igual a 60.000,00m².

Há a exigência de no mínimo uma vaga de estacionamento por unidade, dentro do próprio terreno
do conjunto. Em relação às vias internas, os eixos exclusivos para pedestres devem ter largura de no
mínimo 3 metros, enquanto o viário para circulação de veículos deverá seguir as seguintes regras:



Vias locais: mínimo de 14 metros de largura, sendo 2,5 metros de calçada de cada lado e leito
carroçável de 9 metros (nove metros);
Vias locais sem saída:
o 8 metros de leito carroçável e 1,5 metros de calçada, quando a área total da gleba for igual
ou menor a 15.000,00m²;
o 9 metros de leito carroçável e 1,5 metros de calçada, comprimento máximo de 100 metros,
quando a área total da gleba for maior que 15.000,00m² e menor ou igual a 40.000,00m²;
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o

12 metros de leito carroçável, 1,5m de calçadas, por comprimento máximo de 200 metros,
quando a área total da gleba for maior que 40 .000,00m² e menor ou igual a 60.000,00m².

No projeto do conjunto poderão ser previstas áreas comuns destinadas à guarita, portaria, zeladoria,
áreas de lazer e sedes sociais, que não serão computadas para efeito de cálculo do coeficiente de
aproveitamento, mas precisam prever:







Arborização e tratamento de áreas comuns não ocupadas por edificações;
Drenagem das águas pluviais ligadas à rede pública;
Sistema de distribuição de água, coleta e disposição de esgoto conforme diretrizes da Empresa
concessionária dos serviços de água e esgoto;
Pavimentação, guias e sarjetas;
Sistema de iluminação interna;
Local para armazenamento de lixo com área de 150 cm² por unidade habitacional, com piso em
cerâmica, paredes e teto azulejados, ponto de água e esgoto e porta ventilada com tela, voltada
para a via pública.

Os gestores entendem que o texto sobre conjuntos residenciais fechados dado pela Lei
Complementar nº 28/2017, bem como as definições de condomínio horizontal residencial,
condomínio vertical, edifício de apartamentos e multifamiliar precisa ser revisto, uma vez que a sua
definição conflita entre si.
Além disso, as definições de vias de pedestres e veículos para conjuntos residenciais fechados
divergem com as dimensões mínimas de ruas previstas em Lei. Ainda, existem definições sobre as
dimensões mínimas a serem seguidas nas vias de circulação para conjuntos residenciais fechados,
porém não existem definições para o estacionamento de um conjunto de torres de apartamentos ou
shopping center, por exemplo.

Desmembramentos
De acordo com o Artigo 155, só podem ser desmembrados os terrenos que resultem em lotes que
tenham as dimensões mínimas da zona em que se encontram, e a parte restante do terreno seja
capaz de constituir lotes independentes.
Nos desmembramentos, deverá ser reservada uma área verde/lazer correspondente a 10% da área
desmembrada. Caso esta área venha a ser loteada, também deverá ser reservado 20% para o sistema
viário e os 10% já reservados na ocasião do desmembramento poderão ser aproveitados como área
verde/lazer, além da destinação de 5% da área institucional, conforme o disposto no art. 196 desta
Lei Complementar. Somente ficará dispensada a doação de área verde os desmembramentos:
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De glebas ou lotes que já tenham sido objeto de parcelamentos, que comprovadamente tenham
contribuído com a doação de áreas públicas em processos anteriores;
Em que não tenha havido transferência de bens ao Poder Público destinado a arruamento;
Que resultem em até 10 lotes;
Que não sejam resultantes de desdobro sucessivo, exceto se decorrido lapso temporal que não
caracteriza intenção de afastar a aplicação de normas sobre parcelamento do solo ou alteração
de proprietário do imóvel a ser desmembrado;
Resultantes de divisões consequentes de partilhas judiciais ou extrajudiciais, desde que o
número de imóveis resultantes seja igual ao número de condôminos aos quais foram atribuídos;
Necessários para registro de cartas de arrematação, de adjudicação ou cumprimento de
mandados.

Processo de licenciamento e aprovação de loteamentos e desmembramentos
Segundo a Lei Complementar nº 28/2017, o interessado em lotear terreno de sua propriedade,
preliminarmente, deverá requerer Certidão do Uso do Solo, onde receberá as orientações a serem
observadas para a execução do projeto definitivo, ouvindo-se prévia e obrigatoriamente a:





Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Empresa concessionária dos serviços de água e esgoto (CIS);
Secretaria Municipal de Obras; e
Secretaria Municipal de Planejamento.

O requerimento de Certidão do Uso do Solo deverá estar acompanhado do título de propriedade do
imóvel ou documento equivalente e de duas vias impressas de plantas do imóvel, na escala de
1:1.000, assinadas pelo proprietário ou por seu representante legal e por um profissional,
juntamente com o arquivo digital no formato "DWG" (AutoCAD), que constará com as principais
informações acerca do local, como divisas e medidas, sistema viário, edificações existentes,
topografia e cursos d’água.
Dentro do prazo de 30 dias, a Prefeitura indicará na planta apresentada quais ruas deverão
obrigatoriamente se interligar no sistema viário do Município, e quais equipamentos urbanos
deverão ser projetados e executados pelo interessado. Após o recebimento das orientações e antes
da execução do projeto definitivo, o interessado deverá apresentar anteprojeto, em duas vias,
obedecidas as disposições da Prefeitura, com a definição de sistema viário, das quadras, e das áreas
de sistema de lazer e de usos institucionais, para prévio exame do órgão competente da Prefeitura.
Nesta fase, deverá apresentar a certidão de diretrizes da Companhia Ituana e Saneamento, referente
ao fornecimento de água e destinação do esgoto.
Atendendo as indicações anteriores, a Prefeitura terá 30 dias para fornecer a Certidão de Diretrizes,
e respectivos projetos "com visto" ou solicitar "exigências". Orientado por uma das vias do
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anteprojeto, o interessado elaborará o projeto definitivo na escala de 1:1.000, a ser encaminhado
para análise GRAPROHAB. Após a aprovação do projeto pelo GRAPROHAB, o interessado deverá
solicitar a aprovação definitiva e a Certidão para Implantação do Loteamento, e para tal apresentará
na Secretaria de Obras:





Certificado GRAPROHAB (xerox autenticada);
Cronograma de implantação das obras;
1 (uma) cópia do Projeto Urbanístico aprovado pelo GRAPROHAB;
3 (três) cópias do Projeto Urbanístico, Drenagem, Dimensionamento do Pavimento, Arborização
e Plantio de Grama.

Para receber a Certidão para a implantação do loteamento, o loteador deverá assinar a escritura de
caução ou garantia hipotecária, ou apresentar carta de fiança bancária ou seguro garantia com
validade de um ano após data prevista para conclusão da obra, em valores compatíveis, pelo qual o
mesmo se obriga a:



Transferir como bem de uso comum do povo, as vias e os sistemas de lazer, as áreas destinadas a
fins institucionais, que passarão a integrar o Patrimônio do Município; e
Executar a própria custa as obras urbanísticas dentro do prazo estipulado.

Tais obras deverão ser realizadas de acordo com os respectivos projetos aprovados pela Secretaria
de Obras e Serviços Viários, sem o que, as mesmas serão consideradas não executadas.
Realizadas as obras e serviços exigidos, a Prefeitura a requerimento do interessado e após vistoria de
seu órgão competente, liberará em até 15 dias, a área caucionada ou a carta de fiança bancária ou
seguro garantia, mediante expedição de Certidão para Liberação de Caução.
Para aprovação de projetos de desmembramentos o interessado apresentará requerimento
acompanhado de certidão atualizada de matrícula da Gleba, expedida pelo cartório competente e de
planta do imóvel a ser desmembrado e o arquivo digital no formato "DWG" (AutoCAD), contendo a
indicação das:





Vias existentes;
Loteamentos próximos;
Tipo de uso predominante no local (zoneamento);
Divisão de lotes pretendida na área e área verde e/ou institucional, se o caso, na forma prevista
nesta lei.

Aplicam-se aos desmembramentos, no que couber, as disposições urbanísticas vigente para as
regiões em que se situem ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos.
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Sistema Viário
Em relação ao sistema viário, a Lei Complementar nº 28/2017 apresenta o dimensionamento e a
tipificação das vias (Figura 5.2.2-6). Entretanto, não há mapa viário do município apontando a
natureza de cada via. Segundo tal classificação, as vias se dividem em:







Vias de trânsito rápido: mínimo de 35 metros de largura;
Vias principais: mínimo de 25 metros de largura;
Vias coletoras: mínimo de 17 metros de largura;
Vias vicinais: mínimo de 15 metros de largura ao longo de rodovias, ferrovias e linhas de alta
tensão;
Vias locais: mínimo de 14 metros de largura;
Vielas sanitárias ou passagem de uso exclusivo de pedestres: 4 metros de largura.
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Figura 5.2.2-6: Classificação e valores mínimos de cada tipo de via

Fonte: Lei Complementar 42/2020 do Município de Itu.

Segundo o Artigo 160, as construções com frente para as estradas municipais deverão respeitar 15
metros de recuo frontal, independente se a área estiver inserida em zona urbana ou rural, devendo
os novos loteamentos e condomínios adaptarem seus projetos para a implantação da avenida.
Também foi exigido que junto às estradas de ferro e das estradas de rodagem SP-075, SP-079, SP280, SP-300, SP-312 e da antiga Rod. Convenção Republicana (atual Av. Vital Brasil) a criação de faixa
“Non Aedificandi” mínima de 15 metros, exceto em porções já consolidadas descritas no ANEXO IV –
C (Figura 5.2.2-7), que deverão apresentar recuos de acordo com o zoneamento.
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Figura 5.2.2-7: ANEXO IV – C com vias destinadas a ter faixa “Non Aedificandi”

Fonte: Lei Complementar 42/2020 do Município de Itu.

Foi previsto também uma faixa “Non Aedificandi” ao longo de todos os córregos e fundos de vale de
no mínimo 30 metros de cada lado, dentro de áreas urbanizadas, destinada a implantação de sistema
viário. Entretanto, de acordo com gestores municipais, a disposição do Artigo 156 está incorreta, e
deveria ser restrita apenas à um trecho do Córrego Taboão, que permeia as dependências no 2°
Grupo de Artilharia de Campanha, do Exército Brasileiro, conhecido também como Regimento
Deodoro (Figura 5.2.2-8).
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Figura 5.2.2-8: Localização do Regimento Deodoro

CENTRO
HISTÓRICO
DE ITU

REGIMENTO
DEODORO

Fonte: Google Earth, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Lotes
Referente aos lotes, a área mínima do lote urbano residencial deve respeitar as normas da zona em
que se encontra, não podendo ser inferior a 250 m² e com frente mínima de 10,00 metros, com
exceção daqueles localizados na Zona Histórica (ZH) e na Zona de Preservação Histórica (ZPH), que
preservarão características da ocupação original de Itu, e daqueles destinados à Habitação Social em
ZEIS. Os lotes iguais ou menores de 250 m² e/ou com 10 metros de frente que estejam localizados
em Zonas Predominantemente Residenciais 1 e 2 (ZPR 1 e ZPR 2), Zona de Predominância Comercial
(ZPC) e Zonas de Corredores Comerciais (ZCC), para construção de até dois pavimentos, e forem
anteriores à vigência desta lei, serão admitidos os seguintes parâmetros de ocupação:






Taxa de Ocupação: 80%;
Coeficiente de Aproveitamento máximo: 1,60;
Taxa de Permeabilidade mínima: 6%;
Construção de Edícula permitida até 2 pavimentos e taxa de ocupação máxima de 20% da área
do terreno;
Recuo Frontal mínimo de 4 metros, sendo permitida a cobertura do recuo frontal no pavimento
térreo;
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Recuos Laterais mínimos de 1 metro, se existir, para lotes em meio de quadras desde que sejam
atendidas as exigências do Código Sanitário Estadual e Código Civil;
Recuos Laterais mínimos de 1 metro, quando lateral para vizinho, se existir e 2 metros, quando
lateral para vias, em lotes de esquina, desde que sejam atendidas as exigências do Código
Sanitário Estadual e Código Civil;
Recuo de Fundo Mínimo, se existir, 1,5 metro;
Afastamento entre Prédios de 2 metros;

Sobre estes casos, os gestores municipais apontam que não deveria ser exigida área permeável, à
semelhança das regras para a ZH e ZPH.
Além disso, toda a definição do tamanho de lote e frente mínima para determinadas construções (e
seu respectivo número de pavimentos) deve estar definida em artigo próprio, independente das
regras de parcelamento do solo.
Outro ponto levantado pelos técnicos municipal, é a possibilidade de voltar a vigorar o Artigo 176 na
Lei Complementar nº28/2017, que admitia apenas uma edificação por lote. No caso de mais de uma
residência por lote, este deverá ter, no mínimo, o número de vezes a área mínima do lote quantas
vezes forem as exigências a serem construídas ou legalizadas, de acordo com o zoneamento.
Poderão ser desdobrados, com área mínima de 125 m² e testada mínima de 5m, os lotes
pertencentes aos seguintes loteamentos:



















Bairro Progresso (Chácara Santa Luzia);
Bairro Rancho Grande;
Jardim Rancho Grande;
Bairro São Luiz;
Jardim Aeroporto;
Jardim Alberto Gomes;
Jardim Convenção de Itu;
Jardim das Indústrias;
Jardim Eridano;
Jardim Novo Itu;
Jardim Padre Bento;
Jardim Rosinha;
Jardim Santa Laura;
Jardim São José;
Parque das Indústrias;
Parque e Jardim das Rosas;
Parque Industrial;
Portal do Éden;
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Vila Ianni;
Vila Lucinda;
Vila Vivenda;
Bairro da Liberdade;
Chácara São João de Deus;
Jardim Agarussi;
Jardim Corazza;
Jardim Lusitânia;
Jardim Oliveira;
Jardim Paineiras;
Jardim Santa Tereza;
Jardim Santana;
Jardim São Jorge;
Parque Nossa Senhora da Candelária;
Vila Guitti;
Residencial Santo Inácio;
Terras de São José - Urbanização São José;
Vila Fragnani;
Vila Gardiman;
Vila Gatti;
Vila Cleto;
Vila Leis;
Vila Padre Bento
Vila Esperança
Vila Santa Terezinha;
Vila Santo Antônio;
Bairro Alto;
Jardim do Estádio. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 33/2017);
Vila São Francisco. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 42/2020); e
Jardim Europa. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 42/2020).

Nos Loteamentos Vila Verde, Chácaras Reunidas Ipê e demais loteamentos inseridos em Área Urbana
Isolada, não serão permitidas a divisão de lotes, independentemente de a área mínima estar de
acordo com a exigida na lei, conforme zoneamento a que pertença.
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5.3.

Configuração da ocupação urbana e rural

Itu é o sétimo maior município da Região Metropolitana de Sorocaba – RMS em termos de extensão
territorial, com aproximadamente 640,11 km² (IGC, 2017), estando a frente de Sorocaba, sede da
RMS, que possui 450 km². Neste contexto, cumpre mencionar que há conflitos de delimitação nas
fronteiras municipais de Itu, pois os limites oficiais do IGC contrastam com a delimitação alegada
pelo município. Apesar de sutis as diferenças na escala territorial (Figura 5.3-1), a área que adotada
pelo município é maior, possuindo 641,17 km².
Figura 5.3-1: Limite oficial de Itu (IGC - em preto) e limite ajustado pelo município (em vermelho)

1
ITU

2

3

ITU

SALTO

SOROCABA
ITU
ITU
CABREÚVA

Fonte: Prefeitura de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A ocupação urbana ocorre em dois núcleos urbanos distintos:
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‘Sede’ que surge e se expande primeiramente a partir de uma malha ortogonal do fim século
XVII, no espigão contornado pelos córregos Taboão e Brochado;
Pirapitingui, no sul do município, que surge a partir da construção de uma estação de trem, no
fim do século XIX. Desde a segunda metade do século XX, o crescimento dessa região se explica
devido a descentralização industrial observada na Macrometrópole Paulista, que no caso de Itu
ocorre com maior intensidade no entroncamento das rodovias SP-075 e SP-280., facilitando o
escoamento e a distribuição de mercadorias.

Assim, como já apontado no item 5.1, pode-se afirmar que as rodovias se constituem como vetores
de crescimento para a mancha urbana de Itu e da região, como se nota no processo de conurbação
do município com as cidades de Salto e Sorocaba, seguindo os eixos das Rodovias Santos Dumont
(SP-075) e Waldomiro Correa de Camargo (SP-079). Concomitante a esse fenômeno, também há o
contínuo surgimento de loteamentos residenciais ao longo das diversas estradas municiais que
desservem o território, tornando a mancha urbana de Itu cada vez dispersa e fragmentada.
No núcleo da ‘sede’, é possível observar que a sua expansão, para além das margens dos córregos
que formaram a cidade, ocorre com diferentes padrões de ocupação. Ora apresentam traçados
retilíneos, ora apresentam formas orgânicas (Figura 5.3-2), denotando a ruptura do modelo de
ocupação anterior e também a variedade de tipologias de loteamentos que foram realizados em Itu a
partir de meados do século XX.
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Figura 5.3-2: Diferentes tipos de traçados no núcleo urbano ‘sede’

CENTRO
HISTÓRICO
DE ITU

Fonte: Prefeitura de Itu, 2022.

Atualmente, o núcleo urbano ‘sede’ (Figura 5.3-3) tende a se expandir principalmente no sentido de
preencher os espaços existentes entre rodovias Santos Dumont (SP-075) e Waldomiro Correa de
Camargo (SP-079), com um tipo de ocupação mais densa. Observa-se também um processo de
urbanização mais esparso e de médio/alto poder aquisitivo em áreas à leste dessas rodovias, mais
especificamente na região do Terras de São José. À leste, a mancha urbanizada tende primeiramente
a ocupar áreas verdes entre porções já loteadas, como as áreas existente entre os loteamentos
Jardim Paraíso II e o Residencial Campos de Santo Antônio, enquanto que no sentido oeste a
ocupação tende a adensar áreas entre loteamentos já existentes, tais como àquelas existentes entre
os loteamentos Chácara de Santa Luzia, Chácaras Reunidas Ipê, Chácaras Agrícolas Bandeirantes e
Jardim Estância Bom Viver, por exemplo.
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Figura 5.3-3: Expansão urbana a parir do núcleo urbano ‘sede’

Vetores de expansão
Expansão urbana futura
Rodovias
Ferrovias
Perímetro urbano
Limite municipal
Fonte: Prefeitura de Itu, 2022.

Adicionalmente a esta conformação dispersa do núcleo urbano, até hoje persistem algumas áreas
internas não ocupadas, dispostas principalmente na proximidade dos córregos Brochado e Taboão,
caracterizadas como áreas públicas ou pertencentes a instituições que optaram por não edificar todo
o terreno.
Como limitador da expansão da mancha consolidada de Itu há a extensa rede de cursos hídricos e,
consequentemente, de Áreas de Proteção Permanente (APPs), ao norte e nordeste, com destaque
para a APP do Rio Tietê. Apesar não apresentar indícios de expansão em direção ao sudeste, foram
identificadas linhas de transmissão de energia fora do limite urbano que também podem atuar como
barreiras da expansão urbana. Já ao sul, pela facilidade de acesso e ausência de importantes
condicionantes naturais que impeçam a ocupação, nota-se a existência de vetores de expansão
urbana, principalmente com loteamentos do tipo subúrbio norte-americanos.
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 175

Observando a ocupação vinda de Sorocaba, na região do Pirapitingui, a Figura 5.3-4 mostra que a
mancha urbana principal está acomodada em três bolsões entre as rodovias SP-075 e SP-079, cada
um com suas peculiaridades de traçado e tipologia:




Ao norte: caracterizado pela presença de indústrias e pela ocupação irregular Vila da Paz;
Ao centro: caracterizado por moradias médio/baixo padrão e indústrias lindeiras às rodovias;
Ao sul: ocupado exclusivamente por residências, com um loteamento de médio/baixo padrão
circundado por outros de alto padrão.

Cumpre mencionar que os vazios internos destas áreas se devem à existência de APPs e, no interior
do bairro Cidade Nova, de uma APA, que corresponde ao Parque Ecológico Chico Mendes.
Figura 5.3-4: Ocupação de Pirapitingui

FUTURO
CENTRO
EMPRESÁRIO
INDUSTRIAL

Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Além disso, nesta região está prevista a implantação do Centro Empresário-Industrial Nova Cidade
(Figura 5.3-5), que por vezes é denominado em documentos oficiais como Centro EmpresárioIndustrial do Pirapitingui, que consiste em um grande projeto imobiliário fechado com vários
empreendimentos industriais e comerciais, sendo parte integrante da estratégia municipal de
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geração de renda e promoção de empregos. Este projeto totaliza aproximadamente 1.000.000 m², e
está situado às margens das rodovias SP-075 e SP-079.
Figura 5.3-5: Projeto urbanístico do Centro Empresário-Industrial Cidade Nova

Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2009.

Além das áreas já citadas, há ocupações esparsas de médio padrão que se multiplicam sobre o
restante do território urbano e sobre áreas rurais, primeiramente como chácaras isoladas. Estes
núcleos urbanos isolados continuam a se expandir para além dos limites oficiais e se multiplicam,
notadamente na porção sul do município, sem que haja barreiras naturais capazes de frear esta
ocupação. A Figura 5.3-6 sintetiza os possíveis vetores de expansão urbana no núcleo urbano do
Pirapitingui e no restante da porção sul do município.
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Figura 5.3-6: Expansão urbana na porção sul do município
Vetores de expansão
Expansão urbana futura
Rodovias
Ferrovias
Perímetro urbano
Limite municipal

Fonte: Prefeitura de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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5.4.

Patrimônio histórico-cultural

De acordo com a Constituição Federal, em seu Artigo 216, o patrimônio cultural é toda forma de
manifestação e expressão da cultura de um povo, sendo constituído por bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, ação e
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Em Itu, as ações referentes ao
tema são tratadas pelos seguintes órgãos:



Federal: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN;
Estadual: Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico – UPPH, atrelada à Secretaria de
Estado da Cultura, de caráter técnico e executivo, e o Conselho de Defesa do Patrimônio
Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado – CONDEPHAAT;
Municipal: Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.



Diante do perfil histórico de Itu, o IPHAN identificou a existência de três edifícios de relevância
nacional31, sendo eles (Figura 5.4-1):


Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária (edificação e acervo tombados em dezembro de
1938);
Casa à Rua Barão de Itaim, edifício-sede do Museu Republicano Convenção de Itu (edificação
tombada em abril de 1967); e
Igreja e Convento de Nossa Senhora do Carmo (edificação e acervo tombados em junho de
1967).




Figura 5.4-1: Edifícios tombados pelo IPHAN

1. Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Candelária

2. Museu Republicano Convenção de
Itu

3. Igreja e Convento de Nossa
Senhora do Carmo

Acervo: Geo Brasilis, 2022.

Cumpre mencionar que à época do tombamento da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária
não havia dentro do IPHAN o consenso sobre a criação de zonas envoltórias de proteção, que
delimitariam a ocupação no entorno destes bens tombados, o que permitiu que edifícios altos
fossem construídos no entorno da edificação tombada.
31

Além dos três edifícios indicados, o IPHAN também realizou o tombamento do conjunto de oito painéis de autoria do
Padre Jesuíno do Monte Carmelo, expostos no corredor de entrada do edifício conventual das Irmãs de São José, anexo à
Igreja de Nossa Senhora do Patrocínio, em maio de 1999.
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No nível estadual, o CONDEPHAAT iniciou em 1989 os estudos para o tombamento da paisagem
região central de Itu, que veio a se concretizar apenas em 2003 (Resolução SC-85, de 6/11/2003),
visando a proteção da paisagem do Centro Histórico, preservando a condição urbana ambiental que
originou Itu, conforme indicado a seguir:
O documento segue com a proposta de Lei municipal de proteção do Centro
Histórico de Itu, considerando os seguintes itens:
a) [...] A estrutura urbana, configurada pela paisagem, o conjunto de logradouros e
elementos arquitetônicos que conformam este núcleo histórico;
b) [...] A existência neste perímetro de alguns elementos significativos tombados
tanto pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Fundação PróMemória como pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, cuja preservação impõe para a sua
valorização de um controle em suas vizinhanças;
c) [...] Que além desses imóveis tombados, existem conjunto de imóveis
inventariados segundo o artigo 216 da Constituição Federal e cuja preservação
constitui fator importante para a manutenção do Patrimônio Ambiental Urbano
(CONDEPHAAT, 1989 apud CASTILHO, 2017, p. 144).

Foram estabelecidos o perímetro interno (com a região tombada) e perímetro externo (zona de
amortecimento) (Figura 5.4-2), com parâmetros urbanísticos restritivos para os imóveis não
tombados, que foram diretamente transcritos no zoneamento municipal, em que foram
denominadas Zona Histórica (ZH) e Zona de Preservação Histórica (ZPH), conforme já descritas no
item 5.2.2. Dentro do perímetro de tombamento há designação de edificações com os Grau de
Proteção 1 (preservação integral) e Grau de Proteção 2 (preservação integral da parte externa), mas
há também edifícios tombados fora destes perímetros citados.
Entretanto, a referida demora para o tombamento da região central (14 anos entre o início do
processo e o tombamento final) permitiu que imóveis de grande valor histórico fossem demolidos,
representando grande perda para o patrimônio municipal. Conforme aponta Castilho (2012, p.100), a
destruição de imóveis no Centro Histórico foi motivada por “questões da especulação imobiliária,
incêndios e demolições de caráter irreversível; sendo que grande parte do casario histórico urbano
foi comprometido, implicando na destruição dos imponentes sobrados do período do café”.
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Figura 5.4-2: Perímetros interno (paisagem tombada, em rosa) e externo (zona envoltória de
amortecimento, em amarelo) do Centro Histórico de Itu

Fonte: Prefeitura Municipal de Itu, 2022.

Além dos imóveis já tombados pelo IPHAN (que são automaticamente tombados pelo órgão
estadual), destacam-se os seguintes bens protegidos integralmente (Grau de Proteção 1) pelo
CONDEPHAAT (Figura 5.4-3) (para maior detalhamento vide Anexo II-A e Anexo II-B deste relatório):











Cruzeiro Franciscano;
Igreja do Patrocínio;
Igreja São Benedito;
Mercado Municipal;
Antigo Colégio São Luiz – Praça Duque de Caxias;
Hospital da Santa Casa de Misericórdia;
Sobrados que compõem o Antiquário Lila;
Sobrado que hoje corresponde ao Espaço Cultural Almeida Junior;
Sobrado que hoje corresponde ao Museu da Energia;
Casa Caselli.
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Figura 5.4-3: Edifícios integralmente tombados pelo CONDEPHAAT

1. Cruzeiro Franciscano

2. Igreja do Patrocínio

3. Igreja São Benedito

4. Mercado Municipal

5. Antigo Colégio São Luiz

6. Hospital da Santa Casa de
Misericórdia

7. Antiquário Lila

8. Espaço Cultural Almeida Junior

9. Museu da Energia

10. Casa Caselli

Fonte das imagens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9: CONDEPHAAT, 2010. Fonte das imagens 7, 8 e 10: Acervo Geo Brasilis,
2022.

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 182

Além de imóveis contidos e na proximidade do Centro Histórico, Itu apresenta edifícios tombados
por todas as regiões do município, como o antigo Asilo Colônia Pirapitingui (hoje ocupado pelo
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes), na porção sul do município, e também a Pedreira de Varvitos
(Figura 5.4-4), de onde era retirada a rocha utilizada nas construções de Itu, com destaque o Cruzeiro
Franciscano. A zona rural de Itu também é rica em elementos de relevância histórica, com 72
fazendas de potencial interesse histórico já identificadas. As fazendas podem remontar desde o
século XVI, como no caso da Fazenda Concórdia (Figura 5.4-5), e são potenciais focos de turismo
rural.
Figura 5.4-4: Pedreira de Varvitos

Fonte: CKTURISTANDO, 202-?.
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Figura 5.4-5: Fachada posterior do edifício sede da Fazenda Concórdia

Fonte: Estúdio Sarasá, 2020.

O traçado viário do centro de Itu também possui importância para a preservação, pois sua
ortogonalidade não é fruto da tradição portuguesa, mas sim espanhola, que chegou ao Brasil durante
o período da União Ibérica, quando o rei espanhol Felipe II comandou as duas nações. O único outro
exemplo desta tradição urbanística no Brasil é encontrado na Praça São Francisco, em São Cristóvão
– SE, o que torna único o desenho do centro histórico de Itu no cenário brasileiro. Diante desta
especificidade, o município busca tornar o traçado de Itu um patrimônio mundial reconhecido pela
UNESCO, o que impulsionaria o turismo e abriria ao município uma linha de crédito de até $100
milhões no Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Segundo a prefeitura municipal, dentre os principais desafios para esta candidatura está na
dificuldade de integrar o patrimônio histórico como objeto a ser cuidado e preservado pela
população, que ainda não consegue assimilar a sua importância como patrimônio de significação
coletiva e também uma fonte de renda através do turismo. Como exemplo, há casarões tombados
que se encontram abandonados, pois os proprietários não se interessam ou não possuem condições
financeiras para preservar seus imóveis. Neste contexto, cumpre mencionar que Itu conta com a
isenção de IPTU para os casarões localizados no Centro Histórico sem que haja contrapartida de
preservação dos mesmos por parte dos proprietários. Buscando reverter tal condição, uma das
estratégias a se aplicar seria vincular a isenção deste imposto a qualidade do cuidado dos imóveis
históricos. Assim, há o desejo de encontrar maneiras de compatibilizar a história e o patrimônio de
Itu em uma linguagem contemporânea, atrativa para a população e para turistas, tal como ocorrem
em cidades europeias que preservam sua história através da arquitetura e do urbanismo.
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5.5.

Habitação de Interesse Social

5.5.1.

Aglomerados subnormais

Segundo o IBGE (2019), Itu conta com cinco aglomerados subnormais32 localizados nas proximidades
de rodovias de conexão regional (vide Capítulo 2), que juntas somam 755 domicílios em situação de
irregularidade e precariedade urbanística, conforme apresenta o Quadro 5.5.1-1 e espacializa o
Mapa Política Habitacional.
Quadro 5.5.1-1: Caracterização dos aglomerados subnormais existentes em Itu, em 2019
Nome

Monte Sião

Quantidade
de domicílios

155 domicílios

Principais características
Localiza-se entre a rodovia Eng. Herculano de Godoy Passos – SPI102/300 e a SP-079, já no limite norte do município
Dado o processo de conurbação dos municípios de Itu e Salto, a
população da favela de Monte Sião vem principalmente de Salto,
segundo os gestores municipais
Localiza-se às margens da rodovia SP-300 no trecho denominado
Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, dentro da APA Pedregulho

Pedreira

72 domicílios

Pesqueiro Olhos
d’água

48 domicílios

Sua população consiste em trabalhadores que cortavam pedras na
proximidade do assentamento. Segundo os gestores municipais, os
moradores deste núcleo se relacionam mais com Cabreúva, devido à
sua proximidade
Situa-se sobre terreno de alto risco, devido a forte incidência de
cavernas na região
Localiza-se na frontalidade da rodovia SP-300
Atrás da favela localiza-se o pesqueiro de mesmo nome, sendo
separado por uma grade
Está edificada sobre a antiga linha de trem desativada, paralela à rua
Sargento Antônio Palmeira Dias

Vila Lucinda

77 domicílios

Está em curso pela Prefeitura Municipal ações de desfavelamento
deste assentamento, pois a faixa edificada pertence à Ferrovia
Paulista S/A – FEPASA
Constitui-se como a maior aglomeração informal do município de Itu

Vila da Paz

403 domicílios

Localiza-se no cruzamento das rodovias Santos Dumont – SP-075 e
Waldomiro Correa de Camargo – SP-079, entre fábricas de grande
porte, sendo cortada pela ferrovia da antiga Sorocabana

32

Segundo o IBGE (2022), “Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia –
públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico
irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, esses
assentamentos irregulares são conhecidos por diversos nomes como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas,
ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outros”.
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Nome

Quantidade
de domicílios

Principais características
Subdivide-se em Vila da Paz I, II e III

Fonte: IBGE, 2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla

Arruamento

Rodovia Pista Simples

Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

Polí cas Habitacionais
Aglomerados Subnormais
Conjuntos Habitacionais

5.5.2.

Política Habitacional

A Política Habitacional de Itu é dada pela Lei Municipal nº 831/2007 e pelo Decreto nº 894/2009.
Segundo o Artigo 1° da referida lei, a Política Municipal da Habitação Popular tem como objetivos:
I - Assegurar a todos o acesso à moradia digna, como direito social direcionado aos
grupos sociais carentes, nos termos que dispõe o artigo 6º da Constituição Federal, a
qual deve contemplar a disponibilidade de serviços, materiais, infraestrutura e a
habitabilidade, acessibilidade e adequação cultural da moradia;
II - Articular a política de habitação, destinadas as faixas mais baixa de renda com as
políticas sociais e as várias instâncias administrativas das políticas de financiamento
de habitação, de forma a melhorar a qualidade de vida da população, promover
maior eficácia da ação local;
III - Controlar e impedir surgimento de novas moradias em área de risco;
IV - Assegurar habitação de interesse social - HIS;
V - Melhorar a infraestrutura das casas dos programas habitacionais existentes,
assim como dos seus conjuntos por meio de projetos de urbanização;
VI - Criar sistema de informações, permanentemente atualizado, com objetivo de
coletar, sistematizar e atualizar dados territoriais e socioeconômicos que subsidiem a
elaboração de projetos e programas de habitação de interesse social (Lei
Complementar nº 831/2007).

Segundo o Artigo 2°, a Política de Atendimento da Habitação Popular será garantida através do
Conselho Municipal da Habitação Popular e do Fundo Municipal de Habitação.
No PDM de Itu, há a delimitação de áreas denominadas Setores Especiais de Interesse Social – SEIS:
Setores Especiais de Interesse Social (PROMO, CDHU e PAR), são porções
destinadas prioritariamente à regularização fundiária, à implantação de projetos
habitacionais; urbanização e à produção e manutenção de Habitação de Interesse
Social - HIS. São compostas por áreas públicas ou particulares ocupadas por
assentamentos de baixa renda ou por terrenos não edificados e imóveis
subutilizados ou não utilizados, necessários à implantação de programas
habitacionais de interesse social, de comércio e serviços de caráter local e
equipamentos de recreação e lazer (Lei Complementar nº770/2006).

Entretanto, a mesma lei menciona as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, como instrumentos
da política urbana (Lei Complementar nº 770/2006, Artigo 93) para a construção de Habitação de
Interesse Social (HIS). Diante deste contexto, nota-se uma confusão na utilização destas
nomenclaturas, apesar dos seus objetivos serem os mesmos. Esta indicação dupla também se replica
no Zoneamento (Lei Complementar nº 42/2020, Artigo 133):
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A Prefeitura poderá aprovar Loteamento de Interesse Social a serem implantados
nos Setores Especiais de Interesse Social e Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS,
previstos e delimitados no Plano Diretor Municipal ou em Lei Municipal específica
instituída para regulamentar esse tipo de empreendimento, [...] quando entender
que sua finalidade básica será atendida, ou seja, que o valor de aquisição seja
compatível para atender à camada mais necessitada da população (Lei
Complementar nº 42/2020).

Destaca-se que não existem nos mapas anexos do PDM ou do Zoneamento qualquer menção à ZEIS,
somente à SEIS, como indica o Mapa Anexo “02 - Divisão Territorial das Macrozonas De Urbanização I
e II” (Figura 5.5.2-1) do PDM (Lei Complementar nº 770/2006), em que são indicadas as seguintes
áreas dentro das SEIS:




Novas Moradias PAR (Programa de Arrendamento Residencial);
Novas Moradias CDHU; e
PROMO (Programa de Construção de Moradia Econômica).

Mas como se verificou posteriormente, algumas das áreas indicadas para o recebimento de HIS não
se concretizaram, ou foram construídas em local próximo.
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Figura 5.5.2-1: Áreas pertencentes às SEIS (tachadas em vermelho)

Fonte: Anexo da Lei Complementar nº 770/2006.
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5.5.3.

Conjuntos habitacionais

Segundo informações disponibilizadas pela prefeitura, Itu conta com 11 conjuntos habitacionais, que
variam de casas térreas geminadas à condomínios verticais, sendo indicados no Quadro 5.5.3-1 e
espacializados no Mapa Política Habitacional.
Quadro 5.5.3-1: Conjuntos Habitacionais de Itu
Nome
Conj. Hab. Felicidade
Conj. Hab. Dos Sonhos
Conj. Hab. Esperança
Conj. Hab. Vida Nova

Conj. Hab. Novo Milênio
Conj. Hab. Bom Pastor
Conj. Hab. Vila Lucinda
Conj. Hab. Itu F1 –
Governador Mário Covas
Conj. Hab. Itu F2 –
Ordem e Progresso
Conj. Hab. Itu I
Conj. Hab. A1 – São
Judas Tadeu
Conj. Hab. Alpes de Itu

Unid.
35
8
12
26

Modalidade
PROMO
FNHIS 2008
FNHIS 2008
PROMO

Localidade

Leis

30
10
40
448

PROMO
PROMO
FNHIS 2007
CDHU

Av. Felicidade
R. Penápolis – Cidade Nova
R. Tanabi/R. Ribeirão Preto – Cidade Nova
Lotes remanescentes do loteamento
Cidade Nova | Quadra 68, R. Porto Feliz e
R. Thifany Salles de Farias
Área Antiga FEPASA
Av. Laroy Starret
Vila Lucinda
Vila Lucinda

336

CDHU

Vila Lucinda

82
652

CDHU
CDHU

Vila Lucinda
São Judas Tadeu

300

CAIXA
DEMANDA
CAIXA
DEMANDA

Av. Dr. Lauro Souza Lima, nº 1100, Vila
Martins
Av. Dr. Lauro Souza Lima, nº 1100, Vila
Martins

Lei
2594/1983

Conj. Hab. Alpes II (já
300
está indicada, mas com
área incluída nos Alpes I)
Conj. Hab. Vila Prudente
342 CECAP
Prudente de Moraes
de Moraes* (Já
integrado à malha
urbana)
*Nota: Segundo a Prefeitura de Itu, o Conjunto Habitacional Prudente de Moraes pertence
CECAP. Entretanto, foram encontradas informações sobre o mesmo no site da COHAB Campinas.
Fonte: Prefeitura de Itu, 2022.

Lei
2007/1978
e
1748/1976
à modalidade

Nota-se que primeiros conjuntos habitacionais remontam da década de 1970, como o Vila Pudente
de Moraes. Juntamente com o Jd. São Judas e o Bom Pastor, eles se localizam dentro do núcleo
urbano ‘sede’, são abertos e estão totalmente integrados na malha urbana de Itu, sendo quase
indissociáveis do restante da paisagem ituana. Por estarem dentro do núcleo urbano ‘sede’, estão
localizados próximos de equipamentos públicos, como escolas, postos de saúde e centros de
assistência social.
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Os conjuntos habitacionais Vila Lucinda, Mario Covas, Novo Milênio e Ordem e Progresso foram
construídos a partir da década de 2000 e se localizam à margem da Rodovia Waldomiro Corrêa de
Camargo (SP-079), na periferia da ‘sede’, ao lado da favela Vila Lucinda, que se assenta sobre a linha
férrea desativada. O acesso a serviços públicos é levemente prejudicado, pois além de não contar
com equipamentos públicos no entorno imediato dos condomínios, eles estão entre 1 e 2 km de
distância. Os conjuntos Vila Lucinda e Novo Milênio são de casas térreas geminadas, enquanto os
conjuntos Mario Covas e Ordem e Progresso são verticais, com edifícios de quatro pavimentos.
Os conjuntos habitacionais da Felicidade, dos Sonhos, da Esperança, Vida Nova e Alpes I e II estão
situados no núcleo urbano do Pirapitingui. Com exceção dos Alpes I e II, que consistem em edifícios
de 4 pavimentos, os demais são casas térreas. Em relação aos serviços públicos, estes condomínios
contam com vasta oferta de equipamentos públicos na sua proximidade, com a maioria dos serviços
estando a menos de 1km de distância. Estes conjuntos foram construídos nas décadas de 2000 e
2010.
Assim, nota-se que a oferta por habitação no Município de Itu foi constante nas últimas décadas e,
considerando o panorama de favelas no município de Itu, a demanda ainda se reflete fortemente na
atualidade. Tal cenário é reforçado pela extensa quantidade de inscritos no cadastro da demanda
habitacional do município, o qual é realizado através de formulário autodeclatório, com exigência do
número do NIS (Previdência Social), evitando assim que membros de uma mesma família tente
pleitear por novas moradias. Entretanto, o esvaziamento dos programas habitacionais promovidos
pelos governos federal e estadual e a escassez de recursos da prefeitura municipal fazem com que o
quadro de oferta habitacional de Itu esteja estagnado nos últimos anos.

5.5.4.

Regularização fundiária

A regularização fundiária (REURB) em Itu é regulamentada pelas seguintes leis e decretos:




Lei Complementar nº 38/2019, que institui o Programa de Regularização Fundiária de
Assentamentos Irregulares, denominado “Agora a Casa É Minha”;
Decreto Municipal nº 3.363/2019, que estabelece procedimentos da regularização fundiária e
institui a Comissão Permanente de Regularização Fundiária;
Decreto Municipal nº 3.426/2020, que estabelece critérios para averiguar o nível de consolidação
de núcleos habitacionais para fins de regularização fundiária.

Segundo a Lei Complementar nº 38/2019, a REURB em Itu só poderá ocorrer em núcleos urbanos
consolidados (conforme Decreto Municipal nº 3.426/2020) e compreende duas modalidades:


REURB-S: propõe a regularização fundiária para núcleos urbanos informais ocupados
predominantemente por população de baixa renda (renda familiar total de até 5 salários
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mínimos). Para esta modalidade, a prefeitura tem parceria com o Programa Cidade Legal do
Governo do Estado de São Paulo, que se responsabiliza pela elaboração dos projetos.
REURB-E: propõe a regularização fundiária em núcleos urbanos informais específicos, sem
participação da Prefeitura no processo, sendo de responsabilidade dos proprietários ou
beneficiários arcar com os custos.

Segundo o Artigo 17 da LC nº 38/2019, os seguintes institutos jurídicos poderão ser empregados no
âmbito da REURB, sem prejuízo de outros considerados adequados:



















Legitimação fundiária e a legitimação de posse;
Usucapião;
Desapropriação em favor dos possuidores;
Arrecadação de bem vago;
Consórcio imobiliário;
Desapropriação por interesse social;
Direito de preempção;
Transferência do direito de construir;
Requisição, em caso de perigo público iminente;
Intervenção do Poder Público em parcelamento clandestino ou irregular;
Alienação de imóvel pela administração pública diretamente para o seu detentor;
Concessão de uso especial para fins de moradia;
Concessão de direito real de uso;
Doação;
Compra e venda;
Condomínio de lotes;
Loteamento de acesso controlado; e
Condomínio urbano simples.

Já o Artigo 40 da mesma lei indica a REURB deverá obedecer às seguintes fases:
I - Requerimento dos legitimados;
II - Processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo
para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confrontantes;
III - Elaboração do projeto de regularização fundiária;
IV - Saneamento do processo administrativo;
V - Decisão da autoridade competente, por meio de ato formal, ao qual será dada
publicidade, através de Decreto do Município de Itu;
VI - Expedição da CRF pelo Município de Itu;
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VII - Registro da CRF e do projeto de regularização fundiária aprovado no cartório de
registro de imóveis em que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana
regularizada (Lei Complementar nº 38/2019 do Município de Itu).

Segundo o Decreto Municipal nº3.363/2019, são imputados à Comissão Permanente de
Regularização Fundiária o dever de estabelecer áreas prioritárias para a regularização fundiária;
propor e acompanhar a abertura dos processos de REURB de iniciativa do Município, além de mediar
eventuais conflitos; orientar os pleiteantes sobre a Certidão de Regularização Fundiária (CRF),
articulando com os diversos atores envolvidos da regularização (Poder Público Municipal, Registrador
de Imóveis, incorporadores, e ocupantes pleiteados); fiscalizar as obras de infraestrutura.
Já o Decreto Municipal nº 3.426/2020 define o nível de consolidação de uma ocupação irregular, que
deve ser medida aferindo os seguintes critérios indicados Quadro 5.5.4-1. Para ser considerado apto
a receber alguma modalidade de REURB, a área ou loteamento deve somar no mínimo 23 pontos.
Caso haja notificação de embargo e esta seja cumprida, soma-se 10% ao valor total de pontos, mas
caso a notificação seja descumprida e tenha continuidade obras será subtraído 10% do total de
pontos.
Quadro 5.5.4-1: Tabela de pontuação para aferimento de áreas ou loteamentos aptos a receber
alguma modalidade de REURB
Seq.

1

2

3

4

5

6

Critério

Aquisição da Gleba/área

Tempo Ocupação/Compra

Localização da Área

Vias de acesso à área

Iluminação pública

Drenagem de águas pluviais
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Pontos

Descrição

1

Contrato da gleba negociado em 2016;

2

Contrato da gleba negociado em 2015;

3

Contratos de lotes negociados anterior a 2014;

1

De 01 a 03 anos anterior a 2016;

2

De 04 a 06 anos anterior a 2016;

3

De 07 a 10 anos anterior a 2016;

1

Rural

2

Expansão Urbana

3

Urbana

1

Não implantada

2

Servidão de Passagem

3

Estrada Municipal

1

Não implantada

2

50% implantado

3

100% implantada

1

Não implantada
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Seq.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Critério

Lotes vazios

Lotes construídos:

Sistema viário e passeio
Ruas/Calçadas

Sistema de Distribuição energia
elétrica Ruas

Sistema de Distribuição de água
unitário / coletivo

Sistema de escoamento de água
pluvial

Sistema de esgoto

Característica Loteamento

Área verde

Área Institucional
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Pontos

Descrição

2

50% implantado

3

100% implantada

1

A partir de 51%

2

De 31 a 50%

3

De 01 a 30 %

1

De 01 até 30% do loteamento

2

De 31% até 50%

3

A partir 51%

1

Não Existente

2

Parcialmente implantado

3

Implantado

1

Não implantada

2

50% implantado parcialmente

3

100% implantada

1

Não Existente

2

Parcial/Individual s/outorga

3

Coletivo com outorga

1

Não implantada

2

50% implantado

3

100% implantada

1

Implantada Parcialmente

2

Fossas com alvenaria

3

Fossa Séptica

1

Chácaras Recreio

2

Residencial/Recreio

3

Residencial/Comercial

1

Não Existente;

2

Existente menor que 10%

3

Existente na totalidade

1

Não Existente

2

Existente menor que 5%

3

Existente na totalidade
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Fonte: Adaptado de Decreto nº3.426/2020 do Município de Itu.

De acordo com o apresentado, nota-se que Itu possui um sólido procedimento de REURB. Por meio
de entrevista, a Prefeitura de Itu informou que existem no momento dez núcleos urbanos informais
em processo de regularização fundiária, sendo executados em parceira com o Programa Cidade
Legal. Entretanto, até o fechamento deste relatório a Prefeitura não informou a localização destes
loteamentos.

5.6.


















Síntese dos desafios encontrados

Mancha urbana de Itu é fragmentada, com loteamentos surgindo na proximidade das rodovias e
avançando cada vez mais sobre áreas rurais, ao longo das diversas estradas municipais que
desservem o território municipal;
Objetivos das macrozonas definidas pelo PDM 2006 não possuem a assertividade necessária para
cada área, com objetivos muito próximos entre si;
Perímetro urbano não coincide com o perímetro das macrozonas, mesmo na revisão feita no
Zoneamento de 2017 e 2020 (respectivamente, Lei Complementar nº 28/2017, e Lei
Complementar nº 42/2020), indicando que as diretrizes propostas no PDM não possuem
relevância nem rebatimento na política urbana do município;
Instrumentos urbanísticos propostos no PDM necessitam de legislação específica, impactando na
aplicação dos objetivos da Política Urbana;
Zoneamento é muito detalhista e pouco objetivo sobre o que é esperado para cada área, além de
incorporar temas que são de pertinência do Código de Obras (figura inexistente no município);
Zonas são dispostas por ‘lotes’, o que implica em lotes de uma mesma quadra pertençam a zonas
diferentes, com objetivos e padrões de uso e ocupação contraditórios;
Unificação de lotes de zoneamentos diferentes é proibida, dificultando que empresas de
pequeno e médio porte se instalem no município;
Empreendimentos que possuam os mesmos usos, mas que tenham portes diferentes são
tratados da mesma forma pela lei, prejudicando o comércio e serviços locais ou de pequeno
porte;
Há regiões e bairros que possuem restrições de uso que foram averbadas em matrícula, as quais
deverão ser respeitadas;
Apesar de haver tipificação de vias no município, não há mapa apontando a natureza e a
hierarquização do sistema viário;
Há conflitos de delimitação nas fronteiras municipais de Itu;
Ausência de barreiras naturais que impeçam a expansão da ocupação acaba estimulando a
implantação de loteamentos do tipo subúrbio norte-americanos e chácaras rurais, de forma
dispersa e fragmentada por todo o território municipal;
Dentre os principais desafios à candidatura do traçado de Itu como Patrimônio Mundial
encontra-se a dificuldade de integrar o patrimônio histórico presente na ZH e ZPH como objeto a
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ser cuidado e preservado pela população, que ainda não consegue assimilar a sua importância
como patrimônio de significação coletiva e também uma fonte de renda através do turismo, mas
que a revisão do PDM deve considera-la;
Itu conta com cinco aglomerados subnormais situados na proximidade de rodovias de conexão
regional, que juntos somam 755 domicílios em situação de irregularidade e precariedade urbana;
Devido ao esvaziamento de programas habitacionais e da escassez de recursos municipais, o
quadro de oferta de habitação de interesse social tende a se estagnar nos próximos anos, o que
poderá refletir no surgimento de novas ocupações informais e no adensamento das já existentes.
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6. ASPECTOS DA ATIVIDADE EDILÍCIA E DE POSTURAS
O presente capítulo é dedicado à caracterização das normativas que regem as obras e as edificações
no município de Itu, contidas principalmente na Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar
nº 28/2017), e que deveriam estar agrupadas em um Código de Obras próprio, juntamente com os
conflitos existentes referentes à posturas, que também demanda a criação de legislação específica.

6.1.

Caracterização institucional - obras e edificações

Como citado anteriormente, a Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo de Itu é extremamente
detalhista e acaba abrangendo o escopo que seria do Código de Obras – instrumento inexistente no
município.
Assim, objetivando a criação de documento único e objetivo, que melhor dialogue com a sociedade e
que seja capaz de agilizar o trabalho dos gestores públicos, serão apontados a seguir os principais
artigos da Lei Complementar nº28/2017 e suas revisões posteriores que versam sobre o
ordenamento e as regras para a construção civil, juntamente com os apontamentos elaborados pela
Prefeitura33 e pela Geo Brasilis (em negrito). Neste contexto, serão analisados os seguintes temas:






Áreas computáveis;
Recuos frontais e afastamentos laterais;
Água e esgoto;
Estacionamento; e
Regras gerais para a edificação.

Áreas computáveis
Segundo o Artigo 71 da Lei Complementar nº 28/2017 e suas revisões, tem-se:





Áreas com projeção de beiral ou marquise de até 1 metro e que não ultrapassem 1/3 do recuo
obrigatório não são computadas na área construída, na taxa de ocupação e no coeficiente de
aproveitamento;
A taxa de ocupação leva em conta todas as edificações existentes no terreno, coberturas e
telheiros;
Em edifícios de três a 12 pavimentos:

33

Considerando a entrevista realizada com os gestores municipais no dia 17 março 2022 e o documento enviado à Geo
Brasilis com apontamentos do Departamento de Aprovações.
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o







As áreas dos subsolos destinados à garagem, sanitários, depósitos e equipamentos não
serão consideradas no coeficiente de aproveitamento; também não serão consideradas as
áreas de subsolos, de prédios comerciais e de uso misto, destinadas ao uso comercial.
Quanto a este ponto, pode haver confusão no entendimento da Lei, pois aparentemente
há uma segmentação entre edifícios estritamente residenciais e edifícios mistos ou
comerciais que não é dita no texto.
o Também não é considerada a área do pavimento de serviço destinada a reservatórios
d`água e casas de máquinas no coeficiente de aproveitamento.
Nas edificações multifamiliares, os parqueamentos cujos tetos forem pisos de jardins ou terraços
descobertos não serão computados para efeito de ocupação e aproveitamento. Neste ponto, a
utilização do termo “parqueamentos” para indicar área destinada à estacionamento pode ser
mal compreendida pela população.
As piscinas de qualquer tipo ou material construtivo serão incluídas no cálculo de área livre e
consideradas como área construída, mas não serão computadas na taxa de ocupação nem no
coeficiente de aproveitamento; e
As quadras esportivas descobertas não serão computadas como área construída, serão incluídas
no cálculo de área livre e poderão ocupar os recuos obrigatórios, podendo ser cercadas por
alambrado, mas não serão computadas na taxa de ocupação nem no coeficiente de
aproveitamento.

Recuos frontais e afastamentos laterais
Segundo o Artigo 73, os recuos frontais e afastamentos laterais e de fundos mínimos de cada
edificação, com relação ao alinhamento predial e às divisas laterais e de fundos, serão sempre
tomados perpendicularmente em relação às mesmas, conforme ANEXO III-B34 e IV-B35. Além disto, o
artigo apresenta os seguintes ordenamentos:




Quando se tratar de recuo de fundos para logradouro público, deverá obedecer à mesma medida
do recuo frontal estipulada para a zona onde se encontrar o imóvel. Da mesma forma, nas zonas
em que é permitido ocupar o recuo frontal, conforme o Anexo III-B, poderá também ocupar o
recuo de fundos para logradouro público, desde que pertença à mesma zona e que seja
respeitada a taxa de ocupação máxima permitida;
Quando se tratar de terrenos voltados para duas ou mais vias públicas, os recuos serão
determinados por meio de diâmetro de círculo, respeitando-se o recuo lateral até cruzar a linha
reta do recuo frontal e/ou de fundo;

34

O Anexo III-B trata das características de aproveitamento, dimensionamento e ocupação dos lotes referente a cada zona,
em formato de tabela.
35
O Anexo IV-B traz a representação gráfica dos valores mínimos para o sistema viário.
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Serão permitidas guaritas e instalações sanitárias mínimas para vigia, bem como depósitos para
lixo e cabines de energia elétrica, construídos sobre o recuo frontal, em condomínios verticais ou
horizontais, bem como para indústrias, desde que não ultrapassem as dimensões mínimas
compatíveis com a sua destinação, conforme legislação específica – inexistente até o momento;
Para a determinação dos recuos frontais e de fundos para logradouros públicos em lotes cujas
laterais não sejam perpendiculares ao alinhamento dos referidos logradouros, ou cujo
alinhamento frontal seja total ou parcialmente em curva, não poderá o ponto mais próximo da
edificação distar menos do que o previsto pelo zoneamento do local onde se situa o terreno;
Escadas cobertas e descobertas podem ser construídas no recuo frontal, o que não era possível
até a revogação do § 6º, Artigo 73, dada pela Lei Complementar nº 42/2020, abrindo margem
para que a padronização da volumetria frontal seja inalcançada.

Segundo o Artigo 75, fica permitido para os imóveis, de até dois pavimentos e localizados nas Zonas
de Predominância Residencial ZPR-1 e ZPR-2, a cobertura de recuo frontal obrigatório com laje de
concreto, laje pré-moldada, telhas de barro, telha de fibrocimento ou qualquer material semelhante,
desde que atenda as seguintes exigências:








Em edifícios estritamente residenciais, a cobertura do recuo frontal poderá somente ser utilizada
para abrigo de veículo;
Em prédios com finalidade mista, isto é, residencial, comercial ou de serviço, a cobertura do
recuo frontal poderá ser usada para instalação de pequeno comércio, inclusive sanitários e
demais dependências inerentes ao uso;
Em prédios comerciais o recuo frontal obrigatório também poderá ser coberto;
Não serão permitidos balcões, marquises ou saliências projetadas sobre o passeio, exceto o
beiral máximo de 60 cm (sessenta centímetros) dotado de dispositivo coletor de águas pluviais;
Será permitida a cobertura do recuo frontal apenas no pavimento térreo, sem prejuízo do
disposto no artigo 171, parágrafo único, inciso V36.
Ficam proibidas as atividades industriais e de serviços nos recuos obrigatórios.

Segundo o Artigo 76, para recuos e afastamentos nos subsolos ficam estabelecidas as seguintes
exigências:


Os subsolos destinados exclusivamente a estacionamento de carros e respectivas dependências
de serviço, como vestiários e instalações sanitárias, sem aproveitamento para qualquer atividade
de permanência humana, poderão ocupar as faixas de recuo lateral e fundo, devendo respeitar o
recuo frontal em lotes de meio de quadra e respeitar os recuos frontais e laterais para via
secundária em lotes de esquina;

36

Artigo 171 trata das dimensões mínimas para lotes nas ZPR 1 e 2, ZPC e nas ZCCs aprovados antes da vigência desta lei. O
inciso V determina que o recuo frontal deve ser de no mínimo 4m, sendo permitida a cobertura do recuo frontal no
pavimento térreo.
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As fachadas afloradas dos subsolos deverão receber tratamento arquitetônico adequado em
observância à estética urbana;
No caso de subsolo com uso diversificado deverá seguir todas as restrições construtivas para a
zona em que se encontra, conforme disposto no Anexo III – B;
Os subsolos, quando aflorarem mais do que 7 metros de altura nos fundos, deverão seguir o
recuo para o zoneamento a que pertencem. Neste ponto, os técnicos municipais indicam a
necessidade de ajustes, pois o ponto de referência para o afloramento deve ser em relação ao
solo imediato, e não em relação à rua ou testada do lote.

Como visto, apontamentos sobre o tema “subsolos” já foram citados anteriormente, mostrando
que um mesmo tema possui regras espalhadas por diferentes artigos, o que torna burocrática a
tarefa de aprovação de projetos. Neste contexto, há uma forte demanda, por parte dos gestores
públicos, que os principais apontamentos de subsolos estejam reunidos, criando definições padrão
para piso inferior e pisos de garagem.
Além disso, foi indicada a necessidade de que os subsolos com uso exclusivo para estacionamento
sejam considerados como pavimento e área construída, porém não precisariam ser utilizados no
cálculo dos índices urbanísticos (recuos, gabarito de altura máxima, T.O e C.A), valendo apenas
para as c acima do subsolo o número de pavimentos vistos a partir da testada do lote.
Segundo o Artigo 77, as piscinas, prainhas, SPAS, espelhos d`água e semelhantes deverão obedecer
aos recuos obrigatórios estipulados pelo zoneamento em relação aos logradouros públicos, podendo
encostar nas demais divisas do terreno, não necessitando obedecer aos demais recuos e
afastamentos previstos em Lei, exceto se normas específicas de loteamentos, condomínios,
associações de moradores ou administradoras responsáveis por loteamentos fechados, devidamente
aprovados e registrados, assim determinarem.
Segundo o Artigo 79 (redação dada pela Lei Complementar 42/2020), é considerado pavimento
qualquer plano coberto utilizável de uma edificação. Tal texto conflita com o primeiro inciso do
artigo, que diz:


O pavimento da edificação deverá possuir pé-direito mínimo de 2,30m (dois metros e trinta
centímetros), nos casos em que o teto for inclinado, considera-se o menor pé-direito,
respeitando o disposto no Decreto Estadual nº 12.342/78 (Código Sanitário Estadual), e suas
alterações posteriores.

Também estão definidos no artigo os seguintes ordenamentos:


A altura máxima da edificação é entendida como a distância vertical entre a soleira do acesso do
pavimento térreo e o ponto mais alto da edificação, ficará restrita aos parâmetros de cada Zona
que se encontra, conforme o ANEXO III-B;
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Não são incluídos no número máximo de pavimentos e na altura máxima da edificação os
reservatórios d`água, casas de máquinas e áreas técnicas, estando limitada a sua ocupação a 1/3
da área do pavimento, com exceção para as zonas ZH e ZPH.
Mezaninos não serão considerados pavimento, mas deverão estar inseridos dentro da altura
máxima da construção definido para a zona em que se encontra.

Os gestores municipais apontam que deve ser estabelecido um pé direito mínimo para os
diferentes tipos de uso das construções, em especial subsolos de garagem, mezaninos, áreas
técnicas, casas de máquinas, ou adegas, por exemplo, estando em conformidade com as definições
de pavimento, subsolo e porão não habitável previstos na Lei. Além disto, estas definições se
contradizem no anexo “glossário” da Lei 28/2018.
Outro fator de conflito está na definição de mezanino, no glossário, que ao invés de informar
apenas que ele possui 1/3 da área do pavimento, deve informar qual pavimento ele se refere e
também que se trata de 1/3 da área útil do pavimento, excluindo-se áreas técnicas de casa de
máquinas, barrilete e circulação vertical (caixa de escadas e elevadores).
Em relação à altura da edificação, são apontadas as seguintes possibilidades de mudança na Lei:








Todos os elementos arquitetônicos ornamentais de uma construção, como lajes e beirais com
mais de 1,00m de largura, ou pilares, alvenarias e volumes decorativos devem seguir as
restrições de uso e ocupação do zoneamento a que pertencem, como recuos, altura máxima,
T.O;
A altura máxima da construção deve ser medida a partir do nível mais baixo da construção até
a cumeeira do telhado ou platibanda na seção correspondente, excluída dessa altura a torre de
caixa d’água e casa de máquinas;
Devem ser revistas as alturas definidas, uma vez que conflitam com número máximo de
pavimentos e pé-direito das construções, como em torres comerciais e residenciais, em que
existe a necessidade de espaço técnico entre forro e piso para a passagem de estrutura e
tubulações, o que muitas vezes inviabiliza o projeto;
A utilização do número de pavimentos para a definição dos parâmetros construtivos se dará a
partir da visualização dos níveis da construção em corte, sendo a sobreposição dos mesmos
determinantes para a definição, independente da topografia do lote (aclive ou declive). Como
exemplo, no caso de terreno em aclive onde se tenha 4 pavimentos visíveis a partir da rua, se
em corte existir apenas a sobreposição de apenas 2 pavimentos divididos em 2 blocos, os
índices construtivos a serem adotados serão os para construções com 2 pavimentos, e a altura
máxima da construção será referente à estas seções, tomando como referência o nível mais
baixo de cada segmento de construção.

Os Artigos 80 e 81 versam sobre a taxa de permeabilidade, definindo-a como áreas descobertas e
permeáveis do terreno, dotadas de solo natural ou vegetação que contribua para o equilíbrio
climático e favoreça a drenagem de águas pluviais. Neste sentido, é conveniente indicar na Lei que
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haja a clara definição de área permeável e da compatibilidade de utilização ou não de piso
drenante e de cobertura vazada sobre área permeável, de modo a evitar potenciais conflitos.
Retomando o Artigo 171, já citado na explanação sobre lotes no item 5.2.2, que dá regramentos para
os lotes, os gestores municipais apontam a necessidade de mudança nos seguintes itens:





Definir a utilização do recuo frontal para construções assobradas em áreas já consolidadas, em
função do tamanho do lote, que atualmente é permitido apenas nas ZPR1, ZPR2, ZPC e ZCC;
Utilizar o recuo frontal único e exclusivamente para fins de abrigar a instalação de pequeno
comércio ou prestação de serviços, estando limitada sua ocupação ao trecho compreendido
pelo recuo frontal.
Coberturas de vagas de estacionamento com sombrites e outros elementos vazados
permeáveis não são consideradas como áreas cobertas e poderão ocupar as faixas de recuo,
limitada sua altura aos índices previstos no zoneamento.

Como visto, mais uma vez existem temas que são abordados em diferentes pontos da Lei, como no
caso da utilização do recuo frontal, que é citado no Artigo 75 e depois no Artigo 171.
Além dos artigos mencionados acima, também há ordenamentos previstos nos documentos anexos.
Segundo o ANEXO III-B, que traz os índices urbanísticos de cada zona, tem-se:









Na Zona Histórica (ZH) não serão permitidos balcões, marquises ou saliências projetadas sobre
passeio, exceto o beiral de no máximo 60 (sessenta) centímetros. No caso de varandas voltadas
para o logradouro, somente serão admitidas as soluções, cujos vãos não ultrapassem a 50% do
perímetro da testada construída em que se encontra, não podendo cada abertura ultrapassar a
largura de 1,50 m.
Na Zona Exclusivamente Residencial (ZER) fica proibido qualquer tipo de construção nos recuos e
afastamentos (lajes, telheiros, etc.);
Na Zona Predominantemente Residencial (ZPR), em edifícios de até dois pavimentos, fica
permitida a cobertura dos recuos obrigatórios frontal e lateral com laje de concreto, laje prémoldado, telhas de barro, telha de amianto ou qualquer material semelhante, desde que atenda
as exigências contidas na Lei, com exceção de Residência Multifamiliar e todos os lotes de
esquina que fica permitida a cobertura somente do recuo frontal, conforme art. 75 desta lei.
Nas ZCC 4 e 5, as futuras reformas ou ampliações para fins comerciais, serviços e industrias
deverão ser observados uma área para estacionamento: com recuo mínima de 5,00 m, em toda a
testada ou nas laterais. As ruas e avenidas que futuramente tiverem características de Corredor
Comercial deverão enquadrar-se como tal.
Na ZCC 6 fica proibido qualquer tipo de construção nos recuos e afastamentos (lajes, telheiros,
etc.); porém quando o lote fizer fundo para um logradouro secundário inserido em ZPR-1 ou ZPR2, a construção para este referido logradouro poderá ocupar o recuo frontal, desde que o prédio
seja para fins comerciais e de serviços, não podendo ser assobradada no recuo obrigatório do
zoneamento.
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Água e esgoto
Segundo o Artigo 74, é obrigatória a reserva de área para passagem de canalização pública de esgoto
e de águas pluviais, quando exigido pelo órgão competente da Municipalidade.
Compreendendo o cenário hídrico de Itu, os Artigos 186 a 195 são destinados a propor a conservação
e o uso racional da água nas edificações. Como ações propostas, obriga-se a utilização de aparelhos e
dispositivos economizadores de água em novas edificações, tais como:




Bacias sanitárias de volume reduzido de descarga;
Chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga;
Torneiras dotadas de arejadores.

As ações de Utilização de Fontes Alternativas compreendem:



Captação, armazenamento e utilização de água proveniente das chuvas;
Captação e armazenamento e utilização de águas servidas.

A água das chuvas deverá ser captada na cobertura das edificações e encaminhada a uma cisterna ou
tanque, para ser utilizada em atividades que não requeiram o uso de água tratada, tais como rega de
jardins e hortas, lavagem de roupa, veículos, vidros, calçadas e pisos.

Estacionamento
Segundo o Artigo 82, é obrigatória a reserva de espaço, coberto ou não, para estacionamento de
automóveis ou área interna de carga e descarga de caminhões nos casos indicados abaixo,
observados os limites mínimos estabelecidos para cada uso, determinado por área construída,
conforme o ANEXO III – C “Tabela de Vagas de Estacionamentos”. Assim, existem as seguintes
exigências:




Toda nova construção destinada a atividades comerciais, de serviços, institucionais, industriais e
edificações multifamiliares (acima de 2 residências) com área maior ou igual a 300m² (trezentos
metros quadrados), deverá atender o ANEXO III - C, prevendo-se as vagas de estacionamento no
próprio terreno da referida construção e possuir área de carga e descarga, com exceção das
instalações para as seguintes atividades: restaurantes, cantinas, churrascarias e pizzarias, em
prédios a serem construídos ou reformados com área maior ou igual a 150 m²;
Todo estabelecimento de qualquer natureza em funcionamento, que venha a ser ampliado e
ultrapasse a área de 300 m² deverá atender o ANEXO III – C;
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As vagas de estacionamento para atividades mencionadas anteriormente poderão estar
localizadas em outro imóvel dentro de um raio máximo de 400 m, com a possibilidade de serem
atendidas por meio de convênio (necessitando a comprovação por meio de contrato);
Fica estipulado que a vaga mínima para automóvel deverá ser de 2,30m X 4,70 m.

Entretanto, conforme a Prefeitura, as vagas de estacionamento mencionadas neste Artigo não
devem ser permitidas no interior da edificação comercial, institucional, industrial e serviços.
Destaca-se que as vagas de estacionamento deverão permitir o acesso rápido as mesmas e não
poderão estar enclausuradas (vaga atrás de vaga), sendo admitido este tipo apenas para torres
multifamiliares, onde as vagas do mesmo apartamento poderão ser bloqueadas, não se admitindo
a mais de um apartamento.

Regras gerais para a edificação
Segundo o Artigo 178, somente será permitida edificação:








Nos loteamentos em fase de implantação somente será permitida a edificação em terrenos que
não estiverem caucionados e que fizerem frente para logradouro público aberto, oficialmente
reconhecido e que possuam, no mínimo, sistemas de água, esgoto, energia elétrica e águas
pluviais devidamente implantados, e com as dimensões mínimas do terreno previstas nesta Lei,
desde que o loteamento já esteja devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos;
A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de
destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se
tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme os
padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT NBR 9050, Lei Federal nº 13.146/2015 e
suas alterações posteriores, com exceção dos espaços destinados exclusivamente para atividades
técnicas de manutenção, conforme descrito no item 3.1.38 da NBR 9050;
A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma
de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de
todas as partes de uso comum ou abertas ao público, conforme os padrões das normas técnicas
de acessibilidade da ABNT NBR 9050, Lei Federal nº 13.146/2015 e suas alterações posteriores;
No caso do projeto integrado de um mesmo proprietário, onde as vias com as respectivas
infraestruturas têm sua execução programada simultaneamente com as edificações projetadas, a
aprovação do projeto destas poderá acontecer simultaneamente;

Além disto, fica proibida a construção de edificação de qualquer tipo em todo terreno argiloso,
alagadiço ou em área de risco de deslizamento. O interessado em edificar, parcelar ou explorar em
áreas que deixam dúvidas quanto à existência de argila ou à suscetibilidade a alagamento e/ou
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deslizamento deverá promover testes laboratoriais, à própria custa, quanto aos materiais e
condições do terreno.
Para este Artigo, a Prefeitura apontou a possibilidade de incluir a seguinte frase após o item II
citado anteriormente: “Para qualquer uso restrito não especificado anteriormente, deverá ser
apresentada declaração assinada pelo proprietário e responsável técnico, contendo número da
ART/RRT ou TRT do projeto”. Além das indicações de mudanças já apontadas neste capítulo, os
gestores indicaram a necessidade de mudanças nos seguintes temas:








Discriminar que construções com container e outras tecnologias variadas devem atender a
todos os índices urbanísticos e construtivos para a zona em que se encontram, bem como
todas as leis, decretos e normas aplicáveis às demais construções;
Adotar definições e parâmetros para a análise e implantação de Parklets, bem como outros
mobiliários urbanos semelhantes;
Regulamentar construções temporárias/efêmeras, como Stands de venda de apartamentos e
canteiros de obras;
Glossário anexo da Lei Complementar nº 28/2017 também demanda revisão. Além das
divergências já apontadas no Artigo 79, também diverge em definições como reformas,
demolição ou polo gerador de tráfego;
Adoção de um Código Sanitário mais objetivo do que a o Código Sanitário Estadual, o qual
atualmente é utilizado pelo município.

6.2.

Procedimentos para licenciamento de obras

Itu possui avanços significativos em relação a aprovação de projetos arquitetônicos, notadamente
com a adoção do Projeto Simplificado e do Habite-se Autodeclaratório. Cumpre mencionar que estes
procedimentos vêm sendo utilizados cada vez mais por municípios de médio e grande porte que
visam desburocratizar a gestão pública e acelerar o processo de aprovação de projetos.
No caso de Itu, o uso do projeto simplificado é obrigatório para:




Edificações unifamiliares de até 750,00 m²;
Edificações multifamiliares de até 200 m², com no máximo quatro unidades e até dois
pavimentos;
Edificações comerciais e/ou de prestação de serviços, com área a ser aprovada de até 200,00 m²,
nas zonas que admitam seus usos.

Segundo o Artigo 12 do Decreto Municipal nº 3.302/2019, para o projeto simplificado, o requerente
deverá anexar os seguintes documentos:
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Folha de dados cadastrais do proprietário, do autor do projeto e do responsável pela obra,
conforme modelo próprio;
Declaração de prazo de obra para recolhimento do ISSQN, conforme modelo próprio;
Solicitação de habite-se e declaração de cumprimento de obrigações, conforme modelo próprio;
ART, RRT ou TRT devidamente preenchido e recolhido;
Cópia do espelho do IPTU do imóvel, do competente exercício fiscal;
Cópias do RG e do CPF dos proprietários;
Cópia do título de propriedade do imóvel, preferencialmente a matrícula do Cartório de Registro
de Imóveis, comprovando a titularidade e as dimensões do terreno;
Cópia da carteira e da anuidade do CAU ou CREA, bem como do carnê de ISSQN do município de
origem, do competente exercício, para profissionais não inscritos em Itu;
Certidão negativa de débitos municipais e comprovação de recolhimento das taxas e
emolumentos devidos;
Croqui e memorial de cálculo de fossa séptica, para locais não providos de rede de esgoto;
Croqui de localização no mapa do município ou foto aérea do Google Earth, com contorno
preciso do imóvel e coordenadas geográficas, quando se tratar de imóvel rural, com cópia do ITR;
Autorização do DER ou da concessionária, caso o imóvel se localize dentro das faixas de proteção
de rodovias;
Informações sobre processos anteriores, caso haja;
No mínimo duas vias do projeto simplificado, sendo uma delas aprovada pela administração do
condomínio, caso se situe em loteamento fechado;
Outros documentos para o correto entendimento do projeto, a critério do órgão municipal
responsável pela análise e aprovação do mesmo.

Segundo o Artigo 9 do Decreto Municipal nº 3.302/2019, o projeto simplificado (Figura 6.2-1)
substitui o projeto arquitetônico tradicional e deverá ser apresentado para análise do órgão
municipal responsável, para efeito de licenciamento de obra de edificação e/ou regularização de
construções residenciais unifamiliares e multifamiliares, comerciais e/ou de prestação de serviços. O
projeto deverá conter obrigatoriamente:




Memorial descritivo dos compartimentos, na própria folha do projeto, especificando a
quantidade e a destinação dos cômodos a serem construídos, reformados ou regularizados, bem
como os eventualmente já existentes, além de informações quanto aos materiais, processos
construtivos e outros elementos necessários à correta compreensão do projeto, não sendo
aceito o memorial em folha separada;
Contorno externo de todos os pavimentos das edificações e sua implantação no terreno, com as
medidas externas de todos os perímetros edificados, demarcação do abrigo e todas as cotas de
amarração com o terreno, identificando-se as edificações já existentes e as que serão objeto de
aprovação e/ou regularização, em escala 1:100, 1:150 ou 1:200, dispensando-se a representação
da planta de cobertura, das paredes e dos vãos das portas, janelas, vitrôs e outras aberturas,
devendo também ser mostradas as medidas de todos os lados do lote;
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Cortes transversal e longitudinal, demonstrando o contorno externo e a volumetria das
construções, perfil do terreno e gabarito máximo da edificação, em escala 1:100 ou outra
compatível, em função das características do projeto, a critério do órgão municipal responsável,
dispensando-se a representação dos pés-direitos, das paredes e dos vãos das portas, janelas,
vitrôs e outras aberturas;
Planta de situação do imóvel em relação ao logradouro onde se situa, aos logradouros vizinhos, à
quadra, à esquina mais próxima e ao Norte magnético, em escala compatível;
Fachada principal completa, da frente do imóvel, com a representação, inclusive, dos vãos das
portas, janelas, vitrôs e outras aberturas, em escala 1:100 ou outra compatível, em função das
características do projeto, a critério do órgão municipal responsável, dispensando-se a
representação das fachadas laterais ou de fundos para lotes de meio de quadra, fazendo-se
necessária a representação da fachada lateral para via pública no caso de imóveis de esquina ou
que façam fundos para via pública;
No caso de edificações com mais de um pavimento, demonstração dos demais pavimentos,
inseridos em relação ao contorno do lote e sobre o pavimento inferior, cotados todos os recuos
com demonstração da localização das escadas, do contorno externo de todos os pavimentos e
dos níveis, em escala compatível, dispensando-se a representação dos detalhes das escadas, da
planta de cobertura, das paredes e dos vãos das portas, janelas, vitrôs e outras aberturas;
Quadro de áreas constando a área do terreno, as áreas construídas existentes, a reformar, a
demolir, a construir e/ou a regularizar, conforme o caso, a área construída total (incluindo
telheiros, edículas, varandas, piscinas e demais construções), a área livre e a taxa de ocupação;
Quadro com o título da obra, identificando tratar-se de projeto simplificado, endereço completo,
inscrição municipal e registro de IPTU ou ITR, se for o caso, e nome do proprietário;
Quadro para identificação e assinatura do proprietário, do autor do projeto e do responsável
pela obra;
Quadro com espaço para aprovação do órgão municipal responsável;
Declarações de conformidade com leis e decretos das instâncias municipal, estadual e federal,
que constam no ANEXO – II do Decreto nº 3.302/2019, e que devem estar na própria folha do
projeto.
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Figura 6.2-1: Modelo de folha de Projeto Simplificado – Residencial Unifamiliar, segundo o Decreto
nº 3.302/2019

Fonte: Decreto nº 3.302/2019.

Sempre que o órgão municipal responsável julgar conveniente, poderá ser solicitada a representação
gráfica e por escrito de eventuais elementos construtivos e detalhes por meio da apresentação do
projeto completo de arquitetura. Após a aprovação do projeto por parte do órgão municipal
responsável, e como condição para retirada do alvará por parte do interessado, a Prefeitura solicitará
o envio de arquivo eletrônico do referido projeto, em formato DWG.
Segundo os gestores públicos o Projeto Simplificado deve ser mantido, assim como a autonomia do
técnico para solicitar complementações e informações do projeto para a análise, conforme
previsto Artigo 14 do Decreto nº 3.302/2019. Dentre as alterações propostas para o tema, está a
inclusão, nas declarações obrigatórias de projeto, da ciência do profissional responsável e do
proprietário de que deverão estar instalados guarda corpo e corrimão em escadas, varandas e
janelas que não possuem peitoril, para a emissão do Habite-se.
Outro ponto levantado é a necessidade de identificar no quadro de áreas as quadras descobertas e
estacionamentos descobertos em empreendimentos comerciais, mesmo que não sejam
computadas como área construída, havendo a necessidade de informa-las nas ARTs/RRTs/TRTs.
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Para as edificações não aptas a adotar o Projeto Simplificado, o processo de aprovação de projetos
demandará a apresentação de requerimento dotado dos seguintes documentos:

























Título de domínio pleno ou útil de posse sob qualquer modalidade do bem imóvel;
Projeto arquitetônico completo, em 03 (três) vias, na escala de 1:100, sem emendas ou rasuras e
arquivo digital no formato "dwg" (AutoCAD) em mídia de CD-ROM ou DVD-ROM;
Certidão de que foram arquivadas no competente Cartório de Registro de Imóveis, os
documentos exigidos pela legislação federal sobre incorporações imobiliárias, quando for o caso;
Três cópias do memorial descritivo da construção no próprio projeto;
Certidão negativa de quitação dos tributos municipais do imóvel;
Uma via do projeto de prevenção e combate a incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar, quando for o caso;
Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso;
Projeto aprovado pela CETESB, com as respectivas licenças (prévia, instalação e operação),
quando for o caso;
Projeto aprovado pelo Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais, da Secretária
Estadual do Meio Ambiente, quando for o caso;
Projeto previamente aprovado pelo responsável do condomínio, quando for o caso;
Projeto previamente aprovado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio, Histórico e Artístico
Nacional, quando for o caso;
Projeto previamente aprovado pelo CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arquitetônico, Artístico e Turístico, quando for o caso;
Projeto de fossa séptica e poço absorvente (atendendo NBR 7229/93), quando for o caso;
Projeto de acessibilidade para deficientes/mobilidade reduzida, inclusive constando detalhe do
passeio público em plantas e cortes, conforme Decreto Federal nº 5296/04;
Projeto de acessibilidade de sinalização de trânsito, quando for o caso;
ARTs, RRTs ou TRTs para cada caso (duas vias);
Requerimento padrão contendo telefone e e-mail para contato;
Ficha de dados cadastrais do proprietário e dos profissionais contendo também e-mail e telefone
do proprietário;
Cópia legível do CPF e do RG dos proprietários, e também do contrato social quando pessoa
jurídica;
Cópia legível do espelho do IPTU do imóvel ou ITR para verificação do número da inscrição
municipal e registro do imóvel. Quando se tratar de ITR, apresentar também a localização do
imóvel no município com coordenadas geográficas (admite-se foto aérea);
Projeto de Micro Bacias de Contenção quando área impermeabilizada acima de 500,00 m² (Lei
Estadual Nº 12.526, de 02 de janeiro de 2007);
Declaração unificada de responsabilidades pertinente ao tipo da edificação na folha de projeto;
Detalhe da inclinação transversal do passeio público, conforme NBR 9050;
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Indicação de vagas de estacionamento com metragem mínima exigida 2,30 x 4,70m na proporção
descrita na tabela de vagas de estacionamento - anexo III C, devidamente numeradas, e em
conformidade com a NBR 9050 em relação à reserva para portadores de deficiência ou
mobilidade reduzida; e
Detalhe das escadas.

Realizada a obra, o Habite-se Autodeclaratório pode ser solicitado por formulário próprio, assinado
pelo responsável técnico pela obra e pelo proprietário, em que ambos assumem a responsabilidade,
mediante declaração, de que a obra foi executada de acordo com o projeto apresentado e aprovado
pela Municipalidade. Este documento deverá ser acompanhado de relatório fotográfico detalhado do
mesmo, conforme Anexo III do Decreto nº 3.302/2019, onde seja possível a verificação do descrito
no memorial de compartimentos, recuos, aberturas, calçada e área permeável.
O relatório fotográfico tem que apresentar ao menos quatro fotografias externas, especialmente da
fachada frontal, dos fundos e da lateral (corredor externo), uma da calçada e uma da área
permeável, assinadas pelo responsável técnico, devidamente identificado, vinculadas à ART ou RRT
ou TRT da execução da obra, podendo a municipalidade solicitar imagens complementares. Também
fica permitido ao município vistoriar o imóvel antes da emissão do Habite-se Autodeclarado, e caso
se note qualquer discrepância entre o projeto apresentado e o construído o responsável técnico está
sujeito à multa.
Para emissão do Habite-se Autodeclaratório, os gestores indicam a necessidade de descrição de
todas as condicionantes da construção, como instalação de louças, metais, guarda corpo,
esquadrias, pintura, acessibilidade, instalações elétricas e hidráulicas, projetos complementares
previstos nas declarações de trânsito, e também o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro-AVCB.
Esta demanda tem como objetivo evitar que haja emissão de habite-se para obras não concluídas.
Em relação à etapa de registro imobiliário, os gestores demandam a revisão do Decreto nº
3.508/2020, para que o parâmetro tipificação do projeto seja descrito conforme a Tabela de Custo
Unitário Básico-CUB, do SINDUSCON/SP (Baixo/Popular, Normal e Alto).
Por fim, cumpre mencionar que Itu já possuiu procedimentos para a regularização de construções e
loteamentos em desconformidade com a legislação urbanística, na forma da Lei Complementar nº
27/2017. Esta norma previu a possibilidade de regularização de construções e loteamentos que
estivessem concluídos até o dia 12 de junho de 2017, cujo requerimento para a protocolo de
regularização era admitido até 3 meses a partir da data publicação da Lei ou de Lei modificadora (que
ocorreu pela Lei Complementar nº37/2019).
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6.3.

Levantamento e análise dos principais conflitos de posturas

No Brasil os códigos de posturas surgiram para garantir a salubridade urbana nas cidades no século
XIX, as quais estavam sofrendo com a propagação de doenças, possuindo uma “dimensão preventiva,
inibindo o indivíduo e a população em geral de cometer desvios que possam colocar em risco o
ambiente salubre da cidade” (SCHUMACHTENBERG, 2008, p.11). Com o passar do tempo, os Códigos
de Posturas passaram a englobar cada vez mais temas da vida cotidiana, disciplinando os usos, o
comportamento e o convívio nos limites municipais.
Atualmente, Itu não conta com um Código de Posturas à altura de seus desafios diários. Algumas leis
e decretos versam sobre o tema, mas o município carece de um documento robusto que balize a
atuação dos ficais e da guarda municipal. Pode-se afirmar que o crescimento do município gerou
impactos nos usos e na relação dos moradores com a cidade, criando conflitos entre públicos
distintos.
Dos ordenamentos existentes relacionados à posturas e que necessitariam estar agrupados em
código próprio, destacam-se:










Lei Municipal nº 80/2001 e Decreto Municipal nº175/2006, que versam sobre o comércio
ambulante;
Lei Municipal nº 91/2001, que versa sobre a limpeza e muramento de terrenos baldios,
construção e conservação de passeios públicos e reparação e conservação de prédios situados no
município;
Lei Municipal nº 1.462/2012, que versa sobre a proibição de som em veículos que venham a
perturbar o sossego público;
Lei Complementar nº 15/2013, que faz alterações no Código Tributário Municipal e dá
regramentos para a fixação de propagandas;
Lei Complementar nº 28/2017, que versa sobre usos não permitidos sobre vias públicas e proíbe
fliperamas e bilhares a menos de 200m de escolas;
Lei nº 2.043/2019, que versa sobre a fixação de propagandas e outros elementos na fachada de
imóveis da Zona Histórica;
Lei nº 2.139/2019, que versa sobre o funcionamento de parques de diversão, circos e outros
eventos culturais temporários;
Decreto nº 3.290/2019, que versa sobre a utilização de calçadas para a colocação de cadeiras,
sombreiros e mobiliário móvel com finalidade de exploração comercial.

Para além destas normas, os gestores municipais apontaram que o Código de Posturas deve ter
parâmetros para os seguintes problemas:



Poluição sonora, vindas de residências ou estabelecimentos comerciais, como os bares da região
do Centro Histórico que tocam música alta até a madrugada;
Uso da calçada por mesa, cadeira e propaganda;
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Eventos de pequeno e grande porte, feiras e exposições;
Circos e parques de diversão, que necessitam de revisão da Lei nº 2.139/2019;
Comércio ambulante, quanto à sua definição;
Food Truck em espaços públicos, que apresenta problemas quanto ao tempo de permanência e
quanto à localização, se pode ser em via pública ou área de praça ou parque;
Banca de jornal, quanto à padronização das bancas e quanto ao tipo de mercadoria vendida;
Torres de telefonia;
Multas irrisórias aplicadas pelo município, que em muitos casos não coíbem infrações, tal como a
multa aplicada em caso da falta de limpeza de terrenos baldios, dada pela Lei Municipal nº
91/2001;
Totens, outdoors e luminosos, que demandam a criação de procedimentos de análise, e se
haverá alguma restrição em alguma zona, como já acontece hoje na ZH e ZPH;
Fios soltos e abandonados, definindo a responsabilidade sobre os mesmos.
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7. ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
O Capítulo 7 é dedicado à caracterização da infraestrutura urbana existente em Itu, composta pelos
seguintes aspectos:




Saneamento ambiental, considerando os quatro eixos do setor;
Mobilidade urbana, apresentando a caracterização do sistema viário urbano, o transporte
individual, coletivo e ativo; e
Equipamentos sociais.

7.1.

Saneamento Ambiental

A caracterização dos aspectos de saneamento básico no município de Itu considerou seus quatro
eixos, objetivando a apresentação de uma análise sucinta, porém pertinente ao escopo deste
diagnóstico. Neste sentido, serão abordadas as condições de atendimento dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta e tratamento de resíduos
sólidos em todo o território urbano.
A presente análise permitirá avaliar a necessidade de ampliação do atendimento dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e drenagem
urbana tanto para a sede municipal, quanto para a região do Pirapitingui, além das demais
localidades afastadas/isoladas do município.
Tais serviços devem necessariamente estar atrelados a diretrizes e ações propostas, não apenas na
revisão do Plano Diretor, como também em seus instrumentos específicos e legislações municipais e
da região, a saber:





Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei Federal nº 11.445/2007;
Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, que traz as metas nacionais para a
universalização dos serviços de saneamento básico (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013);
Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico – PMISB do município de Itu, aprovado pelo
Decreto nº 1.972/2013; e
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS do município de Itu,
aprovado pelo Decreto nº 3.282/2019.

Os itens subsequentes contêm detalhes da prestação de serviços, breve diagnóstico e características
operacionais de cada sistema de saneamento.
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7.1.1.

Sistema de Abastecimento de Água

O titular pela prestação do serviço de saneamento básico é o município, que pode delegá-lo à
prestação por outros meios, seja através de concessão, autarquias ou empresas privadas. No caso de
Itu, o abastecimento de água é realizado pela Companhia Ituana de Saneamento - CIS, autarquia
municipal, criada através da Lei Municipal nº 1.867/2017. A CIS é responsável pelo planejamento,
execução, operação e exploração dos serviços de abastecimento de água potável e pela coleta e
tratamento do esgoto sanitário.
Esta seção traz a descrição e análise dos serviços operacionais e da infraestrutura de abastecimento
público de Itu, considerando os aspectos que envolvem a demanda de uso da água e a sua gestão no
município, assim como as principais características de seu sistema de abastecimento de água – SAA.
A distribuição de água tratada no SAA sob responsabilidade da CIS é composta por dois subsistemas:



Subsistema Sede - responsável pelo abastecimento da maior parte do município; e
Subsistema da região do Pirapitingui.

7.1.1.1.

Índices e indicadores operacionais do SAA

Inicialmente, serão apresentados os principais índices e indicadores operacionais do SAA como um
todo, composto por uma análise histórica de cada um destes parâmetros avaliados para itu,
destacando-se os essenciais ao planejamento urbano, a saber:





Índices de atendimento total e urbano;
Índice de eficiência (perdas por distribuição);
Quantidade de ligações ativas; e
Extensão da rede de distribuição de água.

Segundo dados do SNIS (2020), 100% da população urbana do município é atendida com
abastecimento de água - através de uma rede com extensão total de 832km, com diâmetros variando
entre 50 a 75mm. O Mapa de Saneamento Básico – SAA apresenta a área de cobertura da Rede de
Distribuição de Água em Itu.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla
Rodovia Pista Simples
Arruamento
Ferrovia

Hidrograﬁa
Rio Tietê

Sistema de Abastecimento de Água (SAA)
Cobertura da Rede de Distribuição de Água

Já em relação à expansão do sistema, conforme dados apresentados na Tabela 7.1.1.1-1, o SAA
apresentou crescimento das ligações ativas de água e da extensão da rede de abastecimento de
respectivamente 4,6 % e 13,4%, nos últimos anos, com destaque para um incremento total de
98,7km de redes adutoras entre 2015 e 2019.
Tabela 7.1.1.1-1: Evolução das ligações ativas, das economias ativas e da extensão de adutoras de
água, entre 2015 e 2019

Ano

Quantidade de
ligações ativas de
água
52.864
53.474
53.164
53.743
55.318

2015
2016
2017
2018
2019
Evolução
4,6%
2015-2019
Fonte: CIS, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Quantidade de
economias ativas
de água
52.864
53.474
53.164
53.743
55.318
4,6%

Extensão da rede
de água (km)
733,00
794,00
820,00
831,70
831,70
13,4%

Já quando se avalia a distribuição da água tratada, é de suma importância que sejam considerados
não apenas os volumes de produção do sistema, mas também as perdas de distribuição e de
faturamento que ocorrem devido aos vazamentos nas adutoras, reservatórios, estações elevatórias e
demais estruturas que compõem o SAA, como por ligações clandestinas e ausência/precariedade de
micromedição (hidrômetros). Segundo o SNIS (2020), o índice de perdas por distribuição (ou perdas
reais) no município é de 51,4%, como pode ser visto na Figura 7.1.1.1-1.
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Figura 7.1.1.1-1: Evolução do índice de perdas na distribuição de água tratada, em Itu entre 2015 e
2019
60%

Índice de Perdas

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Índice de perda de
Distribuição (%)

2015

2016

2017

2018

2019

26%

26%

51%

52%

51,40%

Fonte: SNIS, 2016-2021; Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Nota-se um aumento significativo nas porcentagens de perdas reais do sistema de abastecimento de
água neste período, passando de 26% em 2015, para 51,40% em 2019, relativas principalmente ao
sistema de distribuição, indicando que melhorias devem ser realizadas no sistema para que estas
perdas sejam reduzidas.
Neste sentido, vale destacar que o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município
estabelece metas progressivas para a redução do índice de perdas na rede de distribuição. No ano de
2011, quando da elaboração do plano, foi estabelecida uma redução do índice de perdas até atingir o
patamar de 20% no ano de 2040, como mostra a Tabela 7.1.1.1-2.
Tabela 7.1.1.1-2: Metas de redução em perdas de água para abastecimento
Ano

2020

2025

2030

2035

2040

Índice de perdas na distribuição
40%
35%
30%
25%
Fonte: PMISB, 2010; Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

20%

Como pode ser observado, as metas estabelecidas pelo PMISB elaborado em 2011 ainda não foram
atingidas, necessitando a implantação, de forma prioritária e contínua, de um programa de controle
de perdas na rede, com variadas intervenções sob os aspectos técnicos, administrativos e no âmbito
da conscientização da população, desonerando o sistema de ampliações desnecessárias. Neste
contexto, pode-se citar as seguintes intervenções: implantação de setorização na rede de
distribuição, através da instalação de válvulas redutoras de pressão, registros de isolamento e
manobra, substituição de trechos de rede, reforços de trechos de redes primária, instalação de
inversores de frequência em elevatórias, entre outros.
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Considerando estas necessidades, a concessionária CIS está prevendo a instalação de 120 novos
macromedidores, cujo objetivo é localizar e reduzir as perdas de água tratada no sistema de
distribuição, reduzindo desta forma os transtornos à população (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).
Entre 2018 e 2019 foram instalados pela agência reguladora destes serviços 02 loggers –
equipamentos utilizados para monitorar a pressão na rede – que vem apresentando resultados
insatisfatórios, já que na maioria do tempo de medição os índices se encontram abaixo de 10 mca.
Cabe ressaltar que para um bom funcionamento do sistema, o fornecimento de água deve ser
realizado mantendo pressão disponível entre 10 e 50 mca. Além destes equipamentos já implantados
há também a previsão de atualização nas instalações do sistema de distribuição, visando adequações
e melhorias no conjunto.

7.1.1.2.

Infraestrutura do sistema de abastecimento de água

Captação
O SAA de Itu conta com captações superficiais e subterrâneas, tanto na área da sede quanto na
região de Pirapitingui, conforme os dados mostrados no Quadro 7.1.1.2-1.
Quadro 7.1.1.2-1: Principais captações do SAA de Itu

Subsistema

ETA

ETA I

Vazão
operativa
da ETA
(L/s)

600

Sede

ETA VII

110

ETA III

31

Pirapitingui
ETA VIII

120

Contribuição
atual para o
SAA

Capacidade
máxima de
vazão da
captação
(L/s)

Capacidade de
contribuição
individual de cada
captação para sua
respectiva ETA

34,20%

280

46,80%

13,70%

110

18,80%

6,20%

50

8,30%

3,40%

30

5,00%

Mombaça

4,10%

250

41,70%

Pau D’Alho

4,10%

30

5,00%

Represa Itaim

13,70%

110

100,00%

Represa City
Castello

5,50%

31

100,00%

6,80%

90

75,00%

8,20%

117

97,00%

Manancial

Captação

Córrego do
Pirapitingui
Córrego do
Braiaiá
Córrego do
Gomes
Córrego do São
José
Córrego
Mombaça
Córrego Pau
D’Alho
Córrego do
Itaim
Córrego do São
Miguel

Represa
Fubaleiro
Represa
Braiaiá
Represa Santo
Antônio
Fazenda da
Ponte

Córrego do São
Miguel

Represa São
Miguel
Represa
Pirajibu

Pirajibu

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021; Prefeitura de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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De acordo com informações do SNIS (2021), as captações superficiais são responsáveis por 100% do
abastecimento público municipal desde 2017, sendo complementado pelos poços que operam
apenas durante os períodos de estiagem. Todas estas unidades de captação possuem as outorgas
concedidas pelo Departamento de Águas e Energia elétrica – DAEE e foram mapeadas junto aos
mananciais de abastecimento no Item 3.3 deste relatório. O Quadro 7.1.1.2-2 traz as principais
características das captações existentes (vide Mapa Sub-bacias e principais recursos hídricos –
Capítulo 3.3).
Quadro 7.1.1.2-2: Principais características das captações de água existentes em Itu
Captação

Principais características



Captação Pirapitingui
ou Fubaleiro







Captação Braiaiá


Captação Santo
Antônio



Córrego Gomes?



Captação Fazenda da
Ponte
São José?






Captação Itaim
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Opera desde 1970, sendo a maior e mais antiga do município
Realizada dentro da represa de acumulação na confluência dos Rios Pirapitingui
e Taquaral, dentro do condomínio fechado Terras de São José
A água captada é conduzida por recalque à estação de tratamento de água ETA1 (Rancho Grande)
A água aduzida apresenta problemas devido ao avanço da ocupação urbana e
desmatamento na bacia de contribuição resultando no alto aporte de
sedimento junto à água bruta
A tomada d’água é realizada em uma represa de acumulação no Córrego Braiaiá
utilizando-se de um canal de derivação próximo ao vertedouro da barragem
A água captada é conduzida por recalque a ETA-1 (Rancho Grande)
A água aduzida apresenta problemas devido ao avanço da ocupação urbana e
desmatamento na bacia de contribuição contribuindo para o maior aposte de
sedimento na água captada
Passou por revitalização, aumentando o volume reservado de 16 milhões para
40 milhões de litros
Há a expectativa de que a área se torne um parque municipal
É realizada em uma represa de acumulação no córrego do Gomes, dentro do
condomínio fechado Condomínio Santo Antônio
A água captada é conduzida por recalque a ETA-1 (Rancho Grande)
É realizada em uma represa de acumulação no córrego São José localizada
próximo foz, junto ao rio Tiete
A água captada é conduzida por recalque a ETA-1 (Rancho Grande), a
aproximadamente 8,0 km da captação
A tomada d’água é feita em uma represa de acumulação no córrego Itaim
Guaçu, pouco antes da confluência com o Itaim Mirim, com sua nascente
bastante degradada
A represa de acumulação possui vertedouro em concreto armado e tomada
d’água por duto, também em concreto armado no diâmetro de 800 mm, com
aproximadamente 75 metros
A adução é por gravidade até o poço de sucção da estação elevatória de água
bruta
A água captada é conduzida por recalque a ETA-7 (Itaim)
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Captação

Principais características


Captação Mombaça




Captação Pau D’alho


Captação São Miguel



Captação City
Castello




Captação Pirajibu




É realizada em um barramento simples no Rio Mombaça, a aproximadamente
22,5 km da estação de tratamento
A água captada através de uma derivação direta é conduzida por recalque à
captação Pau D’alho
A tomada de água é realizada em uma represa de acumulação, a Pau D’alho, a
aproximadamente 14,7 km da estação de tratamento a qual é abastecida pelo
Ribeirão Pau D’alho
A água captada, juntamente com a água recebida da captação Mombaça é
conduzida por recalque a ETA-I (Rancho Grande)
É feita em uma represa de acumulação no córrego São Miguel ou Pirapitingui
(Córrego Varejão), dentro do condomínio particular
A água captada é conduzida por recalque a ETA-8 (Hospital Pirapitingui)
É realizada em uma represa de acumulação no Rio Francisco Ribeiro Arantes a
5,0 km da ETA 3
A água captada é conduzida por recalque a ETA-2 (Portal do Éden)
É realizada em uma represa de acumulação no rio Pirajibu, aproximadamente
5,2 km da estação de tratamento
Apesar se ser um corpo hídrico intermunicipal, possui controle de lançamento
de efluentes
A água captada é conduzida por recalque a ETA-8 (Hospital Pirapitingui)



Implantadas com objetivo de complementar a produção de água, através da 11
poços profundos que captam águas do aquífero do cristalino pré-cabriano, o
embasamento cristalino São Paulo, que abrange uma área de,
aproximadamente, 57.000 km² em toda a porção leste do estado
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Captações
Subterrâneas

Bombeamento de água bruta
O SAA de Itu conta com 10 estações elevatórias de água bruta (EEAB), cuja função é recalcar a água
das captações para as estações de tratamento. O Quadro 7.1.1.2-3 apresenta as EEAB existentes no
sistema.
Quadro 7.1.1.2-3: EEAB existentes no SAA de Itu
Identificação

Unidade de montante

Unidade de Jusante

EEAB Fubaleiro

Captação Fubaleiro

ETA Rancho Grande

EEAB Braiaiá

Captação Braiaiá

ETA Rancho Grande

EEAB Sto Antônio

Captação Sto. Antônio

ETA Rancho Grande

EEAB Fazenda da Ponte

Captação Fazenda da Ponte

ETA Rancho Grande

EEAB Mombaça

Captação Mombaça

EEAB Pau D’alho

EEAB Pau D’alho

Captação Pau D’alho

ETA Rancho Grande
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EEAB Éden

Captação City Castello

Portal do Éden

EEAB Itaim

Captação Itaim

ETA Itaim

EEAB Pirajibu

Captação Piarajibu

ETA Hospital

EEAB Hospital

Captação São Miguel

ETA Hospital

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Já o Quadro 7.1.1.2-4 apresenta as principais características de cada EEAB que faz parte deste
sistema.
Quadro 7.1.1.2-4: Principais características das EEAB existentes em Itu
EEAB – estação Elevatória de
Água Bruta

Principais características


EEAB Fubaleiro





EEAB Braiaiá




EEAB Santo Antônio




EEAB Itaim


EEAB Fazenda da Ponte





EEAB Hospital




EEAB Éden
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
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Encontra-se junto à represa Fubaleiro e tem a função de recalcar a água
bruta da captada para a ETA Rancho grande
A EEAB conta com um gerador e uma unidade de abastecimento de
caminhões pipa
A água bruta é conduzida por uma adutora de ferro fundido de 500mm
de diâmetro e possui extensão de 1.025m
Encontra-se junto à captação da represa de mesmo nome e tem a função
de recalcar a água bruta da captada para a ETA Rancho Grande
A água bruta é conduzida por uma adutora de ferro fundido e de cimento
amianto de 500mm de diâmetro e possui extensão de 1.740m
Encontra-se junto à captação na represa de mesmo nome e tem a função
de recalcar a água bruta da captada para a ETA Rancho Grande
A água bruta é conduzida por uma adutora de ferro fundido de 200mm
de diâmetro e possui extensão de 2.900m
Encontra-se junto à ETA Itaim, tem a função de recalcar a água bruta
para cada um dos módulos de tratamento e possui 4 (quatro) conjuntos
moto bomba independentes, mais um reserva
A água bruta é conduzida por quatro adutoras de ferro fundido, com
diâmetro de 150mm cada
Encontra-se junto à captação na represa São José e tem a função de
recalcar a água bruta para a ETA Rancho Grande
A água bruta é conduzida por uma adutora de ferro fundido de 175mm
de diâmetro e de PVC, de 150mm de diâmetro e numa extensão de
5.900m
Pertence ao sistema isolado 4 de bombeamento e encontra-se junto a
captação na represa São Miguel
Tem a função de recalcar a água bruta da captada para a ETA de Hospital
Pirapitingui
A água bruta é conduzida por uma adutora de ferro fundido de 250mm
de diâmetro e possui extensão de 3.000m
Pertence ao sistema sede e encontra-se junto à captação na represa City
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EEAB – estação Elevatória de
Água Bruta

Principais características



EEAB Mombaça

Castello e tem a função de recalcar a água bruta captada para a ETA
Portal do Éden
A água bruta é conduzida por uma adutora de ferro fundido de 2x150mm
de diâmetro e possui extensão de 2.900m



Pertence ao sistema sede, encontra-se junto à captação de mesmo nome
e tem a função de recalcar a água bruta captada para a EEAB Pau D’alho



Encontra-se junto à captação de mesmo nome e recebe água bruta da
captação Pau D’álho e da EEAB Mombaça e tem a função de recalcar a
água bruta captada para a ETA Rancho Grande

EEAB Pau D’alho


Pertence ao sistema do Distrito do Pirapitingui, tem a função de recalcar
a água bruta da captada para a ETA VIII - Hospital
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
EEAB Pirajibu

Tratamento de água
O sistema de abastecimento de água de Itu operado pela CIS conta com 04 Estações de Tratamento
de Água - ETA perfazendo uma vazão tratada nominal de 835 L/s, conforme dados disponíveis no
Quadro 7.1.1.2-5.
Quadro 7.1.1.2-5: ETA existentes no SAA de Itu
Subsistemas
Sede
Pirapitingui

ETA

Vazão Nominal (L/s)

ETA I - Rancho Grande

600

ETA VII - Itaim

110

ETA III - Portal do Éden

35

ETA VIII - Pirapitingui

90

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

As principais características de cada uma das estações que compõem o SAA, de acordo com as
informações disponibilizadas pelo Consórcio Planos 27 UGRHI-10-CM, estão no Quadro 7.1.1.2-6.
Quadro 7.1.1.2-6: Principais características das ETA em Itu
ETA

Características


ETA I - Rancho Grande
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A ETA-I (Rancho Grande ou Waldomiro C. Camargo) abastece a maior
porção da sede municipal adotando o processo convencional de
tratamento.
A ETA I recebe água bruta das captações:
o (i) Represa do Fubaleiro
o (ii) Represa Braiaiá
o (iii) Represa Santo Antônio
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ETA

Características












ETA III - Portal do Éden





ETA VII - Itaim
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o (iv) Represa Fazenda da Ponte
o (v) Mombaça e
o (iv) Pau D’alho
As unidades de tratamento estão localizadas em ponto de cota 620m e é
composta por duas instalações mais antigas denominadas ETA Velha (em
operação desde 1945 e ETA Nova em operação desde 1998)
Atualmente, a vazão operacional da ETA é de, aproximadamente, 580
L/s, sem sobrecarga. A estação atende grande parte da sede municipal
A ETA é composta pelas seguintes unidades de tratamento:
o Caixa de chegada
o Calha Parshall
o Floculadores
o Decantadores
o Filtros rápidos
A estação de tratamento possui, além do laboratório para análises de
qualidade da água, bombas dosadoras e um deposito de insumos
(coagulante, hipoclorito de sódio, ácido fluossilicato e cloro gás). A
estrutura também conta com sistema de abatimento de cloro gás e
refeitório
A ETA-III Portal do Éden está localizada no bairro do Éden na cota 600m e
recebe água da captação Castelo City
Na área da ETA há 02 estações de tratamento de água convencionais,
sendo a primeira em concreto armado e a segunda compacta metálica.
O processo de tratamento é composto pelas seguintes unidades de
tratamento:
o Calha Parshall
o Floculadores
o Decantadores
o Filtros rápidos
No tratamento é usado policloreto de alumínio a 12% para coagulação,
hipoclorito de sódio na cloração e ácido fluorsilícico para fluoretação
As estações não apresentam boas condições de suas estruturas e
necessitam de manutenção preventiva
A ETA-VII Itaim foi implementada no ano de 1991 e encontra-se próxima
à captação de mesmo nome
É composta por 02 módulos compactos abertos, perfazendo uma
capacidade total instalada de 120 l/s de vazão nominal, porém operando
a 110 l/s
O tratamento realiza pré-cloração com cloro gás, floculação através de
aplicação de policloreto de alumínio a 18% auxiliada com polieletrólito. A
desinfecção ocorre através de aplicação de cloro gás e a fluoretação por
ácido Fluossilícico
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ETA

Características




A ETA é composta pelas seguintes unidades de tratamento:
o Calha Parshall
o
Floculadores
o
Decantadores
o
Filtros rápidos
Verificou-se que a ETA não tem uma manutenção devido à dificuldade de
comunicação com a empresa fornecedora dos módulos e equipamentos.
Tal situação compromete o funcionamento da estação e, portanto, a
prestação adequada dos serviços, devendo ser revista pelo prestador



A ETA-VIII está localizada dentro da área do Hospital Estadual do distrito
de Pirapitingui e abastece a localidade que está situada ao sul da sede
municipal
 A estrutura de atual é composta por 02 ETA independentes:
o (i) ETA Velha, implementada em 1965, com vazão operacional
de 30 l/s
o (ii) ETA Nova, implementada em 2014, com uma vazão
operacional de 80 l/s. perfazendo uma vazão de 110 l/s.
 Ambas as estações recebem água da Represa São Miguel
ETA VIII - Pirapitingui
 A ETA Velha é do tipo convencional, dotada de processos unitários de
coagulação, floculação (04 unidades mecânicas), e sedimentação em
decantador do tipo manta de lodo, filtração (02 filtros rápidos de fluxo
descendente)
 A ETA Nova também é do tipo convencional, possui processo de
floculação (04 unidades mecânicas), decantação e filtração (04 filtros
rápidos de fluxo descendente
 Na área da estação de tratamento há, além do laboratório para análises
de qualidade da água, bombas dosadoras e depósito de insumos
(coagulante, hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico)
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Reservação
O SAA possui 36 Centros de Reservação (CR), distribuídos de acordo com o conjunto de
equipamentos que abastece em cada região, sendo que cada CR pode conter um ou mais
reservatório. O Quadro 7.1.1.2-7 apresenta a localização de cada um deles. Pode-se dizer que a
setorização atual do sistema de distribuição está parcialmente consolidada, que juntos somam um
volume de 29.780m³.
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Quadro 7.1.1.2-7: Relação dos Centros de Reservação que compõem o SAA de Itu
CR

Nome

Endereço

Volume
Reservado
(m³)

Características

9.500

É o maior e principal centro de
preservação do município sendo
composto por 05 reservatórios

50

É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório

1

ETA I

Rua Bartira, 300A, Vila Leis

2

Bela Vista

Av. Laroy Starret, 1500 Rancho
Grande

3

São Camilo

Av. Edson Benedito Andreazza, s/n
- São Camilo

4

Colégio Terras
de São José

Rua Prof.° José Benedito
Gonçalves, s/n -Prudente de
Moraes

Garden Ville

Rua Cecília Meneghini de Matos,
s/n - Garden Ville

6

Jardim Emicol

Estrada Taperinha, s/n Jardim
Emicol

55

7

JPH

Rodovia Santos Dumont - SP75

200

8

Lão

Estrada do Pinheirinho (Chacarás
Bela Vista)

100

9

Santo Antônio

Rua Vicente de Carvalho, QD. F-3,
s/n - Campos de Santo Antônio I

550

10

Madre Paulínia

Rua Hélio Rodrigues Sampaio, QD.
P, S/N Madre Paulina

500

11

Manacás

Avenida Brazil Bernardini, s/n - Vila
dos Manacás

200

12

Jardim Paraíso /
São José

Av. Plaza, ao lado do Plaza
Shopping Itu Jardim Paraíso

600

13

Plaza Atheneé

Rua Micenas, s/n - Plaza Atheneé

500

14

Progresso 1

Av. Sete Quedas, Centro de Lazer
Progresso

800

5
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1000

600

800

É abastecido pela
composto
por
reservatório
É abastecido pela
composto
por
reservatório
É abastecido pela
composto
por
reservatório
É abastecido pelo
poços artesianos e
por 2 reservatórios
É abastecido pelo
poços
É abastecido pela
composto
por
reservatório

ETA I e é
01
único
ETA I e é
01
único
ETA I e é
01
único
sistema de
é composto
sistema de
ETA I e é
01
único

É abastecido pela ETA I e é
composto por 02 reservatórios
É abastecido pela ETA VII e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto por 02 reservatórios
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA VII e é
composto
por
01
único
reservatório
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CR

Nome

Endereço

Volume
Reservado
(m³)

15

Portal Itu

Alameda das Paineiras, s/n - Portal
de Itu

100

16

Saint Paul

Av. Brazil Bernardini, s/n - Saint
Paul

500

17

Santa Terezinha

Rua José Zacharias, Santa
Terezinha

10

18

Terras

Av. Corporação Musical União dos
Artistas, s/n Vila Lucinda

500

19

Terras II

Alameda das Sapucaias, s/n Terras II/Santa Cecília

600

20

Theodora

Alameda Santa Cândida, esq. com
Al. Santa Bárbara Theodora

500

21

Uma

Estrada Municipal ITU-265, s/n

22

Vila Ianni

Rua Arthuro Ianni, s/n - Vila Ianni

100

23

Villagio D'Itália

Rua 1, s/n – Villagio de Italia

100

24

Xapada Ytu

Alameda Catu, s/n - Xapada

500

25

ETA VIII

Rodovia Waldomiro Corrêa de
Camargo, Km 63 - Cidade Nova

3.020

26

City Castelo
(AlphaVille)

Alameda das Azaleias, s/n Condomínio City Castelo

1.100

27

ETA VII

Estrada Municipal, s/n - Itaim

500

28

Bom Viver /
Jardim Oliveira

Av. Caetano Ruggieri, s/n Jd.
Oliveira

100

29

Jardim Europa

Rua Joaquim Delfino da Silva, s/n Jardim Europa

500

30

Sete Quedas

Alameda das Quaresmeiras, QD. A,
s/n Residencial Sete Quedas

-
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2.000

Características
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pelo “Poço da Bica”
e é composto por 01 único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pelo “Poço CPP” e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA VII e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA I e é
composto por 02 reservatórios
É abastecido pela ETA Itaim e é
composto por 03 reservatórios
É abastecido pela ETA III e é
composto por 04 reservatórios
S.I. *
É abastecido pela ETA VII e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA VIII e é
composto
por
01
único
reservatório
Desativado
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CR

Nome

Volume
Reservado
(m³)

Endereço

31

EAT Potiguara

Rua Tristão de Oliveira, s/n
Potiguara

32

Vila Esperança 2, Vila Rica

Av. Augusto Francischinelli, s/n Vila Rica

33

Vila da Paz

34

Potiguara

Av. Hidro Alumínio Acro, s/n - Vila
da Paz
Rua Tristão de Oliveira, s/n Potiguara

300
4.000

70
-

35

Progresso II

Av. Primavera, s/n - Progresso

100

36

Village Castelo

Alameda das Serras, s/n Condomínio Village Castelo

300

37

Santo Antônio II

S.I. *

500

Características
S.I. *
É abastecido pela ETA I ou VII e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido por poço e é
composto por 03 reservatórios
Desativado
É abastecido pela ETA VII e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pela ETA III e é
composto
por
01
único
reservatório
É abastecido pelo sistema de
poços Santo Antônio

(*) - S.I. – Sem Informação
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Bombeamento de água tratada
Completando o sistema, o SAA possui 29 estações de bombeamento de água tratada, sendo
destinadas tanto para o abastecimento de centros de reservação, quanto para pressurização da rede
de distribuição. O Quadro 7.1.1.2-8 apresenta todas as Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT)
existentes em Itu.
Quadro 7.1.1.2-8: Relação das estações elevatórias do SAA de Itu
Sistema

EEAT
ETA 1
Bela Vista

ETA I - Rancho
Grande

Colégio Terras
Paraiso
Progresso (Piunti)
Progresso
Santo Antônio
São Camilo
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Características
Localizada na ETA Rancho Grande, junto ao
reservatório elevado
Localizada junto ao reservatório Bela Vista e funciona
de forma intermitente
Localizada junto ao reservatório enterrado (3.000 m³)
da ETA Rancho Grande
Localizada junto ao reservatório São José
Localizada junto ao reservatório progresso (Piunti)
Localizada junto ao reservatório Progresso
Localizada junto ao reservatório apoiado Santo Antônio
Localizada junto ao reservatório enterrado da ETA I
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Sistema

EEAT
São Luiz
Sete Quedas
Terras
Theodora
Xapada
Booster Ilha do Sol
Booster Vila Gatti
Booster Paraiso

ETA Portal do Eden
ETA-III Portal do
Éden

Vilage Castelo
Vila Martins

ETA-VII Itaim

Itaim
ETA 7 Booster ELMA CHIPS
Booster Vila Rica
Hospital – Elevado
Hospital

ETA-VIII Hospital
do Pirapitingui

Jardim Europa

Booster Cidade Nova

Poço Terras I
Poço

Poço Terras II
Poços Tietê

Características
Localizada na ETA Rancho Grande, tem função de
pressurizar a rede que abastece o bairro São Luiz
Localizada junto ao reservatório Sete Quedas
Localizada junto ao reservatório enterrado (1.000 m³)
da ETA Rancho Grande
Localizada junto ao reservatório Jardim Theodora, tem
a função de pressurizar a rede de abastecimento
Localizada no Parque Xapada
Responsável por pressurizar a rede de distribuição
Responsável por pressurizar a rede de distribuição
Tem a função de pressionar a rede de distribuição que
abastece o bairro paraíso
Localizada junto a ETA Portal do Eden, tem a função de
recalcar água tratada para o reservatório elevado City
Castelo
Localizada junto reservatório City Castelo, tem a função
de pressurizar a rede de distribuição
Tem a função de pressurizar a rede de distribuição que
abastece a Vila Martins
Localizada na ETA Itaim junto ao reservatório enterrado
Responsável por pressurizar a rede de distribuição
Responsável por pressurizar a adução entre os
reservatórios Vila Esperança – 01 e 02
Localizada junto a ETA Hospital é responsável por
bombear água tratada para o reservatório elevado
Localizada junto a ETA Hospital é responsável por
bombear água tratada do reservatório de 2.000m³
Localizada junto a ETA Hospital é responsável por
bombear água tratada para o bairro Jardim Europa
Localizada junto a ETA Hospital é responsável por
pressurizar a rede de distribuição que abastece o Bairro
Cidade Nova
Localizada junto ao Poço Terras I é responsável
encaminhar a água tratada para a distribuição
Localizada junto ao Poço Terras II é responsável
encaminhar a água tratada para a distribuição
Localizada junto ao Poço Tietê é responsável
encaminhar a água tratada para a distribuição

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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7.1.2.

Sistema de Esgotamento Sanitário - SES

Neste tópico serão caracterizados os serviços operacionais e a infraestrutura de esgotamento
sanitário de Itu, considerando os aspectos que envolvem a demanda por coleta e tratamento de
efluentes e a sua gestão.
Da mesma forma que ocorre com o abastecimento de água, o serviço de esgotamento sanitário nas
áreas urbanas do município também é de responsabilidade da CIS – Companhia Ituana de
saneamento.
A presente análise se concentra nas principais características de cada subsistema que compõem o
Sistema de Esgotamento Sanitário – SES sendo:



Sistema Sede; e
Sistema Pirapitingui.

Assim como para a análise do sistema de abastecimento de água, o diagnóstico aqui apresentado
também está vinculado aos demais instrumentos municipais de planejamento urbano, em especial, o
Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, de 2013.

7.1.2.1.

Índices e indicadores operacionais do SES

Neste item são apresentados os principais indicadores operacionais do SES de Itu, além de uma
análise histórica de cada um dos parâmetros avaliados para o município, destacando-se aqueles que
possuem relação mais específica com o planejamento urbano:




Índices de coleta e tratamento de esgotos;
Quantidade de ligações ativas; e
Extensão da rede coletora.

O Quadro 7.1.2.1-1 apresenta os principais indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES
existentes no município, objetivando breve análise qualitativa dos serviços prestados.
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Quadro 7.1.2.1-1: Principais indicadores do SES Itu
Indicador

2016

2017

2018

2019

População Total

168.643

170.157

172.268

173.939

População Total Atendida

157.836

160.602

160.602

161.763

Índice de Atendimento total (%)

93,59

94,38

93,23

93,00

Ligações totais ativas de esgoto

51.473

50.985

51.747

53.081

Volume coletado mensal (m³)

838.833

868.292

693.884

704.476

Volume tratado mensal (m³)

671.083

767.888

693.884

704.476*

Extensão da rede coletora de esgoto
(m)

587.140

588.000

588.000

597.240

* O valor não é condizente com o observado em campo (pela equipe do Consórcio Planos 27 UGRHI-10-CM),
onde a ETE Pirajibu não trata o esgoto coletado no bairro.
Fonte: SNIS (2016-2029); Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

De acordo com estes dados, o índice de coleta de esgoto em Itu é de 93,00%, apresentando queda
entre 2017 e 2019. Este cenário pode estar relacionado ao fato da população estar crescendo de
forma mais acelerada do que as intervenções que vem sendo realizadas para aumentar a capacidade
de tratamento no município, como por exemplo, o incremento discreto da rede coletora, que saltou
de 587km, em 2016, para 597km em 2019.
Pelo adensamento populacional do município, é possível dividir os sistemas de esgotamento
sanitário em dois sistemas independentes, cuja rede está especializada no Mapa Saneamento Básico
- SES:



Sistema Sede, que abrange aproximadamente 70% da população. Todo o esgoto gerado na sede
municipal é coletado e tratado; e
Sistema Pirapitingui, que atende aproximadamente 30% da População. Todo o esgoto gerado em
Pirapitingui é coletado, mas não é tratado por conta da não operação da ETE existente na região,
que apesar do alto investimento realizado pela CIS quando do início de sua operação em Itu,
ainda não se encontra operando, prejudicando o funcionamento de todo o sistema,
especialmente na região de Pirapitingui (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).

O SES é composto por rede coletora de esgoto, estações elevatórias, coletores tronco e estação de
tratamento, que serão descritos a seguir.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla

Arruamento

Rodovia Pista Simples

Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)
Rede de Esgotamento Sanitário

7.1.2.2.

Infraestrutura do sistema de esgotamento sanitário

Tratamento de esgoto
Atualmente Itu conta com duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) de grande porte e uma
estação de pequeno porte:




ETE Canjica - responsável por tratar o efluente coletado na sede municipal;
ETE Pirajibu - responsável por tratar o efluente coletado na região do Pirapitingui; e
ETE Penha de França (de pequeno porte) – responsável por tratar os efluentes sanitários
oriundos de um empreendimento particular, fora da área de contribuição dos sistemas
principais.

As principais características de cada uma destas estações estão apresentadas no Quadro 7.1.2.2-1.
Quadro 7.1.2.2-1: Principais características das ETES em Itu
ETE

Características







Canjica




Pirajibu


Está localizada próxima ao trevo entre as Rodovias da Convenção e Eng. Herculano de Godoy
Passos, sob as coordenadas -47.310 N e -23.230 E, Cota 544, em um terreno de
aproximadamente três hectares
O sistema de tratamento adotado é de lodos ativados, tipo Deep Shaft
Projetada para tratar uma vazão média de 407 l/s e uma vazão máxima de 615 l/s com DBO
média de 300 mg/l
O corpo receptor é o córrego do Guaraú e o local de lançamento do efluente no córrego
Guaraú dista cerca de 5km da foz no rio Tietê
O sistema de tratamento possui uma vazão nominal de 400 L/s, apresentando uma eficiência
de 80% na remoção DBO, porém já existe projeto para atingir uma vazão de até 1.200 L/s,
ainda sem previsão de implementação
É composta pelos seguintes componentes de tratamento:
a) Tratamento Preliminar
o Gradeamento mecanizado (fino);
o Caixa de desarenação com remoção de areia mecanizada.
b)
Tratamento de efluente
o Tanque de aeração, tipo “Deep Shaft”;
o Desgaseificação;
o Decantador secundário.
c) Desague de Lodo
o Adensamento gravitacional;
o Centrifugação de lodo (desague)
o Pátio de cura de lodo.
Está localizada ao sul do distrito Pirapitingui, na rua Domingos Silvestre, entre as Rodovias
Senador José Ermírio de Moraes e Waldomiro Correa de Camargo sob as coordenadas -47.360
N e -23.414 E, Cota 589, em um terreno de, aproximadamente 1,4 hectare
O sistema de tratamento adotado é de lodos ativados com aeração prolongada
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ETE

Características






Inaugurada no ano de 2014 com objetivo de tratar todo o esgoto coletado no distrito
Pirapitingui, contudo, a estação não está em operação e todo esgoto coletado segue sendo
lançado in natura no rio Pirajibú, enquadrado como Classe II (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).
De acordo com a CIS, a estação nunca chegou a entrar em operação devido a problemas
estruturais. Atualmente já estão em andamento trâmites legais para que a situação seja
solucionada, tendo como previsão entrar em operação no ano de 2023
A estrutura instalada da ETE conta com:
a) Tratamento Preliminar
o Gradeamento mecanizado (fino);
o Caixa de desarenação com remoção de areia mecanizada.
b) Tratamento de efluente
o Tanque de aeração,
o Decantador secundário;
o Filtração terciária;
c) Desague de Lodo
o Adensamento gravitacional;
o Centrifugação de lodo (desague)
o Pátio de cura de lodo

Instalada por determinação do Ministério Público para tratar o efluente sanitário de um
empreendimento particular na região do Pirapitingui
Penha de
França

Entrou recentemente em operação e atende uma parcela do esgoto que seria encaminhado para a
ETE Pirajibu, inoperante
É uma estação do tipo compacta que adota o processo aeróbico no tratamento do efluente e tem
a capacidade de tratar aproximadamente 10 l/s

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Rede coletora de esgoto
A rede coletora de esgoto de Itu pode ser agrupada em bacias de contribuição em cada um dos dois
setores do sistema. São elas:



Sistema sede: Guaraú (porção norte), Itaim-Guaçu (porção sul) e Pirapitingui (porção leste); e
Sistema Pirapitingui: Tapera Grande, Varejão Norte e Varejão Sul.

Para bombear o esgoto coletado, o município de Itu possui 38 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE),
sendo destinadas tanto para realizar reversão das bacias como para recuperação das cotas. O
Quadro 7.1.2.2-2 traz a relação de todas as EEE que fazem parte deste sistema.
Quadro 7.1.2.2-2: Relação das Estações Elevatórias de Esgoto existentes em Itu
Sistema
Sede
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Sistema

Bacia

EEE
EEE - Final
EEE - Gorilas
EEE – Lívia
EEE - Paulista 2
EEE - Canguiri
EEE - Itaim
EEE - Rica
EEE – Potiguara (02 unidades)
Itaim-Guaçu
EEE - São Camilo (02 unidades)
EEE - CDHU
EEE – Bom Viver
EEE – Itaim 2
EEE - Varvito
EEE – Porto Seguro
EEE - Xapada
EEE – Jd. Paulista
EEE - São Paulo
EEE - Santo Antônio 2
EEE - Santo Antônio 4
EEE - Santo Antônio 5
EEE - Santo Antônio 6
Bacia
Pirapitingui
EEE - Golf Terras 1
EEE Paraíso
EEE Manacás
EEE - Ponte Nova
EEE – Golf Terras
Varejão Sul
EEE - Sabiás
EEE - Cidade Nova
Pirapitingui
Varejão Norte
EEE - Novo Mundo
Tapera
EEE Tapera
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A Estação Elevatória Final é a maior EEE do município e recebe através do interceptor Guaraú,
aproximadamente 100% do esgoto coletado na sede municipal. O esgoto coletado é conduzido por
gravidade até a ETE Canjica, porém, devido às características dessa bacia de contribuição, é utilizada
a EEE Progresso como elevatória de recuperação de nível, objetivando encaminhar os esgotos
coletados para o tratamento. Os esgotos coletados nas bacias de contribuição Itaim-Guaçu e
Pirapitingui são concentrados em estações elevatórias que realizam a reversão dos efluentes para a
rede coletora da bacia Guaraú.
Já no Sistema Pirapitingui, os esgotos coletados na bacia Varejão Sul são conduzidos
majoritariamente por gravidade, porém, como parte da rede coletora se encaminha para leste, é
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necessário utilizar uma estação de bombeamento (EEE 33 – Sabias). Da mesma forma, as bacias
Varejão Norte e Tapera também necessitam de estações de bombeamento para encaminhar os
esgotos coletados o Pirajibu.
Apesar do alto índice de urbanização, Itu apresenta uma pequena parcela de população que vive em
áreas rurais ou dispersas. Segundo projeções da Fundação Seade, em 2020, 4,91% da população
municipal vivia em áreas rurais, o que corresponde a pouco mais de 8 mil habitantes. De acordo com
o SNIS (2021), ano de referência de 2019, a CIS não atende nenhuma parcela da população rural,
estando concentrada apenas nas áreas urbanas, obrigando com que a população dessas áreas adote
soluções individuais em relação à destinação final do esgoto. No que se refere às soluções
disponíveis, as mais utilizadas na localidade são (dados do Censo de 2010):



Fossa séptica, com 6.612 unidades; e
Fossa rudimentar, com 2.588 unidades levantadas.

Coletores Tronco
Além das estações elevatórias, o sistema de afastamento de esgoto doméstico conta com unidades
lineares compostas por coletores tronco, interceptores e emissários. O município de Itu conta com
23 unidades lineares que somam aproximadamente 31,0 km de tubulações que variam entre 200 e
600 mm de diâmetro, sendo que, aproximadamente, 74% destas unidades pertencem à bacia
Guaraú. O Quadro 7.1.2.2-3 apresenta a relação destas unidades, bem como suas principais
características.
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Quadro 7.1.2.2-3: Relação das unidades de afastamento de esgoto do SES de Itu
Bacia de Esgotamento
Coletor
Diâmetro
Sanitário
Tronco/Interceptor
(mm)
Itaim
Emissário
400
Vila Santa Terezinha
Coletor tronco
200
Vila Gatti
Coletor tronco
300
Brochado
Interceptor
600
Margem Esquerda Brochado
Coletor tronco
250
Margem Direita Brochado
Coletor tronco
200
Jd. Faculdade
Interceptor
300
Jd. Av. Tiradentes
Interceptor
250
Guaraú
Taboão
Interceptor
250
Olavo Assis
Coletor tronco
300
Chácara Paraíso
Coletor tronco
200
Jd. Rosinha
Coletor tronco
250
Taboão
Interceptor
300
Jardim Padre Bento
Interceptor
250
Canjica
Emissário
450
Vila Santo Antônio
Interceptor
600
Jd. Alberto Gomes
Interceptor
400
Chácara Flora
Interceptor
400
Alves Siqueira
Interceptor
500
Santo Antônio
Emissário
200
Pirapitingui
Pirapitingui
Interceptor
500
Jardim Aeroporto
Coletor tronco
300
Margem Direita Pirapitingui
Interceptor
300
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Sistema

7.1.3.

Comprimento
(Km)
0,4
0,4
0,4
2,2
0,9
0,9
1,5
0,7
0,9
0,4
0,3
0,5
2,2
0,6
6,5
3,4
0,7
0,8
0,6
0,8
3,6
1
1,3

Sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

A presente análise traz a breve caracterização dos serviços, tendo em vista sua origem, volume,
periculosidade, caracterização e forma de destinação e disposição final adotada, considerando a
seguinte classificação:





Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, incluindo Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD convencionais e
recicláveis e Resíduos de Limpeza Urbana – RLU;
Resíduos de Serviços de Saúde – RSS;
Resíduos da Construção Civil – RCC e Resíduos Volumosos – RV; e
Outros resíduos (saneamento básico; industrial; agrossilvopastoril; serviços de transporte;
mineração e logística reversa).
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Os dados e informações técnicas deste eixo estão atrelados ao PMGIRS (ITU, 2019), principal
instrumento relacionado à gestão dos resíduos sólidos. Atrelado a este plano, optou-se também por
mostrar as informações apresentadas no documento técnico referente à revisão do Plano Municipal
Integrado de Saneamento Básico de Itu37, por apresentar um diagnóstico conciso e detalhado, com
foco no território municipal.
O Mapa Saneamento Básico - RS apresenta a principal infraestrutura urbana referente ao manejo de
resíduos sólidos em Itu e que será detalhada adiante.

37

CONSÓRCIO PLANOS 27 PLANOS UGRHI10-CM. Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico de 27 municípios
da UGRHI-10. Produto 3: Diagnóstico Técnico-Participativo – Relatório Técnico Parcial 2. Itu, 2021.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla

Arruamento

Rodovia Pista Simples

Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

Resíduos Sólidos (RS)
Ecopontos
Aterros
COMAREI

Segundo a Lei Municipal nº 3.081/1989, os serviços de limpeza pública têm por finalidade manter
limpa a área urbana do município, por meio da coleta, do transporte e da destinação final dos
resíduos gerados, sendo estes de responsabilidade da Prefeitura Municipal, podendo também ser
realizados por terceiros. Além disso, esta Lei estabelece que cabe à municipalidade as seguintes
ações:








Capinação das ruas e remoção dos resíduos resultantes desta limpeza;
Limpeza das áreas públicas;
Varrição dos passeios e sarjetas das vias públicas e calçadas;
Limpeza e desobstrução de bocas de lobo e bueiros;
Raspagem e remoção de terra e demais materiais carregados pelas águas;
Capinação e limpeza das áreas que pertencem ao Patrimônio Municipal; e
Destinação final dos resíduos para aterros sanitários e outros fins.

Para dar conta destes serviços, atualmente três órgãos municipais estão envolvidos diretamente com
a gestão dos resíduos sólidos em Itu. São eles: a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a
Secretaria Municipal de Administração e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Além dos
órgãos públicos, merecem destaque a COMAREI (Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu) e a
concessionária EPPO Itu Soluções Ambientais S.A.
Pode-se dizer que a gestão de resíduos sólidos é inovadora em Itu, já que desde 2011 foi firmada
uma parceria público-privada (PPP), entre a Prefeitura da Estância Turística de Itu e a EPPO Itu
Soluções Ambientais S.A para a gestão integrada de resíduos sólidos e limpeza pública do município.
O prazo deste contrato de PPP para a prestação desse serviço público é de 35 anos, com previsão de
encerramento em 2046.
A fim de facilitar o entendimento sobre a gestão dos resíduos sólidos no município, que envolve
tanto os órgãos públicos quanto outras empresas, o Quadro 7.1.3-1 apresenta a estrutura e
responsabilidades de cada um deles.
Quadro 7.1.3-1: Estrutura do sistema de limpeza pública e resíduos sólidos de Itu
Instituição

Responsabilidades



EPPO Itu Soluções
Ambientais S.A.
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Coleta manual de resíduo sólido domiciliar na área rural e transporte até o
destino final
Coleta mecanizada conteinerizada de resíduo sólido domiciliar na área
urbana e transporte até o destino final
Coleta, transporte e tratamento dos resíduos de serviços de saúde
Varrição, manual e mecanizada, de vias e logradouros públicos
Serviços especiais de limpeza urbana
Serviços complementares, como limpeza de boca de lobo, pintura de guias,
roçada, capina e limpeza de locais de feiras livres
Coleta e transporte dos resíduos da construção civil dos Ecopontos até o
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Instituição

Responsabilidades



COMAREI

Secretaria de Meio
Ambiente




Coleta seletiva
Triagem de materiais recicláveis e comercialização





Operação das unidades de compostagem
Fiscalização do Aterro de Inertes
Fiscalização da Coleta e Transporte dos resíduos da construção civil dos
Ecopontos até o destino final
Fiscalização da Coleta, Transporte e Tratamento dos resíduos de serviços de
saúde



Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos

destino final
Execução das obras de recuperação e encerramento do Aterro Sanitário
Pinheirinho
Implantação, operação e manutenção do CTR (Centro de Tratamento de
Resíduos




Fiscalização da Varrição, manual e mecanizada, de vias e logradouros
públicos
Fiscalização dos Serviços especiais de limpeza
Fiscalização dos Serviços complementares, como limpeza de boca de lobo,
pintura de guias, roçada, capina e limpeza de locais de feiras livres



Fiscalização da Coleta manual de resíduo sólido domiciliar na área rural e
transporte até o destino final
Secretaria Municipal da
Administração
 Fiscalização da Coleta conteinerizada de resíduo sólido domiciliar na área
urbana e transporte até o destino final
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

7.1.3.1.

Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD

Conceitualmente, os RSD são classificados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) no seu
Artigo 13, Item I e Subitem i, como:



Originários de atividades domésticas em residências urbanas (resíduos domiciliares – RSD que
podem ser convencionais ou recicláveis); e
Originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza
urbana (resíduos de limpeza urbana).

Em Itu, apesar da PNRS considerar os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços (RSC) como uma classificação à parte, os resíduos provenientes destes estabelecimentos são
coletados, tratados e dispostos juntamente com o RSD, devido a sua similaridade. Com base em
dados socioeconômicas, destaca-se importância da realização de análises gravimétricas38 dos
38

A composição gravimétrica demonstra o percentual de cada componente de uma amostra de lixo em análise, em relação
ao peso total da amostra.
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resíduos sólidos urbanos para os municípios, sendo tal atividade essencial para determinar a
tipologia de resíduo predominante, utilizada para estabelecer propostas específicas para a redução e
reutilização destes materiais. O Quadro 7.1.3.1-1 apresenta a análise gravimétrica para o município
de Itu.
Quadro 7.1.3.1-1: Análise gravimétrica por classe social em Itu
Tipo de resíduo

Classe Social

A
B
C
D
Matéria orgânica
47%
43%
46%
73%
Papel e papelão
22%
26%
27%
10%
Plástico
13%
11%
4%
7%
Madeira
0%
0%
0%
0%
Couro e borracha
1%
0%
0%
0%
Tecido
3%
2%
10%
3%
Folha, mato e galhada
1%
6%
2%
0%
Metal Ferroso
3%
2%
1%
0%
Metal não ferroso
1%
1%
0%
0%
Vidro
4%
3%
1%
1%
Louça, cerâmica e pedra
2%
0%
0%
0%
Agregado Fino (pó, terra, etc.)
2%
3%
2%
2%
Perdas
2%
3%
6%
4%
Total
100% 100% 100% 100%
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Média
52%
21%
9%
0%
0%
5%
2%
1%
0%
2%
0%
3%
4%
100%

De acordo com esses dados, pode-se dizer que não há um padrão tão claro entre a maior ou menor
geração de um tipo de resíduo por classe social.
No ano de 2020, de acordo com informações disponibilizados pela Prefeitura para o Consórcio Planos
27 UGRHI-10-CM, a quantidade de RSD e de coleta seletiva realizada por associações ou cooperativas
de catadores foi estimada em 54.803 toneladas/ano. Segundo o Diagnóstico do Manejo de Resíduos
Sólidos39, o indicador médio nacional de geração de RSD per capita é de 0,96kg/hab./dia, enquanto o
de Itu é de 0,89 kg/hab./dia -abaixo da média brasileira. Neste sentido, pode-se dizer que a menor
geração de resíduos sólidos está diretamente ligada a ações de coleta seletiva e de reciclagem. Os
itens na sequência trazem a descrição do serviço e da infraestrutura de cada tipologia de resíduos
sólidos coletados em Itu.

Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD Convencionais
39

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos. Brasília, 2018. Disponível
em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-residuos-solidos/diagnostico-do-manejo-de-residuos-solidos-urbanos-2018.
Acesso em março de 2022.
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De modo geral, Itu conta com coleta de resíduos sólidos domiciliares, com taxa de 100% na área
urbana e de 99% na área rural, segundo a Prefeitura, demonstrando que o serviço está bem
estruturado e atende praticamente toda a população. Como resultado, tem-se, em média, 4.566,91
toneladas coletadas mensalmente (ano base 2020), ou 152,23 toneladas coletadas diariamente pela
empresa EPPO Itu Soluções Ambientais S.A.
A coleta de RSD em Itu ocorre de forma manual, mecanizada e conteinerizada na área urbana e, na
área rural, de forma manual. Atuam no serviço de coleta (coletores, motoristas e reservas) 52
profissionais (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021). Toda a população é atendida pelos serviços de coleta
de RSD que ocorre em dois turnos: das 07:00 às 15:20 horas no período diurno; e das 17:35 às 01:35
horas no período noturno.
Em relação à frequência, ocorre três vezes por semana em 18 setores do município e, uma vez por
semana em seis setores rurais. Já na área central, a coleta é realizada diariamente. O itinerário é
previamente estabelecido, sempre iniciando pela mesma via pública e com toda a equipe
devidamente equipada com seus equipamentos de proteção individuais (EPI), cujo método de
trabalho segue os seguintes passos:





Os recipientes são pegos com cuidado pelos coletores, de modo que não caia pelas vias;
Caso aconteça de cair resíduos pelas vias, a equipe responsável deve realizar a limpeza;
Não deve ser repassado os resíduos de um recipiente para o outro e, após a retirada do lixo do
recipiente, deve-se devolvê-lo para o mesmo local; e
As operações devem ser as mais silenciosas possíveis, buscando não danificar os recipientes dos
contêineres durante sua manipulação.

Em contrapartida, os cidadãos precisam depositar os resíduos sólidos nos contêineres que estão
distribuídos pelo território municipal, que ao todo contabilizam 3.861 unidades, com capacidade de
700 e 1.000 litros cada, além de 18 contêineres subterrâneos com capacidade de 3m³ cada
(CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021). A população é orientada a depositar os sacos com resíduos nos
contêineres duas horas antes da execução do serviço de coleta de lixo, de modo a evitar odores nos
arredores. A Figura 7.1.3.1-1 exemplifica os tipos de contêineres existentes no Município.
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Figuras 7.1.3.1-1: Tipos de contêineres que fazem parte do sistema de coleta de resíduos sólidos em
Itu

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Quando o caminhão coletor se encontra completamente carregado, a equipe responsável pela
fiscalização indica o local final para a disposição que, atualmente, é o aterro sanitário de Pinheirinho,
localizado no bairro de mesmo nome, que será encerrado quando do início da operação na Central
de Tratamento de Resíduos (CTR) - em fase de Licença de Implantação (LI) (CONSÓRCIO PLANOS 27,
2021).
Após a coleta nos domicílios e áreas públicas, o RSD é transportado para um dos aterros, onde
primeiramente os caminhões são pesados por uma balança eletrônica e somente depois levados à
disposição final. A fim de manter o registro eletrônico de toda a operação, na saída do aterro os
caminhões são novamente pesados.
Com relação à frota utilizada, é composta por quatorze caminhões compactadores de 15m³ e dois
caminhões compactadores de 19m³, porém três destes caminhões são tratados como reserva.
Segundo a Prefeitura, não há necessidade de inserção de novos caminhões na operação,
demonstrando que atualmente o sistema está bem atendido. Em média, por dia, os caminhões que
atendem a área urbana percorrem 90 km, com frequência de três vezes na semana. Já na área rural,
a média de percurso é de 137 km por dia, com frequência de uma vez por semana.

Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD Recicláveis
A coleta seletiva e triagem de materiais para reaproveitamento em Itu teve início no ano 2000,
quando a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Itu – COMAREI iniciou suas atividades no
município. A COMAREI é a única associação de catadores existente na localidade e possui 72
cooperados. Apesar de existir a Cooperativa, Itu também conta com catadores autônomos. Como
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forma de incentivo, a Prefeitura possui ações direcionadas aos catadores, por meio de cadastro no
Cadúnico e a própria regularização de sua atividade na cooperativa (SNIS, 2021).
De acordo com a SMMA, 100% da população urbana é beneficiada com coleta regular de material
reciclável, enquanto que na área rural apenas 10% tem acesso a este sistema., indicando a
necessidade de expandir a coleta regular de materiais recicláveis nestas áreas.
A coleta de materiais recicláveis é realizada pela própria EPPO Itu Soluções Ambientais S.A., que
depois entrega o material coletado na COMAREI. Na área urbana a coleta seletiva é realizada porta a
porta, uma vez por semana, de acordo com o cronograma mostrado na Figura 7.1.3.1-2.

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 245

Figura 7.1.3.1-2: Cronograma da coleta seletiva semanal em Itu

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2022.

Além do cronograma de coleta, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos também
disponibiliza um folheto explicativo (Figura 7.1.3.1-3), onde consta quais materiais podem ser
descartados na coleta seletiva, incentivando a adesão da população.
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Figura 7.1.3.1-3: Folheto explicativo sobre a coleta seletiva

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Em relação ao espaço físico, o terreno no qual a sede da Cooperativa está localizada atende sua
demanda atual, tanto para recebimento dos materiais quanto para execução dos serviços, além de
contar com o espaço de sua filial. Para a segurança dos cooperados, a COMAREI conta com o
monitoramento das atividades por câmera, e seus profissionais têm disponíveis EPI para execução
dos serviços.

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 247

Pode-se dizer que a parceria formada entre a Cooperativa, a EPPO e a Prefeitura é positiva e
fortalece os serviços executados, fazendo com que a população vá aderindo aos poucos ao sistema
de reciclagem destes materiais.
Neste sentido, a SMMA vem promovendo uma série de ações educativas visando a conscientização
da população, a saber:















Palestras sobre coleta seletiva, reuso e reciclagem, além de conceitos de RS e logística reversa;
Centro de Educação Ambiental (CEA) realizou visitas monitoradas e disponibilizou acervo
bibliográfico;
Programa de Educação Ambiental (PEA) disponibilizou jogos ecológicos sobre coleta Seletiva;
Visitas ao Aterro Sanitário, à COMAREI e Parques Ecológicos;
Divulgação e orientação à população sobre consumo sustentável;
Oficina para reaproveitamento de materiais recicláveis e sucata;
Oficina de horta orgânica;
Reutilização de pneus;
Feira de Trocas de livros e outros como prática de economia e sustentabilidade;
Cursos e palestras sobre o gerenciamento de resíduos perigosos;
Cursos e palestras de RSS para funcionários da área de saúde;
Divulgação dos pontos de coleta de resíduos de saúde e as “Ecomeds”;
Cursos e palestras sobre a destinação adequada de resíduos da construção civil; e
Divulgação dos Ecopontos e seu funcionamento.

Outra ação recente da Prefeitura para ampliar o processo de coleta de material reciclável foi a
instituição da Lei Municipal nº 2.272/2020, que estabeleceu que tanto os condomínios verticais
quanto os horizontais, sejam eles residenciais ou comerciais, devem implantar a gestão adequada de
resíduos sólidos, considerando a coleta seletiva de materiais recicláveis descartados.

Resíduos de Limpeza Urbana - RLU
Os RLU são originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, limpeza de parques,
praças, lavagem de feiras livres e outros serviços de limpeza urbana. Em Itu, a limpeza pública é
realizada por equipe de 65 varredores da EPPO Itu Soluções Ambientais S.A, que realizam a varrição
manual de 67.466 km de extensão de sarjetas e canteiros centrais.
A varrição é um serviço que ocorre diariamente, no período diurno. De segunda à quinta, das 06:00
às 16:00 horas; às sextas-feiras das 06:00 as 15:00 horas e aos finais de semana e feriados são feitos
plantões, das 06:00 às 15:00 horas. Este serviço é realizado em vias, canteiros, calçadas, pátios e até
mesmo margens de rios e canais, de acordo com as atividades mostradas no Quadro 7.1.3.1-2.
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Quadro 7.1.3.1-2: Descrição das atividades que compõem a varrição das ruas
Itens

Atividades que compõem a varrição

1

Operação não mecanizada de recolhimento e remoção de resíduos espalhados pelas vias,
logradouros públicos e calçadões

2

Operação mecanizada de recolhimento e remoção de resíduos espalhados pelas vias pavimentadas

3

Trabalhos de raspagem em situações de rotina

4

Esvaziamento e reposição de sacos plásticos existentes nas cestas coletoras localizadas nas vias
públicas

5

Operações de varrição manual em sarjetas, canteiros centrais e passeios ao longo das vias e
logradouros públicos, considerando sempre os dois lados da via

6

Varrição dos resíduos resultantes de eventos em vias e logradouros públicos indicados pela
Fiscalização

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A equipe de varrição manual é composta por dois varredores e um carrinho de coleta, além de
vassouras, pás, sacos e demais utensílios que possam ser necessários durante a execução dos
serviços. Nas feiras livres e a feira de orgânicos, também são executados serviços de limpeza pela
equipe da EPPO, as quais ocorrem nos seguintes locais (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021):









Praça Almeida Júnior – Centro;
Praça da Saudade – Vila São Francisco;
Graciano Geribelo – Santa Tereza;
Av. Brasil – Parque Industrial;
Av. Paz Universal – Cidade Nova;
Rua Santa Cruz (Mercado Municipal) – Centro;
Rua Antônio de Ribeiro Camargo Penteado – Jardim Aeroporto; e
Rua Rubens Colin – Vila Martins.

Além da varrição manual, há também a mecanizada, que é feita com a máquina varredora Green
Machine, que necessita de apenas um varredor e um operador. Segundo o PMGIRS (ITU, 2019), a
varrição mecanizada ocorre em cerca de 1.000 km de vias.
As áreas para execução dos serviços de varrição são divididas por setor. Ao todo, são 62 setores de
varrição, sendo que 50 deles pertencem ao Centro Comercial e Histórico e 12 à Cidade Nova, com a
seguinte frequência (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).:





13 setores possuem varrição diária;
Cinco setores possuem varrição três vezes por semana;
16 setores possuem varrição duas vezes por semana; e
28 setores possuem varrição uma vez por semana
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Já os serviços complementares de limpeza urbana contam com nove equipes, sendo que sete atuam
no Centro Comercial e Histórico e duas em Pirapitingui. Cada equipe é formada por dez
colaboradores, podendo ser motoristas, operadores de roçadeira costal, bueristas, jardineiros e
ajudantes gerais. Todas as operações são fiscalizadas.

Destinação Final - Aterros
Os aterros sanitários são considerados o destino ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
Atualmente, existem quatro localidades distintas para disposição dos resíduos sólidos no município
de Itu, sendo que o direcionamento depende de suas características:





Aterro Sanitário Pinheirinho (materiais não recicláveis e rejeitos) – a ser substituído pela Central
de Tratamento de resíduos (CTR);
COMAREI (materiais recicláveis);
Aterro do Bom Retiro (Área de Transbordo e Triagem - ATT); e
Aterro de Inertes – interno a ATT.

O Quadro 7.1.3.1-3 apresenta as principais informações de cada um destes locais e o Mapa
Saneamento Básico - RS espacializa estas localizações.
Quadro 7.1.3.1-3: Características dos aterros sanitários existentes em Itu
Aterro

Características






Aterro sanitário Pinheirinho
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Operado pela empresa EPPO, está localizado na Estrada Municipal Itu-040,
situando-se dentro da bacia do Córrego Braiaiá
Recebe resíduos apenas de Itu
Há previsão de encerramento das atividades deste aterro em 2022, por
conta da implantação da CTR (Central de Tratamento de Resíduos) no
município
Não há triagem de resíduos. Assim que o caminhão chega, é pesado e, logo
em seguida, os resíduos vão para compactação
Utiliza os seguintes equipamentos para execução dos serviços:
o Dois tratores de esteira
o Uma retroescavadeira
o Dois caminhões basculantes
o Um caminhão pipa
Recebe entre 13 e 15 caminhões por dia, com expectativa de recebimento
de 150 toneladas de resíduos por dia
Periodicamente é realizado o monitoramento geotécnico, o
monitoramento e a queima de gases e o monitoramento do chorume
Existem quatro lagoas de chorume neste aterro: duas ao norte e duas ao
sul do aterro, sendo que todo chorume captado é enviado para o
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Aterro

Características
município de Salto, para a Companhia Nacional de Saneamento
(CONASA/SANETRAT), que é uma unidade de tratamento especializada





Aterro do Bom Retiro (Área
de Transbordo e Triagem) e
Aterro de Inertes (interno
ao ATT)










Localizada na Avenida Sete Quedas, s/n°, no bairro Vila Progresso, em uma
área degradada onde havia exploração de argila
Recebe, reutiliza, recicla ou destina adequadamente o RCC (Resíduos da
Construção Civil) proveniente de grandes geradores e dos PEVs, sem limite
de recepção
Funciona há sete anos e mesmo que ainda apresente mais alguns anos de
vida, a Prefeitura quer encerrar o funcionamento do aterro o quanto
antes, por conta da implantação da CTR, já em fase de LI
Conta com área de deposição de resíduos das Classes A, B e volumosos
Recebe apenas resíduos gerados pelos munícipes ou empresas situadas no
município
Atende aproximadamente 100 caminhões por dia
Na chegada de veículos para descarga, realiza-se o procedimento de
identificação do motorista, do veículo, bem como origem, tipo e
quantidade de material. A carga é inspecionada em conformidade com o
tíquete de pagamento e só entra material inerte
Recebe basicamente resíduo vegetal, que são triturados e utilizados em
viveiros e compostagem pela SMA, e resíduos volumosos (sofá, armários e
entulhos)
Não há balança rodoviária para aferição de pesagem




Realiza a separação do material reciclável
Tem dois centros de triagem: à Rua Astro Sintra, 80 – Jd. São Judas e à Rua
Liogina Lopes da Silva, 51 – Jd. Europa
 Para o desenvolvimento do trabalho pelos cooperados, possui uma esteira
e duas prensas: uma para papelão e outra para isopor (que geram os
fardos de materiais recicláveis), além de uma balança rodoviária para
controle de volume de resíduos dos caminhões
 Material passa por pré-triagem quando chega na cooperativa
 Por mês, são comercializados aproximadamente 80 toneladas de papelão e
COMAREI
isopor, em fardos de aproximadamente 320 kg cada
 Após a pré-triagem ocorre a separação dos materiais, que são depositados
nas “bags” referentes a cada tipo de material coletado
 O rejeito dos materiais recebidos pela COMAREI é encaminhado para o
aterro sanitário Pinheirinho
 A EPPO é responsável por coletar o rejeito, uma vez ao dia, e encaminhar a
destinação final
 O percentual do material recebido pela COMAREI que é destinado ao
aterro é de aproximadamente 15%, o que demostra um bom desempenho
da Cooperativa no processo de separação/recuperação dos materiais
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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7.1.3.2.

Resíduos de Serviços da Saúde – RSS

A responsabilidade do gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) cabe aos responsáveis
legais pelo estabelecimento gerador, conforme a Resolução CONAMA n° 358/2005. Desta forma, o
serviço oferecido de coleta e transporte dos resíduos de saúde pela Prefeitura atende somente os
postos de saúde públicos municipais. As unidades particulares são responsáveis pela coleta e
destinação de seus resíduos. Os resíduos comuns são coletados toda semana, pela própria EPPO, e os
resíduos tóxicos uma vez por semana, pela empresa EPPOlix.
Devido à periculosidade de contaminação, a coleta de RSS deve ser diferenciada. No município de
Itu, a coleta é efetuada por guarnição de um motorista, um coletor e um caminhão (Volkswagen 9150) com capacidade de 6 m³, sem compactação. O profissional responsável pela coleta utiliza os EPI
como jaleco e luvas (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).
Segundo a Resolução RDC n° 306/2004 e Conama 358/2006 faz parte do dever dos geradores de RSS
elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS),
estabelecendo as diretrizes de manejo dos mesmos (PMGIRS, 2019). Pela Resolução do CONAMA
358/ 2006, o RSS pode ser classificado em cinco tipos:







Grupo A: RSS com possível presença de agentes biológicos, que promova risco de infecção, como
cultura e estoques de microrganismos, microrganismos vivos ou atenuados, peças anatômicas,
animais mortos e outros.
Grupo B: RSS que contenham substâncias químicas que possam causar risco à saúde pública ou
ao meio ambiente, a depender de suas características físicas, químicas e físico-químicas.
Grupo C: RRS gerado por atividade humana que contenham radionuclídeos superiores aos limites
de eliminação especificados pela NuclearCNEN.
Grupo D: RSS que não ofereçam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio
ambiente, equiparados a RDO.
Grupo E: RSS perfurocortantes ou escarificantes, como, lâminas de bisturi ou laboratório e
outros.

Os RSS dos grupos “A” e “E” gerados pelas unidades de saúde no município de Itu, são encaminhados
para outro município, que é Santana do Parnaíba/SP, para tratamento de autoclavagem com prétrituração, destinado pela EPPOlix. Pertencente à empresa EPPO, a EPPOlix é especializada em coleta,
transporte e tratamento de RSS (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).
O tratamento respeita as seguintes etapas: carregamento; trituração; esterilização; resfriamento e
drenagem dos líquidos condensados. Ao passar por todas essas fases, quando os resíduos estiverem
descaracterizados e esterilizados, os mesmos são encaminhados a um aterro específico para RSS,
Aterro Classe II, sem riscos para saúde e para o meio ambiente.
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O município de Itu faz parte do Programa Descarte Consciente, que atua na coleta de medicamentos
vencidos. O Programa é gerido pela Brasil Health Service (BHS), mas com responsabilidade
compartilhada entre as empresas da cadeia produtiva. Em Itu há vinte pontos de coleta que estão
identificados no Quadro 7.1.3.2-1.
Quadro 7.1.3.2-1: Pontos de descarte consciente de medicamentos em Itu
Nome da UBS

Endereço

1

UBS “Dr. Carlos Vasconcelos Prado"

Rua Naoir Leite Gomes, 330

2

UBS “José Maria Vicente”

Rua Fiovo de Bernardini

3

UBS “Maria Cecília Meneghini”

Av. Dr. Ulisses de Moraes, s/nº

4

UBS “Dr. Alcides Rodrigues”

Rua Jasmim, 59

5

UBS “Tristão Bauer”

Av. Fco. Ernesto Fávero, s/nº

6

UBS “Agostinho Netto”

Rua Monsenhor Ezequias Galvão, 485

7

UBS “Dr. Sebastião de Moraes”

Rua Antônio Faustino Filho, 82

8

UBS “Dr. Cid Ferraz do Amaral”

Rua Belo Horizonte, 415

9

UBS “Maria de Lourdes Pinheiro Passos"(Esta em reforma
foi para Grupo da Melhor Idade)

Rua Claudio Fonseca,338

10

UBS “Dr. Alberto Sabin”

Rua Luis Bruni, s/nº

11

UBS “Frei Pascácio Hettler”

Rua Osasco, s/nº

12

UBS “Dr. Emílio Chierighini”

Av. Sol., s/nº

13

UBS “Dr. Cláudio Fruet”

Rua Alberto Luz Cardoso,159

14

UBS “Cabo Santo”

Rua Prof. Alfredo Gomes, 11

15

UBS “Dr. Hélio Chierighini”

Rua Armênia, s/nº

16

A.M.I. Maria Helena Correa Pompeu

Rua José de Paula leite Barros,136

17

Pronto Atendimento Municipal “Felip Nagib Chebel”

Rua Monsenhor Ezequias Galvão, s/nº

18

Pronto Atendimento Municipal II “Mário Moraes
Bourguignon”

Itagiba Vilaça, s/nº

19

Ambulatório de Saúde Mental Adulto “Dr. João Fausto
Bartolomeu Pompeu Nardy”

Pça. Conde de Parnaíba, 44

20

Farmácia de Alto Custo

Av. Itu 400 anos, 111

Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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7.1.3.3.

Resíduos da Construção Civil – RCC e Resíduos Volumosos – RV

São definidos como resíduos sólidos da construção civil, aqueles provenientes de construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da
escavação de terrenos, segundo a Resolução CONAMA n° 307/2002. Ainda segundo esta resolução, o
gerador é responsável pela destinação final dos resíduos da construção civil. Em Itu, a Prefeitura
executa a coleta de RCC de modo usual.
Na esfera municipal, destacam-se duas leis que abrangem a gestão de RCC no município:



Lei Municipal nº 1.585, de 2013, referente ao Plano Integrado de Gestão de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos; e
Decreto Municipal nº 2.603/2016, que trata da exigência do projeto de gerenciamento de RCC
para que o alvará da construção de grandes empreendimentos seja liberado (ou de
empreendimentos que geram grandes volumes de RCC). Cumpre mencionar que a aprovação de
projetos está diretamente ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e à Secretaria
Municipal de Obras.

Para fazer o descarte deste tipo de material, o município conta com algumas opções. São elas:




Ecopontos, que recebem o RCC quando pouco volumoso (permitem o recebimento de até
1m³/hab./dia);
Aterro de inertes, quando o volume de RCC for grande (também recebe os resíduos vegetais); e
Empresas de “disk entulho”.

Nos Ecopontos é permitido o descarte de resíduos da construção civil, eletroeletrônicos, móveis
velhos, podas de jardim, eletrodomésticos, madeiras e recicláveis, não sendo permitidos o descarte
de:







Grandes volumes advindos de chácaras e condomínios;
Materiais hospitalares;
Resíduos industriais;
Graxas e óleos;
Lâmpadas fluorescentes; e
Lixo doméstico.

Os materiais permitidos são depositados em um dos cinco contêineres individualizados (com
capacidade de 4,5m³ cada) existente em cada Ecoponto. O Quadro 7.1.3.3-1 apresenta a relação dos
Ecopontos existentes no município.
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Quadro 7.1.3.3-1: Relação dos Ecopontos existentes em Itu
Ecoponto

Localização

Ecoponto Parque Chico Mendes

Avenida Esperança, 315 – Bairro Cidade Nova

Ecoponto Jd. União

Avenida Ernesto Rodrigues, 80 – Bairro Vila Martins

Ecoponto São Judas

Avenida Antônio Almeida Sampaio, 201 – Bairro São Judas
Tadeu

Ecoponto Jd. Aeroporto

Avenida Abílio Piunti, 300 – Bairro Jd. Aeroporto

Ecoponto Jd. das Rosas

Avenida das Rosas, 1.800 – Bairro Jd. das Rosas

Ecoponto Jd. Santa Rosa

Rua Antenor Faustino, 567 – Bairro Jd. Santa Rosa

Ecoponto Jd. Padre Bento

Avenida Carolina Cardin Piunti, 251 – Bairro Jd. Padre Bento

Ecoponto Parque Almeida Jr

Avenida do Parque, 251 – Jd. Plaza Athenée

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Os Ecopontos funcionam de segunda-feira a sábado, das 08:00 às 17:00 horas. Em relação aos
materiais recicláveis coletados nestes locais, é de responsabilidade dos cooperados irem a cada um
deles e coletarem o que estiver disponível.
Apesar de ter um sistema de descarte de RCC bem estruturado, o descarte irregular destes materiais
ainda ocorre com frequência em terrenos baldios, indicando a necessidade de ações no âmbito da
fiscalização e também de conscientização da população.

7.1.3.4.

Outros resíduos

Nesta seção estão reunidos os demais tipos de resíduos contemplados pela PNRS, mas que não
possuem informações suficientes por parte da Prefeitura, já que por lei, grande parte deles são de
responsabilidade do gerador, incluindo o transporte e destinação final. Sendo assim, o Quadro
7.1.3.4-1 apresenta a relação de cada um destes “outros resíduos”, bem como suas principais
características.
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Quadro 7.1.3.4-1: Relação dos demais tipos de resíduos produzidos em Itu
Tipo

Características



Resíduos dos serviços públicos de
saneamento básico








Resíduos industriais (RI)






Resíduos agrossilvopastoris
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São definidos, segundo a Lei Federal nº 11.445/2007, como àqueles
gerados a partir de operações de Estações de Tratamento de Água
(ETA), Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e manutenção do
sistema de drenagem urbana pluvial
Em Itu, os serviços de abastecimento de água e coleta de
esgotamento sanitário é de responsabilidade da CIS – Companhia
Ituana de Abastecimento
Para o serviço de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, os
resíduos oriundos provêm de atividades de desassoreamento e
dragagem das unidades que compõem tal sistema, sendo a limpeza
e o desentupimento do sistema, realizados pela EPPO
A destinação final dos resíduos são os aterros municipais de Itu –
aterro de inertes, no caso de resíduos vegetais, e aterro sanitário, os
demais resíduos
São gerados a partir dos processos e operações existentes nas
indústrias, diferenciando-se de acordo com a atividade
desenvolvida, mas mantendo-se fixa características homogêneas
O transporte e destinação final dos resíduos industriais do município
de Itu são de responsabilidade do próprio gerador, conforme Lei
Federal nº 12.305/2010
Fica sob responsabilidade da Prefeitura gerenciar a produção de RSI
e sua destinação final. Isto porque, tais resíduos podem contaminar
corpos hídricos e solos, trazendo custos sociais e ambientais para a
população ituana
São definidos pela PNRS (Lei nº 12.305/2010) como àqueles gerados
nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluindo os insumos
utilizados nessas atividades. Normalmente, tais resíduos são gerados
na zona rural dos municípios
Os resíduos agrossilvopastoris do tipo inorgânicos podem conter
embalagens de agrotóxicos, potencialmente poluidoras devido a
possível presença de alíquotas mínimas de produto. Desse modo, é
importante salientar que essa tipologia deverá seguir a
implementação da logística reversa, sob responsabilidade do
agricultor retornar as embalagens às empresas fabricantes do
produto
No município de Itu existem registros de pecuárias de leite e de
corte, extração vegetal e silvicultura, e destaca-se o cultivo de milho
e de cana de açúcar. As etapas de gerenciamento deste tipo de
resíduo (acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e
disposição final) são de responsabilidade do produtor, sendo que a
Prefeitura não possui nenhum controle de tal atividade
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Tipo

Características


Resíduos de serviços de
transportes







Resíduos de mineração








Logística Reversa
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São oriundos de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários, ferroviários e passagens de fronteira, sendo a
responsabilidade do gerador a adequada gestão dos resíduos, bem
como a elaboração do PGRS próprio
O município de Itu possui apenas uma rodoviária, que serve como
ponto de parada de passageiros, sem a existência de nenhum tipo
de limpeza ou descarte de materiais recolhidos dentro dos veículos
de viagem feito de forma específica
São oriundos das atividades de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios, classificados de acordo com a Lei
Federal nº 12.305/2010. Cabe a Agência Nacional de Mineração
(ANM) a responsabilidade de autorizar e fiscalizar a exploração
mineral
Indústrias que realizam atividades mineradoras também estão
sujeitas à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos (PGRS) de mineração, bem como implantar e operacionalizar
o mesmo, cabendo à Prefeitura a fiscalização das ações
mencionadas
Em reunião com a SMMA (2021), citou-se um caso específico de
contaminação do solo devido à disposição inadequada de resíduo
radioativo no Sítio de São Bento, no bairro do Botuxim, em Itu
A SMMA não forneceu nenhum plano referente ao gerenciamento
da área contaminada. Contudo, a Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) realizou visita técnica, 2016, para averiguar proteção
física
Cumpre destacar que local está cercado e isolado
É o instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao
setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada
A PNRS estabelece a responsabilidade compartilhada pelos resíduos
entre geradores, poder público, fabricantes e importadores dos
seguintes tipos de resíduos:
o Agrotóxicos: seus resíduos e embalagens, assim como
outros produtos cuja embalagem, após o uso constitua
resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento
de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento,
em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do SNVS e do
Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária
(SUASA), ou em normas técnicas;
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Tipo

Características
o
o

Pilhas e baterias;
Pneus: classificados pela NBR 10.004/2004 como Classe II
A – não perigosos, não inertes, por apresentarem teores
de metais (zinco e manganês);
o Óleos lubrificantes: seus resíduos e embalagens:
classificados como Classe I – Perigosos, pela NBR
10.004/2004;
o Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e
de luz mista: classificadas como Classe I – Perigosos, pela
NBR 10.004/2004, por conter mercúrio, que pode ser
liberado no meio ambiente quando há quebra, queima
ou disposição delas no solo;
o Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
Fonte: Consórcio Planos 27 UGRHI10-CM, 2021. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Em relação à Logística Reversa, a SMMA indicou que o município está bem estruturado para receber
os materiais sujeitos a este sistema, através da entrega voluntária em alguns pontos do município.
No site da Prefeitura da Estância Turística de Itu é possível encontrar informações para o seu
descarte correto, como mostra o Quadro 7.1.3.4-2.
Quadro 7.1.3.4-2: Destinação de resíduos especiais em Itu
Material

Como fazer

Contato

Pilhas e Baterias

Ponto de coleta: Prefeitura, Walmart, Pão de Açúcar,
Extra, Unimed, Banco Santander e Coleta Seletiva
COMAREI

COMAREI: (11) 2429-6793

Lâmpadas

Encaminhar para a EPPO Ambiental, na Rodovia
Marechal Rondon, em frente ao condomínio Vila Real,
devolver no local que comprou (comércio ou fábrica).

EPPO Ambiental: (11) 4023-2720

Óleo de cozinha

Entregar em garrafas pet ou similar para: COMAREI ou
ONG João de Barro

COMAREI: (11) 2429-6793

Lixo eletrônico

Devem ser entregues à coleta seletiva da COMAREI ou
ECOPONTOS

COMAREI: (11) 2429-6793
ECOPONTOS: (11) 4025-1412

Óleos e
Lubrificantes

Postos de combustíveis são obrigados a receber seu
óleo e embalagens

Sem informação

Levar na Secretaria de Serviços Urbanos Praça Gaspar
Ricardo s/n
Nunca deve ser armazenado em casa.
Pneus

As revendedoras são obrigadas a ficar com a sua
carcaça.

SEMSUR: (11) 4023-1998

Já as borracharias destinam para a SEMSUR, que
encaminha os mesmo para logística reversa em
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Material

Como fazer

Contato

parceria com Reciclanip
Levar até uma Unidade Básica de Saúde – posto de
saúde mais próximo de sua residência.
Lixo Hospitalar

Deve ser coletado pelo serviço diferenciado da EPPO
Ambiental, que o encaminha para uma empresa
especializada.

Móveis antigos

Entulho de
Construção

Móveis de Plástico e Metal poderá ser doado para
COMAREI. Em boas condições devem ser doados para
entidades assistenciais. Más Condições – Ecopontos
Grandes Volumes: contratar uma empresa de
caçamba cadastrada na Prefeitura para fazer o
descarte do entulho ou levar particularmente ao
Aterro de Inertes.
Obs: Pessoa física não paga taxa de disposição no
aterro.
Pequenos volumes: depositar nos Ecopontos

EPPO Ambiental: (11) 4023-2720

COMAREI: (11) 2429-6793 EPPO
Ambiental: (11) 4023-2720
Aterro de Inertes – Av. Sete
Quedas, próximo a Mangotex (11) 4013-3969 Secretaria de
Meio Ambiente 4886-9608.
Pagamento de taxa para o aterro
de inertes no Departamento
Tesouraria – 2º andar –
Prefeitura Municipal

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Outra questão ainda referente à logística reversa, é que a Cooperativa auxilia as indústrias situadas
no município a alcançar o quantitativo exigido nos termos de compromisso de materiais que devem
retornar à indústria produtora. As indústrias geradoras que possuem essa relação com a COMAREI
são de setores diferentes, destacando-se o setor alimentício, de cosmético e de bebidas, e para a
execução das atividades, por parte da COMAREI, elas contribuem com recursos financeiros.

7.1.4.

Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais

O estudo da drenagem urbana e manejo de águas pluviais é de suma importância para se identificar
as sub-bacias hidrográficas mais propensas à eventos de enchentes e alagamentos, assim como para
apontar o seu potencial de adensamento e de expansão urbana.
No estado de São Paulo, os serviços de gestão de drenagem urbana e manejo das águas pluviais
(DMAPU) são conduzidos pelas prefeituras municipais e, na esfera estadual, mediante atuação do
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). No âmbito da gestão municipal, a Secretaria
Municipal de Obras é a responsável pela drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do
município de Itu.
O Plano Diretor da Estância Turística de Itu, disposto na Lei Complementar nº 770/2006, indica
algumas ações que devem ser tomadas para a manutenção do sistema de drenagem municipal:
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Caberá ao Executivo elaborar, a partir das diretrizes fixadas nesta lei, um Plano Diretor de
Drenagem (macro e micro drenagem) tanto para as áreas urbanas quanto rural, que defina
prioridades e oriente o programa de investimentos no setor, no prazo máximo de 02 (dois) anos
após a promulgação do presente Plano;
Complementar a rede coletora de águas pluviais e do sistema de drenagem, nas áreas
urbanizadas;
Disciplinar a ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias do Município, preservando a
vegetação existente e visando a sua recuperação;
Equacionar a drenagem e a absorção de águas pluviais, combinando elementos naturais e
construídos;
Implantar medidas não-estruturais de prevenção de inundações, tais como controle de erosão,
especialmente em movimentos de terra, controle de transporte e deposição de entulho e lixo,
combate ao desmatamento, assentamentos clandestinos e a outros tipos de invasões, nas áreas
com interesse para drenagem;
Implementar fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas e fundos de vale;
Interromper o processo de impermeabilização do solo, substituindo-o por programa para deter
excesso de impermeabilização do solo;
Preservar e recuperar as faixas sanitárias, várzeas e fundos de vale, com interesse para drenagem
e implementar fiscalização do uso do solo;

Até o momento, apesar da indicação do Plano Diretor de 2006, Itu não conta com Plano Diretor de
Drenagem Urbana. Portanto, as avaliações apresentadas nessa seção foram extraídas do PMISB
(2013) e no PMGIRS (2019).
Cumpre mencionar, a ausência de um planejamento específico para a gestão do manejo de águas
pluviais resulta na implementação de medidas isoladas, sem considerar a importância da visão
sistêmica deste eixo do saneamento básico, tanto em suas soluções próprias quanto às relacionadas
aos demais eixos (água, esgoto e limpeza urbana e resíduos sólidos).

7.1.4.1.

Macrodrenagem

Os elementos de macrodrenagem funcionam como principais condutores da vazão de uma bacia,
recebendo as contribuições do sistema de microdrenagem e lançando no corpo receptor final. Esta
corresponde à rede de maior porte, que recebe as águas já concentradas.
A gestão da macrodrenagem é feita a partir das bacias de drenagem, que são definidas como a área
de um sistema de escoamento de águas superficiais, originadas de nascentes e de chuva, ocupada
por um rio e seus tributários e limitada pelo interflúvio que divide uma bacia das bacias vizinhas.
Assim sendo, a drenagem é influenciada por fatores climatológicos e geológicos, ocasionando
variações nos padrões.
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O território municipal é cortado por cursos d’água de variados portes, que compõem a rede de
macrodrenagem. É banhado pelo Rio Tietê e possui alguns outros rios e córregos no seu sistema de
drenagem natural, como é o caso do Ribeirão Píraí (afluente do Rio Jundiaí) e dos córregos Itaim
Guaçu, Braiaiá, Piratinguí, Santo Antônio, São José e do Taboão. Até o momento Itu não conta com
cadastro do sistema de águas pluviais, o que dificulta o seu processo de monitoramento e
manutenção (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).

7.1.4.2.

Microdrenagem

A microdrenagem urbana é constituída por um sistema de condutos em nível de loteamento ou de
rede primária e tem a função de captação de águas de chuvas escoadas superficialmente nas áreas
urbanizadas (telhados, lotes, ruas, praças). Os elementos da rede de microdrenagem são as
pavimentações das ruas, sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e canais de pequenas
dimensões.
O sistema de drenagem em Itu é do tipo “exclusivo para drenagem”, ou seja, separador absoluto. No
entanto, isso não se reflete necessariamente em uma maior proteção ambiental, uma vez que se o
escoamento for lançado diretamente no corpo receptor, sem um prévio tratamento, poderá
acarretar maiores danos ao ecossistema local do que um sistema unitário bem projetado.
Segundo dados do SNIS (2021), para o ano de 2019, a taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio,
na área urbana, era de 93,5% (referente a 956,64 km), e a taxa de cobertura de vias públicas com
redes ou canais pluviais subterrâneos na área urbana é de apenas 12%, o que se refere a um total de
122,39 km. Ainda no mesmo ano, o município contava com 5.130 dispositivos de captação de águas
pluviais, que representa uma densidade de 31 unidades/km² (calculado pelo quantitativo de
dispositivos de captação dividido pela área urbana do município). Além destes, também foram
contabilizados 1.950 poços de visita (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).
Em Itu, ao todo, existem 326 km de água naturais perenes no município, sendo que 10 km são de
cursos d’água perenes canalizados abertos e 3,57 km canalizados fechados. Quanto aos Parques
Lineares (intervenções urbanísticas, construídas ao longo dos cursos de água que tem como objetivo
a recuperação da consciência do sítio natural para os cidadãos, ampliando áreas verdes), a extensão
total ao longo dos cursos d’água naturais perenes é de 25,18 km. Foram identificados quatro Parques
Lineares em Itu (detalhados no Item 3.5.2):





Estrada Parque Rio Tietê: com 549.600 m²;
Parque Ecológico Chico Mendes: com 242.000 m²;
Parque Ecológico Taboão: com 208.200 m²; e
Parque Linear do Brochado: com 270.000 m².
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Quanto às bacias de detenção, foram identificados o Reservatório de Detenção Jardim Felicidade e o
Reservatório de Detenção Vila Gatti, tendo 20.511 m³ e 32.085 m³ de capacidade, respectivamente.
Para além destas informações não foram encontradas descrições do sistema de microdrenagem ou
cadastro dessas estruturas.
Cumpre mencionar que este tema foi tratado com maior profundidade no Capítulo 2 deste relatório.

7.1.4.3.

Áreas de Risco

O município de Itu é classificado como crítico quanto à suscetibilidade à erosão ou inundação,
segundo o Programa de Prevenção de Desastres Naturais do Governo Federal, o qual entende como
municípios críticos áreas de “alto” ou “muito alto” risco a movimentos de massas e, como
consequência, a eventos hidrológicos críticos de enxurrada, inundação, enchente ou alagamento.
Segundo o SNIS (2021), o município conta com cadastro de demarcação de marcas históricas de
inundações e mapeamento integral de áreas de risco de inundação, considerando tempo de
recorrência de 100 anos. Em 2019 foram mapeados 19 domicílios em áreas de risco de inundação.
O CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) também informa que 11,6 km² do território
são classificados como “alta probabilidade de inundações”, o que representa 1,8% da área do
município de Itu. O percentual do território classificado com baixa ou média probabilidade de
inundação representam juntos, 9,8 km² (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021).
Ainda segundo este levantamento, a porção leste do município apresenta alta e média probabilidade
de movimento de massa, segundo mapeamento do CPRM. As áreas classificadas como alta
probabilidade representam 19,3 k m² do território, cerca de 3% de sua área; já as áreas classificadas
como de média probabilidade representam 75,1 k m², aproximadamente 11,7% do território e, por
fim, o restante apresenta baixa probabilidade de movimento de massa e representa 549,2 km²,
85,3% do município. Além disso, as atividades de extração mineral que ocorrem no município, por
vezes utilizam-se de técnicas inadequadas, o que pode intensificar o processo erosivo e carregar
partículas de solo para os cursos d’água, resultando em assoreamento (CONSÓRCIO PLANOS 27,
2021).
Segundo o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Município de Itu, no que diz respeito
aos pontos de criticidade da macrodrenagem a inundações, foram identificados os seguintes locais:




Rua Bartolomeu Tadei, Centro – Extravasamento do Córrego do Brochado: Qmáx. = 69,02 m³/s;
Avenida Goiás, esquina com a Rua Edgard Mendes (Bairro Brasil): Qmáx. = 11,39 m³/s;
Rua Tenente Olavo de Assis, Bairro São Luis – Extravasamento do Córrego Taboão: Qmáx.= 23,84
m³/s;
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Alameda das Figueiras, Jardim Paraíso II – Extravasamento do Córrego Pirapitinguí, próximo ao
desemboque no Rio Tietê: Qmáx. = 1.337,54 m³/s;
Rua Princesa Daiana, Bairro Portal do Éden: Qmáx. = 20,45 m³/s;
Avenida Galileu Bicudo: Qmáx. = 6,01 m³/s;
Avenida Hermógenes Brenha Ribeiro: Qmáx. = 84,37 m³/s; e
Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes: 179,74 m³/s.

Cabe mencionar que há construções em área inadequada no Condomínio Paraiso II, devido à
proximidade com o córrego – o rio Pirapitingui, que atravessa o condomínio. Esse córrego já vem
sendo desassoreado, mas ainda assim ocorrem eventos de inundação no local.
De acordo com a Secretaria de Obras (CONSÓRCIO PLANOS 27, 2021), na Marginal Octaviano Pereira
Mendes existem três “pontos de estrangulamento”, onde após momento de chuva muito forte e/ou
prolongada, o canal enche e causa inundações na via, ultrapassando a cota da ponte. No trecho que
corta o município este rio é canalizado.
Já na Avenida Victório Bombana, há um córrego que deságua no Rio Tietê, que também foi
identificado como ponto crítico. Para este córrego já há investimentos sendo mobilizados para a
resolução/mitigação das enchentes na região com a construção de um dique. Tal solução foi
apontada como menos onerosa do que desapropriação das casas da região.
Por fim, apesar da área urbana de Itu possuir sistema de drenagem, após um período de chuva
surgem pontos de acúmulo de água nas vias, indicando a necessidade de se investir neste sistema de
drenagem urbana para amenizar estes problemas no município.

7.2.

Mobilidade urbana

A caracterização dos componentes do sistema de mobilidade urbana presentes em Itu englobará:







Aspectos institucionais e legais, que definem as responsabilidades e diretrizes sobre a temática;
Caracterização do sistema viário municipal e urbano;
Ferrovia;
Transporte individual motorizado;
Transporte público coletivo; e
Transporte ativo, composto pelo sistema de transporte a pé e cicloviário.

A análise se baseou nos seguintes documentos:



Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Itu, Decreto nº 2937/2018 (PlanMob);
Normas complementares ao Plano Diretor Participativo de Itu, dispõe sobre o Parcelamento,
Disciplina o Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo do município da Estância Turística de Itu,
Lei Complementar nº28/2017, alterada pela Lei Complementar nº 42/2020;
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Relatório Técnico Final de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Itu, 2016;
Plano Diretor de Trânsito de Itu, 2013;
Plano Diretor Participativo de Itu, Lei Complementar nº 770/2006 (PDP);
Dados fornecidos pela equipe técnica do Departamento de Trânsito e Transportes de Itu;
Visitas de campo, realizadas no mês de março de 2022.

7.2.1.

Aspectos institucionais e legais

Em Itu, até a aprovação do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, em 2018, o PDP 2006 e a LC nº
28/2017 (e sua redação original de 2010), se constituíam como os principais instrumentos que
tratavam das questões de mobilidade e do sistema viário municipal. Adicionalmente, o município
conta com o Plano Diretor de Trânsito, criado em 2013, que traz informações sobre alterações viárias
possíveis para a melhoria da fluidez do sistema como um todo.
O PDP de 2006, em seu Capítulo II – Do Sistema Viário, do Transporte e da Mobilidade, aborda os
objetivos e diretrizes a serem alcançados e implementados no município, a fim de estruturar a
política de transporte e mobilidade urbana de Itu. Este capítulo evidencia a necessidade de realizar
melhorias no sistema viário e de transportes do município, com vistas a promover a integração das
diversas áreas da localidade e melhorar a mobilidade da população pelo território. Ainda assim, não
passa do campo das diretrizes, sem detalhamentos nem indicações de temas como o
dimensionamento ou a hierarquização viária.
Já a Lei Complementar nº 28/2017, que trata do parcelamento, disciplina o ordenamento do uso e
ocupação do solo em Itu, aborda questões relacionadas ao sistema viário, visando assegurar a fluidez
e o desempenho do sistema de circulação e promover a articulação entre o sistema viário
estruturado e a ocupação territorial. No seu Capítulo III – Requisitos Urbanísticos, Seção III – Sistema
Viário, nos artigos 158 a 170 (com alterações dadas pela LC nº 42/2020), são abordados os aspectos
que se referem à abertura de novas vias pelos loteamentos em aprovação e sua articulação com o
viário já existente, definindo a categorização das vias bem como seu dimensionamento, a saber:


Art. 162: as vias de circulação com as respectivas faixas de domínio deverão enquadrar-se numa
das seguintes categorias:
o Vias de trânsito rápido: mínimo de 35,00m (trinta e cinco metros) de largura;
o Vias principais: mínimo de 25,00m (vinte e cinco metros) de largura;
o Vias coletoras: mínimo de 17,00m (dezessete metros) de largura;
o Vias vicinais: mínimo de 15,00m (quinze metros) de largura ao longo de rodovias, ferrovias
e linhas de alta tensão;
o Vias locais: mínimo de 14,00m (quatorze metros) de largura;
o Vielas sanitárias ou passagem de uso exclusivo de pedestres: 4,00m (quatro metros).
(Redação dada pela Lei Complementar nº 42/2020)
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Ainda que a LC nº 28/2017 defina as categorias viárias e seus dimensionamentos, esta norma não
apresenta um mapa que especialize a hierarquização viária. No entanto, as vias principais de Itu são
utilizadas para o enquadramento da Zona do Corredor Comercial (ZCC). Esta zona subdivide-se em
seis (ZCC 1 a ZCC 6), as quais são destinadas a implantação de comércio, serviços, instituições e
indústrias, estimulando e fortalecendo as centralidades de bairro do município.
Em relação ao trânsito, o Plano Diretor de Trânsito (2013) apontou algumas diretrizes para a
melhoria da fluidez e circulação como um todo nas vias do município, as quais mais tarde vieram a
ser incorporadas no PlanMob de Itu, de 2018. São elas:











Reconfigurações geométricas de entroncamentos;
Implementação de rotatórias para organização dos fluxos veiculares;
Criação de faixas exclusivas para o transporte coletivo;
Adequações geométricas das vias;
Viários complementares para articulação de ruas;
Prolongamento de vias;
Implementação do Anel Viário Interno e do Anel Viário Externo;
Implantação de passarelas para passagem de pedestres;
Projetos de circulação de tráfego geral e de transporte coletivo; e
Criação de corredores de tráfego.

Com a aprovação do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Itu em 2018, foram estabelecidas as
propostas para a definição, o ordenamento e o desenvolvimento do sistema de mobilidade do
Município de Itu, visando à organização institucional, aos pedestres, aos ciclistas, ao transporte
público e ao sistema viário e de circulação além de indicações para a futura sinergia entre este plano
e o Plano Diretor Municipal, que em sua revisão, deverá incorporar o conteúdo do PlanMob no
direcionamento das ações de desenvolvimento urbano e das políticas de mobilidade. Dentre as
fragilidades apontadas, destaca-se a falta de definição dos componentes que compõem a malha
municipal, principalmente em relação à classificação e hierarquização das vias, que necessita de
regulamentação.
Nesse sentido, em busca desta sinergia, o Capítulo VI, traz direcionamentos para a revisão do PDP de
Itu e das leis municipais correlatas, a saber:



As avaliações, revisões e atualizações do PlanMob Itu ocorrerão em prazo não superior a 10 (dez)
anos, de modo que esta deverá ocorrer em complementaridade à revisão do PDPI;
A revisão do PDP deverá considerar o conteúdo do PlanMob Itu, de forma a direcionar as ações
de desenvolvimento urbano em consideração às políticas de mobilidade apresentadas, dentre
elas:
o Conter a expansão da mancha urbana, de forma a possibilitar configuração urbana mais
densa e mais compacta;
o Incentivar uso misto, fachadas ativas e fruição pública, em troca de potencial construtivo;
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o





Induzir adensamento dos eixos dotados de transporte coletivo, por meio de definições no
zoneamento.
A revisão do PDP deve contemplar as ações indicadas no PlanMob Itu, sobretudo referentes à
hierarquia viária, às medidas para manutenção da capacidade viária e de incentivo à migração
dos usuários dos modos motorizados individuais para os modos não ativos e coletivos;
Em conformidade com o inciso 3º do artigo 24 da Política Nacional de Mobilidade Urbana
(PNMU), o PlanMob Itu deverá ser incorporado ao plano diretor municipal, existente ou em
elaboração.

Além disso, o PlanMob estabeleceu o Zoneamento de Mobilidade para o município, sendo um
instrumento referencial para as tomadas de decisão e implementação das medidas contidas no
Plano, já que organiza territorialmente o conteúdo propositivo, abrangendo critérios de priorização
modal, de segurança viária, de infraestrutura urbana e demais correlatos, sendo compatível com o
Macrozoneamento Municipal definido pelo PDP – LC nº 770/2006 e com o Zoneamento Municipal –
LC nº 28/2017, conforme indicado no Quadro 7.2.1-1 e na Figura 7.2.1-1.
Quadro 7.2.1-1: Zoneamento de Mobilidade, de acordo com o artigo 35 do Plano Diretor de
Mobilidade Urbana de Itu – Decreto nº 2.937/2018
Zona

Localização

Zona de
Centralidade

Corresponde às centralidades
compostas pela Zona Histórica - ZH,
definida pela Lei de Uso do Solo, e
pela região da Cidade Nova, onde há
maior concentração comercial e de
serviços

Zona Especial de
Tráfego

Corresponde aos eixos que
constituem o Anel Viário Interno e
suas radiais, Rodovia Waldomiro
Corrêa de Camargo (SP-079) e da
Rodovia Dep. Archimedes Lammoglia
(SP-075) e a Macrozona EmpresarialIndustrial, portanto junto as vias
estruturadoras dos deslocamentos
municipais e intermunicipais, assim
como aos principais vetores de
desenvolvimento urbano
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Principais características

a) a adoção de medidas voltadas à máxima
priorização do pedestre em relação aos demais
modais e à melhoria da acessibilidade do
transporte coletivo municipal
b) Implantação de Zona 30 no perímetro
definido pela Zona Histórica - ZH, que possui
como principal característica a oferta de
condições de equidade modal no uso da
infraestrutura viária

a) melhoria das condições de articulação e
organização dos deslocamentos
intermunicipais, com priorização do transporte
coletivo municipal
b) instalação de pontos de ônibus intermodais
capazes de fornecer condições adequadas de
transição e articulação com usuários do
transporte a pé e por bicicleta
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Zona

Zona de Tráfego

Localização

Corresponde às áreas da Macrozona
de Urbanização I (Sede) e da
Macrozona de Urbanização II
(Pirapitingui)

Principais características
a) qualificação do viário estruturador que
apoiam as principais dinâmicas de bairro,
portanto onde estão instalados os
equipamentos urbanos municipais e
importantes corredores comerciais
b) melhorias das condições de segurança viária,
visando a diminuição dos acidentes e demais
propostas para a mitigação dos impactos
gerados pela circulação veicular através da
organização dos sistemas de circulação
a) consolidação da infraestrutura viária, com
adequação das condições de pavimentação e
sinalização

Zona de
Consolidação

Abrange parcialmente a área do
perímetro da Macrozona de
Desenvolvimento Compatível com a
Produção de Água - Mananciais e da
Macrozona de Predominantes
Características Rurais

Zona de Contensão
de Expansão

Corresponde às demais áreas da
Macrozona de Desenvolvimento
Compatível com a Produção de Água
- Mananciais e da Macrozona de
Predominantes Características
Rurais, da Macrozona de
Predominantes Características Rurais
e da Macrozona de Proteção
Ambiental, portanto a área rural do
município

b) melhoria das condições de operação do
transporte público coletivo e de circulação de
pessoas a pé ou de bicicleta
c) na intersecção da Zona de Consolidação com
a Macrozona Empresarial-Industrial ofertar
condições de acessibilidade que atenuem os
conflitos oriundos do conflito entre o
transporte ativo e o motorizado, priorizando a
segurança viária

a) A adoção de diretrizes de contensão da
expansão da mancha urbana e revisão das leis
que ordenam o território para que novos
assentamentos estejam de acordo com as
propostas traçadas pelo PDPI.

Fonte: Decreto nº 2.937/2018. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Figura 7.2.1-1: Zoneamento de Mobilidade

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

Como complemento ao PlanMob de Itu foi elaborado um Plano de Hierarquização Viária, a fim de
organizar o sistema viário municipal, reconhecendo a situação existente e propondo a inclusão de
novas vias nestas categorias, subsidiando a oficialização futura destas categorias, por legislação
específica, como pode ser observado nas Figuras 7.2.1-2 e 7.2.1-3, que tratam da Macrozona da Sede
e da Macrozona de Pirapitingui.
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Figura 7.2.1-2: Proposta para a Hierarquização viária na Macrozona Sede

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.
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Figura 7.2.1-3: Proposta para a Hierarquização viária na Macrozona Pirapitingui

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

De acordo com o Plano Diretor de Mobilidade de Itu, os resultados esperados após sua
implementação, considerando o horizonte de 20 anos, são os seguintes:













Diminuição da dependência do transporte individual e fomento aos modos ativos;
Adequação e ampliação do sistema viário;
Integração geral entre os modais de transporte previstos para o município;
Aumento da capilaridade de transporte coletivo;
Reorganização do sistema viário;
Redefinição e regulamentação da nova hierarquia viária;
Criação de lei que exija a implantação de ciclovias em projetos de avenidas e estradas municipais;
Criação de lei que regulamente os estacionamentos tarifados por áreas, conforme requisitos
apresentados;
Projeção de necessidade de corredores exclusivos para ônibus;
Elaboração e acompanhamento dos Indicadores de Mobilidade Urbana: complementar o Centro
de Monitoramento existente na Sede da GCM, ou criar novo espaço para realização da coleta e
sistematização de dados;
Reforço na sinalização viária;
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Segurança nas travessias com adequação da geometria viária, redução de velocidade, sinalização
e semaforização, através do urbanismo tático;
Gestão dos estacionamentos em vias públicas considerando a limitação das caixas viárias e a
centralidade comercial, cultural e turística no perímetro do Centro Histórico;
Implantação das intervenções para segurança viária e redução de acidentes; e
Melhora na gestão da manutenção da infraestrutura viária, através de melhorias geométricas e
soluções viárias que trarão maior capilaridade e continuidade para os fluxos viários municipais.

A fim de iniciar a implantação de melhorias no sistema viário municipal, em consonância às diretrizes
estabelecidas pelo Plano de Mobilidade, ao longo dos últimos anos o Departamento de Trânsito e
Transportes vem promovendo alterações em algumas vias visando garantir maior fluidez ao trânsito
da cidade, destacando-se em todo o município, a alteração no sentido de circulação de veículos.
O Quadro 7.2.1-2 descreve quais vias passaram por intervenções durante os últimos cinco anos.
Quadro 7.2.1-2: Alterações no sistema viário promovidas pelo Departamento de Trânsito
Local
Portal do
Éden

Vila Martins

Via
Rua Alberto Luz Cardoso

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Professor Célio Figueiredo

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Dr. Lauro de Souza Lima

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Dona Albertina Sartorato

Implantação de sentido único

Rua Zoraide Arvieri Bonini

Implantação de sentido único

Rua Dr. Marcelo Guimarães Leite

Implantação de sentido único

Rua Dr. Nelson de Souza Campos

Implantação de sentido único

Rua Dr. Aníbal Garcia Adjute

Implantação de sentido único

Rua Porto Feliz

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Itapevi

Implantação de sentido único

Rua Votorantim
Bairro
Rua Valinhos
Cidade Nova
Rua Mirassol

Parque
Nossa
Senhora da
Candelária
Jardim
Alberto
Gomes

Tipo da intervenção

Implantação de sentido único em parte da via
Implantação de sentido único em parte da via
Implantação de sentido único em parte da via

Av. da Paz Universal

Implantação de baias de estacionamento no
canteiro

Rua Ignácio Christofoletti

Implantação de sentido único

Rua Sueli Aparecida Costa

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Dr. Graciano Geribello

Implantação de sentido duplo

Rua Dr. Manoel Maria Bueno

Implantação de sentido único em parte da via

Cruzamento da Av. Caetano Ruggieri com
Rua Dr. Graciano Geribello

Implantação de sistema de rotatória

Praça Periscópio

Implantação de sentido único
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Local
Nossa
Senhora
Aparecida

Vila Padre
Bento

Vila Cleto

Presidente
Médici
Vila Lucinda
Parque
Industrial

Vila Nova

Vila Leis

Via

Tipo da intervenção

Rua Jorge Simeira

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Araldo Rodrigues

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Artíbano Fragnani

Implantação de sentido único

Rua Inácio Rodrigues da Silveira

Implantação de sentido único

Rua Alfredo Barbi

Implantação de sentido único

Rua José Maria dos Passos

Implantação de sentido único

Rua Jonas de Barros

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Padre Bento

Implantação de sentido único em parte da via,
em dois trechos

Rua Padre José de Campos Lara

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Padre Antonio P. da Silva

Implantação de sentido único

Rua Maestro João Narciso do Amaral

Implantação de sentido único

Rua José Balduíno do Amaral Gurgel

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Cleto Fanchini

Implantação de sentido único em parte da via

Praça no cruzamento entre Rua Prof. Luís
Miguel Cristofoleti

Implantação de sentido único

Rua Dr. Mário Costa de Oliveira

Implantação de sentido duplo

Rua Antígio Cavechini

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Adayr Guarnieri

Implantação de sentido único

Rua Ten. Duílio Scalise

Implantação de sentido único

Rua Adolpho Rodrigues da Silveira

Implantação de sentido único

Rua Secondo Apendino

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Prof. Celso Gatti Marinho

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Afonso Taunay

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Marcos Aparecido Mariano de Almeida

Implantação de sentido único em parte da via

Rua João Ramalho

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Convenção

Implantação de sentido único em parte da via,
em dois trechos

Rua Vinte e Quatro de Fevereiro

Implantação de sentido único

Avenida Leis

Implantação da Avenida

Rua João Tibiriçá

Implantação de sentido único

Rua Geraldo Ribeiro

Implantação de sentido único em parte da via

Jardim Novo
Cruzamento da Av. Vital Brasil com Rua Tietê
Mundo

Implantação de rotatória

Vila
Rua Antonio Joaquim Leme
Implantação de sentido único em parte da via
Prudente de
Rua João Elói Amaral Sampaio
Implantação de sentido único
Moraes
Fonte: Departamento de Trânsito e Transportes de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Além das obras já realizadas, o Departamento de Trânsito e Transportes prevê a continuidade destas
intervenções no sistema viário a serem realizadas num horizonte futuro. O Quadro 7.2.1-3 traz a
previsão das vias que possivelmente passarão por intervenção.
Quadro 7.2.1-3: Alterações futuras previstas para o sistema viário municipal
Local
Via
Vila
Rua Antonio Francisco de Araújo Cintra
Prudente de
Rua Manoel de Moraes Barros
Moraes
Rua José Ribeiro de Campos

Tipo da intervenção
Implantação de sentido único
Implantação de sentido único
Implantação de sentido único

Rua Monsenhor Joaquim Clemente Bueno de
Implantação de sentido único
Medeiros
Bairro
Rancho
Grande

Rua Padre José da Costa Stipp

Implantação de sentido único

Rua Doutor Carlos

Implantação de sentido único

Rua Tenente João Alves da Silva

Implantação de sentido único

Rua Modesto Bonin

Implantação de sentido único em parte da via

Rua José Júlio Maciel

Implantação de sentido único

Rua Moysés Mendonça Lino

Implantação de sentido único

Bairro Brasil Av. Brazil Bernardini
Vila Santa
Terezinha
Bairro São
Luiz
Centro

Implantação de sentido único em parte da via

Rua São Judas Tadeu

Implantação de sentido único em parte da via

Rua Leonardo Piunti

Implantação de sentido único

Rotatória da Av. Dr. Ermelindo Maffei com
Av. Rafael de Jesus Francischinelli

Implantação de preferência de circulação para a
rotatória e duas faixas elevadas

Rotatória da Av. Dr. Otaviano Pereira
Mendes com Av. Vital Brasil

Implantação de preferência de circulação para a
rotatória

Fonte: Departamento de Trânsito e Transportes de Itu, 20222. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

7.2.2.

Caracterização do sistema viário regional, municipal e urbano

O sistema viário do município de Itu não possui caráter homogêneo e está vinculado ao processo de
urbanização e ocupação do território - condicionado pelos elementos naturais formados pelos
córregos Guaraú, Taboão e Brochado, além do Rio Tietê a sudeste. A mancha urbana se desenvolveu
a partir de um núcleo central (atual Centro Histórico), de onde partem vias que formam o Anel Viário
Interno, que é complementado por avenidas radiais, que conformam importantes corredores de
conexão aos bairros mais distantes da região central, em conjunto com as estradas municipais e as
rodovias.
As demais regiões possuem malhas predominantemente residenciais e não uniformes, com exceção
dos loteamentos e condomínios, mas que não estabelecem conexões com o tecido urbano imediato.
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Diante deste cenário, serão apresentadas as principais características de cada grupo funcional que
conforma a rede viária municipal, composta pelas rodovias, estradas municipais, viário principal, vias
coletoras e vias locais

Rodovias
As rodovias têm a função de desviar o tráfego de veículos pesados para fora do perímetro urbano,
garantindo maior fluidez para os deslocamentos intraurbanos. São voltadas para o serviço dos
deslocamentos de média e longa distância, geralmente promovendo a ligação de diferentes zonas
urbanas, tanto municipais quanto regionais.
O município de Itu é atendido por várias rodovias que cruzam seu território e promovem conexões
metropolitanas, a saber:






SP-075 (Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia), que conecta Campinas a Sorocaba;
SP-079 (Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo), que conecta Salto a Sorocaba;
SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto/Rodovia Marechal Rondon), que conecta
Jundiaí a Porto Feliz;
SP-312 (Rodovia dos Romeiros/Estrada Parque), que conecta São Paulo a Itu; e
SP-280/BR-374 (Rodovia Presidente Castelo Branco), que conecta São Paulo a Santa Cruz do Rio
Pardo, passando pelo bairro de Pirapitingui.

Destaca-se que o sistema rodoviário de Itu possui o papel de escoar a produção industrial do
município, notadamente daquelas indústrias localizadas às margens das rodovias - como, por
exemplo, na SP-079 e na SP-075 – as quais seccionam trechos urbanos consolidados.
Cada uma das rodovias que cortam o município de Itu será abordada a seguir.
SP-075 - Rodovia Senador José Ermírio de Moraes / Rodovia Archimedes Lammoglia
A SP-075 está situada de forma paralela à SP-079, a qual corre sem interrupções pelo município de
Itu, conectando-se à Rodovia do Açúcar (SP-308), em Salto, e, ao sul, com a Rodovia Castelo Branco
(SP-280) e com o trecho urbano do município de Sorocaba. Possui intersecção em desnível com
acesso às Estradas Municipais da Taperinha (ITU-467) e do Jacuhu (ITU-050), e cruzamento em
desnível com a Estrada Municipal do Barreto (ITU-060). Além disso, destaca-se a Estrada Municipal
Augusto Zanoni, que promove uma importante ligação entre a SP-075 e a SP-079, permitindo o
acesso direto à mancha urbana da sede de Itu.
Assim como a SP-079, a SP-075 comporta linhas do sistema de transporte coletivo que promovem a
conexão do Terminal Pirapitingui com a Sede (linhas: 47-Extra Hipermercados e 75-Centro). No
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trecho Sorocaba-Itu, essa rodovia está sob concessão da ViaOeste (CCR) e no trecho Itu-Campinas,
sob concessão do grupo Rodovias das Colinas.
SPA-40/79 - Rodovia José Nelson Shincariol
Partindo do núcleo central da sede na direção norte, a SPA-40/79 promove a ligação entre Itu e Salto.
Possui predominantemente duas faixas de rolamento em cada sentido e infraestruturas operacionais
adequadas, principalmente nos pontos de acesso a condomínios residenciais, com trechos que
contam com linhas de estímulo à redução de velocidade, sinalização vertical de advertência e boa
iluminação. Além disso, abriga uma ciclovia com extensão total de 5,4km, que conecta Itu à Salto.
SP-079 - Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo
A SP-079 é uma rodovia estadual não concessionada administrada pelo DER que tem início no
entroncamento com a SP-075, no município de Salto e desempenha a importante função de articular
a mancha urbana da sede de Itu com a região de Pirapitingui e da Cidade Nova. Cumpre destacar que
este deslocamento pendular é constante nas viagens diárias intermunicípio, de acordo com dados
extraídos da pesquisa Origem e Destino, realizada pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas) em 2014 e reproduzida no Relatório Técnico do Plano Diretor de Mobilidade Urbana.
Esta rodovia faz parte do itinerário da maioria das linhas de transporte coletivo municipal (45-Alberto
Gomes – Terminal; 47-Extra Hipermercados - Terminal e 75-Centro - Terminal) que promovem a
ligação entre as duas centralidades. Possui pista dupla e condições satisfatórias de sinalização,
embora os acidentes ainda sejam uma questão a ser enfrentada, especialmente pela alta
concentração de equipamentos em seu trecho urbano.
SP-280 - Rodovia Castelo Branco
Localizada ao sul, a SP-280 é um dos principais acessos à Região Metropolitana de São Paulo,
conectando-se a Itu na altura do km 78, no entroncamento com a SP-075 Rodovia Senador José
Ermirio de Moraes / Rodovia Archimedes Lammoglia e com a SP-079 Rodovia Waldomiro Corrêa de
Camargo, próximo à divisa municipal com Sorocaba. A configuração destas três rodovias acaba por
delimitar a área da região de Pirapitingui, cuja expansão urbana já se aproximou destas vias. No
trecho Itu-Tatuí, está sob concessão do grupo Rodovias das Colinas, enquanto que a porção de São
Paulo-Itu é administrada pela ViaOeste (CCR). Cabe destacar que na altura do km 74 (sentido São
Paulo), está localizada a Praça de Pedágio Itu-São Paulo.
SP-308 - Rodovia do Açúcar - Conhecida como Rodovia do Açúcar
A SP-308 é a continuação da Rodovia Deputado Archimedes Lammoglia (SP-075) ao norte, sendo
responsável por promover a conexão de Itu com Salto, e mais adiante com a região de Piracicaba.
Até o município de Salto, sua operação está sob responsabilidade do DER e deste ponto em diante
segue sob concessão do grupo Rodovias do Tietê.
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SPI-102/300 - Rodovia Engenheiro Herculano de Godoy Passos
A SPI-102/300 desempenha importante função nas conexões rodoviárias municipais. Ela é
responsável por desviar o tráfego de veículos pesados para fora do perímetro urbano, conectando a
Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300) às Rodovias SP-079 e SP-075. Esta via faz parte
da proposta (ainda não executada) de implantação de um Anel Viário Externo, cuja extensão se daria
ao redor da mancha urbana do município. É uma rodovia que opera sob concessão do grupo
Rodovias das Colinas.
SP-300 - Rodovia Marechal Rondon / Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto
A SP-300 promove a conexão de Itu com Jundiaí, a leste, e com Porto Feliz e região, a oeste, além do
acesso à Estrada dos Romeiros (SP-312) e à Estrada Municipal da Cruz Alta (ITU-452), chegando até a
malha urbana do município, tanto pelo trecho oeste quanto pelo trecho leste.
Ao adentrar na sede municipal, adquire feições de via urbana, conecta-se com a SP-079 na altura do
km 107 e mais adiante, no km 109, com a SP-075. O trecho rodoviário compreendido entre Itu e
Tietê (a oeste) está sob concessão do grupo Rodovias das Colinas.
SP-312 - Estrada dos Romeiros
A SP-312 é uma das conexões de Itu (no sentido sudeste) com a Região Metropolitana de São Paulo.
Margeando a várzea do Rio Tietê, parte de Barueri, percorre os municípios de Santana do Parnaíba,
Pirapora do Bom Jesus e Cabreúva, até desembocar em Itu, no entroncamento com a SP-300 Rodovia
Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, no km 101 da mesma. Esta rodovia está sob responsabilidade do
DER e se constitui como importante via turística da região.
A Tabela 7.2.2-1 apresenta as estatísticas de tráfego das rodovias inseridas no limite municipal de
Itu, com base nos dados de Volume Diário Médio (VDM), disponibilizados pelo DER/SP em 2022,
considerado o intervalo entre os anos 2018 a 2020.
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Tabela 7.2.2-1: Volume Diário Médio (VDM) das rodovias existentes em Itu, entre 2018-2020

Rodovia

SP-075

SP-079

SP-280

SP-300
(Rod. D.
Gabriel
Paulino
Bueno
Couto)

SP-300
(Rodovia
Marechal
Rondon)

SP-308

SP-312

Posto de
coleta
Trecho
Sorocaba
(km 12,5) Norte

VDM 2018

VDM 2019

VDM 2020

Passeio

Comercial

Total

Passeio

Comercial

Total

Passeio

Comercial

Total

23.691

5.398

29.089

24.066

5.815

29.881

20.964

5.529

26.493

19.983

4.211

24.194

21.013

4.310

25.323

15.525

4.079

19.604

11.447

2.117

13.564

14.923

1.560

16.483

13.799

1.102

14.901

23.843

7.185

31.028

32.190

7.925

40.115

23.610

6.913

30.523

Itu (sensor
km 75,9) Oeste

25.188

8.078

33.266

25.860

8.499

34.359

21.792

8.545

30.337

Itupeva
(km 76,68)
- Leste

7.644

1.912

9.556

8.024

1.983

10.007

6.974

1.925

8.899

Itupeva
(km 76,68)
- Oeste

7.324

1.865

9.189

7.681

1.951

9.632

6.687

1.929

8.616

Porto Feliz
(km
136,722) Leste

2.409

684

3.093

2.434

697

3.131

2.051

615

2.666

Porto Feliz
(km
136,722) Oeste

2.388

670

3.058

2.410

704

3.114

2.041

648

2.689

Salto (km
109,3) Norte

2.676

1.329

4.005

2.933

1.327

4.260

2.524

1.337

3.861

Salto (km
109,3) Sul

2.579

1.165

3.744

2.816

1.180

3.996

2.397

1.157

3.554

Cabreúva SP-330
(Itu) km 91

970

73

1.043

970

73

1.043

967

73

1.040

Sorocaba
(km 12,5) Sul
SP 300
(Itu) - SP
280 (Itu)
Itu
(pedágio) Leste

Fonte: DER/SP, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

De acordo com estes dados, as rodovias que apresentam o maior volume de circulação, seja de
veículos comercias ou de passeio, são:
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SP-280, que corta o município no sentido leste-oeste e promove a conexão entre a Região
Metropolitana de Sorocaba e a Região Metropolitana de São Paulo
SP-075 e a SP-079, responsáveis pela conexão norte-sul do município de Itu com Salto e
Sorocaba.

Ao analisarmos o conjunto das rodovias, percebe-se que houve oscilação do VDM em todas elas, com
incremento no tráfego no ano de 2019, ao passo que no ano seguinte ocorreu queda nos índices
totais de deslocamento, destacando-se a SP-280, o que pode estar atrelado a redução da circulação
devido às restrições impostas pela pandemia do Covid-19.

Estradas Municipais
Estas vias têm a função de promover a ligação de diferentes partes do município. Em Itu, devido ao
espraiamento de diversos núcleos residenciais pelo território do perímetro urbano e também nas
manchas urbanas isoladas, as Estradas Municipais desempenham um importante papel na
acessibilidade entre essas regiões.
Atualmente a rede de Estradas Municipais é composta por 84 vias, que foram codificadas segundo a
Lei nº 3.878/1996 e suas alterações posteriores. São responsáveis pela conexão dos 35 bairros
consolidados e reconhecidos pela Prefeitura dentro do Perímetro Urbano, bem como dos outros 15
bairros que se encontram isolados, mas ainda assim pertencentes a área urbana do município.
De modo geral, promovem o acesso a regiões com grande número de residentes, inclusive
compondo os itinerários dos ônibus que fazem parte do sistema de transporte coletivo e das rotas de
coleta de resíduos sólidos pelos caminhões de lixo. Grande parte das linhas de ônibus são rurais e
percorrem estas estradas municipais, que juntas somam aproximadamente 500km na área rural.
A relação das Estradas Municipais e seus respectivos trechos, de acordo com a Lei nº 3.878/1996, são
apresentados a seguir:






1 - ITU-010 - Estrada Municipal de Jurumim, compreendendo o trecho da Rodovia Marechal
Rondon até o limite do Município de Salto;
2 - ITU-020 - Estrada Municipal do Pirai Acima, compreendendo o trecho da ponte do Rio
Pirapitingui até o limite do Município de Cabreúva:
3 - ITU-030 - Estrada Municipal do Pau D` Alho, compreendendo o trecho da ponte do Rio
Pirapitingui até o limite do Município de Araçariguama;
4 - ITU-040 - Estrada Municipal do Pinheirinho, compreendendo o trecho da Avenida Laroy S.
Starret até o cruzamento com o Km 63,5 da SP-280;
5 - ITU-050 - Estrada Municipal do Jacuhu, compreendendo o trecho da Rua Dr. Graciano
Geribello até o limite com o Município de Porto Feliz;
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6 - ITU-060 - Estrada Municipal do Barreto, compreendendo o trecho da Rua Herculano de
Toledo Prado até o limite com o Município de Porto Feliz;
7 - ITU-070 - Estrada Municipal do Canguiri, compreendendo o trecho da Avenida Sete Quedas
até o limite com a ITU–191;
8 - ITU-080 - Estrada Municipal de Sete Quedes, compreendendo o trecho da Avenida Sete
Quedas até o limite com o Município de Porto Feliz;
9 - ITU- 126 - Estrada Municipal do Pedregulho, compreendendo o trecho da variante para Salto
até o limite com a ITU-216;
10 - ITU-138 - Compreendendo o trecho da ITU - 040 até o cruzamento com o Km 69 da SP - 280;
11 - ITU-146 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a ITU-288;
12 - ITU-152 - Estrada Municipal do Varejo, compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com
o Município de Mairinque:
13 - ITU-157 - Compreendendo o trecho da Itu-464 até a Itu-367;
14 - ITU-160 - Estrada Municipal do Mato Dentro, compreendendo o trecho da SP-280 até o
limite;
15 - ITU-163 - Estrada Municipal Celeste Estevam Soares Da Cunha, compreendendo o trecho da
Estrada Municipal Atílio Daldon (antiga Estrada Jacuhu - ITU-050) com o Município de Mairinque;
16 - ITU-191 - Compreendendo o trecho da rodovia Marechal Rondon até a ITU-080;
17 - ITU-193 - Compreendendo o trecho da Rodovia Marechal Rondon, até a ITU-380. (Redação
dada pela Lei nº 4510/2000)
18 - ITU-216, compreendendo o trecho do limite Município Salto até o limite com os Municípios
de Indaiatuba e Itupeva;
19 - ITU-232 - Compreendendo o trecho da ITU-126 até o limite com o Município de Cabreúva;
20 - ITU-265 - Compreendendo o trecho da ITU-146 até ITU-469;
21 - ITU-272 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite da ITU-138;
22 - ITU-285 - Estrada Municipal do Apotribu, compreendendo o trecho da ITU-138 até a ITU030;
23 - ITU-288 - Estrada Municipal Maria Cecília Januário, compreendendo o trecho da SP-079 até
o cruzamento com o Km 71 da SP-280;
24 - ITU-290 - Compreendendo o trecho da ITU -040 até os limites dos Municípios de São Roque
e Araçariguama;
25 - ITU-315 - Compreendendo o trecho da ITU-070 até a SP-300;
26 - ITU-367 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a ITU-050;
27 - ITU-375 - Compreendendo o trecho da ITU-040 até o limite do Município de Cabreúva;
28 - ITU-380 - Estrada Municipal da Glória, compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com
o Município de Porto Feliz;
30 - ITU-408 - Compreendendo o trecho da ITU-080m até o limite com a ITU-412. (Redação dada
pela Lei nº 4510/2000);
31 - ITU-412 - Compreendendo o trecho da IT -080 até o limite com a ITU-408;
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32 - ITU-415 - Compreendendo o trecho da ITU-080, até o limite com a Fazenda Santo Antonio.
(Redação dada pela Lei nº 4510/2000);
33 - ITU-417 - Compreendendo o trecho da ITU-216 até o limite com o Município de Indaiatuba;
34 - ITU-420 - Compreendendo o trecho da ITU-424 até o limite com a ITU-070;
35 - ITU-421- Compreendendo o trecho da ITU-191 até o limite com o Município de Porto Feliz;
36 - ITU-424 - Compreendendo o trecho da ITU-070 até o limite com a ITU-080;
37- ITU-425 - Compreendendo o trecho da ITU-191 até o limite da ITU-070;
38 - ITU-426 - Compreendendo o trecho da ITU-232 até o limite da ITU-216;
39 - ITU-427 - Compreendendo o trecho da ITU-126 até o limite com o Município de Salto;
40 - ITU-432 - Compreendendo o trecho da ITU-232 até o limite com o Município de Indaiatuba;
41 - ITU-433 - Compreendendo o trecho da ITU-300 até o limite com a ITU-070;
42 - ITU-436 - Compreendendo o trecho da ITU-232 até o limite com a ITU-439;
43 - ITU-439 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a ITU-232;
44 - ITU-440 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a ITU-192;
45 - ITU-441 - Compreendendo o trecho da Rua Porto Velho até o limite da Fazenda Vassoural;
46 - ITU-442 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com a ITU-070;
47 - ITU-444 - Compreendendo o trecho da SP-300 até o limite com o Município de Salto;
48 - ITU-445 - Compreendendo o trecho que parte da ITU-010 com extensão de 1.200 metros;
49 - ITU-448 - Compreendendo o trecho da ITU-380 até o limite com a ITU-192;
51 - ITU-450 - Estrada Municipal De Santa Inez, compreendendo o trecho da SP-300 até o limite
com a ITU-060;
52 - ITU-451 - Trecho partindo da ITU-462 até o final do limite da Fazenda Morro Grande;
53 - ITU-452 - Estrada Municipal da Cruz Alta, compreendendo o trecho da SP-300 até o limite
com a SP-312;
54 - ITU-486 - Compreendendo o trecho da ITU-285, até o limite com a ITU-290;
55 - ITU-457 - Compreendendo o trecho da ITU-050, até o limite com a ITU-060;
56 - ITU-458 - Compreendendo o trecho da ITU-459 até o limite com a SP-312;
57 - ITU-459 - Compreendendo o trecho da ITU-020 até o limite com o Município de Cabreúva;
58 - ITU-460 - Compreendendo o trecho da ITU-050 até o limite da ITU-060;
59 - ITU-461 - Compreendendo o trecho da ITU-163 até o limite com a ITU-462;
60 - ITU-462 - Compreendendo o trecho da ITU-050, até o limite com a ITU-367;
61 - ITU-463 - Compreendendo o trecho da ITU-020, até o limite com a ITU-375;
62 – ITU-464 - Estrada Municipal Da Taperinha, compreendendo o trecho da Estrada Municipal
Celeste Estevam Soares da Cunha (ITU-163), limite com a faixa da FEPASA (Estaca 275);
63 - ITU-465 - Compreendendo o trecho da ITU-020 até o limite com a ITU-030;
64 – ITU-467 - Compreendendo o trecho da Estrada Municipal Celeste Estevam Soares da Cunha
(ITU-163);
65 - ITU-468 - Compreendendo o trecho da ITU-367, até o limite com o Município de Porto Feliz.
66 - ITU-469 - Compreendendo o trecho da ITU-030 até o limite com a ITU-375;
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67 - ITU-473 – Compreendendo o trecho partindo da ITU-375 até a ITU-040;
68 - ITU-474 - Compreendendo o trecho da ITU-367, até o limite com o Município de Sorocaba;
69 - ITU-475 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite da ITU-146;
71 - ITU-477 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a SP-308;
72 - ITU-478 - Compreendendo o trecho da SP-079 até o limite com a ITU-480;
73 - ITU-479 - Compreendendo o trecho da ITU-146 até o limite com a ITU-138;
74 - ITU-480 - Compreendendo o trecho da ITU-146 até o limite com a ITU-488;
75 - ITU-484 - Compreendendo o trecho da ITU-138 até o limite com a ITU-285;
76 - ITU-487 - Compreendendo o trecho da ITU-285 até o limite com a ITU-290;
77 - ITU-488 - Estrada Municipal do Botuxim, compreendendo o trecho da ITU-152 até o limite
com a ITU-138;
78 - ITU-489 - Compreendendo o trecho da ITU-288 até o limite da ITU-488;
79 - ITU-490 - Compreendendo o trecho da ITU-285 até o limite com a ITU-040;
80 - ITU-491 - Compreendendo o trecho da SP-280 até o limite com a SP-280;
81 - ITU-492 - Compreendendo o trecho da ITU-491 até o limite com o Município de Mairinque;
82 - ITU-493 - Compreendendo o trecho da ITU-152 até o limite com o Município de Sorocaba;
83 - ITU-497 - Compreendendo o trecho da ITU-160 até o limite com o Município de Mairinque;
84 - ITU-486 - Compreendendo o trecho da ITU-295, até o limite com a ITU-290;
85 - ITU-498 - Compreendendo o trecho da ITU-486 (Estrada do Coelho) até o limite com a ITU487. (Redação acrescida pela Lei nº 1705/2014); e
86 - ITU-416 - Estrada Municipal do Pavoeiro, compreendendo o trecho da Estrada Municipal
Itu-415, até o limite com o município de Salto.


O Mapa Mobilidade Urbana apresenta as rodovias, as estradas municipais e as vias principais que
fazem parte do sistema viário do município de Itu.
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Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla

Arruamento

Rodovia Pista Simples

Ferrovia

Hidrograﬁa
Curso D'água
Rio Tietê

Mobilidade Urbana
Vias Principais
Anel Viário Interno
Estradas Municipais
Ciclovias

Vias Arteriais
As vias arteriais têm a função de promover a conexão entre as vias expressas regionais e as redes
locais. São caracterizadas por intersecções em nível, geralmente controladas por semáforos e com
acesso aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais, estabelecendo a acessibilidade da malha urbana
e possibilitando o deslocamento entre as regiões da cidade.
Atualmente as vias classificadas pelo Departamento de Trânsito e Transporte - DEMUTTRAN-Itu
como arteriais são as que fazem parte de uma estrutura fundamental para a circulação do município,
especialmente na área central da Sede, sendo responsáveis por canalizar os fluxos de passagem e
desafogar as vias com menor capacidade do entorno, garantindo a fluidez do trânsito. São as vias:
















Avenida Primo Schincariol;
Avenida Nove de Julho;
Rua Jorge Simeira;
Avenida Caetano Ruggieri;
Avenida Galileu Bicudo;
Rua Paula Souza;
Rua dos Andradas;
Rua Joaquim Bernardes Borges;
Avenida Tiradentes;
Avenida Vital Brasil
Praça Gaspar Ricardo;
Avenida Doutor Octaviano Pereira Mendes;
Avenida Doutor Ermelindo Maffei;
Avenida Francisco Ernesto Fávero; e
Estrada Municipal Augusto Zanoni (antiga Taperinha ITU-464).

Como parte da reclassificação viária proposta pelo Plano Diretor de Mobilidade, a fim de
complementar o conjunto de vias arteriais existentes, foi recomendada a reclassificação de alguns
eixos viários que já apresentam essa característica funcional. São elas:




Avenida Sete Quedas: Responsável por distribuir o tráfego da Estrada Municipal ITU-080 (Estrada
Municipal de Sete Quedas) e atende o bairro de mesmo nome, próximo ao limite com o
município de Salto e dos bairros Vila Progresso e Residencial Altos de Itu. Conta com alta
concentração de instituições educacionais, com perfil essencialmente residencial e pouco uso
comercial, mas com presença de usos de serviço;
Avenida Eugen Wissmann: Delimita a leste os bairros Jardim São Jorge e Jardim Aeroporto, e
corta o bairro Jardim São Luiz, bairros essencialmente residenciais consolidados. É uma via com
caráter predominantemente comercial, com destaque para a concentração industrial em seu
entroncamento com a Avenida Francisco Ernesto Fávero;
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Eixo Rua Parque do Varvito/Rua Dr. Graciano Geribelo: Estas vias são um importante acesso à SP075, formando um eixo radial que articula a região central aos bairros Jardim Santa Tereza, Vila
Esperança e o Parque Varvito. Apresenta pouca concentração comercial e de equipamentos
urbanos;
Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo, eixo com a Avenida Tiradentes: Lindeira aos bairros
Parque das Indústrias e próxima ao Jardim das Rosas é uma rodovia que foi municipalizada e que
possibilita o acesso a indústrias locais e importantes instituições de ensino do município – a
Faculdade de Direito de Itu (FADITU) e a Fatec Itu; e
Binário formado pelas Ruas Leonardo Piunti e Paulo Eduardo Xavier de Toledo: Readequação
funcional da Rua Leonardo Piunti para consolidar uma ligação mais eficiente entre as Avenidas
Eugen Wissmann e Doutor Ermelino Maffei.

A Figura 7.2.2-2 apresenta a proposta de readequação das vias arteriais para o sistema viário do
município de Itu.
Figura 7.2.2-2: Hierarquização Viária proposta – Vias Arteriais

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.
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Vias Coletoras
No sistema viário, as vias coletoras são aquelas voltadas para os deslocamentos de média distância,
com função de promover a ligação entre as vias arteriais e as vias locais, ou em eixos estruturantes,
caracterizados pela alta concentração de comércio e serviços ou polos geradores de tráfego. Elas
canalizam o tráfego dos bairros e destinam às vias com maior capacidade viária. Sendo assim, as vias
coletoras não precisam necessariamente criar uma rede contínua de deslocamentos, por se tratarem
fundamentalmente de eixos de ligação.
Conforme já mencionado, o município de Itu não possui hierarquização viária regulamentada por lei
e, por sua vez, não há indicação de quais vias municipais fazem parte desta categoria. Com isso,
assim como ocorreu com as vias arteriais, o PlanMob apresentou uma proposta de revisão da
hierarquia viária vigente (porém não regulamentada por lei, baseada nas informações fornecidas
pelo DEMUTTRAN-Itu para as vias pertencentes apenas à Macrozona Sede). Na proposta, foram
identificados cinco pontos de conflito funcional nas vias que apresentam estas características
atualmente, bem como sugeriu a reclassificação de algumas delas para se adequarem a esta função.
O Quadro 7.2.2-1 apresenta os cinco pontos de conflito funcional identificados nas vias coletoras
existentes no sistema viário municipal da Macrozona Sede.
Quadro 7.2.2-1: Identificação dos pontos de conflito funcional identificados no sistema viário de Itu
nº
1

Via
Rua Madre Maria Theodora

Descrição do conflito




2

Rua Sete de Setembro



3

Avenida Goiás
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Parte da diretriz geral do Plano de Mobilidade de Itu é suavizar
o impacto da circulação de automóveis na região do Centro
Histórico
Atualmente, as ruas Madre Maria Theodora e Sete de
Setembro são identificadas como vias coletoras. Assume-se
assim a presença dos fluxos de passagem entre bairros através
do Centro Histórico solicitando cada vez os eixos viários, que
não suportam essa função
As vias devem passar por uma readequação funcional,
delimitando fluxos danosos
A Avenida Goiás não apresenta uma relação de distribuição e
coleta tão expressiva com o bairro Brasil quanto sua paralela, a
Rua Rondônia
Av. Goiás apresenta sentido único e extensão reduzida em
relação à Rua Rondônia, que por sua vez alcança um número
maior de vias locais no bairro, além de ser mão dupla e ter
capacidade viária maior
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nº

Via

Descrição do conflito


4

5

A fim de configurar uma rede contínua de vias arteriais, a Rua
Paulo Eduardo Xavier de Toledo foi enquadrada como via
arterial
Necessidade de implantar uma série de medidas para que sua
capacidade viária e fluidez sejam mantidas, desde a proibição
de estacionamentos, reorganização geométrica, sinalização
horizontal e vertical, entre outros.

Rua Paulo Eduardo Xavier de
Toledo



Rua Dr. Graciano Geribelo

Identificada como um importante eixo de conexão radial do Anel
Viário Interno, a Rua Dr. Graciano Geribelo foi enquadrada como
via arterial, que em conjunto com a Rua Parque do Varvito, realiza
a conexão com a Estrada Municipal do Jacuhu e a Rodovia Dep.
Archimedes Lammoglia (SP-075).

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu, 2016. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Além dos pontos de conflito mencionados, também foram sugeridas readequações funcionais de
acordo com a capacidade viária, com a importância regional, a conectividade e a capilaridade em
relação às vias locais, a concentração de usos comerciais e de serviço, além de polos geradores de
tráfego, propondo assim o incremento de doze novas vias na categoria das coletoras. A indicação das
vias, bem com suas justificativas são apresentas no Quadro 7.2.2-2.
Quadro 7.2.2-2: Demais adequações sugeridas para a categoria de vias coletoras
Identificação da Via

Justificativa

Rua José Maria dos Passos

Promove a conexão entre as Avenidas Sete Quedas e Avenida Nove de
Julho, capta os fluxos provenientes dos bairros Jardim Padre Bento, Vila
Ianni e Vila Mariah

Rua Gabriel Leite de Carvalho

Lindeira ao cemitério, a rua capta o fluxo das vias locais dos bairros Vila
Fragnani, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alberto Gomes. Desemboca
nas arteriais: Avenida Nove de Julho e Avenida Caetano Ruggieri

Al. Alice, Avenida Alberto Gomes e
Rua Dona Quitéria

Entendidas como um só eixo, realizam a conexão entre a Avenida Nove
de Julho, sentido Caetano Ruggieri, captando os fluxos locais dos bairros
Vila São Francisco, Jardim Alberto Gomes e Jardim Convenção de Itu

Rua Cecília Meneghini de Matos

Lindeira ao Centro de Educação Ambiental Miguel Lorente Villa, EMEF
Ermelinda Silveira Machado, que possui um total de 705 alunos, a rua
conecta a Avenida Galileu Bicudo à Avenida Caetano Ruggieri e à área
do Centro Histórico, canalizando os fluxos dos bairros Vila São José, Vila
das Hortênsias, Vila Cleto, Parque Residencial Presidente Medici;
Também recebe também parte do fluxo do Parque Nossa Senhora da
Candelária
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Identificação da Via

Justificativa

Avenida Goiás e Rua Rondônia

Abrigam importantes equipamentos urbanos do município, como a
Rodoviária e o SENAI Ítalo Bologna. Canalizam os fluxos locais dos
bairros Brasil e Jardim Corazza, e na continuidade com a Rua Porto
Velho desemboca na Estrada Municipal ITU-441, lindeira à Área de
Proteção Ambiental Vassoral

Avenida Agenor Corrêa Leite de
Campos

Via que canaliza os fluxos locais do bairro Itu Novo Centro, lindeira à
Prefeitura. Através da Rua Tenente Olavo de Assis realiza uma
importante conexão ao Centro Histórico

Avenida Dr. Herculano de Godoy
Passos e Avenida Luiz Volpato

Canaliza os fluxos locais dos bairros Residencial Parque América e São
Luis, intersectando o Anel Viário Interno pela Avenida Eugen Wissmann
e Rua Paulo Eduardo Xavier de Toledo. É um importante eixo de uso
misto da região, essencialmente residencial

Rua Dr. Eugenio Fonseca

Capta os fluxos locais dos bairros Jardim Aeroporto, distribuindo-os para
a Avenida Vereador Isaias Prieto e Avenida Eugen Wissmann

Avenida Sen. Teotônio Vilela

Concentra os fluxos locais dos bairros Jardim São Jorge e Jardim
Aeroporto, e promove sua conexão com a Avenida Eugen Wissmann.
Sua concentração comercial é relevante para a escala dos bairros

Avenida Vereador Isaias Prieto

Configura um importante eixo estrutural com variedade de usos
expressiva, desde indústrias como a Enfil, equipamentos de grande
porte como a EE Salathiel Vaz de Toledo e um comércio local
importante para os bairros Vila Santa Rita, Jardim São Judas, Vila São
Marcos, Jardim Rancho Grande e Vila São Paulo, cujos fluxos locais são
canalizados e distribuídos pela Avenida Eugen Wissmann. A via capta os
fluxos dos Bairros Jardim São Judas, Vila São Paulo, Jardim Rancho
Grande, Jardim Santa Laura, Res. Villagios D’Italia e Res. das Primaveras

Avenida Laroy Starret

Importante eixo estruturante misto que abriga indústrias de grande
porte como a Starret, que promove a conexão dos bairros Rancho
Grande e Vila Prudente de Moraes e Jardim Eridano

Rua José Bruni

Via do Itu Novo Centro que auxilia a Avenida Agenor Corrêa Leite de
Campos na distribuição dos fluxos locais do bairro, além de ser a via de
acesso ao SESI Itu

Rua Convenção/Rua Arq. Márcio
João de Arruda e Avenida Prudente

Distribuem os fluxos provenientes da região central para as avenidas
Tiradentes, Francisco Ernesto Fávero e Rodovia Waldomiro Corrêa de
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Identificação da Via
de Moraes/Avenida Tiradentes

Justificativa
Camargo, configurando um importante eixo de uso misto nos bairros
Vila Nova, Vila Leis, Rancho Grande e Jardim do Estádio

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu, 2016. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
A Figura 7.2.2-3 apresenta a proposta de readequação das vias coletoras para o sistema viário do
município de Itu.
Figura 7.2.2-3: Hierarquização Viária proposta – Vias Coletoras

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

Vias Locais
As vias locais permitem as ligações dentro dos bairros e têm a função de acesso aos lotes adjacentes
e circulação de pedestres. Necessitam ser dimensionadas e geridas a fim de manter bons níveis de
conforto principalmente para os pedestres e de oferecer condições mínimas de fluidez de tráfego,
estabelecendo velocidades moderadas e outros métodos restritivos como lombadas e canaletas.
Esses eixos possuem grande diversidade de padrão, tanto de dimensionamento quanto de
sinalização viária, pavimentação e até mesmo manutenção de infraestrutura. Por ter funções
restritas, não há necessidade de configurar uma rede com continuidade significativa. Em Itu, as vias
que compõem esta categoria viária são todas aquelas que não foram mencionadas anteriormente
nas demais categorias, representando grande parte das vias municipais.
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7.2.3.

Ferrovia

Atualmente o município de Itu é cortado por duas linhas férreas: uma, operada pela empresa Rumo
Logística, é destinada ao transporte de carga, passa pelo município, mas não atende diretamente a
ele; e a outra, operada pela empresa Serra Verde Express, destinada ao trem turístico (Trem
Republicano), que percorre as cidades de Itu e Salto.
Conhecida como Companhia Ytuana de Estradas de Ferro, a antiga linha férrea que cortava o
município no sentido norte-sul foi desativada na década de 1980, devido à inauguração de novo
traçado entre Mairinque e Campinas, a oeste da mancha urbana. Nesse momento, a estação e a
ferrovia que seccionavam o centro de Itu foram desativadas e os trilhos retirados. O local passou a
pertencer à prefeitura, visando sua exploração a partir do turismo ferroviário. Depois de um tempo,
foi definido que essa área faria parte do projeto Trem Republicano, uma iniciativa idealizada pela
prefeitura para a reconstrução de parte da ferrovia que liga Itu à Salto, além da recuperação das
estações ferroviárias nas duas cidades.
Após quinze anos de obras, em dezembro de 202040, foi inaugurado o Trem Republicano Salto-Itu,
operado pela empresa Serra Verde Express, como parte de um roteiro turístico que conecta Itu a
Salto. O trem leva este nome em homenagem à Convenção de Itu que aconteceu em 1973 na cidade,
um dia depois da inauguração da Estrada de Ferro Ituana.
Este passeio acontece em um trecho de pouco mais de sete quilômetros, cortando as paisagens
rurais e urbanas em ambos os municípios. Oferecido livremente aos finais-de-semana, através da
compra de ingressos, e durante a semana, para grupos agendados, a viagem tem duração
aproximada de 1 hora e os passageiros podem escolher até três categorias de vagão e opções de
roteiros.

7.2.4.

Frota e motorização

A análise da frota e motorização municipal irá avaliar o transporte individual motorizado, o qual
corresponde às viagens realizadas por motoristas ou passageiros de automóveis, caminhões,
motocicletas e outros.
As informações apresentadas foram extraídas do Relatório Técnico do PlanMob, que analisou os
dados levantados pela Pesquisa Origem/Destino de 2014, realizada pela Fipe, a qual identificou as
viagens diárias, distribuídas entre o modo a pé, individual motorizado (carro, motocicleta, etc.),
coletivo (ônibus municipais, fretados e intermunicipais) e de bicicleta. Das aproximadamente
40

As informações foram coletadas em notícias veiculadas na imprensa, bem como no site da própria empresa responsável
pela operação deste serviço: https://tremrepublicano.com.br/ e https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/trem-queliga-itu-e-salto-e-nova-atracao-do-interior-paulista/.
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150.000 viagens diárias computadas 36,76% se dão de modo a pé, seguida pelas de modo individual
motorizado, que somam 32,82% e as de modo coletivo, da ordem de 28,77%, sendo completadas
pelas viagens de bicicleta que representam apenas 1,66% do total de viagens realizadas no
município.
Neste cenário, a porção central do município contribui para a preponderância dos deslocamentos a
pé, já que 42,59% destas viagens são realizadas nesse setor. Em contrapartida, o predomínio das
viagens individuais motorizadas se dá na região nordeste, nas áreas de proteção ambiental,
chegando a 91,51% do total.
Em relação à frota, segundo dados do DENATRAN para o ano de 2020, Itu possui uma frota de
130.326 veículos, dos quais 58% são de veículos de passeio.
Seguindo tendência observada nacionalmente, ratificando as informações apresentadas acima, Itu
ampliou em 1,5 vezes o número total de veículos entre os anos de 2010 e 2020, passando de 86.443
para 130.326, conforme ilustra a Figura 7.2.4-1.
Figura 7.2.4-1: Frota de Veículos em Itu, entre os anos de 2010 e 2020
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Fonte: DENATRAN, 2020; IBGE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A Tabela 7.2.4-1 indica a evolução da frota, a participação do automóvel e da motocicleta no total de
sua composição, bem como a taxa de motorização (frota/100 habitantes), no período de 2010 a
2020.
Tabela 7.2.4-1: Evolução da Frota em Itu, entre 2010 e 2020
Automóveis
Ano

Frota Total
Total

2010

86.443

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
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53.370

% frota
total
61,74%

Motocicleta e
similares
% frota
Total
total
15.953
18,45%

População

Taxa de
Motorização
(frota/100hab)

133.039

64,98
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Automóveis
Ano

Frota Total

Motocicleta e
similares
% frota
Total
total
18.140
19,27%

População

Taxa de
Motorização
(frota/100hab)

134.533

69,99

2011

94.157

57.152

% frota
total
60,70%

2012

100.869

60.863

60,34%

19.282

19,12%

136.045

74,14

2013

106.813

64.160

60,07%

20.510

19,20%

137.577

77,64

2014

111.317

66.333

59,59%

21.266

19,10%

139.127

80,01

2015

114.206

68.056

59,59%

21.638

18,95%

140.696

81,17

2016

115.580

68.714

59,45%

21.748

18,82%

141.953

81,42

2017

119.118

70.430

59,13%

22.712

19,07%

143.227

83,17

2018

123.322

72.192

58,54%

24.105

19,55%

144.518

85,33

2019

127.835

74.310

58,13%

25.099

19,63%

145.824

87,66

2020

130.326

75.511

57,94%

25.240

19,37%

147.147

88,57

Evolução
2010-2020

50,8%

41,5%

-6,2%

58,2%

5,0%

10,6%

36,3%

Total

Fonte: DENATRAN, 2020; SEADE, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Na década analisada, a frota teve acréscimo de 50,8%, sendo que houve redução da participação do
automóvel (-6,2%), enquanto a frota de motocicletas teve um incremento de 5% no período. A taxa
de motorização evoluiu 36,3%, entre 2010 e 2020, demonstrando o crescimento do uso de veículos
motorizados, principalmente nas regiões mais afastadas do núcleo central.

7.2.5.

Transporte Público Coletivo

Atualmente o transporte coletivo de passageiros de Itu é operado pela empresa Mov Itu, nome
fantasia da West Side Viagens e Turismo Ltda., nos termos do Contrato nº 152/2021, firmado em
dezembro de 2021, após sair vencedora da Concorrência Pública nº 08/21, Edital nº 82/21.
O Sistema de Transporte Coletivo Municipal é regulamentado pela Lei nº 2.310/2021, que dispõe
sobre as normas gerais do Sistema de Transporte Público Coletivo no município da Estância Turística
de Itu, autoriza sua delegação por concessão, e dá outras providências. A seguir, foram destacados os
artigos relevantes desta Lei que serviram de base para a definição do Edital de Contratação da nova
empresa Concessionária, responsável pela prestação de serviços desta natureza em Itu, pelo período
dos próximos 15 anos:




Art. 6º: O serviço de transporte público coletivo do Município da Estância Turística de Itu forma
um sistema, que inclui o planejamento, operação técnica, gestão financeira e estabelecimento de
meios de pagamento, a critério do Poder Concedente;
Art. 7º: A concessão dos serviços do sistema de transporte público coletivo do Município da
Estância Turística de Itu pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos
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usuários, observados os termos desta LEI, do respectivo edital de licitação, do contrato e do
termo de referência.
o § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas.
o § 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas de equipamento e instalações e
a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço, atendidos ainda, os
seguintes requisitos:
o I - a totalidade da frota de ônibus para operação no Município deverá estar adaptada para
atender adequadamente pessoas com deficiência e idosos, quando da implantação do
sistema;
o II - obrigatoriedade de os concessionários do serviço de transporte coletivo urbano
instalarem um sistema de vigilância monitorada nos veículos de transporte público coletivo,
em seus equipamentos vinculados e em pontos estratégicos do Município, a serem
definidos pelo Poder Concedente;
o III - toda a frota do sistema de transportes convencional deverá ser monitorada por
intermédio de fiscalização eletrônica (GPS ou similar), devendo a especificação técnica
desses equipamentos e a da central de monitoramento estar prevista no projeto básico do
edital de licitação, se o caso de adoção desta técnica;
o IV - a empresa deverá proporcionar ao usuário através de aplicativos a possibilidade de
acompanhar e visualizar todo o trajeto em tempo real;
o V - obrigatoriedade de os concessionários de transporte público coletivo urbano na
aplicabilidade de acessibilidade universal em todos os pontos de ônibus, bem como o
mesmo nos coletivos locais;
o VI - toda a respectiva frota dos veículos coletivos deverá estar adaptada com
climatizadores;
o VII - ainda em consonância à publicidade, a empresa concessionária poderá explorar
comercialmente estas junto aos abrigos, desde que previamente aprovada pelo setor
responsável da municipalidade.
Art. 9º A: As empresas concessionárias ficam obrigadas a conceder nas vendas de passes mensais
desconto de 50% sobre o valor da tarifa para estudantes de 1º e 2º graus e de cursos
profissionalizantes, nos termos da Lei Municipal nº 3.709, de 10 de fevereiro de 1995;
Art. 9º B: As empresas concessionárias ficam obrigadas a fornecer transporte gratuito às pessoas
com mais de 60 (sessenta) anos, aos deficientes físicos e mentais e acompanhantes, e para
gestantes, conforme Lei Municipal nº 311/02.
Art. 11: A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da
licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
Art. 21: VIII - captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.
o § 2º A empresa Concessionária deverá construir no mínimo 2 (dois) terminais, bem como 5
(cinco) estações de transferência em local a ser determinado pelo Poder Público;
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o
o

o

o
o

o

I - Das 5 (cinco) estações de transferência reportadas no caput anterior, destas 1 (uma)
deverá ser instalada na área rural;
II - Enquanto não forem entregues os respectivos terminais, bem como as estações de
transferências, caberá à Concessionária promover ampla divulgação referente ao uso do
cartão em toda a frota de veículos, disponibilizando obrigatoriamente 1 (um) cartão aos
usuários que necessitam de tais integrações e que não estejam cadastrados, utilizando tais
serviços temporariamente;
III - Em todos os terminais e futuras instalações de transferência neste citado, deverão
constar com pontos de recargas automáticas, bem como a emissão de novos cartões com
ampla divulgação dos locais, favorecendo assim a integração;
IV - O prazo para o respectivo investimento dos terminais e dos pontos de transferência fica
estipulado o prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da assinatura do respectivo contrato;
V - Instalação de bicicletários de integração modal e estacionamento para veículos nos
terminais e pontos de transferência, sendo que os bicicletários serão posteriormente
regulamentados junto ao Poder Executivo;
§ 3º Fica a concessionária responsável, além das respectivas melhorias nesta apresentada,
de reformar o Rodocenter de forma a proporcionar aos usuários uma melhor qualidade
quanto aos serviços públicos disponibilizados, inclusive readequando o local para operações
de linhas urbanas.

De acordo com o Edital de Concessão nº08/21, a Mov Itu, empresa ganhadora desta Concorrência
deverá ser responsável pelas seguintes atividades durante sua operação no município:





Manutenção de infraestrutura vinculada à operação;
Operação dos terminais;
Construção de benfeitorias diretamente vinculadas à operação visando a melhoria no
desempenho operacional e/ou no atendimento aos usuários; e
Atualização tecnológica regular ao longo da Concessão, voltada ao melhor desempenho do
sistema, comunicação e informação aos usuários e gestão por parte do Poder Concedente –
conforme explicitação constante dos anexos deste edital.

Além disso, em relação à frota e os tipos de veículos que deverão ser utilizados, o Edital define os
seguintes critérios, de acordo com as demandas estudadas pela Prefeitura Municipal:




Veículos do tipo microônibus: são demandas da PMItu e parte integrante da proposta desse
estudo, não sendo, portanto, existente no município no momento de elaboração deste material.
Sua operação estará priorizada no Centro Histórico do município, de forma a diminuir os
impactos ambientais (visuais, sonoros, atmosféricos), bem como os impactos no tráfego geral,
uma vez que as vias da região central possuem limitação de largura, raio de giro, manobra para
parada em baía etc.;
Veículos do tipo convencional: estarão destinados a atender a cidade em linhas circulares,
intersetoriais e alimentadoras, representando assim o maior grupo de linhas do município;
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Veículos do tipo padron: atenderão a demanda nas linhas troncais de conexão entre a região
Central e Pirapitingui, uma vez que esta é a maior linha de desejo da população, e, em 2019
(situação pré-pandemia), se destacaram como as linhas de maior carregamento no sistema; e
Veículos do tipo rural: constituem-se como veículos do tipo convencional, entretanto, seu
requisito de idade de frota é menos restritiva e, por esse motivo, são agrupados nessa categoria,
dado o impacto no modelo econômico do Sistema Público de Transporte Coletivo.

O Edital propõe ainda a reestruturação da rede de ônibus, apresentando individualmente cada uma
das linhas propostas, que deverão ser utilizadas como diretrizes e não como produto final, para a
futura definição com maior precisão da Ordem de Serviço Operacional (OSO). Os atributos
considerados são:






Código da Linha;
Classificação da Operação (Alimentadora, Troncal, Circular, Intersetorial e Rural);
Extensão da Linha (km);
Partidas na Hora Pico Manhã (HPM); e
Partidas no Dia Útil (DU).

O Quadro 7.2.5-1 traz a relação das 46 linhas propostas para a reestruturação do Sistema de
Transporte Coletivo, apontado para uma ampliação na quantidade de linhas que hoje somam 32
linhas em operação no município.
Quadro 7.2.5-1: Linhas de ônibus propostas para a remodelação do transporte coletivo em Itu
Linha

Operação

B0010

Circular

Partidas Hora
Pico Manhã (HPM)
4,3
5

B0020

Circular

9,5

5

33

B0030

Diametral

11

3

24

B0040

Diametral

9,2

2

16

B0060

Troncal

20

5

33

B0070

Troncal

20,9

5

33

B0080

Rural

4,4

1

8

B0090

Alimentadora

2,8

1

8

B0100

Rural

19,8

1

8

B0110

Rural

18,5

2

16

B0120

Rural

12,4

1

8

B0130

Rural

18,8

2

16

B0140

Intersetorial

23,6

3

24

B0150

Rural

33

1

8

B0160

Rural

15,6

1

8

B0170

Rural

7,4

1

8

B0180

Rural

14,1

1

8
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Linha

Operação

B0190

Rural

Partidas Hora
Pico Manhã (HPM)
16,1
1

B0200

Rural

33,7

1

8

B0210

Rural

8,4

1

8

B0220

Rural

14,2

1

8

B0230

Rural

9,3

1

8

B0260

Rural

28,7

1

8

B0280

Rural

18,5

1

8

B0290

Rural

17,2

1

8

B0300

Alimentadora

4,8

5

33

B0310

Alimentadora

4,2

5

33

B0320

Alimentadora

12,5

5

33

B0330

Alimentadora

18

2

16

B0340

Alimentadora

11,5

3

24

B0350

Alimentadora

11,7

3

24

B0360

Alimentadora

6

2

16

B0370

Alimentadora

5,7

3

24

B0380

Alimentadora

5,1

2

16

B0400

Alimentadora

3,8

3

24

B0410

Alimentadora

5,6

3

24

B0420

Alimentadora

4

2

16

B0430

Alimentadora

6

3

24

B0440

Alimentadora

5,5

2

16

B0450

Alimentadora

6,3

2

16

B0460

Alimentadora

7,6

4

27

B0480

Alimentadora

6,3

3

24

B0500

Alimentadora

6

2

16

B0530

Intersetorial

12,6

3

24

B0531

Intersetorial

13,4

3

24

B0540

Intersetorial

20,6

2

16

Extensão (km)

Partidas
Dia Útil (DU)
8

B0550
Intersetorial
15,9
2
16
Fonte: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural - Concorrência
nº08/21. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Atualmente, o Sistema de Transporte Coletivo municipal possui uma rede de operação que
contempla linhas locais de atendimento, com linhas pendulares entre a Sede e Pirapitingui, além de
linhas rurais nas demais porções do território. Com base nas informações disponibilizadas pelo site
da operadora41, este sistema opera com 32 linhas, sendo 19 linhas urbanas e 13 linhas rurais,
41

Disponível em: https://movitu.com.br/. Acesso em março de 2022.
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atendendo a população nos dias úteis e também aos finais de semana e feriado, como mostra o
Quadro 7.2.5-2.
Quadro 7.2.5-2: Linhas de ônibus municipais do transporte coletivo de Itu
Funcionamento
Dias
Domingos e
Sábados
Úteis
Feriados
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
sim
não
não
sim
não
não

Linha

Nome

Tipo

Partida

1
2
3
4
5

Bom Viver
Parque Industrial
Schincariol
Canjica
Três Vendas
Santa Laura /
Potiguara
Jardim Aeroporto /
Vila Progresso

Urbana
Urbana
Rural
Rural
Rural

Rodoviária
Vila Lucinda e Aparecida
Rodoviária e Caiatinga / SPA
Rodoviária
Ibao / Convenção

Urbana

Jardim Santa Laura e Bairro Potiguara

sim

sim

sim

Urbana

Rodoviária, Vila Progresso e Jardim
Aeroporto

sim

sim

sim

Urbana

Rodoviária

sim

sim

sim

Urbana

Jardim Santa Laura via Santo Antônio e
Portal de Itu

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Urbana

Extra Hiper e Granja Rica
Rodoviária, Parque São Camilo e
Residencial Itaim
Rodoviária, Residencial Itaim e Parque
São Camilo
Rodoviária

sim

sim

sim

7
8
11

Circular via
Aparecida

22

Santa Laura e
Santo Antônio, via
R. Grande
Tio Velho
Parque São Camilo
/ Residencial Itaim
Residencial Itaim /
Jardim Santa Rosa
Circular Santa Cruz

35

Shopping via R.A.

Urbana

Terminal e Extra Hipermercados

sim

sim

sim

45
46

Alberto Gomes
Novo Mundo
Novo Mundo via
Jardim Europa

Urbana
Urbana

Terminal e Parque do Varvito
Terminal

sim
sim

não
sim

não
não

Urbana

Terminal

não

não

sim

12
13
18
20

46.1

Rural
Urbana
Urbana

47

Extra Hiper via
SP79

Urbana

Terminal e Extra Hipermercados
(horário programado para passar)

sim

sim

sim

49
50

Vila Martins
Vila da Paz

Urbana
Urbana

Terminal
Terminal

sim
sim

sim
não

sim
não

51

Portal do Eden

Urbana

Terminal

sim

sim

não

Terminal

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

não

sim

sim

sim

51.1
52
53
54

Portal do Eden via
Urbana
Vila Martins
Mato Dentro via
Rural
Varejão
Doninha
Rural
Pau D'Alho
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Linha
55
56
57
59
60
62
63

75

79

Nome

Tipo

Partida

Gruta
Urbana Rodoviária Itu e Rodoviária de Cabreúva
Parque Maeda
Rural
Terminal e Parque Maeda
Cruz Alta
Rural
Rodoviária e Cruz Alta
Porta do Sol
Rural
Terminal, Eldorado e Porta do Sol
Piraí de Cima
Rural
Extra Hiper e Piraí Acima
Jacu via Taperinha Rural
Ibao/Convenção, Taperinha e Jacu
Loteamento
Eldorado

Rural

Rodovia do Açúcar Urbana

Centro via SP-79

Urbana

Funcionamento
Dias
Domingos e
Sábados
Úteis
Feriados
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim
não
não
sim
sim
sim
sim
não
não
sim
não
não

Terminal

sim

sim

sim

Terminal, Tenda (horário programado
para passar) e Escola Regente Feijó
(horário programado para passar)

sim

sim

sim

Terminal, Kia para Centro (horário
programado para passar) e Mercado
Municipal (horário programado para
passar

sim

sim

sim

Fonte: Mov Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

As Figuras 7.2.5-1, 7.2.5-2 e 7.2.5-3 apresentam a espacialização das linhas de ônibus42 que circulam
pelo município de Itu, tanto pela sede quanto na região do Pirapitingui.
Figura 7.2.5-1: Espacialização das linhas de ônibus que circulam pela Sede

42

Vale destacar que quando da elaboração destes mapas para o Plano Diretor de Mobilidade de Itu, existiam
linhas que atualmente não estão mais em circulação no município, segundo informações disponibilizadas no
site da atual empresa Concessionária, a Mov. Itu. São elas: 48 – Varejão; 58 – Tapeirinha; 61 – Road Shopping;
64 – Pedregulho e 65 – Dona Catarina.
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Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.
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Figura 7.2.5-2: Espacialização das linhas de ônibus que fazem a conexão Sede - Pirapitingui e Linhas
Rurais - Sede

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.
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Figura 7.2.5-3: Espacialização das linhas de ônibus que circulam por Pirapitingui

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

De acordo com material fornecido pela Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e
Mobilidade Urbana e Rural, o município de Itu conta com 533 Pontos de Parada de Ônibus, sendo
383 com abrigo e 150 deles sem abrigo. Estes pontos urbanos estão distribuídos pelo município da
seguinte forma:














Pq. Industrial e Região – 17;
Vila Nova e Região Do Jd. A. Gomes – 23;
Região Central e Altos da V. Nova – 9;
Jd. Das Rosas e Região – 18;
Jardim Aeroporto e Região – 20;
Bairro São Luis e Região – 14;
Centro, Bairro Estação e Região – 14;
Bairro Potiguara e Região – 22;
Jd. Aeroporto, Bairro São Luis e Região – 30;
Vila Progresso, Vila Ianni e Região – 28;
Bairro Rancho Grande, São Judas e Região – 36;
Pq. Candelária, N.S. Aparecida e Região – 35;
Jd. Rancho Grande e Região – 28;
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Jd. Novo Itu e Região – 6;
Jd. Eridano e Região – 16;
Res. São Camilo, Bairro Itaim e Região – 51;
Vila Roma e Região – 38; e
Região do Pirapitingui – C. Nova e Arredores – 115.

A tarifa é regulamentada pelo Decreto Municipal nº 3.798, de 21 de dezembro de 2021, que
estabeleceu o valor de R$5,15 (cinco reais e quinze centavos) para a execução dos serviços objeto da
concessão, que prevê uma série de melhorias no Sistema de Transporte Coletivo municipal, dentre
elas as estabelecidas pela Lei Municipal nº 2.310/2021, que trata das normas gerais deste sistema.
Para o pagamento da tarifa foi adotado o sistema de bilhetagem eletrônica, operada pela
concessionária, que apresenta cartões eletrônicos específicos para cada perfil de usuário, como
ilustrado no Quadro 7.2.5-3. Os créditos eletrônicos podem ser adquiridos em três locais distintos,
que estão especificados no Quadro 7.2.5-4.
Quadro 7.2.5-3: Tipos de cartão eletrônico utilizados nos ônibus municipais
Tipo do Cartão
Mov Comum
Mov Escolar

Usuário
Público em geral
Estudantes matriculados nas redes de
Ensino Fundamental, Médio e EMEF

Tarifa
Tarifa vigente no município
Desconto de 50% na tarifa vigente

Mov Sênior (60 a 64
anos)

Cidadão com 60 anos até os 64 anos, 11
meses e 29 dias

Gratuita

Mov Idoso (acima de 65
anos)

Cidadão com 65 anos ou mais

Gratuita

Mov Vale-Transporte
Mov Gestante

Trabalhador
Gestantes

Tarifa vigente no município
Gratuita

Mov Especial

Pessoas com deficiência

Gratuita

Fonte: Mov Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Quadro 7.2.5-4: Locais de aquisição e recarga de créditos eletrônicos
Pontos de Cadastro e
Venda de Créditos
Garagem MoV ITU

Terminal Pirapitingui

Rodoviária Rodo Center

Endereço

Horário de Atendimento

Avenida Laroy S. Starrett, nº 571, Rancho
Grande

Venda e Cadastro: de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h e das
13h20 às 17h30

Rodovia Waldomiro Correa de Camargo, nº
53, Cidade Nova

Venda: todos os dias, das 6h às 22h;
Cadastro: de segunda a sábado, das
8h às 17h30

Avenida Dr. Otaviano Pereira Mendes, nº
500, Jardim Novo Itu

Venda e Cadastro: segunda a
sábado, das 6h30 às 18h

Fonte: Mov Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Com o início das operações em dezembro de 2021, a Mov Itu já começou a implantar melhorias na
frota em circulação no município. Segundo informações disponibilizadas em seu site, a empresa
informa que os novos veículos possuem gerenciamento eletrônico, com baixa emissão de poluentes;
suspensão a ar; equipamentos como ar-condicionado; sistema de localização por GPS; frota 100%
acessível para pessoas com baixa mobilidade; biometria facial; tomadas USB; e wi-fi.
Outra mudança informada pela empresa foi a disponibilização do aplicativo CittaMobi (gratuito e
disponível para download na versão mobile para Android e IOS), no qual a população pode conferir,
em tempo real, a localização dos veículos, acompanhar os horários de ônibus e consultar a
localização dos pontos e das linhas que passam por cada um deles. Conta ainda com uma versão para
deficientes visuais, o CittaMobi Acessibilidade, que além de informar o horário do ônibus por
comandos de voz, permite acompanhar o trajeto e marcar o ponto de descida.
As melhorias e benefícios oferecidos aos usuários do sistema estão de acordo com o estabelecido
pela Lei Municipal nº 2.310/2021. Ainda seguindo aos requisitos das normativas municipais, a Mov
Itu deverá investir na melhoria da infraestrutura do transporte coletivo nos próximos anos, com a
construção de terminais urbanos de embarque e desembarque de passageiros.
Todas as informações apresentadas até aqui correspondem ao sistema de transporte coletivo
municipal, porém cabe destacar que Itu também é atendida por 11 linhas intermunicipais
gerenciadas pela EMTU - Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, responsáveis por conectar
Itu com os municípios vizinhos, conforme apresenta o Quadro 7.2.5-5.
Quadro 7.2.5-5: Linhas de ônibus intermunicipais do transporte coletivo de Itu
Tarifa
Autorizada

Possui Integração

R$ 4,35

Não

R$ 4,35

Não

VB Transportes e
Turismo

R$ 4,35

Não

Salto (Centro) / Sorocaba (Centro)

Rápido Campinas

R$ 8,70

Não

6209

Itu (Centro) / Sorocaba (Centro)

Rápido Campinas

R$ 6,80

Não

6222

Porto Feliz (Centro) / Itu (Centro)

R$ 5,45

Não

R$ 5,45

Não

R$ 5,45

Não

R$ 5,20

Não

Número

Descrição da linha

6206

Salto (Centro) / Itu (Centro)

6207

Salto (Centro) / Itu (Centro)

6207VP1

Salto (Avenida Dos Trabalhadores) /
Itu (Centro)

6208

6222BI1
6222BI2
6225

Porto Feliz (Jardim Vante) / Itu
(Centro)
Porto Feliz (Vila Popular) / Itu
(Centro)
Itu (Terminal Cidade Nova Pirapitingui)/
São Roque (Catarina Fashion Outlet)
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Número

Descrição da linha

Empresa

Tarifa
Autorizada

Possui Integração

6225EX1

Araçariguama (Centro) / Itu (Terminal
Cidade Nova - Pirapitingui)

Rápido Campinas

R$ 5,20

Não

Rápido Campinas

R$ 5,20

Não

6226

Itu (Terminal Cidade Nova Pirapitingui) /

Mairinque (Bairro São Jose)
Fonte: EMTU, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Atualmente o município de Itu conta com apenas uma Rodoviária Central – a Rodo Center, que
abriga as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU, bem como as operadas por outras
empresas, como a Viação Vale do Tietê, a Viação Garcia, a Viação Transpen, a Viação Gontijo, a
Rápido Luxo Campinas e a Empresa de Transportes Andorinha; e com um Terminal Urbano de Ônibus
Municipais, localizado na região de Pirapitingui, às margens da Rodovia SP-079, também conhecido
como Terminal Cidade Nova e Terminal de Interligação.
Este último se constitui como um terminal fechado de área paga, com acesso restrito por uma linha
de bloqueios eletrônicos em sua entrada. Recebe 14 linhas municipais, sendo cinco urbanas, cinco
rurais e quatro Sede-Pirapitingui. Funciona como polo captador e distribuidor da demanda nos
deslocamentos locais e Sede-Pirapitingui, bem como ponto de estocagem de ônibus nos períodos
entre picos de demanda. Vale destacar que existem planos para a implantação de mais dois
terminais, um próximo ao Portal da Cidade e o outro no Terminal Plaza. Estes terminais deveriam ter
sido implantados pelas empresas concessionárias anteriores, Avante e Viação Itu, mas até o
momento não foram construídos, ficando a cargo da Mov Itu prosseguir com esses projetos.
Segundo o Edital de Concessão de Transporte Público de Itu nº 08/21, os Terminais e as Estações do
transporte coletivo também fazem parte da concessão do sistema, definindo inclusive as
responsabilidades da Concessionária em relação a eles:







Implantação, manutenção e conservação das instalações de dois (2) novos terminais e cinco (5)
novas estações, de modo a garantir a regular funcionalidade e operação dos terminais e
estações;
Reforma, manutenção e conservação das instalações do terminal rodoviário (Rodo Center), de
modo a garantir a regular funcionalidade e operação dos terminais e estações;
Manutenção e conservação das instalações do terminal Cidade Nova (já existente), de modo a
garantir a regular funcionalidade e operação dos terminais e estações;
Adequada manutenção das condições de limpeza, higiene e salubridade dos agentes operadores,
passageiros e demais pessoas usuárias;
Manutenção dos serviços de vigilância e segurança patrimonial, dos agentes operadores,
passageiros e demais pessoas usuárias;
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Regularidade do pagamento de impostos, taxas e encargos relativos às instalações dos terminais
e estações, incluindo-se as despesas de consumo de água, energia elétrica e outras, e as
relacionadas com a comunicação e informação;
Instalação, manutenção e atualização dos dispositivos tecnológicos de comunicação e
informação aos usuários sobre os serviços de transporte operados nos terminais e estações e
outros serviços neles alocados;
Reparos nas edificações e pavimentos, incluindo os hidráulicos, elétricos ou de outras fontes de
energia, alvenaria e demais que se fizerem necessários, visando garantir a segurança, conforto e
funcionalidade das instalações;
Instalação e manutenção de postos de autoatendimento para recarga do bilhete eletrônico,
minimamente em todos os terminais e estações de integração;
Atividades de gestão administrativa e operacional dos terminais e estações, de forma direta ou
preferencialmente indireta, visando à redução dos respectivos custos inerentes a essas na
Concessão;
Exploração comercial das salas e boxes comerciais, dos dispositivos tecnológicos de comunicação
e informação, espaços publicitários, taxas de uso e demais fontes de receitas que venham a se
mostrar possíveis ao longo da Concessão, previamente autorizadas pelo Poder Concedente; e
Implantação e manutenção de pontos de recarga automática, bem como de emissão de novos
cartões em todos os terminais e futuras instalações de transferência.

Para facilitar a localização destes equipamentos no território, a Figura 7.2.5-4 espacializa a proposta
para cada um deles, podendo vir a sofrer alterações quando de suas efetivas implantações.
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Figura 7.2.5-4: Localização dos terminais de transporte coletivo – existentes e propostos

Fonte: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural - Concorrência
nº08/21. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

7.2.6.

Transporte ativo

O transporte ativo é composto pelos meios de deslocamento realizados à propulsão humana, sendo
a pé ou de bicicleta.
Conforme apresentado na Seção 7.2.4, do total de viagens realizadas no município, as não
motorizadas representavam, em 2014, 38,42%, superando o modo individual e coletivo motorizado
(32,82% e 28,77%, respectivamente) e indicando a relevância destes modais no município.
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A Figura 7.2.6-1 traz a espacialização das viagens realizadas por cada tipo de modal no município,
com destaque para as viagens no modo a pé tanto na Macrozona da Sede, quanto na Macrozona de
Pirapitingui.
Figura 7.2.6-1: Divisão modal agregada por regiões

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

Diante dessa relevância, a rede de infraestrutura para o trânsito desses modais será brevemente
caracterizada a seguir, tendo em vista que a mesma deve permitir deslocamentos contínuos, seguros
e eficientes.
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7.2.6.1.

Transporte a pé

As calçadas e passeios, além da infraestrutura de transposição de barreiras, como passagens
inferiores e em nível, e os pontos de travessia de pedestres, constituem o sistema de transporte a pé
do município.
Em 2016, o Plano Diretor de Mobilidade Urbana realizou uma pesquisa com os munícipes através do
“Questionário de Mobilidade”, aplicado em entrevistas de campo e também via online, a fim de
obter um panorama sobre a mobilidade de Itu, em especial sobre as condições das calçadas,
segurança e conforto nos deslocamentos a pé, entre outros. Neste sentido, os principais problemas
apontados foram:






Grande insatisfação com a questão da segurança (medo de assalto ou agressões), com o tráfego
intenso e a alta velocidade dos carros em algumas vias, a deficiência na iluminação pública e a
má qualidade das calçadas, que não atendem aos requisitos mínimos para conforto e segurança
de seus usuários;
Calçadas apresentam qualidade inferior à ideal para que o deslocamento a pé seja feito de modo
seguro, tanto por sua largura, falta de iluminação, irregularidade e falta de acessibilidade para
pessoas com mobilidade reduzida;
No Centro Histórico, onde há grande fluxo de veículos e a circulação de pedestres é intensa, as
calçadas se mostram insuficientes e na maioria dos casos, não possuem guias rebaixadas e
carecem de manutenção, à exceção dos locais onde estão alguns “calçadões”, como a Praça da
Independência e a Praça Padre Miguel, onde o pedestre tem um espaço de circulação mais
amplo e com mais qualidade, sombra e mobiliário urbano convidativo à permanência;

A Figura 7.2.6.1-1 apresenta de forma gráfica as principais questões elencadas pelos munícipes, com
destaque para a necessidade de qualificação destes caminhos em relação à arborização e
sombreamento.
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Figura 7.2.6.1-1: Respostas do Questionário da Mobilidade em relação ao transporte a pé

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

Já em relação às principais características das calçadas e seus desafios, o Relatório Técnico que
subsidiou o PlanMob traz as seguintes considerações:










Na região central, onde há maior número de pedestres, as calçadas apresentam entre 1,20 e 0,60
metros, muitas vezes reduzidas por conta de posteamento ou mobiliário;
Há dois passeios públicos exclusivamente pedonais, o Passeio Público Marcos Steiner Netto, que
liga transversalmente as ruas dos Andradas e Santa Cruz, e o da Igreja Santa Rita, que conecta a
Rua Santa Rita à Praça da Bandeira e Mercado Municipal;
A região central apresenta lombofaixas que permitem a travessia uniforme do pedestre, porém
não estão implantadas em cruzamentos importantes como em alguns cruzamentos da Rua Sete
de Setembro (possui lombofaixa apenas no cruzamento com a Rua Floriano Peixoto) e da Rua
dos Andradas, não configurando um passeio contínuo por toda a região central;
Não foram observadas rampas de acessibilidade nas esquinas, apenas em alguns pontos
executados de maneira muito precária, e sem a declividade adequada;
No eixo Rua Sete de Setembro - Praça da Independência há um problema de alinhamentos que
força o pedestre a percorrer distâncias muito grandes para sua travessia em segurança, sendo
comum a travessia em pontos inadequados, sem faixa de pedestre. Na frente da Igreja Matriz
não há calçadas;
Há necessidade de se traçar uma área de priorização dos modos suaves de deslocamento em
função do patrimônio histórico existente, promovendo a circulação de pedestres e ciclistas, a fim
de valorizar e fomentar o turismo histórico e cultural na região;
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Necessidade de priorizar o pedestre nas áreas essencialmente comerciais, inclusive com ações
conjuntas voltadas ao transporte coletivo, de modo a estimular o movimento nestas áreas.

Com base nestas entrevistas e no levantamento de campo, foi elaborada esta sequência de mapas,
representados pelas Figuras 7.2.6.1-2 a 7.2.6.1-5, que representam a situação das calçadas na região
central.
Figura 7.2.6.1-2: Condição das calçadas na Região Central

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.
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Figura 7.2.6.1-3: Seguridade das calçadas na Região Central

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

Figura 7.2.6.1-4: Arborização das calçadas na Região Central

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.
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Figura 7.2.6.1-5: Vias com interesse de priorização do pedestre

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

A partir deste diagnóstico, o Plano Diretor de Mobilidade de Itu instituiu os seguintes objetivos como
estratégias para valorização dos modos não motorizados, tanto nas centralidades da Sede quanto em
Pirapitingui, com foco especial no transporte a pé:








Melhorar as condições de circulação para pedestres, com incentivo às atividades associadas ao
ato de caminhar, como o comércio e o turismo;
Elaborar projetos de qualificação de caminhos pedonais;
Elaborar projetos de acessibilidade para as calçadas;
Ampliar o sistema de informação ao pedestre;
Implantar projeto piloto de calçadas na Rua Floriano Peixoto;
Regulamentar a instalação de vagas vivas (parklets); e
Implantar paraciclos públicos e bicicletários.

Por fim, ressalta-se a importância do estabelecimento de legislação municipal para tratar desta
temática para além do dimensionamento, incluindo responsabilidades e programas de
conscientização e incentivo ao transporte a pé nos deslocamentos diários da população., já que no
âmbito da legislação municipal existente essa questão não é discutida diretamente.
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7.2.6.2.

Sistema cicloviário

O sistema cicloviário básico é composto por:









Bicicleta: meio de transporte barato, não poluente e que ocupa pequeno espaço na rede viária;
Ciclovias: estruturas separadas do tráfego motorizado, o que proporciona aos ciclistas maior
segurança e conforto;
Ciclofaixas: faixas de rolamento para a bicicleta, indicadas pela aplicação de pintura e por
colocação de dispositivos delimitadores, com o objetivo de separá-las do fluxo de veículos
automotores;
Ciclorrotas: caminhos que representam uma rota recomendada para o ciclista, com o trajeto sem
qualquer segregação ou sinalização contínua, sendo um espaço compartilhado com os veículos
automotores;
Bicicletários: espaços restritos para estacionamento de bicicletas, de maior porte e fechado com
algum tipo de controle de acesso, podendo ser público ou privado; e
Paraciclos: suportes físicos nos quais se prende a bicicleta, podendo fazer parte do mobiliário
urbano ou ser implantado em uma área restrita.

Seguindo a tendência dos municípios do entorno, o município de Itu está em fase de implantação de
ciclovias e ciclofaixas em seu território, fruto de alguns projetos que já estão em elaboração desde o
início dos anos 2000. Como por exemplo, cita-se o Projeto Cicloviário para Itu, elaborado no ano de
2009, que na ocasião desenvolveu um anteprojeto para a implantação de 28,10km de estruturas
cicloviárias no município, a partir de cinco rotas distintas, ou o Plano Diretor de Turismo de 2018, que
previu o fomento à acessibilidade aos bens históricos, com a implantação de ciclovias e ciclofaixas na
região central.
Nestes dois projetos, o objetivo principal era o de incentivar o uso da bicicleta como meio de
transporte e lazer, oferecendo estrutura segura para criar roteiros ciclísticos pelos principais pontos
de interesse turístico da área central. As rotas sugeridas são pertinentes pois abrangem as principais
vias de circulação do município. Ao adaptar esses trechos viários para a circulação de bicicletas com a
infraestrutura necessária, oferece-se à população um método alternativo de deslocamento,
apoiando a consolidação da bicicleta como modal de transporte na localidade.
A Figura 7.2.6.2-1 apresenta a sobreposição do traçado proposto por estes dois planos.
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Figura 7.2.6.2-1: Sobreposição de Planos Cicloviários propostos para o município entre 2009 e 2016

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.

Além da abordagem destes dois planos, o Relatório Técnico do Plano Diretor de Mobilidade
apresenta um levantamento das vias cicláveis no município, de acordo com o relevo e as
características das vias (perfil e fluxo), com foco na região central, de fundo de vale e nas conexões
bairro-centro, a fim de identificar a potencialidade destas vias para receber intervenções cicloviárias,
conforme indicado na Figura 7.2.6.2-2.
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Figura 7.2.6.2-2: Levantamento das vias cicláveis

Fonte: Relatório Final – Plano de Mobilidade de Itu. TC Urbes, 2016.
Atualmente o sistema cicloviário municipal é composto por trechos de ciclovias e ciclofaixas que
estão implantadas ao longo de algumas vias e rodovias que cortam o município no sentido norte-sul,
em consonância com algumas das rotas sugeridas pelos planos mencionados acima.
De acordo com as informações disponibilizadas pelo site da prefeitura municipal, as ciclovias e
ciclofaixas existentes encontram-se nas seguintes vias:




Ciclofaixas de lazer:
o Sede: na Avenida Galileu Bicudo, integrante do projeto “Vida em Movimento”, que desde
2011 aos domingos, das 7h às 12h, abre para pessoas e fecha para carros; e
o Cidade Nova: em volta do Parque Ecológico Chico Mendes.
Ciclovias:
o Ciclovia Central, no prolongamento da SP40-79, começa na Avenida Doutor Otaviano
Pereira Mendes, entra pelo Parque Linear na Avenida Galileu Bicudo, segue pela Avenida
Hermógenes Brenha Ribeiro, volta para a Avenida Galileu Bicudo até a altura da Rua Ângelo
Gatti, por onde segue até a Avenida Lupércio de São Freitas, entra na Rua Padre Luiz Yabar,
depois na Rua Doutor José Egydio da Fonseca, até retornar para a Avenida Lupércio de São
Freitas e encontrar com a ciclovia da Avenida das Rosas;
o Ciclovia SPA- 40/79, na Rodovia José Nelson Schincariol, entre a Sede e a divisa municipal
com Salto;
o Ciclovia da Praça Periscópio;
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o Ciclovia da Av. Ernesto Fávero;
o Ciclovia da Av. Dr. Ermelindo Maffei;
o Ciclovia da Avenida das Rosas
Em Projeto:
o Ciclovia na Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo (SP-079);
o Ciclovia no Parque Taboão.

Durante a visita de campo, além destas ciclovias e ciclofaixas foram identificadas:



Ciclovia na Avenida Esmeralda, na continuação da ciclovia da Avenida das Rosas;
Ciclovia no Centro Esportivo e de Lazer 1º de Maio.

A localização das ciclovias e ciclofaixas já implantadas em Itu está representada no Mapa Mobilidade
Urbana, disponível na seção 7.2.2 deste relatório.
Como forma de visibilizar esta estrutura já existente, cumpre mencionar que trechos destas ciclovias
e ciclofaixas fazem parte de alguns roteiros cicloturísticos que percorrem o território de Itu. De
acordo com as informações disponíveis no site de Turismo de Itu – da Secretaria de Turismo, Lazer e
Eventos de Itu, o município possui um total de seis rotas turísticas, três urbanas e três em trechos
rurais, que podem ser percorridas por bicicleta. São elas:


Trechos Urbanos
o Caminho de Padre Bento: nesta rota é possível conhecer um pouco sobre a vida de Padre
Bento, conhecido como o Apostolo da Caridade, que por muito tempo cuidou dos doentes
portadores da hanseníase. O circuito passa por 10 pontos de interesse, conforme destacado
na Figura 7.2.6.2-4: Parque Taboão, Escola Convenção de Itu, Instituto Borges de Artes e
Ofícios, Praça Padre Miguel, Fábrica de Artes Marcos Amaro, Cemitério da Saudade, Praça
dos Exageros, Igreja Nosso Senhor do Horto, Trem Republicano e Igreja Santa Rita.
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Figura 7.2.6.2-4: Localização da rota Caminho de Padre Bento

Fonte: Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos de Itu: https://turismo.itu.sp.gov.br/turismo-de-bike/, 2022.

o

Caminho do Açúcar: este passeio destaca a história do ciclo açucareiro da cidade de Itu,
que ocorreu durante os séculos XVIII e XIX. Neste período, a cidade possuiu mais de 100
engenhos de cana de açúcar, tornando Itu a vila mais rica da capitania de São Paulo. A
distância percorrida é de 11,7 km, com desnível de 136m. Os atrativos desta rota estão
indicados na Figura 7.2.6.2-5, sendo eles: Parque Taboão, Plaza Shopping Itu, Parque
Almeida Junior, Bosque Alceu Geribello, Fazenda Vassoural, Antiga Sede Chácara Portella,
Igreja Santa Rita e Mercado Municipal;
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Figura 7.2.6.2-5: Localização da rota Caminho do Açúcar

Fonte: Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos de Itu: https://turismo.itu.sp.gov.br/turismo-de-bike/, 2022.

o

Caminho do Varvito: o principal atrativo desta rota é o Parque do Varvito, onde está
localizada uma antiga pedreira. A importância geológica desta rocha sedimentar se deve há
vestígios encontrados em sua superfície de uma era glacial que ocorreu a 280 milhões de
anos. Como indicadod na Figura 7.2.6.2-6, os atrativos desta rota são: Parque Taboão,
Mosteiro N. S. das Mercês, Fábrica de Artes Marcos Amaro – FAMA, Praça Periscópio,
Parque do Varvito, Centro de Educação Ambiental “Miguel Lorente Villa” e Igreja N. S. do
Carmo.
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Figura 7.2.6.2-6: Localização da rota Caminho do Varvito

Fonte: Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos de Itu: https://turismo.itu.sp.gov.br/turismo-de-bike/, 2022.



Trechos Rurais:
o Caminho das Monções: este roteiro que parte do Parque Taboão, segue por antigas
estradas rurais que eram utilizadas durante os séculos XVII, XVIII e XIX para se chegar ao
antigo porto fluvial no rio Tietê, chamado de porto de Araritaguaba, onde se localiza o atual
Parque das Monções na cidade de Porto Feliz. Os atrativos desta rota, ilustrados pela Figura
7.2.6.2-7, são: Parque Taboão, Igreja do Bom Jesus, Estação Trem Republicano, Igreja
Senhor do Horto e São Lazaro, Estação Ferroviária da Rumo Logística, Granja Rica e Capela
N. S. do Perpétuo Socorro.
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Figura 7.2.6.2-7: Localização da rota Caminho das Monções

Fonte: Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos de Itu: https://turismo.itu.sp.gov.br/turismo-de-bike/, 2022.

o

Caminho do Almeida Junior: neste passeio é possível conhecer diversas fazendas históricas
centenárias que passaram pelos ciclos do açúcar, algodão e o café. O percurso desta rota
apresenta 482m de desnível, ao longo dos seus 26,5km de extensão, cujos atrativos são
(Figura 7.2.6.2-8), são: Armazém do Limoeiro, Fazenda Concórdia, Fazenda Capoava,
Fazenda Cana Verde e Mirante.
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Figura 7.2.6.2-8: Localização da rota Caminho do Almeida Junior

Fonte: Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos de Itu: https://turismo.itu.sp.gov.br/turismo-de-bike/, 2022.

o

Caminho da Estrada Imperial: o trajeto deste passeio segue por um antigo Peabiru,
caminhos que foram abertos por índios antes da chegada dos portugueses ao Brasil.. A
Figura 7.2.6.2-9 mostra esta rota, que tem extensão de 55,5km e desnível de 804m. Ao
longo dela, encontram-se 10 atrativos: Parque Taboão, Companhia Ituana de Saneamento –
CIS, Represa do Braiaiá, Igreja Bom Jesus do Pinheirinho, Venda do Leonardi, Morro da
Cruz, Fazenda Pau D’Alho, Rio Mombaça, Fazenda Paulista e Rio Pirapitingui.
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Figura 7.2.6.2-9: Localização da rota Caminho da Estrada Imperial

Fonte: Secretaria de Turismo, Lazer e Eventos de Itu: https://turismo.itu.sp.gov.br/turismo-de-bike/, 2022.

Em relação à legislação municipal, na ausência de um Sistema Cicloviário Municipal regulamentado,
há duas leis que tratam deste assunto indiretamente. São elas:




Lei Municipal nº 1.544/2013, que instituiu a Semana de incentivo ao ciclismo, entre os dias 19 e
25 de agosto, com o objetivo de difundir o uso da bicicleta como forma de exercício e como meio
de transporte, assim como buscar soluções para a viabilização de vias exclusivas para os ciclistas;
Lei Municipal nº 1.898/2017, que dispõe sobre a instalação de estacionamentos para bicicletas
(bicicletários e/ou paraciclos) no município de Itu e dá outras providências, definindo as
responsabilidades e o regramento para sua localização e implantação nas vias municipais.
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7.3.

Distribuição de equipamentos sociais

Neste item serão apresentados os dados relativos aos principais indicadores sociais, bem como a
distribuição dos estabelecimentos públicos, a fim de compreender a disponibilidade espacial dos
serviços ofertados à comunidade, com relação à:







Educação;
Saúde;
Assistência Social;
Cultura;
Lazer e Esporte; e
Segurança Pública.

Cabe ressaltar a importância das informações espacializadas, devido a sua influência na análise da
equidade territorial do cenário atual de Itu. A fim de facilitar a apreensão da localização destes
equipamentos pelo território, eles foram espacializados, por Secretaria Municipal responsável, no
Mapa Equipamentos Urbanos, e serão detalhados nas seções a seguir.

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 322

Referências Locacionais
Limite Municipal - Itu
Limites - Outros Municípios
Perímetro Urbano (2020)
Mancha Urbana
Gasoduto

Sistema Viário
Rodovia Pista Dupla

Arruamento

Rodovia Pista Simples

Ferrovia

Hidrograﬁa
Equipamentos Públicos
(por secretarias)
Administração
Autarquia
Cultura
Educação
Educação Estadual
Esportes
Finanças
Fundo Social de
Solidariedade
Gabinete
Governo
ITUPREV
Jurídico
Meio Ambiente
Ministério do Trabalho
Obras e Serv. Viários
Planejamento
Promoção Social
Saúde
Segurança e Trânsito
Serviços Urbanos
Turismo Lazer e Eventos
Cartórios

Curso D'água
Rio Tietê

7.3.1.

Educação

A Secretaria Municipal de Educação tem como atribuições organizar, desenvolver e manter o Sistema
Municipal de Ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da União e do Estado nos
termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional: planejar, desenvolver, executar, controlar e
avaliar a Política Educacional no Município.
O município possui Plano Municipal de Educação43 (PME) cujo horizonte de planejamento engloba os
anos de 2015 a 2025. Esse plano é regulamentado pela Lei Municipal nº 1.760/2015, onde constam
metas e ações para todos os ciclos de educação, inclusive para gestão, financiamento e avaliação da
qualidade do ensino. Estas metas são monitoradas constantemente pela prefeitura, conforme
destaca matéria vinculada pelo site da municipalidade44, informando que, em 2019, das 20 metas
previstas no PME, Itu já cumpriu algumas. Como exemplo, mencionou-se o crescimento das
matrículas nas creches (crianças de zero a três anos), das matrículas de crianças de quatro e cinco
anos na Educação Infantil, do atendimento total de matrículas no Ensino Fundamental I (Municipal) e
II (Estadual), no Ensino Médio e no Ensino Médio Integrado a Educação Técnica Profissional
(Estadual).
Neste sentido, cabe destacar alguns esforços que vêm sendo realizados pelo município, como a
criação do Cartão Cidadão de Itu45, que é um documento que garante facilidade aos residentes da
localidade no acesso aos serviços oferecidos no município, por meio da Prefeitura Municipal,
envolvendo todas as Secretarias.
Com o Cartão Cidadão, os munícipes têm acesso facilitado a diversos serviços como: matrículas em
creches e escolas municipais; entradas gratuitas em eventos; agendamento de consultas; retirada de
remédios; empréstimo e renovação de livros da biblioteca; inscrição para escolinhas esportivas ou
oficinas culturais e denúncias para a Guarda Municipal. A utilização deste cartão permite à
Administração Municipal conhecer melhor cada cidadão residente, melhorando o cotidiano de
buscas pelos serviços públicos da cidade, podendo estruturar e planejar com mais eficiência o
orçamento público e também o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à sua qualidade
de vida.
A implantação do Cartão Cidadão de Itu já trouxe impactos positivos para o município46,
especialmente para a Secretaria de Educação, que foi a primeira a iniciar a implementação e colher
os resultados, como a ampliação do acesso das crianças às creches. A partir do cadastro do Cartão, é
possível cruzar os dados de famílias cujos filhos estão em idade escolar e que ainda não estão
matriculados, permitindo assim a realização de uma busca ativa e objetiva.
43

Disponível em: http://leismunicipa.is/miulo. Acesso em março de 2022.
Disponível em: https://itu.sp.gov.br/reuniao-aborda-o-plano-municipal-de-educacao/. Acesso em março de 2022.
45
Disponível em: https://itu.sp.gov.br/cartaocidadao/. Acesso em março de 2022.
46
Disponível em: https://itu.sp.gov.br/cartao-cidadao-itu-e-premiado-como-acao-inovadora-pelo-programa-parceriasmunicipais/. Acesso em março de 2022.
44
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O Cartão Cidadão de Itu foi o vencedor da 2ª edição da premiação “Cases Inovadores” do Programa
Parcerias Municipais do Governo do Estado (criado em 2021), que visa incentivar e reconhecer
iniciativas transformadoras implantadas pelos municípios paulistas. A cidade foi reconhecida no
âmbito “Educação” por conseguir ampliar o acesso às creches através dos cadastros no cartão. Ao
todo, nove cidades em um universo de 645 foram premiadas na ocasião, em cerimônia ocorrida no
dia 22 de março de 2022, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.
Em se tratando dos índices municipais, segundo dados censitários (IBGE, 2010), a taxa de
escolarização das crianças entre 6 a 14 anos de idade era de 94,3%, ocupando a 21ª posição se
comparado com os munícipios da região geográfica imediata, como por exemplo, Sorocaba, Porto
Feliz, Elias Fausto, Salto e Indaiatuba.
Já em relação ao grau de instrução da população com 10 anos ou mais de idade, que totalizava
133.225 pessoas em 2010, quase metade não possuía qualquer tipo de instrução ou não tinha
completado o ensino fundamental, como nos mostra a Figura 7.3.1-1.
Figura 7.3.1-1: Grau de instrução da população com 10 anos ou mais de idade, em 2010
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Superior
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Para mensurar a qualidade do ensino e acompanhar os resultados de políticas educacionais, o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP criou o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, indicador bianual que varia de zero a 10 e compila os
principais dados de fluxo escolar e desempenho em avaliações. Com base nas últimas informações
disponíveis, de 2019 (INEP, 2019), o IDEB dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública
administrada pela municipalidade foi de 6,1, abaixo da meta projetada (6,7). Já o dos anos finais foi
de 5,3, pouco abaixo da meta projetada de 5,8 e a do ensino médio foi de 4,6, acima da meta
projetada, de 4,2.
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Segundo dados compilados pela Fundação Seade, em relação ao ano de 2019, não houve abandono
no ensino fundamental, de competência municipal, a taxa de aprovação foi de 100% e não houve
reprovações, ambas acima das médias estaduais, que registrou 99,3% em relação à aprovação e 0,5%
na reprovação.
Quanto ao número de matrículas na rede municipal de ensino, para o ano de 2020, segundo dados
do IBGE, foram computadas 2.687 em creches, 3.337 na Pré-Escola e 9.467 no Ensino Fundamental Anos Iniciais.

7.3.1.1.

Estabelecimentos de ensino

Em Itu, a rede pública de ensino é estruturada em três departamentos:
iii. Pedagógico: desenvolve o planejamento estratégico das ações vinculadas à proposta
pedagógica da Rede Municipal Ensino, dando o suporte necessário para o trabalho nas unidades
escolares e oferecendo orientações sobre as questões que envolvem o cotidiano da comunidade
escola. Este departamento é responsável pelos seguintes serviços: NAPE (Núcleo de
Atendimento Pedagógico Especializado), CEMUL (Centro Municipal de Línguas) e Conselhos. O
Quadro 7.3.1.1-1 traz o detalhamento destes serviços.
Quadro 7.3.1.1-1: Relação dos serviços que compõe o Departamento Pedagógico
Tipo
NAPE
(Núcleo de
Atendimento
Pedagógico
Especializado)

Características








O foco é a aprendizagem efetiva e de
qualidade dos alunos da Rede Municipal de
Ensino
Traz a unificação dos serviços dos profissionais
da área da Psicologia, Fonoaudiologia,
Enfermagem, Assistência Social,
Psicopedagogia e o Núcleo de Inclusão com a
Coordenação Pedagógica da Educação
Inclusiva, que realiza o acompanhamento dos
alunos com deficiência do município
O Núcleo de Inclusão é responsável pelas Salas
de Atendimento Educacional Especializado
(AEE)
As Salas de Recursos Multifuncionais atendem
os alunos com deficiência de forma
complementar ou suplementar por meio da
disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégia que eliminem as
barreiras para plena participação na sociedade
e desenvolvimento de sua aprendizagem
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NAPE Unidade I: Praça Reg.
Feijó, 52 – Centro, Itu;

NAPE Unidade II/Pirapitingui:
Rodovia Waldomiro Correa de
Camargo, 14 – Cidade Nova,
Itu;

NAPE Unidade III/PSE: Rua Dr.
Benedito Galvão, s/nº – Vila
Leis, Itu.
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Tipo

Características





CEMUL (Centro
Municipal de
Línguas)





Unidades

O município conta com 11 salas de Recursos,
funcionando o Atendimento Educacional
Especializado nos dois períodos
Faz parte do NAPE o Centro de Convivência dos
Deficientes Auditivos que conta com
professores e fonoaudiólogo, que atuam com
deficientes auditivos do município além do
Curso de Libras para todos os profissionais da
Área da Educação e também para os
munícipes.
Oferece ensino de Idiomas – Inglês e Espanhol,
gratuito e de qualidade, para crianças a partir
dos 10 anos, jovens e adultos
O ingresso dos alunos ocorre mediante
inscrição inicial, complementada por normas
internas e disponibilidade de vagas nas
Unidades





CEMUL Unidade I: Rua
Santana, 178 – Centro;

CEMUL Unidade II: Rodovia
Waldomiro Correa de
Camargo, 14 – Cidade Nova



Conselho Municipal da
Educação (CME);

 Conselho Municipal de
Alimentação Escolar (CAE); e

Conselhos
 Conselho Municipal do Fundo
de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação
(FUNDEB).
Fonte: Secretaria Municipal da Educação, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Criados para atender os requisitos legais no
cumprimento da Política Nacional de
Educação, a Secretaria Municipal da Educação
conta com o apoio das Diretrizes do Plano
Municipal da Educação e dos Conselhos como
órgãos gestores, normativos, deliberativos e de
assessoramento, de controle social e
transparência
A Secretaria da Educação, por meio do
Departamento Pedagógico fornece suporte
técnico para o bom funcionamento dos
Conselhos ligados à educação no município.

iv. Departamento Infantil: conta com 23 unidades de Pré-Escola, 21 unidades de Creche e 04
unidades de Creches Conveniadas que atendem em média 6.900 crianças aproximadamente por
semestre, proporcionando condições para o desenvolvimento integral da criança,
complementando a ação da família e da comunidade. A relação das Creches e EMEIS (Escolas
Municipais de Educação Infantil) existentes no município de Itu estão no Quadro 7.3.1.1-2.
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Quadro 7.3.1.1-2: Relação das Creches e EMEIS Municipais
Nome da Escola
Creche Municipal "Profª Adelaide
Natalina Castanho Carneiro Teixeira"

Endereço

Bairro

Av. Alfredo Savi, 560

Novo Itu

Rua Angelo Spinosa, 273

Vila Vivenda

Rua Benedita Leite de Campos, 55

Vila Gardiman

Creche Municipal “Criança Feliz”

Rua Capitão Evandro Mureb, 139

Vila Esperança

Creche Municipal “Felipe Peres Tonon"

Av. Dr. Ulisses de Moraes, 536

Bairro São Judas
Tadeu

Creche Municipal "Profª Ildecy Alves dos
Santos Nunes"

Rua João Coan, 115

Pq. Residencial Guitti

Creche Municipal "Itu Brasil"

Rua Mairinque, s/nº

Cidade Nova

Creche Municipal “Vila Martins"

Rod. Waldomiro Correa de Camargo, Km
63

Vila Martins

Creche Municipal "Prof.ª Lucila Zaparolli
Valente de Almeida"

Rua Alzira Proença Januário, 721

Pq. Res. Itaim

Creche Municipal “Lucy Franco Montoro"

Av. Ulysses de Moraes, 326

Bairro São Judas
Tadeu

Creche / EMEI "Madre Teresa de Calcutá"

Rua Diácono Júlio César Eymael, 253

Jardim Europa

Rua Calêndula, 400

Jd. Estância Bom
Viver

Rua Dom Manuel da Silveira Delboux, 211

Jardim Novo Itu

Creche / EMEI "Mario Macedo JUNIOR"

Av. Brazil Bernardini, 270

Bairro Brasil

Creche Municipal "Monteiro Lobato"

Arturo Ianni, 90

Vila Ianni

Creche Municipal "Sergio Camilo
Daccache"

Rua Benedito Leite Marques, 10

São Camilo

Creche Municipal "Santa Rita de Cássia"

Rua Paulino Benedito Ferrari, 223

Pq. Jardim das Rosas

Creche Municipal "Nossa Senhora
Aparecida"

Rua Gabriel Leite de Carvalho, 104

Nossa Senhora
Aparecida

Creche Municipal "Oswaldo Moraes"

Rua Fernando Dias Ferraz, s/nº

Jardim Aeroporto

Creche "Recanto da Prece"

Rua Oswaldo Teixeira Silva, 520

Vila Martins

Creche Municipal “Teresa de Ávila"

Rua Joaquim Antonio de Freitas Junior,
260

Pq. Jardim das rosas

Creche "André Luiz de Itu"

Rua Terezinha das Graças Schanosky, 34

Parque Industrial

Creche Municipal "Profª Dirce Cristina
Francischinelli Milani"
Creche Municipal "Alice Tereza
Gasperazzo Scalet"

Creche Municipal "Maria Sueli Trettel
Pelisam"
Creche Municipal “Prof ª Maria
Therezinha Castanho Mendes Pereira"
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Nome da Escola

Endereço

Bairro

Lar e Creche "Mãezinha"

Av. Francisco Ernesto Fávero, 136

Rancho Grande

Creche "Futura Geração" - Associação
Assistencial

Rod. Waldomiro Correa de Camargo, Km
63

Vila Martins

Creche Escola "Guia da Luz"

Rua Alberto Luiz Cardoso, 51

Portal do Éden

Creche Municipal “Profª Regina Aparecida
Pavani Ricieri Tirabassi”

Rua Professor Alfredo Gomes, 07

Jardim Aeroporto

EMEI Bairro São Luiz

Rua Leonardo Piunti, 301

São Luiz

CRECHE / EMEI "Madre Teresa de
Calcutá"

Rua Diácono Júlio César Eymael, 253

Jardim Europa

CRECHE / EMEI "Mario Macedo Junior"

Av. Brazil Bernardini, 270

Bairro Brasil

EMEI "PROFª. Maria Antonia Luporini
Sampaio"

Rua Paula Souza, 564

Centro

EMEI “Abriza Demétrio Assaf”

Rua José Carlos Moreno, 88

Vila Progresso

EMEI “Antenor Monteiro de Carvalho"

Rua Osasco, s/nº

Cidade Nova

EMEI "Prof. Anthenor Fruet"

Av. Lua, s/nº

Jardim Novo Mundo

EMEI "Prof. Ary Caricatte"

Rua Estados Unidos, 166

Cidade Nova

EMEI “Diácono Júlio César Eymael”

Rua Prof. Célio Figueiredo Silva, s/nº

Portal do Éden

EMEI "Prof. Inalda Lúcia Lins de Souza
Lima"

Rua Cesário Pires Camargo, 15

Parque Industrial

EMEI "Walter Seyssel – Pimentinha"

Rua Cesário Pires Camargo, 7

Parque Industrial

EMEI "Prof. José Carlos Marmo"

Rua Rubens Palomio, 146

Jardim Aeroporto

EMEI "Prof. José Mota Navarro”

Rua Osvaldo Teixeira da Silva, 130

Vila Martins

Rua Ozório Florencio D'Elboux, 265

Jardim Aeroporto

Rua Osvaldo Teixeira da Silva, 647

Vila Martins

Rua Henrique Bazzanelli, 200

Jardim dos Ypês

Rua Pedro Bussaglia, 187

Vila Roma

Rua Dr. Benjamim Simon, s/nº.

Padre Bento

Rua Dr. Graciano Geribello, 750

Bairro Alto

Rua Máximo Tomazini, 50

Jardim São Judas
Tadeu

EMEI "Prof. Maestro Agostinho Pereira de
Oliveira"
EMEI "Prof. Maria das Dores Luporini
Sampaio"
EMEI “Maria de Lourdes Bazzanelli
Spinardi”
EMEI "Prof. Mª do Carmo Cristofoletti
Pereira"
EMEI "Padre Bento"
EMEI "Padre Francisco Xavier de Oliveira
Filho"
EMEI “Wellington Rodrigo Soares da
Silva”
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Nome da Escola

Endereço

Bairro

EMEI "Prudente de Moraes"

Av. Francisco Ernesto Fávero, 480

Rancho Grande

EMEI "Rosa Gimenes Félix"

Av. Pasquale Iaquinto, 451

Residencial
Potiguara

EMEI "Prof. Stela Almeida Arruda"

Rua Das Hortências, 180

Jardim das Rosas

EMEI "Sivaldo Izidoro"

Rua Prof. Mª Antonia Luporini Sampaio,
413

São Luiz

EMEI "Sylvia Covas"

Rua Paulo Steiner, 131

Vila Bandeirantes

Fonte: Secretaria Municipal da Educação, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

v.

Departamento Fundamental e EJA: é composto por 24 unidades escolares do Ensino
Fundamental I – 1º ao 5º ano, entre escolas urbanas e rurais, atendendo atualmente
aproximadamente 10.000 alunos. Já a EJA – Educação de Jovens e Adultos conta com cinco
unidades de Ensino Fundamental ciclo I, II e Ensino Médio atendendo em média 2.200 alunos
por semestre. O Quadro 7.3.1.1-3 apresenta todas as unidades escolares que fazem parte deste
Departamento.

Quadro 7.3.1.1-3: Relação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), das Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil (EMEFEI) e das Escolas de Educação de Jovens
e Adultos (EJA)
Nome da Escola
EMEF. Profª Aparecida Beatriz
Cristofoletti Pionti
EMEF. Profª Carolina de Moraes Macedo

Endereço

Bairro

Rua Penápolis, s/nº

Vila Prudente de
Moraes
Cidade Nova

EMEF. Prof. Cid Rocha

Rua Henrique Moretto, 64

Jardim Aeroporto I

EMEF. Dep. Antonio de Paula Leite Netto

Rua Romão Bruni, 87

Parque Industrial

EMEF. Dr. Francisco Ursaia

Rua Dr. Itagiba Vilassa, 340

Vila Martins

EMEF. Profª Ermelinda Silveira Machado
EMEF. Prof. Firmino Octávio do Espírito
Santo Junior

Rua Anthigio Cavachini, 750

Presidente Médici

Rua Dr. Custodio Pinto Sampaio Neto, s/nº

Jardim Corazza

EMEF. Prof. Lourenço Carmignani

Av. Primavera s/nº

Jardim das Rosas

EMEF. Profª Maria Cristina Castanho
Mendes Pereira

Rua Miguel Trípoli Gliório, 40

Jardim São Judas
Tadeu

EMEF. Profª Marilze Calil

Rua Valinhos, s/nº

Bairro Cidade Nova

EMEF. Monsenhor Camilo Ferrarini

Rua Acácio Honório, 100

Parque Jardim das
Rosas

EMEF. Padre Bento

Rua Padre Bento, 609

Padre Bento

EMEF. Segundo Lorenzetti

Rod. Marechal Rondon - Km 114, 800 –
Faz. Vila Real

Bairro Três Vendas

EMEF. Olga Benário Prestes

Av. Primavera, 126

Vila Progresso

EMEF. Olga Benário Prestes - Cessão de

Av. Emílio Felix Tortosa, 440

Residencial
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Nome da Escola

Endereço

Bairro

Salas

Potiguara

EMEFEI. Camping Santa Fé

Rua Rosa Branca, s/nº

Bairro Taquaral

EMEFEI. Dona Gabriela Emília Corrêa
Pacheco

Av. Vital Brasil (Estrada Velha Itu/Salto),
Km 75

Bairro Canjica

EMEFEI. Fazenda Curumim

Rod. Castelo Branco, Km 74, s/n

Bairro Varejão

EMEFEI. Profª Maria Aparecida Trabachini
Navarro Dias

Rua Carlos Cassani, 429

Jardim Santa Laura

EMEFEI. Márcio João de Arruda
EMEFEI. Rotary Itu / Terras de São José
EMEFEI. Walter Friedrich

Rod. Castelo Branco, Km 63, s/nº - Lot.
Terras de Sta. Maria
Av. Hidro Alumínio Acro S/A, 6001
Estrada Taperinha, s/nº - Rod. do Açúcar,
Km 24

Bairro Apotribú
Vila da Paz
Jardim Emicol

EMITI. Escola Municipal de Tempo
Integral Rede Saber I

Rua Sorocaba, 936

Vila Sta. Terezinha

EMITI. Escola Municipal de Tempo
Integral Rede Saber II

Pç. Conde do Parnaíba, 422

Centro

EMITI. Escola Municipal de Tempo
Integral Rede Saber III

Rua Corintho Luis D’Onofrio, 25

Jd. Alberto Gomes

EMEJA “Maria da Glória Almeida Amirat”
– Unidade I

Rua Sorocaba, 119

Vila Gatti

EMEJA “Maria da Glória Almeida Amirat”
– UNIDADE II

Rua Acácio Honório, 100

Parque Jardim das
Rosas

EMEJA “Prof. José Amaro Mendes
Pereira”

Rua Domingos Fernandes, 556

Centro

EMEJA “Vila Martins”

Rua Anibal Garcia Adjute, 51 – Vl. Martins

Vila Martins

EMEJA “Cidade Nova”

Rua Penápolis, s/nº

Bairro Cidade Nova

Fonte: Secretaria Municipal da Educação, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Além das escolas municipais, a rede de ensino também é composta por escolas estaduais, conforme
mostra o Quadro 7.3.1.1-4.
Quadro 7.3.1.1-4: Relação das Escolas Estaduais em Itu (Ensino Fundamental – anos finais e Ensino
Médio)
Nome da Escola

Endereço

Bairro

EE Prof. Bene Teixeira da Fonseca do
Amaral Gurgel

Av. Da Felicidade, S/N

Cidade Nova I

EE Dr. Benedito Lazaro de Campos

Rua Ana Fonseca Bicudo, 75

Vila Ianni

EE Dr. Cesário Motta

Rua Thomaz Simon, 280

Centro

EE Cicero Siqueira Campos

Al. Alice, 111

Jardim Alberto
Gomes
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Nome da Escola

Endereço

Bairro

EE Francisco Nardy Filho

Rua Bartira, 64

Rancho Grande

EE João Antonio Motta Navarro

Av. Emilio Felix Tortosa, 440

Res. Portiguara

EE Prof. José Leite Pinheiro Jr

PraçaGuanabara, 91

Bairro Brasil

EE Prof. Pery Guarany Blackman

Rua Mônaco, S/Nº

Vila Roma

EE Regente Feijó

Rua Dos Andradas, 412

Centro

EE Prof. Rogerio Lazaro Toccheton

Rua Francisco Falcato Junior, 465

Vila São Luiz

EE Prof. Rosa Maria Madeira Marques De
Freire

Rua Alice Duarte Guilger, 65

Jardim União

EE Salathiel Vaz De Toledo

Rua Luiz Morato Castanho, 405

Rancho Grande

EE Prof. Antonio Berreta

Rua Sorocaba, 277

Vila Gatti

EE Sylvia De Paula Leite Bauer

Rua Cel. Lauro Rogerio Araujo, S/N

Jardim Aeroporto

EE Prof. Anthenor Fruet

Rua Estados Unidos, S/N

Pirapitingui

EE Prof. Priscila De Fatima Pinto

Rua Pres. Jânio Da Silva Quadros, S/N

Vila Lucinda

EE Prof. Mercia Maria Cazarini

Rua Geceny Cabreira, 73

Portal do Eden

FATEC

Av. Tiradentes, 1211

Rancho Grande

Fonte: Secretaria Municipal da Educação, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

As unidades escolares de Itu estão espacializadas no Mapa Equipamentos Urbanos, disponível no
início desta seção, sendo analisados no Item 7.3.7.

7.3.2.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o Decreto Municipal nº 1.479/2011, tem como
atribuições planejar, desenvolver, orientar, coordenar e executar a política de saúde do município,
bem como planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica ligadas
à sua competência.
O município possui Plano Municipal de Saúde47 (PMS), aprovado em 2022, com vigência até 2025, o
qual relaciona diretrizes e ações para a Gestão, Atenção Básica, Média e de Alta Complexidade, além
da Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde. O PMS 2022-2025 traz como ações estratégicas a
ampliação e a qualificação da oferta de serviços na atenção básica à saúde, a ampliação e a
qualificação dos serviços da atenção especializada ambulatorial e hospitalar, aperfeiçoamento do
47

Disponível em: https://itu.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Plano-Municipal-de-Saude-2022-2025.pdf. Acesso em
março de 2022.
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serviço de urgência e emergência, bem como o fortalecimento do sistema de vigilância em saúde, da
gestão do SUS e da participação popular.
Os principais índices que refletem o nível de saúde da população são: esperança de vida ao nascer e
mortalidade infantil.
A esperança de vida ao nascer, em Itu, cresceu 3,13 anos, entre 2000 e 2010, passando de 73,10
anos, para 76,23 anos, respectivamente. Em nível nacional, este indicador foi de 73,94 anos, em
2010, e 68,61 anos (2000), estando o município a frente nos anos de comparação.
Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil em Itu caiu de 17,70 óbitos por mil nascidos vivos
para 12,90 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 27,69 óbitos por mil nascidos
vivos. A mortalidade até 5 anos de idade seguiu a mesma tendência de queda.
A evolução dos dados relativos à longevidade e mortalidade permite a avaliação da melhora
substancial da qualidade de vida da população local, como mostra a Tabela 7.3.2-1.
Tabela 7.3.2-1: Taxas de longevidade, mortalidade de Itu, em 1991, 2000 e 2010
Taxa
Esperança de vida ao nascer (anos)

48

Mortalidade infantil (óbitos/1.000 nascidos vivos)

49

Mortalidade até 5 anos de idade (óbitos/1.000 nascidos vivos)

1991

2000

2010

68,21

73,10

76,23

27,69

17,70

12,90

31,35

20,56

14,95

Fonte: Atlas Brasil, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Para verificar o atendimento do serviço de saúde à população, a Organização Mundial de Saúde –
OMS indica a análise do número de leitos hospitalares.
Em 2019, segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), divulgados pelo
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o número de leitos de repouso e observação do
município totalizou 4.328, índice de 2,3 leitos para cada 1.000 habitantes.
A seguir, o Quadro 7.3.2-1 mostra todas as unidades de atendimento da saúde pública de gestão
municipal, a partir dos dados disponibilizados pela Secretaria Municipal. A espacialização destes
estabelecimentos de saúde se encontra no Mapa de Equipamentos Urbanos, disponível no início
desta seção, sendo analisados no Item 7.3.7.
Quadro 7.3.2-1: Relação dos estabelecimentos de saúde existentes em Itu
48

Expectativa de vida média de uma população em anos (IBGE, 2022).
Mortalidade infantil: é o número médio de óbitos no nascimento, para cada mil nascidos vivos; Mortalidade até 5 anos: é
o número médio de óbitos até a criança chegar nesta idade para cada mil nascidos vivos (IBGE, 2022).
49
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Tipo
Ambulatório de
Especialidades Médicas
Ambulatório de
Especialidades Médicas
Ambulatório de Moléstias
Infecciosas
Ambulatório de Saúde da
Mulher
Ambulatório de Saúde
Mental Adulto
Ambulatório de Saúde
Mental Infantil
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
Atendimento
Odontológico
C.T.A. "Olavo Gregório
Gonçalves"

Nome
A.E.M. I "Dr. Virgilio Pereira
Souza Lima"
A.E.M. II "Dr. Sebastião Erb de
Freitas"
A.M.I. "Maria Helena Correa
Pompeu"
Ambulatório de Saúde da
Mulher
A.S.M.A. "Dr. João Fausto
Bartolomeu Pompe Nardy"
Ambulatório de Saúde Mental
Infantil
Bebê Clinica "Rafael Rodrigues
Cardoso"
Unid. Odontológica UBS
11"Dr. Cicero Gomes Moraes"
Unidade Odontológica UBS 06
Unidade Odontológica UBS 13
Unidade Odontológica UBS 10
Unidade Odontológica UBS 03

Endereço

Bairro

Av. Tiradentes, 900

Parque Industrial

Av. Tiradentes, 900

Parque Industrial

Rua Piauí, 302

Bairro Brasil

Rua Santana, 319

Centro

Praça Conde de
Parnaíba, 44

Centro

Rua do Patrocínio, 67

Centro

Rua Jasmim, 59

Jardim das Rosas

Rua Osasco, s/n

Cidade Nova

Rua Monsenhor Ezequias
Galvão, 485
Rua Geceney Cabreira
s/n
Rua Ilydia Dias Furtado
s/n
Rua Dr. Ulisses de
Moraes, s/n

Jardim Padre Bento
Portal do Eden
Res. Vila Tonica
Jardim São Judas

Unidade Odontológica UBS 12

Avenida Sol, s/n

Jardim Novo Mundo

CEO "Dr. Waldomiro
Fernandes Ferreira"

Rua João Tibiriçá, 464

Vila Nova

Unidade Odontológica UBS 4

Rua Jasmim, 59

Jardim das Rosas

Unidade Odontológica Melhor
Idade

Rua Claudio Fonseca, 338

Parque Nossa Sra.
da Candelária

Centro de Terapia Alternativa

R Benedito Ramos da
Silva, s/n
Avenida Dr. Itagiba
Vilassa, s/n
Rua Aristides de
Assumpção Menabo, 75

Res São Camilo

Central de Ambulâncias

Central de Ambulâncias

Central de Ambulâncias

Central de Ambulâncias

Central de Diagnósticos

Central de Diagnósticos

Av. Tiradentes, 900

Parque Industrial

Central de Vagas

Central de Vagas

Av. Tiradentes, 900

Parque Industrial

Centro de Atenção

CAPs Infantil

Rua do Patrocínio, 67

Centro
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Tipo
Psicossocial
Centro de Atenção
Psicossocial
Controle de Vetores e
Animais Peçonhentos

Nome

Endereço

Bairro

CAPs Adulto "Dra. Silvia
Helena da Costa A. Merbac
Dep. Contr. de Vet. e Anim.
Peconh. "Rene D'Ávila"
Controle de Zoonoses "São
Francisco de Assis"
Posto do Centro de Zoonoses
de Itu

Rua Marechal Deodoro,
688
Avenida Sete Quedas,
1038
Avenida Sete Quedas,
1038
Rua Dr. Abel Lemes, 01

Vila Martins

Coordenação
Odontológica e Prótese

Coordenação Odontológica

Rua João Tibiriçá, 464

Vila Nova

Farmácia Central

Farmácia Central

Avenida Octaviano
Pereira Mendes, 663

Centro

Hospital

Hospital Municipal

Rua Convenção, 550

Vila Nova

PAM – Pronto
Atendimento Municipal

PAM Mario Moraes
Bourguignon
Vigiágua - “Vigilância em
Saúde Ambiental Relacionada
á Quantidade da Água para
Consumo Humano”

Rua Itagiba Vilassa, s/n

Vila Martins

Av. Itu 400 anos, 111

Centro

Projeto Nana Neném

Av. Itu 400 anos, 111

Itu Novo Centro

Saúde Escolar e do
Adolescente

Atendimento de Emergências
Hospital São Camilo
Saúde Escolar e do
Adolescente

Secretaria

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Joaquim Bernardes
Borges, 272
Rua Dr. Benedito Galvão,
s/n
Avenida Itu 400 anos,
111

Serviço de Inspeção
Municipal

Unidade Odontológica UBS 15

Rua Armênia, s/n

Residencial
Potiguara

Setor de Fisioterapia

Unid. de Fisiot. "KinduReolando A. Carneiro"

Rua Adelino Xavier da
Silveira, 105

Vila Santa Rosa

Setor de Fisioterapia

Unid. de Fisiot. "Fatima de
Lourdes S. Francisco"

Rodovia Waldomiro
Correa de Camargo, 14

Centro
Administrativo do
Pirapitingui

Setor de Fonoaudiologia

Unid. de Fono. "Amabile
Trettel Salvador"

Rua Adelino Xavier da
Silveira, 105

Vila Santa Rosa

SIM

Serviço de Inspeção Municipal

Av. Itu 400 anos, 111

Itu Novo Centro

UAC

Unidade de Avaliação e
Controle

Av. Itu 400 anos, 111

Itu Novo Centro

Unidade Básica de Saúde

UBS 01 "Dr. Carlos

Rua Vicente Pavani, 123

Jardim Convenção

Controle de Zoonoses
Controle de Zoonoses

PróÁgua – Vigiágua

Projeto Nana Neném
Pronto Socorro
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Nome

Tipo

Endereço

Bairro

Vasconcelos Prado"

de Itu

Unidade Básica de Saúde

UBS 02 "José Maria Vicente"

Unidade Básica de Saúde

UBS 03 "Maria Cecilia
Meneghini"

Rua Fiovo de Bernandin,
s/n
Avenida Dr. Ulisses de
Moraes, s/n

Unidade Básica de Saúde

UBS 04 "Dr. Alcides Rodrigues"

Rua Jasmim, 59

Jardim Vitoria

Unidade Básica de Saúde

UBS 05 "Tristao Bauer"

Vila Prudente de
Moraes

Unidade Básica de Saúde

UBS 06 "Agostinho Netto"

Avenida Francisco
Ernesto Favero, s/n
Rua Monsenhor Ezequias
Galvão, 485
Rua José Zacharias, 82

Jardim São José

Avenida Goiás, 180

Bairro Brasil

Unidade Básica de Saúde
Unidade Básica de Saúde
Unidade Básica de Saúde

UBS 07 "Dr. Sebastiao de
Moraes"
UBS 08 "Dr. Cid Ferraz do
Amaral"
UBS 09 "Maria de Lourdes
Pinheiro Passos"

Rua Juvenal Emanoelli,
s/n
Rua Ilydia Dias Furtado
s/n

Jardim União
Jardim São Judas

Jardim Padre Bento

Bairro São Luiz

Unidade Básica de Saúde

UBS 10 "Dr. Alberto Sabin"

Unidade Básica de Saúde

UBS 11 "Frei Pascacio Hettler"

Rua Osasco, s/n

Cidade Nova

Unidade Básica de Saúde

UBS 12 "Dr. Emilio Chierighini"

Avenida Sol, s/n

Jardim Novo Mundo

Rua Geceney Cabreira
s/n
Rua Professor Alfredo
Gomes, 11

Res Vila Tonica

Unidade Básica de Saúde

UBS 13 "Dr. Claudio Fruet"

Unidade Básica de Saúde

UBS 14 "Cabo Santo"

Unidade Básica de Saúde

UBS 15 "Dr. Hélio Chierighini"

Rua Armênia, s/n

Residencial
Potiguara

Unidade Básica de Saúde

UBS 16 José Roberto da Cruz

Rua Benedito Ramos da
Silva, s/n

Res. São Camilo

UPA - 24horas

UPA - Padre Bento

Av. Nove de Julho, 691

Nossa Sra. Aparecida

Urgência - Central de
Regulação de Urgência e
Emergência

192

Av. Nove de Julho, 691

Nossa Sra Aparecida

Rua Adelino Xavier da
Silveira, 105
Av. Itu 400 anos, 111 Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária
térreo
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Itu, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Vigilância Epidemiológica
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7.3.3.

Assistência Social

Compete a Secretária Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, segundo Lei Municipal nº
1.662/2014, prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica ou especial,
além de contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, e atender às
necessidades sociais do público alvo da assistência social. Essa secretaria está organizada por meio
do Sistema Único de Assistência Social (Suas), presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a
proteção social a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por
meio de serviços, benefícios, programas e projetos. Com um modelo de gestão participativa, o Suas
articula os esforços e os recursos do município, Estado e União para a execução e o financiamento da
Política Nacional de Assistência Social.
A lei indicada acima define como atribuições da Secretaria De Promoção Social formular as diretrizes,
planejar, coordenar a execução, monitorar e avaliar as ações da rede socioassistencial de
abrangência local e regional, além de executar as ações de abrangência territorial municipal e
regional. Define também como responsabilidade a elaboração do Plano Municipal de Assistência
Social – PMAS, o qual não foi encontrado para consulta.

7.3.3.1.

Programas Sociais

Para centralizar e focalizar o combate à pobreza, o atual Ministério da Cidadania (através da
Secretaria Especial do Desenvolvimento Social) mantém o Cadastro Único para Programas Sociais –
CadÚnico, com dados de famílias de baixa renda aptas a usufruírem de programas governamentais
de assistência social.
Segundo dados do Ministério da Cidadania50, referentes ao mês de março de 2022, na localidade
existem 6.796 famílias beneficiárias do Auxílio Brasil. Ainda neste mês, foram transferidos R$
2.775.501,00 às famílias do programa, sendo que o benefício médio repassado foi de R$ 408,00 por
família.
O número de famílias inscritas no CadÚnico, em janeiro de 2022, era de 16.284, sendo:





6.534 com renda per capita familiar de até R$ 89,00;
1.656 com renda per capita familiar entre R$ 89,01 e R$ 178,00;
3.244 com renda per capita familiar entre R$ 178,01 e meio salário mínimo; e
4.850 com renda per capita acima de meio salário mínimo.

Do total de famílias cadastradas, apenas 8.633 estão com cadastro atualizado e, neste grupo, 6.417
família possuem renda per capita de até ½ salário mínimo.
50

Disponível em: https://aplicacoes.cidadania.gov.br/ri/poster_auxilio_brasil/index.php?ibge=352390. Acesso em março de
2022.
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Além do programa de transferência de renda a nível federal, o município conta com o Benefício da
Prestação Continuada (BPC), definido na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que consiste na
transferência mensal de salário mínimo (valor vigente) à pessoa idosa a partir de 65 anos ou à pessoa
com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial de longo prazo (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), que a impossibilite de
participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas.
Ainda sobre os benefícios a nível municipal, há a Tarifa Social Água e Esgoto e a Tarifa Social de
Energia Elétrica, que através de parcerias com as concessionárias responsáveis, concedem descontos
nas contas de consumo mensal para as famílias cadastradas no CadÚnico, a partir de alguns critérios,
como mostra o Quadro 7.3.3-1.
Quadro 7.3.3-1: Descontos nas Tarifas de serviços urbanos
Taxa

Características

Quem tem direito




Tarifa Social
Água e Esgoto


A CIS – Companhia Ituana
de Saneamento tem o
programa de tarifa da
Categoria Residencial Social
de água e esgoto, que
concede descontos para os
consumidores
com
cadastro atualizado no
CADÚnico
A tarifa da Categoria
Residencial Social será
equivalente a constante na
tabela
da
Categoria
Residencial, com desconto
de até 60%











Tarifa Social
de Energia
Elétrica

Desconto na conta de
energia
elétrica
para
famílias
inscritas
no
Cadastro Único ou pessoas
que recebem o Benefício
de Prestação Continuada
da Assistência Social (BPC)
até o limite de consumo de
220 kWh.

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Aposentados com renda mínima inferior a 2 (dois)
salários mínimos
Pensionistas com pensão inferior a 2 (dois) salários
mínimos
Portadores de deficiência física, declarados civilmente
incapazes para o exercício do trabalho
Portadores de doenças graves, assim compreendidas:
tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia
grave ou estado avançado paget, síndrome de
imunodeficiência adquirida e mal de chagas
Desempregados que não estejam recebendo segurodesemprego e que não possuam condições de quitar
suas contas
Renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos
Famílias inscritas no Cadastro Único com a seguinte
situação:
o
Com renda de até meio salário mínimo por
pessoa ou que têm algum membro da família
que recebe o Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social (BPC)
o
Com renda total de até três salários mínimos
por mês que têm entre seus membros pessoas
em tratamento de saúde, que precisam usar
continuamente aparelhos com elevado
consumo de energia elétrica
o
Famílias indígenas e quilombolas com renda por
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Taxa

Características

Quem tem direito
pessoa de até meio salário terão direito ao
desconto de 100% na conta de energia elétrica,
até o limite de consumo de 50 KWh/mês
 O desconto é concedido em cada faixa de consumo de
energia:
o
0 a 30 kwh/mês – 65%de desconto
o
Acima de 31 até 100 kwh/mês – 40% de
desconto
o
Acima de 101 até 220 kwh/mês – 10% de
desconto.
Fonte: Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Em relação à rede de equipamentos voltados à Assistência Social no município, tem-se: Centro de
Capacitação Inclusiva; Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS); Centro Pop; Centro Dia para Idosos, Centro de
Atendimento para Crianças e Adolescentes (CEACA); Conselho Tutelar, entre outros. A relação
completa destes equipamentos está apresentada no Quadro 7.3.3-2 e a localização espacializada de
cada uma destas unidades está representada no Mapa de Equipamentos Urbanos, disponível no
início desta seção, sendo analisados no Item 7.3.7.
Quadro 7.3.3-2: Relação dos estabelecimentos de assistência social existentes em Itu
Tipo
Centro de
Convivência Dia para
Idoso
Centro de
Convivência Dia para
Idoso
Casa Lar
CEACA

Nome

Endereço

Bairro

CCDI "Agenor Bernardini"

Rua Sorocaba, 692

Centro

CCDI “Quero Vida”

Rua Espírito Santo, 100

Bairro Brasil

Associação Casa Lar Direito de Viver
Centro de Atendimento para Crianças
e Adolescentes

Rua Santana, 465

Centro

Rua do Patrocínio, 183

Centro

Centro de
CCI "Virginia Martini Gazzola"
Rua Barão do Itaim, 128
Capacitação Inclusiva
Cesta Básica Promoção Social / Centro
Cesta Básica / Centro
Rua Manoel Silveira
Pop – Serviço Especializado para
Pop
Camargo, 151
Pessoas em Situação de Rua
Rua Adelino Xavier da
Conselho Tutelar
Conselho Tutelar
Silveira, 106
CRAS

CRAS I - Pipa

Rua Romão Bruni, 100

CRAS

CRAS II - Bumba meu Boi

Rua Eloy Ricci, 236

CRAS

CRAS III - Promai

Rua Arlindo Veiga dos
Santos, 31
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Tipo

Nome

Endereço

Bairro

CRAS

CRAS IV – Frei Alípio Both

Rod. Waldomiro Correa de
Camargo, 14

Cidade Nova

CRAS

CRAS V - Recriança

Rua Corinto Luiz D' Onofrio,
25

Jardim Alberto
Gomes

Rua Santa Rita, 1071

Centro

Rua Vinte e Um de Abril, 183
Rodovia Waldomiro Correa
de Camargo, 14

Centro

Centro de Referência Especializada de
Assistência Social
Grupo da Melhor Idade
Posto do Fundo Social de
Solidariedade

CREAS
Melhor Idade
Posto

Cidade Nova

Programa Liberdade
Assistida

Programa Liberdade Assistida

Rua Santa Rita, 1071

Centro

Projeto Sentinela

Projeto Sentinela

Rua Santa Rita, 1071

Centro

Pça Dom Pedro I, 116

Centro

Rua Bom Jesus, 53

Centro

Secretaria Municipal de Promoção e
Des. Social
Sede do Fundo Social de
Solidariedade

Secretaria
Sede

Rua Arlindo Veiga dos
Jardim São
Santos, 31
Judas
Rod. Waldomiro Correa de
Vaca Mecânica
Vaca Mecânica
Cidade Nova
Camargo, 14
Fonte: Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Vaca Mecânica

7.3.4.

Vaca Mecânica

Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico é o órgão da municipalidade responsável
por planejar, sugerir, implantar e administrar as políticas municipais de apoio e incentivo à cultura.
Além disso, administra os espaços públicos dedicados à promoção da cultura e estabelece as
diretrizes de ação para respaldo aos grupos artísticos, aos estabelecimentos públicos de caráter
cultural, também promove programas e eventos diversos e zela pelo patrimônio cultural material e
imaterial do município.
É responsável também por administrar o Sistema Municipal de Cultura, estabelecido pela Lei nº
1.619/2013, que integra o Sistema Nacional de Cultura - SNC e se constitui como o principal
articulador, no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo mecanismos de
gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. Possui as seguintes
finalidades:




Integrar os órgãos, programas e ações culturais do Governo Municipal e instituições parceiras;
Contribuir para a implementação de políticas culturais democráticas e permanentes, pactuadas
entre os entes da sociedade civil e poder público municipal;
Articular ações transversais, descentralizadas e participativas, com vistas a estabelecer e efetivar
o Plano Municipal de Cultura;
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Promover iniciativas para apoiar o desenvolvimento social com pleno exercício dos direitos
culturais e acesso às fontes da cultura;
Consolidar um sistema público municipal de gestão cultural, com ampla participação e
transparência nas ações públicas, através da revisão de marcos legais já estabelecidos e da
implantação de novos instrumentos institucionais; e
Assegurar a centralidade da cultura no conjunto das políticas locais, reconhecendo o município
como o território onde se traduzem os princípios da diversidade e da multiplicidade cultural.

Esta lei também define diretrizes para a composição e funcionamento do Conselho Municipal de
Política Cultural, além de estabelecer o conteúdo mínimo para a elaboração do Plano Municipal de
Cultura, que é o instrumento de planejamento estratégico que organiza, regula e norteia a execução
da política municipal de cultura, com a previsão de ações de curto, médio e longo prazos.
De acordo com dados oficiais da Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico, Itu possui
uma rede de equipamentos culturais composta por espaços culturais, bibliotecas e espaço de
educação musical. As informações correspondentes a estes equipamentos estão detalhadas no
Quadro 7.3.4-1.
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Quadro 7.3.4-1: Equipamentos culturais existentes em Itu
Tipo

Nome

Biblioteca

Biblioteca Municipal "Prof. Olavo
Valente de Almeida"

Biblioteca

Biblioteca Municipal "Prof. Cid Rocha"

Biblioteca

Biblioteca do CEU Jardim Vitória

CEU

Centro de Artes e Esportes Unificado
CEU Jardim Vitória

Educação
Musical
Escola
Municipal de
Iniciação
Artística
Espaço
Cultural
Espaço
Cultural
Escola de
restauro

Projeto Guri

Endereço

Bairro

Rua dos Andradas, 201

Centro

Rodovia Waldomiro Correa de Camargo,
Cidade Nova
14
Jardim
Rua 13 de Outubro, s/n
Vitoria
Jardim
Rua 13 de Outubro, s/n
Vitoria
Rua Madre Maria Clemente da Divina
Jardim
Providencia, 180
Faculdade

Escola Municipal de Iniciação Artística
Manolo Santoro – Casa da Praça

Praça Padre Miguel, 56

Centro

Espaço Cultural Almeida Junior

Rua Paula Souza, 664

Centro

Casa da Praça

Praça Padre Miguel, 56

Centro

Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios

Praça Duque de Caxias, 284 (dentro das
instalações do Regimento Deodoro)

Centro

Itu Novo
Centro
Fonte: Secretaria Municipal de Cultura e do Patrimônio Histórico, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Secretaria

Secretaria Municipal de Cultura

Avenida Itu 400 anos, 111

Os equipamentos culturais de Itu estão espacializados no Mapa de Equipamentos Urbanos,
disponível no início desta seção.
Além dos equipamentos culturais, esta Secretaria é responsável por zelar pelo patrimônio cultural
material e imaterial do município, cujo tema foi tratado no Item 5.4 deste relatório. Neste sentido
cumpre apontar, dentre os equipamentos públicos voltados à cultura, o Projeto Oficina Escola de
Artes e Ofícios, sendo instituído pela Lei Complementar nº 770/2006, do Plano Diretor, que obrigava
o município a criar cursos de capacitação em preservação e restauro focados no patrimônio histórico
de Itu.
Segundo o inciso 5° do Artigo 41 da referida Lei, a realização de tal projeto se dá por uma parceria
entre as Secretarias de Cultura, Educação, Cultura, Fundo Social de Solidariedade e iniciativa privada,
com seus objetivos sendo:




Ministrar cursos de capacitação voltados para a área de restauro e patrimônio-histórico para
jovens em situação de risco psico-social de Itu;
Restaurar e manter edifícios de interesse histórico;
Selecionar, proteger e promover a preservação, a conservação, a reciclagem, a revitalização e a
divulgação dos bens tangíveis, construídos ou naturais, de cunho, artístico, arquitetônico,
paisagístico e urbanístico, assim como dos bens intangíveis considerados patrimônios ou
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referências históricas ou culturais, como a cultura comunitária, os rituais e festas, a religiosidade,
o entretenimento, as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas.
O Projeto Oficina Escola de Artes e Ofícios é destinado a jovens de 14 a 20 anos, exigindo-se que os
participantes sejam residentes de Itu e que tenham frequência escolar. Sua proposta é bem avaliada,
havendo procura da população pelas atividades desenvolvidas no projeto social, ressaltando-se a
resolução de demandas sociais com a necessidade de preservação do patrimônio histórico ituano
(Figura 7.3.4-1).
Figura 7.3.4-1: Alunos do Projeto Oficina de Artes e Ofícios realizando restauro de porta do Salão
Nobre do Regimento Deodoro

Fonte: Exército Brasileiro, 2020

7.3.5.

Lazer e Esporte

Esta seção reúne informações referentes à distribuição dos equipamentos públicos de esporte e
lazer, considerando:



Esporte, os locais destinados à prática e ao incentivo do desporto;
Lazer, os espaços que podem ser designados às atividades contemplativas de leitura, de
produção artística, cultural, social entre outras; e

Em Itu, o órgão responsável pelos equipamentos de lazer e cultura é a Secretaria Municipal de
Esportes, que tem por finalidade apoiar, desenvolver e incentivar as práticas esportivas na cidade.
Ela também planeja, programa, organiza, ampara, incentiva e supervisiona eventos e aulas esportivas
na cidade, além de apoiar torneios, competições e escolinhas esportivas.
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Além dos equipamentos existentes, que englobam os mais variados esportes e possibilidades de
realização de atividades esportivas, a Secretaria de Esportes também é responsável por gerenciar o
Programa Municipal de Incentivo à Prática Esportiva. Trata-se do “Programa Semeando Esportes”,
que oferece aulas gratuitas para a população, mediante inscrição, com o objetivo de proporcionar
um estilo de vida mais saudável e ativo para a comunidade através de diferentes práticas esportivas.
Este programa se utiliza dos equipamentos esportivos existentes no município, oferecendo
atividades esportivas para crianças e adolescentes – entre 6 e 17 anos, além de adultos e idosos. Os
esportes contemplados são:















Atletismo;
Basquetebol;
Futebol;
Futsal;
Ginástica;
Handebol;
Judô;
Natação;
Taekwondo;
Tênis;
Tênis de Mesa;
Vôlei de Praia;
Voleibol; e
Xadrez.

Há também uma ação voltada às pessoas com deficiência, intitulada Programa de Esportes e
Atividade Física Adaptada - PEAFA, que visa oportunizar e fomentar a prática esportiva para pessoas
com deficiência. O programa representa a iniciativa de incluir socialmente as pessoas com deficiência
por meio da prática de atividades físicas, esportivas e recreativas proporcionando um estilo de vida
mais saudável e ativo para a comunidade, estimulando as relações sociais, o espírito de cooperação e
cidadania, melhorando a autoestima e reduzindo níveis de ansiedade e depressão.
As atividades deste programa são realizadas na A.A.I – Associação Atlética Ituana, no Ginásio
“Joaquim Dias” e também no Centro de Atividades do Trabalhador SESI – Itu. As modalidades
esportivas oferecidas por este programa são:






Atletismo – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física, visual, intelectual e auditiva;
Bocha Adaptada – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física;
Futebol – Atividade esportiva para pessoas com deficiência intelectual e auditiva;
Goalball – Atividade esportiva para pessoas com deficiência visual;
Natação – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física, visual, intelectual e auditiva;
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Parabadminton – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física;
Taekwondo – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física, visual e auditiva;
Tênis de Mesa – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física, intelectual e auditiva;
Vôlei Sentado – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física;
Xadrez Adaptado – Atividade esportiva para pessoas com deficiência física, visual, intelectual e
auditiva;

O Quadro 7.3.5-1 a seguir apresenta a relação dos equipamentos esportivos existentes no município.
Cabe destacar que Itu possui diversidade de equipamentos esportivos, possibilitando que a
população tenha acesso à prática de esportes e exercícios distintos, contemplando todas as faixas
etárias. Já a localização espacializada destes equipamentos encontra-se no Mapa de Equipamentos
Urbanos, disponível no início desta seção.
Quadro 7.3.5-1: Equipamentos esportivos existentes em Itu
Tipo
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre

Nome

Endereço

Bairro

Academia ao Ar Livre "Portal do
Éden"

Rua Benhur Camacho Jr, s/n Portal do Éden

Academia ao Ar Livre "Cidade Nova"

Av. do Sonho, esquina com
a Rua Cananeia

Cidade Nova

Academia ao Ar Livre "Jardim Novo
Mundo"

Avenida Sol, s/n

Jardim Novo Mundo

Academia ao Ar Livre "Jardim União"

Rua Deputada Conceição C.
Neves, s/n

Jardim União

Academia ao Ar Livre "Jardim Santa
Laura"

Rua Carlos Cassani, s/n

Jardim Santa Laura

Avenida Raymundo Vecchi,
s/n
Avenida Dr. Ulisses de
Moraes, s/n
Praça Luiz Alberto
Rodrigues, s/n

Residencial Parque
São Camilo

Rua José Bruni, s/n

Bairro São Luiz

Praça Claudemir Benedito
de Almeida, s/n

Jardim Aeroporto

Praça Periscópio, s/n

Jardim Convenção
de Itu

Avenida das Rosas, s/n

Jardim das Rosas

Av. Carolina Piunti, s/n

Jardim Padre Bento

Praça Antonio Graciano, s/n

Vila Bandeirantes

Academia ao Ar Livre "José Patola"

Avenida Luiz Bruno, s/n

Vila Progresso

Academia ao Ar Livre "Jardim
Eridano"

Praça Dra. Vera Nunes de
Oliveira, s/n

Jardim Eridano

Academia ao Ar Livre "São Camilo"
Academia ao Ar Livre "Jardim São
Judas"
Academia ao Ar Livre "Bairro São
Luiz"
Academia ao Ar Livre "Bairro São
Luiz"
Academia ao Ar Livre "Jardim
Aeroporto"
Academia ao Ar Livre "Praça
Periscópio"
Academia ao Ar Livre "Jardim das
Rosas"
Academia ao Ar Livre "Jardim Padre
Bento"
Academia ao ar livre "Vila
Bandeirantes"
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Tipo

Nome

Endereço

Bairro

Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao Ar
Livre
Academia ao ar
livre
Academia ao ar
livre
Academia ao ar
livre
Academia ao ar
livre

Academia ao ar livre "Vila Santa
Terezinha"

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Parque N. S.
da Candelária"

Praça São Cristovao, s/n

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Parque
Residencial Mayard"

Praça Mayard, s/n

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Avenida
Galileu Bicudo"

Avenida Galileu Bicudo, s/n

Academia ao ar
livre
Academia ao ar
livre

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Bosque Alceu
Rua Campo Grande, s/n
Geribello"
Academia ao Ar Livre "Alto das
Al. Babacu, s/n
Palmeiras"
Rua Juvenal Emanuelli,
Academia ao Ar Livre "Jardim
esquina com a Rua Prof.
Rosinha"
Maria Antonia Luporini
Sampaio
Academia ao Ar Livre "Bairro São
Praça Ednaldo Nobre
Luiz "
Santana

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Portela
Aberto"

Academia ao ar
livre

Academia ao ar
livre
Academia ao ar
livre
Academia ao ar
livre

Rua Luiz Alberto R. de
Oliveira, s/n
Rua João Arruda Moraes,
Academia ao Ar Livre " Itaim"
s/n
Praça Dr. Ermelindo Maffei,
Academia ao Ar Livre "Vila Fragnani"
s/n
Academia ao Ar Livre "Bairro
Praça Castelo Branco, s/n
Liberdade"
Avenida Dr. Otaviano
Academia ao Ar Livre "Marginal"
Pereira Mendes, s/n
Academia ao Ar Livre "Bairro Rancho Avenida Francisco Ernesto
Grande"
Favero, s/n
Academia ao Ar Livre "Parque
Rua Luiz Volpato, s/n
Residencial América"
Academia ao Ar Livre "Residencial
Rua Felício Chierighini, s/n
Potiguara"
Academia ao Ar Livre "Vila Roma
Rua Escócia, s/n
Brasileira"

Av. Palmeiras Real, esquina
com a Rua Alameda Acumã

Jardim São José
Jardim Residencial
Itaim
Vila Fragnani
Bairro Liberdade
Bairro Liberdade
Bairro Rancho
Grande
Residencial Parque
América
Residencial
Potiguara
Vila Roma Brasileira
Parque Nossa
Senhora da
Candelaria
Parque Residencial
Mayard
Bairro Alto
Bairro Brasil
Alto das Palmeiras

Jardim Rosinha

Bairro São Luiz
Chácaras Primavera

Pça. Engenheiro Mauricio
Gum, esquina com a Rua Rio
Academia ao Ar Livre "da Liberdade"
Bairro Liberdade
Amazonas, com a Rua
Araguaia
Av. Otaviano Pereira
Academia ao Ar Livre "Rotatória
Mendes, esquina com a Rua Bairro Liberdade
Maggi"
20 de Janeiro
Av. Luiz Bruno, esquina com
Academia ao Ar Livre "Vila
a Rua Anésio Bernardes,
Vila Progresso
Progresso"
Centro de Lazer Patola
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Tipo

Nome

Endereço

Bairro

Rua José Maria dos Passos,
esquina com a Rua Nardi,
Centro de Lazer Franco
Montoro
Rua Felício Chierighini,
esquina com a Rua Prof.
Iguinis Ribeiro Lipiski

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Jardim Padre
Bento"

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Potiguara"

Academia ao ar
livre

Academia ao Ar Livre "Parque
Ecológico Chico Mendes"

Av. Esperança X Rua
Tambaú

Bairro Cidade Nova

Academia ao ar
livre PCD

Academia ao Ar Livre PCD "Paço
Municipal"

Avenida Itu 400 anos, s/n

Itu Novo Centro

Atletismo

Pista de Atletismo

Praça Washington Luiz, s/n

Jardim do Estádio

Bicicross

Pista de Bicicross "Waldomiro
Scavacini"

Rua Secondo Appendino,
s/n

Parque Industrial

Bocha

Cancha de Bocha "Franco Montoro"

Av. Carolina Cardin Piunti,
s/n

Jardim Padre Bento

Bocha

Cancha de Bocha "1º de Maio"

Rua Corintho Luiz de
Onófrio, s/n

Bocha

Cancha de Bocha "João Machado"

Rua Romão Bruni, s/n

Bocha

Cancha de Bocha "José Patola"

Avenida Luiz Bruno, s/n

Vila Progresso

Rua Ângelo Gatti, s/n

Vila Gatti

Rua Ângelo Gatti, s/n

Vila Gatti

Praça Washington Luiz, s/n

Jardim do Estádio

Rua Ângelo Gatti, s/n

Vila Gatti

Bocha
Bocha
Campo de Futebol
Campo de Futebol

Cancha de Bocha "Aladino Eugenio
Macella"
Cancha de Bocha "Francisco
Zaparolli - Chiquinho"
Campo de Futebol "Antonio Dias Tatizão"
Campo de Futebol "José Claudio
Carneiro"

Jardim Padre Bento

Chácara Flórida

Jardim Alberto
Gomes
Parque das
Industrias

Campo de Futebol "Ademir
Mazurchi - Nim"
Campo de Futebol "Arlindo Martins
- Cuim"

Rua Luiz Alberto R. de
Oliveira"
Rua Corintho Luiz D'Onofrio,
s/n
Av. Carolina Cardin Piunti,
s/n

Campo de Futebol

Campo de Futebol "Edson Purgato"

Rua Romao Bruni, s/n

Campo de Futebol

Campo de Futebol "Afreu Roque da
Silva"

Campo de Futebol

Campo de Futebol "Jardim União"

Rua José Eduardo Teixeira
Bairro São Luiz
Guimaraes, s/n
Av. Dr. Lauro de Souza Lima,
Jardim União
s/n

Campo de Futebol

Campo de Futebol "do Potiguara"

Rua Oto Higel, s/n

Parque Potiguara

Campo de Futebol

Parque Ecológico Chico Mendes

Av. Esperança X Rua
Tambaú

Bairro Cidade Nova

Campo de Futebol
Campo de Futebol
Campo de Futebol

Campo de Futebol "Mao de Onca"
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Tipo

Nome

Endereço

Bairro

Campo de Futebol
de Areia

Campo de Futebol de Areia "Alcides
Mazurchi"

Rod. Waldomiro Correa de
Camargo, s/n

Centro
Administrativo do
Pirapitingui

Campo de Futebol
de Areia
Campo de Futebol
de Areia
Campo de Futebol
de Areia
Campo de Futebol
de Areia
Campo de Futebol
de Areia
Campo de Futebol
de Areia
Campo de Futebol
de Areia
Campo de Futebol
de Areia

Campo "Benedito Escolástico
Teixeira"

Avenida dos Esportes, 34

Parque Industrial

Campo "Santa Laura"

Rua Carlos Cassani, s/n

Bairro Santa Laura

Rua Joaquim Egídio dos
Santos, s/n
Rua José Pimenta Vaz
Guimaraes, s/n
Rua João Januário
Pamplona, s/n
Rua Ten. Aquilino M.
Peixoto, s/n
Av. Dr. Lauro de Souza Lima,
s/n

Jardim Rancho
Grande
Parque e Jardim das
Rosas

Campo de Futebol "Jardim Novo
Mundo"

Avenida Lua, s/n

Jardim Novo Mundo

Campo de Futebol
de Areia

Campo de Futebol de Areia "Eunice
Costa da Silva - Dona Nice"

Avenida Laroy S. Starret,
altura do número 850,
esquina com a Rua Dr.
Carlos

Jardim Rancho
Grande

Campo de Futebol
de Areia

Campo de Futebol de Areia
"Benedito da Cruz Mendes"

Rua Ben Hur Camacho
Junior

Portal do Éden

Campo de Futebol
Society

Campo de Futebol "Vila
Bandeirantes"

Praça Walter José Rizzi, s/n

Vila Bandeirantes

Campo de Futebol
Society

Campo de Futebol "Agenor
Bernardini"

Rua Antonio Tocachelli, s/n

Vila Lucinda

Campo de Futebol
Society

Campo de Futebol Society "Vila
Fragnani"

Praça Dr. Ermelindo Maffei,
s/n

Vila Fragnani

Campo de Futebol
Society

Campo de Futebol "Residencial
Potiguara"

Rua Felício Chierighini, s/n

Residencial
Potiguara

Campo de Futebol
Society

Campo de Futeboll Society " Mario
Pereira"

Av. Dr. Ulisses de Moraes,
s/n

Bairro São Judas
Tadeu

Centro Cultural
Centro Cult. Esp. e de Lazer "José
Esportivo e de Lazer Piunti-Titi"

Rod. Waldomiro Correa de
Camargo, s/n

Centro
Administrativo do
Pirapitingui

Centro de Lazer do
Trabalhador

Centro de Lazer "Ludogéro José da
Silva"

Rua Ângelo Gatti, s/n

Vila Gatti

Centro Esportivo e
de Lazer

Centro Esportivo Municipal "João
Machado de Medeiros Fonseca"

Rua Romão Bruni, s/n

Parque Industrial

Campo "Abílio Savi"
Campo de Areia "Francisco F. de
Almeida-Simp”
Campo de Futebol "Serafino José Di
Biagio"
Campo de Futebol "Jardim União"
Campo de Futebol "Jardim União"
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Tipo

Nome

Endereço

Bairro

Centro Esportivo e
de Lazer

Centro Esportivo e de Lazer "Santa
Terezinha"

Rua Luiz Alberto R. de
Oliveira, s/n

Centro Esportivo e
de Lazer
Centro Esportivo e
de Lazer
Centro Esportivo e
de Lazer
Centro Esportivo e
de Lazer
Centro Esportivo e
de Lazer
Centro Esportivo e
de Lazer
Centro Esportivo e
de Lazer
Centro Esportivo e
de Lazer

Centro Esportivo "Eunice C. da Silva
- Dona Nice"

Rua Antonio de Toledo Piza
de Almeida, s/n
Avenida Dr. Ulisses de
Moraes, s/n
Rua Corinthio Luiz
D'Onofrio, s/n
Av. Carolina Cardin Piunti,
s/n

Centro Esportivo "Galileu Bicudo"

Centro Esportivo e de Lazer "1º de
Maio"
Centro Esp. e de Lazer "Prof. A.
Franco Montoro"
Centro Esportivo e de Lazer "José
Patola"
Centro Esportivo e de Lazer "Agenor
Bernardini"
Centro Esportivo e de Lazer "Fonte
Nova"
Centro Esp. e de Lazer Prof. A.
Franco Montoro"
Centro de Artes e Esportes
CEU
Unificados
Conjunto Aquático "Cel. Fiori
Complexo Aquático
Marcelo Amantea"
Escolinha Municipal Escolinha de Natação "Prof. José A.
de Natação
Dias-Seu Zezé"
Estádio Municipal "Dr. Novelli
Estádio Municipal
Junior"
Estádio Municipal "Dr. Álvaro de
Estádio Municipal
Souza Lima"
Estádio Municipal
Futebol de Areia
Futebol de Areia
Futebol de Areia
Futebol de Areia
Futebol de Areia
Futebol Society
Ginásio Municipal
Ginásio Municipal

Estádio Municipal "Wilson Belon"
Campo de Areia “John Celso V.
Carneiro"
Campo de Areia “Benedito da Cruz
Mendes"
Campo de Areia “Antonio Ribeiro
Lemes"
Campo de Futebol de Areia "1º de
Maio"
Campo de Futebol de Areia "João
Januário”
Campo de Futebol "Mario Pereira"
Ginásio Municipal "Presidente
Prudente de Moraes"
Ginásio Municipal "Dirceu Cordeiro
da Silva"
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Vila Santa Terezinha
Rancho Grande
São Judas Tadeu
Jardim Alberto
Gomes
Jardim Padre Bento

Av. Luiz Bruno, s/n

Vila Progresso

Rua Antonio Tocachelli, s/n

Vila Lucinda

Rua Luiz Alberto R. de
Oliveira
Av. Carolina Cardin Piunti,
s/n

Jardim São José
Jardim Padre Bento

Rua Jasmim, s/n

Jardim Vitoria

Praça Washington Luiz, s/n

Jardim do Estádio

Rua Ângelo Gatti, s/n

Vila Gatti

Praça Washington Luiz, s/n

Jardim do Estádio

Rua Inácio Rodrigues
D'Avila, s/n
Rua Gabriel Leite de
Carvalho, s/n

Vila Padre Bento
Bairro Nossa
Senhora Aparecida

Avenida das Rosas, s/n

Jardim das Rosas

Rua Benhur Camacho Jr.,
s/n
Rua Professor Alfredo
Gomes, s/n
Rua Corintho Luiz De
Onofrio, s/n
Rua Coronel Lauro R. de
Araujo, s/n
Avenida Dr. Ulisses de
Moraes, s/n

Portal do Éden
Jardim Aeroporto
Jardim Alberto
Gomes
Jardim Aeroporto
Jardim São Judas
Tadeu

Praça Washington Luiz, s/n

Vila Nova

Rua Mairinque, s/n

Cidade Nova

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 349

Tipo

Nome

Endereço

Bairro

Ginásio Municipal

Ginásio Municipal "Angelo Favaron"

Avenida Edison Benedito
Andreazza, 50

Ginásio Municipal

Ginásio Municipal de Esportes

Rua Brinco de Princesa, s/n

Ginásio Municipal

Ginásio Municipal de Esportes "Titi"

Rodovia Waldomiro Correa
de Camargo, s/n

Bairro Pirapitingui

Ginásio Municipal

Ginásio Municipal de Esportes
"Primo Schincariol"

Rua Heróis da FAB, 384

Vila Leis

Ginásio Municipal

Ginásio Municipal de Esportes
"Benedito José do Espírito Santo
Xavier da Silveira - Ditinho Xavier"

Rua Calêndula, s/n

Jardim Estância Bom
Viver

Malha

Cancha de Malha "Franco Montoro"

Malha

Cancha de Malha "1º de Maio"

Malha

Cancha de Malha "João Machado"

Malha

Cancha de Malha "Cidade Nova"

Rua da Esperança, s/n

Cidade Nova

Malha

Cancha de Malha "José Patola"

Avenida Luiz Bruno, s/n

Vila Progresso

Malha

Cancha de Malha "Clube da
Figueira"

Pista de Atletismo

Pista de Atletismo "Titi"

Rua Rio Grande, Pça. de
Esportes Orlando Berni, s/n
Rodovia Waldomiro Correa
de Camargo, s/n

Pista de Skate

Pista de Skate "Denio Tacio de
Queiroz"

Rod. Waldomiro Correa de
Camargo, s/n

Centro
Administrativo do
Pirapitingui

Pista de Skate

Pista de Skate "José Patola"

Avenida Luiz Bruno, s/n

Vila Progresso

Pista de Skate

Pista de Skate "Jardim do Estádio"

Praça Washington Luiz, s/n

Jardim do Estádio

Praça Esportiva

Praça Esportiva do Periscópio

Praça Periscópio, s/n

Quadra de Areia

Quadra "Jorge Lima"

Rua Ivo Adair Silveira, s/n

Quadra de Areia

Quadra de Areia "Dirceu Cordeiro"

Rua Mairinque, s/n

Cidade Nova

Quadra de Areia

Quadra de Areia "Cidade Nova"

Avenida dos Sonhos, s/n

Cidade Nova

Quadra de Areia

Quadra de Areia "Cidade Nova"

Avenida dos Sonhos, s/n

Cidade Nova

Quadra de Areia

Quadra de Areia "Jardim Novo
Mundo"

Avenida Sol, s/n

Jardim Novo Mundo

Quadra de Areia

Quadra de Areia "Souza Lima"

Rua Inácio Rodrigues
D’Ávila, s/n

Vila Padre Bento

Quadra de Areia

Quadra de Areia "Vila Mariah"

Rua João dos Santos, s/n

Vila Mariah

Quadra de Areia

Quadra de Areia "Avenida Galileu
Bicudo"

Avenida Galileu Bicudo, s/n

Bairro Alto
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Residencial Parque
São Camilo
Jardim Estancia Bom
Viver

Av. Carolina Cardin Piunti,
Jardim Padre Bento
s/n
Rua Corintho Luiz D’Onofrio, Jardim Alberto
s/n
Gomes
Jardim das
Rua Romão Bruni, s/n
Industrias

Bairro Liberdade
Bairro Pirapitingui

Jardim Convenção
de Itu
Jardim Santos
Dumont
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Tipo

Nome

Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva

Quadra "Eng. José Carlos de
Bernardes - Espigão"
Quadra Poliesportiva
Quadra Poliesportiva "João dos
Santos"
Quadra "Antonio Aparecido dos
Santos"
Quadra "Roberto Aparecido Lopes"

Endereço

Bairro

Rua Corintho Luiz D'Onofrio,
s/n
Rua Luiz Alberto R. de
Oliveira, s/n
Rua Joaquim Egídio dos
Santos, s/n

Jardim Alberto
Gomes

Praça José Baldini, s/n

Jardim São Judas

Rua Ângelo Bragagnolo, s/n

Jardim Residencial
Rio Araguaia

Jardim São José
Jardim Rancho
Grande

Quadra Poliesportiva "Franco
Montoro"

Rua Luiz Alberto com Rua de
Oliveira, s/n
Rua Corintho Luiz D’Onófrio,
s/n
Av. Carolina Cardin Piunti,
s/n

Quadra Poliesportiva "José Patola"

Avenida Luiz Bruno, s/n

Vila Progresso

Quadra Poliesportiva "João
Machado"

Rua Romão Bruni, s/n

Parque das
Industrias

Quadra Poliesportiva "Vila Gatti"

Rua Ângelo Gatti, s/n

Vila Gatti

Quadra Poliesportiva "Agenor
Bernardini"

Rua Antonio Tocachelli, s/n

Vila Lucinda

Quadra
Poliesportiva

Quadra Poliesportiva "Conj. Hab.
Mario Covas"

Rua Presidente Jânio
Quadros, s/n

Quadra
Poliesportiva
Quadra
Poliesportiva

Quadra Poliesportiva "João
Vasconcelos (Rico)"
Quadra Poliesportiva "Ladislau
Albino de Lima"

Sala de Lutas

Quadra Poliesportiva Coberta
Quadra Poliesportiva "1º de Maio"

Rua Anthenor Carreri, s/n

Jardim São José
Jardim Alberto
Gomes
Jardim Padre Bento

Conjunto
Habitacional Mario
Covas
Jardim Residencial
Itaim

Avenida Luiz Volpato, s/n

Parque América

Sala de Lutas "Hélio Gracie"

Rua Mairinque, s/n

Cidade Nova

Sala de Tênis de
Mesa

Sala de Tênis de Mesa "José C. M.
Galvão-Ovinho"

Rua Heróis da FAB, 384

Vila Leis

Fonte

Fonte Cibernética

Praça da Independência, s/n Centro

Parquinho

Playground Praça do Carmo

Praça da Independência, s/n Centro

Parque

Parque Cidade das Crianças

Rua Franca, 102

Parque

Parque Praça dos Exageros

Portal

Portal Itu-Porto Feliz

Portal

Portal Itu-Cabreúva

Rua Maestro José Maria dos
Jardim Padre Bento
Passos, 200
Parque Nossa
Avenida Nove de Julho, s/n
Senhora Aparecida
Rodovia Dom Gabriel
Jardim Paraiso II
Paulino Bueno Couto, s/n

Secretaria Municipal de Turismo
Praça Gaspar Ricardo
Lazer e Eventos
Fonte: Secretaria Municipal de Esportes, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
Secretaria
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7.3.6.

Segurança Pública

A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, criada pela
Lei Ordinária nº 2.060/2019, é a responsável pela manutenção e comando da Guarda Civil Municipal.
Além de zelar pela segurança pública, a pasta normatiza e fiscaliza o trânsito e o transporte, sendo
encarregada do ordenamento do tráfego e da supervisão de ônibus municipais e vans.
De acordo com esta Lei, segundo diretrizes que constam no Artigo 238, ao Secretário Municipal de
Segurança, Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana e Rural, compete as seguintes atividades (aqui
destacadas as mais relevantes):

















Desenvolver, no Município e de forma conjunta, a política de desenvolvimento das atividades
inerentes à segurança, ao trânsito e à mobilidade urbana e rural;
Planejar, gerenciar, administrar, fiscalizar e operar o sistema de trânsito e de transportes
públicos do município objetivando garantir a melhor fluidez viária, com segurança, de modo a
melhorar a qualidade de vida da população;
Coordenar as ações relativas às políticas públicas na área de segurança do cidadão, em
cooperação com os órgãos do Estado e da União;
Exercer os serviços de proteção preventiva ou ostensiva, diurna e noturna, dos bens, instalações
e serviços municipais, nos termos definidos na Constituição Federal, por intermédio da Guarda
Civil Municipal;
Coordenar as ações relativas à Defesa Civil no Município, em colaboração com os demais entes
federativos;
Planejar, promover articulação nas instâncias federal e estadual e com a sociedade visando
potencializar as ações e os resultados na área da segurança social;
Promover a cooperação entre as instâncias federal e estadual, articulando-se com os demais
órgãos da Administração e com a sociedade, visando otimizar as ações na área de segurança
pública e social de interesse do Município;
Apoiar e integrar, conjuntamente com representantes dos demais órgãos de segurança,
Conselhos Municipais, Defesa Civil, articulando os esforços das instituições públicas e da
sociedade;
Promover a vigilância dos logradouros públicos e desempenhar as ações previstas nas legislações
pertinentes a Guarda Civil Municipal, seguindo suas atribuições legais;
Colaborar com a fiscalização municipal, na aplicação da legislação referente ao exercício do
poder de polícia administrativa do Município;
Promover a fiscalização das vias públicas, oferecendo o necessário suporte às demais secretarias
municipais; e
Acompanhar os órgãos institucionais de segurança em atividades operacionais de rotina ou
emergenciais realizadas dentro dos limites do Município.
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Em relação à segurança pública, através da Lei Municipal nº 2.075/2019, foi instituído o Gabinete de
Gestão Integrada em Segurança Pública Municipal (GGI-M), um órgão deliberativo e executivo que
opera por consenso e sem hierarquia entre as corporações, respeitando a autonomia individual de
cada instituição que o compõe, objetivando o controle, o desenvolvimento, a avaliação e o
monitoramento dos programas e ações estratégicas dirigidas à prevenção e ao combate à violência e
à criminalidade em Itu, por meio de atuação conjunta, coordenada e sistêmica entre a Guarda Civil
Municipal, as Delegacias de Polícia, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Delegacia de Polícia
Federal de Sorocaba. Entre as competências do Gabinete de Gestão estão:






Promover a integração, em âmbito local, dos órgãos de segurança pública federal, estadual e
municipal;
Gerir, de modo integrado, problemas relacionados à segurança pública, promovendo a
cooperação e o compartilhamento de informações entre as instituições que o compõe;
Contribuir para a integração e harmonização dos órgãos do sistema de justiça criminal, na
execução de diagnósticos, planejamentos, implementação e monitoramento de políticas de
segurança pública; e
Monitorar e avaliar a execução dos planos municipais de segurança pública.

Esta Secretaria também é responsável pelo PETRANS – Programa de Educação no Trânsito, instituído
pela Lei Municipal nº 1.138/2010, com o objetivo de instruir os alunos da rede municipal de ensino
sobre o funcionamento do tráfego, regras de trânsito e respeito aos pedestres e ciclistas, onde
também são encorajados compartilhar este conhecimento para formação de pedestres conscientes.
Com relação aos indicadores de segurança, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo51 disponibiliza os seguintes dados:





Homicídio doloso por 100 mil habitantes;
Furto por 100 mil habitantes;
Roubo por 100 mil habitantes; e
Furto e roubo de veículos por 100 mil habitantes.

Em Itu, todos os indicadores analisados apresentaram melhora no período 2010-2021, com recuo em
todas as taxas de delitos, conforme demonstrado na Figura 7.3.6-1, fato que pode ser reflexo do
planejamento e coordenação das atividades pela secretaria.
Figura 7.3.6-1: Taxas de delitos de Itu, por 100 mil habitantes, entre 2010 e 2021

51

Disponível em: https://www.ssp.sp.gov.br/Estatistica/Pesquisa.aspx. Acesso em março de 2022.
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Fonte: Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Cabe destacar a queda no número de furtos em geral, que no período passou de 1.660 para 541 por
mil habitantes, sendo que em 2010 foi registrado um total de 2.556 incidentes e em 2021 apenas
924. Os homicídios dolosos apresentaram 13 ocorrências em 2010 e caíram para apenas 6 em 2021,
após passar por um período de alta entre 2011 e 2014, registrando uma média de 23 ocorrências por
ano. Os números de furtos e roubos também seguiram em queda, porém em menor aceleração que
os demais.
Para auxiliar no controle da segurança, o município conta com sistema de Vídeo Monitoramento,
constituído por um conjunto de câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, como entradas
e saídas, praças, postos de saúde, rodoviária. Além de garantir a segurança, o sistema de vídeo
monitoramento conta com equipamentos que realizam a identificação de placas veiculares. Neste
contexto, observada qualquer atividade suspeita a viatura mais próxima do local do fato é acionada
imediatamente através dos sistemas de comunicação.
O município possui uma rede de agências de segurança pública que atuam de forma integrada,
visando promover a segurança da população. O Quadro 7.3.6-1 apresenta as unidades que atuam no
município. Em alguns casos, os estabelecimentos responsáveis possuem sede em outra localidade e
ainda assim estão indicados no quadro. Já a localização espacializada destes equipamentos encontrase no Mapa de Equipamentos Urbanos, disponível no início desta seção.
Quadro 7.3.6-1: Relação dos equipamentos de Segurança Pública existentes em Itu
Tipo
Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
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Tipo
Base da Guarda Civil
Municipal
Base da Guarda Civil
Municipal
Base da Guarda Civil
Municipal
Base da Polícia Militar
(emergência 190)
Base da Polícia Militar
(emergência 190)

Nome
Base Operacional /
Informações

Endereço
Rua Santa Cruz, Mercadão
Municipal, Box 32

Base Da Guarda Civil Municipal

Av. Otaviano Pereira Mendes 500

Centro

Guarda Civil Municipal

Av. Prudente de Moraes, 875

Vila Nova Itu

50º Batalhão - Sede

Rua Arquiteto Márcio João de
Arruda, 400

Vila Leis

1ª Companhia

Rua Piauí, 133

Centro

Rod. Waldomiro Correia de
Camargo, nº 14
Av. Itu 400 Anos, 77 - Parque
Canil Da Guarda Civil Municipal
Ecológico do Taboa
40º Ciretran de Itu (Serviços de
Pça. Dom Pedro I, 102
documentação)
41º Ciretran de Itu (Serviços de Rua Gabriel de Bourbon, 20 lacração)
Galpão 4

Bairro
Centro

Base Operacional - GCM Base Operacional

Cidade Nova

Canil da Guarda Civil
Municipal

Itu Novo
Centro

Ciretran
Ciretran

Centro
Centro

Corpo de Bombeiros

Corpo de Bombeiros

Av. Barata Ribeiro, 300

Vila Prudente
de Moraes

Distrito Policial

Delegacia de Polícia Central

Rua Floriano Peixoto, 203

Centro

Distrito Policial

1º Distrito – Vila Nova

Av. Prudente de Moraes, 339

Distrito Policial

2º Distrito – Alberto Gomes

Rua Armando Francischinelli, 61

Distrito Policial

3º Distrito – Bairro Brasil

Distrito Policial

4º Distrito – Pirapitingui

Rua Belém, 280
Rod. Waldomiro Correia de
Camargo (SP-79), Km 62,400

Vila Nova
Vila São
Francisco
Bairro Brasil

Distrito Policial

D.D.M. - Delegacia de Polícia de
Rua Goiás, 204
Defesa da Mulher

Bairro Brasil

DSV (Antigo Regional Sul)

Av. Dr. Ulisses de Moraes

São Judas
Tadeu

Polícia Ambiental em Sorocaba

Av. Três de Março, 777

Sorocaba

DSV (Antigo Regional
Sul)
Polícia Ambiental em
Sorocaba
Secretaria

Secretaria Municipal Segurança
Av. Prudente de Moraes, 875
Trans. e Transporte

Pirapitingui

Jardim do
Estádio

Fonte: Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana e Rural, 2022; Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

7.3.7.

Análise Integrada

Após a apresentação e a compilação dos dados referentes a cada uma das categorias que compõem
o sistema de equipamentos sociais de Itu, pode-se dizer que o município apresenta grande
diversidade de equipamentos em todas as categorias. Neste contexto, foram mapeados:


99 equipamentos de educação;
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61 equipamentos de saúde;
21 equipamentos de assistência social;
8 equipamentos culturais;
11 bens tombados de forma isolada mais o conjunto do Centro Histórico, que inclui ruas, praças
e edificações (detalhado no item 5.4);
147 equipamentos de esporte e lazer; e
19 equipamentos de segurança.

Estes equipamentos estão distribuídos fisicamente pelo território de modo predominante nas duas
maiores centralidades do município, a saber:



Centro expandido, arredores do Centro Histórico e dentro do perímetro do Anel Viário Interno;
Pirapitingui/Cidade Nova, nos arredores da Rodovia Waldomiro Corrêa de Camargo (SP-079), do
Parque Ecológico Chico Mendes e da Rua Oswaldo Teixeira da Silva.

As duas regiões apresentam diversidade na oferta de equipamentos, atingindo grande parte da
população municipal. Destaca-se a presença de algumas unidades escolares e de saúde, que se
encontram mais afastados, atendendo núcleos urbanos dispersos, ainda que inseridos no perímetro
urbano.
Neste contexto, cumpre mencionar também o Sistema de Transporte Público Coletivo, que possui
linhas urbanas e rurais, que permitem os deslocamentos entre a Sede e o Pirapitingui
cotidianamente e garantem acesso aos equipamentos sociais existentes em cada uma destas
centralidades.
Na área central, além da alta quantidade de unidades escolares, há concentração dos serviços de
Assistência Social e também de Lazer e Cultura. Já no Pirapitingui, sobressaem-se os equipamentos
de Saúde e Educação, além dos de Lazer e Cultura.
Com relação ao grande número de equipamentos de lazer e esportes, da ordem dos 147 espalhados
pelo município, pode-se dizer que contribuem para este alto índice as quadras esportivas e os
campos de futebol, presentes em quase todos os bairros, além dos equipamentos de academia ao ar
livre que também contribuem para momentos de lazer e sociabilidade da população que os utiliza.

7.4.

Síntese dos desafios

Através de uma análise crítica às informações apresentadas no presente capítulos, julga-se
pertinente elencar os principais desafios no que se refere aos aspectos de infraestrutura e serviços
públicos:


Necessidade de implantar o Programa de Controle de Perdas, com mecanismos de redução de
perdas na rede de distribuição de água, de acordo com as metas estabelecidas pelo PMISB;
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Expandir a rede de tratamento de esgoto para atingir 100% de tratamento de todo o esgoto
coletado no município;
Realizar a manutenção necessária nas instalações da ETE Pirajibu, com foco no início das
operações e na realização do tratamento de todo o esgoto coletado na região do Pirapitingui;
Desenvolver o Plano Diretor de Drenagem Urbana, a fim de implantar medidas que contemplem
todo o município, incluindo a descrição e cadastro das estruturas que compõem o sistema de
microdrenagem;
Necessidade de criar procedimentos para análise dos polos geradores de tráfego, a fim de evitar
impactos negativos na circulação de pessoas e no prejuízo à paisagem urbana;
Estabelecer a Hierarquização Viária no município, por meio de legislação municipal, para
organizar a circulação pelo território, bem como facilitar a implantação de melhorias no sistema
viário, especialmente na região central, que já se encontra saturada e com necessidade de
remodelação nos fluxos de circulação;
Promover a melhoria do trânsito nos arredores das unidades escolares, visando diminuir
conflitos nos horários de entrada e saída escolar; e
Incentivar a priorização do transporte coletivo e do transporte ativo, em detrimento do
motorizado, especialmente na região central e no perímetro do Centro Histórico, que já se
encontra saturado em relação à alta circulação de pessoas e de veículos por suas vias.
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8. ASPECTOS INSTITUCIONAIS
O intuito do presente capítulo é identificar como o município está estruturado nas questões de
ordenamento territorial, bem como verificar como está sendo a gestão democrática no município.
Para tal, serão apresentados, brevemente:




Estruturação administrativa do poder público municipal;
Órgão colegiado de acompanhamento da Política Urbana; e
Capacidade de investimento do município

8.1.

Estrutura administrativa

A estrutura administrativa da Prefeitura de Itu é regida pela Lei Complementar nº 2.060/2019, que
dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Município da Estância Turística de
Itu (Figura 8.1-1).
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Figura 8.1-1: Organograma institucional de Itu
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CASA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E CASA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

SECRETARIA MUNICIPAL DO EMPREGO

GABINETE DO
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E EVENTOS

CONTROLADORIA
GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA E RURAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E GESTÃO DE
PROJETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
SUBPREFEITURA REGIONAL DO PIRAPITINGUI
SUBPREFEITURA REGIONAL DA ZONA LESTE

Fonte: Lei Complementar nº 2.060/2019. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Dentre os órgãos da gestão pública, destaca-se Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e
Gestão de Projetos, cuja responsabilidade engloba:





Coordenar a formulação do planejamento estratégico municipal;
Propor e implantar novos modelos e padrões de gerenciamento dos recursos municipais;
Avaliar o impacto socioeconômico das políticas e programas do governo municipal e elaborar
estudos especiais para a reformulação de políticas;
Coordenar as ações de descentralização administrativa.
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Em decorrência do Art. 204 da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº
10.257/2001) define no Art. 43 os instrumentos legais para garantir a gestão democrática da cidade,
a saber:





Órgãos colegiados;
Realização de debates, audiências públicas e consultas públicas;
Conferências para os assuntos de interesse urbano; e
Iniciativa popular de projetos de lei, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.

Dentre eles, os Conselhos Municipais são os veículos mais apropriados para a tradução do anseio
popular, e para o controle social da gestão pública. Suas composições, com integrantes da sociedade
civil e do poder público, os tornam os meios mais efetivos para tratar dos assuntos de interesse
coletivo e enfrentamento dos desafios que o desenvolvimento e crescimento urbano apresentam.
Diante deste contexto ressalta-se o Conselho Municipal do Plano Diretor de Itu, criado na Lei
Complementar nº 770/2006, e reorganizado pela Lei nº 2.396/2022, sendo de sua competência:








Acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e deliberando sobre questões
relativas à sua aplicação;
Deliberar e emitir pareceres sobre proposta de alteração da Lei do Plano Diretor;
Acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento urbano;
Aprovar e acompanhar a implementação das operações urbanas consorciadas;
Acompanhar a implementação dos demais instrumentos urbanísticos;
Zelar pela integração das políticas setoriais;
Analisar e opinar sobre as omissões e casos não perfeitamente definidos pela legislação
urbanística municipal.

Para a revisão do Plano Diretor iniciado em 2022, o Conselho Municipal do Plano Diretor de Itu,
contará com a participação dos seguintes membros (cada um tendo seu respectivo suplente):










Dois representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Gestão de Projetos;
Um representante da Secretaria Municipal de Obras;
Um representante da Secretaria Municipal de Turismo, Lazer e Eventos;
Um representante da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade
Urbana e Rural;
Um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos;
Um representante da autarquia Companhia Ituana de Saneamento-CIS;
Um representante da Câmara de Vereadores;
Um representante da Associação Comercial e Industrial de Itu;
Um representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itu.
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8.2.

Capacidade de investimento do município

O presente item avaliará a capacidade de investimento de Itu, composta pela análise dos principais
indicadores de finanças públicas do município, permeando sua arrecadação e execução das despesas.
Para tratar desta temática, foram utilizados os dados fornecidos pelo Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, importante ferramenta da Secretaria do
Tesouro Nacional (STN) que armazena e estrutura as informações das contas públicas das três
esferas de governo.
Como recorte temporal, foram analisados os anos de 2013 a 2021, contemplando a série histórica
disponível no Siconfi. A análise neste período se torna importante, pois permite a visualização de
possíveis impactos no orçamento municipal quanto à retração econômica nacional registrada em
anos recentes e aos efeitos da crise sanitária decorrente da pandemia do Covid-19.
Destaca-se que todos os valores foram deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), sendo expressos em valores constantes de dezembro de 2021, para expurgar o efeito
inflacionário sobre a arrecadação e os gastos públicos.
Este tópico está organizado da seguinte maneira:





Receitas orçamentárias municipais;
Despesas municipais;
Indicadores de finanças públicas; e
Considerações finais.

8.2.1.

Receitas orçamentárias municipais

Entre 2013 e 2021, a receita orçamentária de Itu, que contempla tanto as receitas próprias quanto as
transferências constitucionais, apresentou crescimento real médio de 1,5% ao ano, ao avançar de
R$ 805,0 milhões para R$ 909,7 milhões no período comparativo (Tabela 8.2.1-1).
Deste modo, o município conseguiu registrar aumentos reais das receitas, a despeito das quedas
observadas em 2015, justificada pela retração econômica ocorrida no País durante este período, e
em 2021, em decorrência dos efeitos da pandemia do Covid-19 sobre a atividade econômica.
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Tabela 8.2.1-1: Receitas Orçamentárias Municipais, 2013 a 2021, em reais constantes de 2021
Ano

Receita Corrente

Receita Corrente
Líquida

Receita de Capital

Receita Corrente
Intraorçamentária

Receita
Orçamentária

2013

752.971.311

686.140.556

28.591.403

23.464.947

805.027.661

2014

748.024.780

684.603.942

136.172.409

26.199.257

910.396.446

2015

720.999.019

661.273.370

25.920.883

0

746.919.902

2016

671.442.037

612.947.701

40.189.141

36.702.142

748.333.321

2017

747.555.572

688.945.042

2.255.476

31.663.968

781.475.016

2018

770.202.811

712.412.893

16.513.019

39.206.902

825.922.732

2019

816.103.775

755.572.155

23.759.428

42.573.492

882.436.695

2020

868.494.469

810.308.677

49.040.759

19.274.255

936.809.483

2021

852.856.645

749.976.576

13.944.395

42.932.329

909.733.369

52

CAGR
1,6%
1,1%
-8,6%
7,8%
1,5%
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaboração: Geo
Brasilis, 2022.

Na análise da participação das transferências constitucionais na composição da receita orçamentária,
observa-se grau moderado de dependência do município, uma vez que as transferências
representaram 53,3% do total, na média de 2013 a 2021 (Tabela 8.2.1-2).
Contudo, destaca-se que as transferências registraram crescimento real médio de 1,1% ao ano,
inferior ao aumento da receita orçamentária, o que reduziu a sua participação de 55,7% para 53,8%
entre 2013 e 2021.
Tabela 8.2.1-2: Transferências Correntes e Receita Orçamentária, 2013 a 2021, em reais constantes
de 2021
Ano

52

Transferências
Correntes (A)

Receita Orçamentária
(B)

Razão
A/B

2013

448.572.804

805.027.661

55,7%

2014

449.322.832

910.396.446

49,4%

2015

418.142.223

746.919.902

56,0%

2016

417.198.359

748.333.321

55,8%

2017

421.113.979

781.475.016

53,9%

2018

437.817.427

825.922.732

53,0%

2019

458.981.623

882.436.695

52,0%

2020

472.596.932

936.809.483

50,4%

2021

489.144.974

909.733.369

53,8%

CAGR

1,1%

1,5%

53,3%*

Taxa de Crescimento Anual Composta (Compound Annual Growth Rate - CAGR)
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*Média do período
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Pela ótica da arrecadação própria, importante variável para mensuração da capacidade de
investimentos de Itu, destaca-se que, apesar da oscilação registrada entre 2013 e 2021, houve
elevação média de 2,8% das receitas tributárias, favorecendo o aumento da participação destas
entradas no orçamento municipal, de 30,7% para 33,8%.
Tabela 8.2.1-3: Relação da receita tributária com a receita corrente, 2013 a 2021, em reais
constantes de 2021

2013

Receita Tributária
(A)
230.927.865

Receita Corrente
(B)
752.971.311

Indicador
(A/B)
30,7%

2014

240.930.567

748.024.780

32,2%

2015

246.636.335

720.999.019

34,2%

2016

217.356.268

671.442.037

32,4%

2017

231.804.888

747.555.572

31,0%

2018

251.159.136

770.202.811

32,6%

2019

266.105.263

816.103.775

32,6%

2020

269.705.432

868.494.469

31,1%

2021

287.924.357

852.856.645

33,8%

1,6%

32,3%*

Ano

CAGR
2,8%
*Média do período
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A Tabela 8.2.1-4 detalha a composição dos principais tributos e taxas que Itu arrecadou entre 2013 e
2021, destacando as altas anuais médias do Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens – ITBI
(8,3%), do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU (5,1%) e contribuições (4,4%).
Tabela 8.2.1-4: Histórico da receita tributária, por tipo de tributo, 2013 a 2021, em reais constantes
de 2021

2013

67.321.875

100.506.531

20.995.395

8.614.527

20.024.269

Receitas
Próprias
217.462.596

2014

68.004.992

104.670.731

24.348.213

6.870.458

21.403.866

225.298.259

2015

71.817.005

94.355.699

18.212.888

5.607.292

40.153.282

230.146.166

2016

71.953.338

80.078.209

19.469.022

5.897.614

21.799.011

199.197.194

2017

79.542.264

77.791.392

18.067.352

13.267.155

23.011.105

211.679.269

2018

97.972.835

82.846.685

16.188.240

7.387.314

25.513.801

229.908.876

2019

101.844.838

83.893.997

20.797.443

9.137.451

25.669.363

241.343.092

2020

100.026.362

78.685.340

31.635.835

8.279.448

29.144.026

247.771.011

2021

100.281.489

87.569.543

39.853.189

10.925.088

28.295.442

266.924.752

Ano

IPTU
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Ano

IPTU

ISSQN

ITBI

Taxas

CAGR
5,1%
-1,7%
8,3%
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

8.2.2.

Contribuições

3,0%

4,4%

Receitas
Próprias
2,6%

Despesas municipais

Entre 2013 e 2021, Itu apresentou controle favorável da despesa orçamentária, ao registrar alta
anual média de 1,4%, inferior ao crescimento das receitas, passando de R$ 694,0 milhões para R$
772,6 milhões no período analisado, conforme expresso na Tabela 8.2.2-1.
Destaca-se que as despesas correntes, que representam os gastos para custear os serviços públicos,
registaram alta de 1,6% ao ano, enquanto as despesas de capital, direcionadas para realização de
investimentos, obtiveram ligeira queda de 0,6% ao ano.
Tabela 8.2.2-1: Participação das Despesas Correntes e de Capital em relação à Despesa
Orçamentária, 2013 a 2020, em reais constantes de 2021

2013

Despesas
Correntes
615.438.442

88,7%

Despesas de
Capital
78.515.538

11,3%

Despesa
orçamentária
693.953.981

2014

652.327.161

81,4%

149.418.006

18,6%

801.745.168

2015

599.664.527

89,1%

73.557.251

10,9%

673.221.778

2016

618.210.578

88,2%

82.630.721

11,8%

700.841.299

2017

618.380.457

93,7%

41.633.008

6,3%

660.013.465

2018

654.072.323

90,5%

68.889.936

9,5%

722.962.258

2019

692.531.093

90,8%

70.144.087

9,2%

762.675.180

2020

655.372.824

87,6%

92.537.089

12,4%

747.909.914

2021

697.603.184

90,3%

74.980.909

9,7%

772.584.093

-0,6%

11,1%*

1,4%

Ano

Part. %

CAGR
1,6%
88,9%*
*Média do período
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Part. %

A Tabela 8.2.2-2 apresenta o comparativo da evolução da receita e despesa orçamentária, assim
como o resultado orçamentário do período, que destaca o crescimento das receitas (1,5% ao ano)
superior ao das despesas (1,4% ao ano), resultando em elevação média do superávit orçamentário
(diferença entre receitas e despesas) de 2,7% ao ano, que passou de R$ 111,1 milhões, em 2013,
para R$ 137,1 milhões em 2021.
A razão entre despesa e receita foi, na média do período, de 86,8%, alcançando o índice de 79,8% em
2020, o menor da série histórica observada. O equilíbrio orçamentário, que expressa a razão entre
superávit orçamentário e receita orçamentária, registrou índice de 15,1% em 2021, acima da média
do período, de 13,2%.
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Tabela 8.2.2-2: Receitas, despesas e superávit orçamentário, 2013 a 2021, em reais constantes de
2021

2013

Receita
Orçamentária
805.027.661

Despesa
Orçamentária
693.953.981

2014

910.396.446

801.745.168

108.651.279

88,1%

11,9

2015

746.919.902

673.221.778

73.698.124

90,1%

9,9

2016

748.333.321

700.841.299

47.492.021

93,7%

6,3

2017

781.475.016

660.013.465

121.461.551

84,5%

15,5

2018

825.922.732

722.962.258

102.960.473

87,5%

12,5

2019

882.436.695

762.675.180

119.761.515

86,4%

13,6

2020

936.809.483

747.909.914

188.899.569

79,8%

20,2

2021

909.733.369

772.584.093

137.149.276

84,9%

15,1

CAGR
1,5%
1,4%
*Média do período
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

2,7%

86,8%*

13,2

Ano

8.2.3.

Superávit
Despesa/Receita
Equilíbrio
Orçamentário
(%)
Orçamentário
111.073.680
86,2%
13,8

Indicadores de finanças públicas

A seguir será apresentada uma sequência de indicadores que refletem a saúde financeira do
município e sua capacidade de investimento.

Indicador de Dependência
O Indicador de Dependência, demonstrado na Tabela 8.2.3-1, revela o quanto o município depende
das receitas transferidas pelos demais entes para cobrir a despesa orçamentária do município.
Este índice é dado pelo quociente entre receitas transferidas e despesa orçamentária. Quanto maior
o indicador, mais o município depende de transferências, principalmente do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), para arcar com suas despesas anuais.
Tal índice passou de 0,65, em 2013, para 0,63 em 2021, com média de 0,62 no período. Esta ligeira
queda expressa que Itu diminuiu sua dependência das transferências.
Tabela 8.2.3-1: Indicador de Dependência, 2013 a 2021, em reais constantes de 2021

2013

Receita Transferida
(A)
448.775.481

Despesa Orçamentária
(B)
693.953.981

2014

449.566.451

801.745.168

Ano
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2015

Receita Transferida
(A)
419.198.372

Despesa Orçamentária
(B)
673.221.778

Indicador
(A/B)
0,62

2016

417.389.484

700.841.299

0,60

2017

421.113.979

660.013.465

0,64

2018

438.391.026

722.962.258

0,61

2019

459.519.467

762.675.180

0,60

2020

472.661.517

747.909.914

0,63

2021

489.144.974

772.584.093

0,63

CAGR
1,1%
*Média do período
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

1,4%

0,62*

Ano

Indicador de Financiamento dos Gastos
O Indicador de Financiamento dos Gastos, expresso na Tabela 8.2.3-2, demonstra o quanto a receita
tributária representa das despesas correntes. Quanto maior o número, maior a autonomia do
município para arcar com seus gastos.
Entre 2013 e 2021, a média do indicador foi de 38,6%, alcançando o patamar de 41,3% em 2021,
beneficiado pelo acréscimo da receita tributária acima do aumento das despesas.
Tabela 8.2.3-2: Indicador de Financiamentos dos Gastos, 2013 a 2021, em reais constantes de 2021
Ano
2013

Despesa Corrente Receita Tributária
(A)
(B)
615.438.442
230.927.865

Indicador
(A/B)
37,5%

2014

652.327.161

240.930.567

36,9%

2015

599.664.527

246.636.335

41,1%

2016

618.210.578

217.356.268

35,2%

2017

618.380.457

231.804.888

37,5%

2018

654.072.323

251.159.136

38,4%

2019

692.531.093

266.105.263

38,4%

2020

655.372.824

269.705.432

41,2%

2021

697.603.184

287.924.357

41,3%

CAGR
1,6%
2,8%
38,6%*
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaboração: Geo
Brasilis, 2022.
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Indicador de Poupança
O Indicador de Poupança representa o déficit ou superávit público, constituindo-se como o quociente
entre a receita corrente e a despesa corrente. Índices superiores a “1” expressam cenários
superavitários, enquanto resultados inferiores a “1” expressam déficit público.
Entre 2013 e 2021, a poupança pública de Itu cresceu em média 1,5% ao ano, subindo de R$ 137,5
milhões para R$ 155,3 milhões (Tabela 8.2.3-3). Este resultado positivo evidencia a maior capacidade
de realizar novos investimentos no município, a partir do momento em que há maior geração de
caixa nas contas públicas.
Tabela 8.2.3-3: Indicador de Poupança do município, 2013 a 2021, em reais constantes de 2021
Ano
2013

Receita Corrente Despesa Corrente
Poupança
(A)
(B)
752.971.311
615.438.442 137.532.868

Indicador
(A/B)
1,22

2014

748.024.780

652.327.161

95.697.619

1,15

2015

720.999.019

599.664.527 121.334.492

1,20

2016

671.442.037

618.210.578

53.231.459

1,09

2017

747.555.572

618.380.457 129.175.115

1,21

2018

770.202.811

654.072.323 116.130.488

1,18

2019

816.103.775

692.531.093 123.572.683

1,18

2020

868.494.469

655.372.824 213.121.644

1,33

2021

852.856.645

697.603.184 155.253.461

1,22

CAGR
1,6%
1,6%
1,5%
1,20*
*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022.
Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Indicador de Capacidade de Investimento
Por último, o Indicador de Capacidade de Investimento de Itu está composto na Tabela 8.2.3-4, que
expressa as principais variáveis do balanço financeiro do município. A Capacidade de Investimento53
do município é analisada pela diferença entre a Receita Efetiva54 e a somatória das despesas
correntes e dos gastos com amortização da dívida.
Entre 2013 e 2021, a receita efetiva do município aumentou 1,4% ao ano, ao passo que o total das
despesas correntes e amortizações avançaram 1,6% e 13,7% ao ano, respectivamente.
53

Capacidade de Investimento = Receita Efetiva – (Despesa Corrente + Amortização)
54 Receita Efetiva = Receita Corrente – Operações de Crédito
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A partir deste resultado, a capacidade de investimento de Itu obteve ligeira retração de R$ 129,8
milhões, em 2013, para R$ 122,8 milhões em 2021, declínio médio de 0,7% ao ano (Tabela 8.2.3-5).
A relação entre Capacidade de Investimento e a Receita Efetiva recuou de 17,2% para 14,6%, com
média de 13,9% no período em análise.
Tabela 8.2.3-4: Capacidade de Investimento, 2013 a 2021, em R$ milhões constantes de 2021
Indicadores

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Receita Orçamentária

805,0

910,4

746,9

748,3

781,5

825,9

882,4

936,8

909,7

Receita Corrente

753,0

748,0

721,0

671,4

747,6

770,2

816,1

868,5

852,9

Transferência Corrente

448,6

449,3

418,1

417,2

421,1

437,8

459,0

472,6

489,1

Receita Efetiva

753,0

748,0

718,7

670,6

747,6

770,2

805,1

833,9

841,9

Despesa Corrente

615,4

652,3

599,7

618,2

618,4

654,1

692,5

655,4

697,6

0,0

0,0

2,3

0,8

0,0

0,0

11,0

34,6

10,9

58,8

131,0

53,1

53,5

26,7

51,3

52,2

72,2

58,5

Amortização da Dívida
7,7
4,8
13,7
Despesa corrente +
623,1
657,1
613,4
amortização
Capacidade de
129,8
90,9
105,3
Investimento
Capacidade de
17,2%
12,2%
14,7%
Investimento (%)
Investimento/receita
16,1%
10,0%
14,1%
orçamentária (%)
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

21,6

11,1

11,3

11,5

11,9

21,6

639,8

629,5

665,4

704,1

667,3

719,2

30,8

118,0

104,8

101,0

166,6

122,8

4,6%

15,8%

13,6%

12,6%

20,0%

14,6%

4,1%

15,1%

12,7%

11,5%

17,8%

13,5%

Operações de Crédito
Investimentos

A piora da capacidade financeira refletiu na relativa estagnação dos investimentos efetivamente
realizados em Itu, que registrou variação anual média de -0,1% em igual comparativo, totalizando
R$ 58,5 milhões em 2021.
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Tabela 8.2.3-5: Capacidade de Investimento, variação de indicadores 2013 a 2021
Indicadores
Receita Orçamentária

CAGR
2013-2021
1,5%

Receita Corrente

1,6%

Transferência Corrente

1,1%

Receita Efetiva

1,4%

Despesa Corrente

1,6%

Operações de Crédito

-

Investimentos

-0,1%

Amortização da Dívida

13,7%

Despesa corrente + amortização
Capacidade de Investimento

1,8%
-0,7%

Capacidade de Investimento (%)

13,9%*

Investimento/receita orçamentária (%)

12,8%*

*Média do período
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

A Figura 8.2.3-1 ilustra o comparativo da capacidade de investimento, absoluta (R$ mil) e relativa
(%), e os investimentos efetivamente realizados no município, sendo possível observar que no
período 2017-2020 tiveram resultados inferiores aos quatro anos anteriores (2013-2016).
Estes resultados evidenciam a piora da capacidade de investimento do município, sendo fator
importante para a implantação das ações previstas no Plano Diretor Municipal.
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Figura 8.2.3-1: Capacidade de investimento e investimentos efetivamente realizados em Itu, de 2013
a 2021, em mil reais constantes de 2021
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Investimentos
Capacidade de Investimento - (%)
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Indicador de Capacidade de Endividamento
De acordo com o art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, os municípios não poderão
registrar Dívida Consolidada Líquida (DCL)55 em proporção superior a 120% da Receita Corrente
Líquida (RCL), sendo estabelecido o patamar superior a 108% como um nível de alerta do
endividamento.
Segundo o histórico do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) divulgado pelo Siconfi, Itu mantém seu
endividamento significativamente inferior ao limite máximo permitido, tendo o maior percentual
registrado em 2018, quando a razão DCL/RCL alcançou 10,8%, conforme destacado na Tabela 8.2.36.

55

A DLC é composta pela Dívida Consolidada (DC), que expressa as obrigações financeiras do ente da Federação assumidas
em contratos superiores a 12 meses, deduzida da disponibilidade de caixa do município.
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A partir de 2017, o município melhorou seus indicadores de endividamento, ao reduzir o montante
das dívidas e aumentar seu caixa disponível, fazendo com que a razão DCL/RCL fosse de -2,5% em
2020, ou seja, o município possui mais recursos em caixa do que o montante de sua dívida.
Tabela 8.2.3-6: Limites de endividamento máximo permitido, nível de alerta e endividamento
observado em Itu, de 2015 a 2021
Indicadores

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

% Máximo permitido

120%

120%

120%

120%

120%

120%

120%

120%

% Em nível de alerta

108%

108%

108%

108%

108%

108%

108%

108%

% Observado
5,1%
1,5%
9,3%
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

0,8%

10,8%

8,0%

9,5%

-2,5%

A Figura 8.2.3-2 expressa a evolução da capacidade máxima de endividamento permitida para o
município de Itu, em termos constantes, assim como a projeção para 2030, lastreada nas taxas
médias de crescimento anual da RCL, entre 2013 e 2021.

R$ Milhões

Figura 8.2.3-2: Capacidade de endividamento municipal* e Dívida Consolidada Líquida (DCL) de Itu,
de 2014 a 2021 e projeção para 2030, em mil reais constantes de 2021
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1.159,5
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728,4

682,6

649,6
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719,0

752,9

786,6

805,3

2017
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892,7

600,0
400,0
200,0
0,0
-200,0
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Dívida Consolidada Líquida (DCL)

*O ano de 2030 é uma projeção baseada no CAGR observado entre 2013 e 2021
Fonte: Siconfi, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.

Capacidade global de investimentos
Para uma análise estendida da capacidade de investimento do município, a Tabela 8.2.3-7 destaca a
capacidade de investimentos com recursos orçamentários e o limite de endividamento possível pela
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Resolução do Senado Federal Nº 40, sendo que, para o ano de 2021, o município apresentou R$
122,8 milhões em recursos orçamentários e capacidade de endividamento de R$ 892,7 milhões,
totalizando R$ 1,0 bilhão.
A partir das taxas médias de crescimento registradas nos últimos anos, infere-se que, mantido o
histórico recente, Itu alcançaria capacidade de investimentos de R$ 1,3 bilhão, considerando seus
recursos orçamentários e seu limite de endividamento.
Tabela 8.2.3-7: Capacidade de investimento com recursos orçamentários e limite de endividamento,
2013 a 2020 e projeção para 2030, em R$ milhões reais constantes
Indicadores
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2030*
Capacidade de investimento
105,3
30,8
118,0
104,8
101,0
166,6
122,8
115,3
com recursos orçamentários
Capacidade de endividamento
682,6
649,6
719,0
752,9
786,6
805,3
892,7 1.159,5
Capacidade global de
787,9
680,4
837,0
857,8
887,6
971,9 1.015,5 1.274,7
investimentos
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaboração: Geo
Brasilis, 2022.

8.2.4.

Considerações

Após a análise dos principais aspectos das receitas, despesas e indicadores das finanças públicas
municipais, cabe destacar os resultados mais significativos extraídos a partir dos balanços das contas
públicas de Itu:








A receita orçamentária apresentou ganhos reais entre 2013 e 2021, com taxa de crescimento
anual médio de 1,5%;
O município possui média dependência das transferências constitucionais, que representaram,
em média, 53,3% da receita orçamentária;
As receitas tributárias tiveram crescimento médio de 2,8% ao ano, ampliando sua participação na
composição das receitas correntes de 30,7% para 32,3%;
O município obteve eficiente controle da despesa orçamentária, ao registrar crescimento médio
anual de 1,4%, inferior ao crescimento das receitas, o que favoreceu o superávit orçamentário;
Contudo, o maior controle sobre as despesas decorreu da retração dos investimentos do
município, sendo que os investimentos efetivamente realizados caíram 46,5% na somatória de
2017 a 2020, comparado com os quatro anos anteriores (2013 a 2016), ao passarem de
R$ 296,4 milhões para R$ 202,4 milhões;
O endividamento municipal se manteve em níveis expressivamente inferiores aos permitidos por
lei, assegurando boa capacidade de captação de recursos financeiros; e
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Com estes resultados, entende-se que, mantendo-se o eficiente controle sobre a despesa
orçamentária, o município tem condições limitadas de ampliar os investimentos com caixa
próprio, mas possui boas condições para captar recursos, uma vez que exibe níveis muito baixos
de endividamento.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração deste relatório permitiu construir um panorama sobre a situação atual do município de
Itu, com os principais aspectos levantados sendo apresentados a seguir.
Itu está inserido na Região Metropolitana de Sorocaba – RMS, em posição estratégica entre duas
cidades polos: Sorocaba (sede da RMS) e Campinas (sede da Região Metropolitana de Campinas –
RMC). Diante deste contexto, pode-se afirmar que o desenvolvimento do município está
intimamente ligado às dinâmicas socioeconômicas destas duas regiões e de suas cidades sedes,
notadamente devido à presença da rodovia Santos Dumont – SP-075, que interliga estes municípios e
acaba por induzir o processo de conurbação entre eles. Observa-se que a conexão com importantes
grandes centros consumidores e com fácil acesso logístico, adicionado ao processo de
descentralização do setor industrial de São Paulo, resultou no aumento da atratividade econômica de
Itu e, consequentemente, no seu incremento populacional.
Em termos econômicos, importante destacar que, assim como ocorre no estado, Itu atravessa o
fenômeno da desindustrialização, o qual se constitui como um desafio para o município. Isto porque,
os empregos industriais são aqueles de maior nível de formalidade, instrução e rendimento, sendo
que a perda deles gera um profundo impacto sobre o consumo local e sobre a geração de tributos e
investimentos. Sendo assim, pode-se dizer que município deverá se preparar para manter a
atratividade na captação de investimentos em indústrias e serviços de alta tecnologia, de forma a
fazer uma transição equilibrada para uma economia pautada mais no setor de serviços.
No que se refere aos aspectos ambientais, Itu apresenta condicionantes naturais significativas e
singulares, situado no bioma da Mata Atlântica, cujos remanescentes são protegidos por Lei. Além
disso, o município conta seis Áreas de Preservação Ambiental, com destaque para a APA Pedregulho,
que ocupa toda a porção nordeste do município, com Plano de Manejo instituído. Entretanto, a
cobertura vegetal é baixa, atingindo apenas 25,88% (16.543,03 ha) do território, o que indica a
necessidade de fomento nas práticas de restauração florestal e/ou arborização urbana.
Além disso, a questão hídrica surge como um fator de grande importância em Itu, dada a escassez
observada, a qual tende a se agravar nas próximas décadas - não apenas pelo aumento populacional
do município, mas também pela expansão da mancha urbana. Neste contexto, a identificação e a
proteção dos mananciais de abastecimento de água devem se constituir como premissa para a
revisão das legislações urbanísticas (PDM e LPZUOS), indicando a necessidade de implantação de
medidas relacionadas a conservação hídrica e melhoria na infraestrutura pública de abastecimento.
Cumpre mencionar que o território de Itu é marcado pela ausência de barreiras naturais que
impeçam a expansão da ocupação, estimulando a implantação de loteamentos do tipo subúrbio
norte-americanos e chácaras rurais, de forma dispersa e fragmentada por todo o território municipal,
criando núcleos urbanos isolados.
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O Patrimônio Histórico de Itu é outro fator de interesse, pois a cidade possui diversos edifícios
tombados como patrimônio histórico nacional e estadual. Ademais, seu traçado viário, moldado de
acordo com a tradição espanhola, acaba por torna-lo uma excepcionalidade no país. Por isto, o
município busca junto à UNESCO o reconhecimento da sua malha urbana central como patrimônio da
humanidade.
Somando sua condição ambiental e histórica, nota-se que o município possui um patrimônio natural
e cultural único, o que possibilita o desenvolvimento de diferentes segmentos turísticos (cultural,
religioso, de esporte, de aventura, rural, negócio e estudos). Entretanto, o patrimônio de Itu precisa
ser melhor equalizado com a dimensão econômica para trazer o desenvolvimento sustentável para
Itu.
Como desafios para a revisão do Plano Diretor, tem-se a necessidade de conciliação de todo este
panorama com as diretrizes a serem propostas, as quais devem ser mais específicas para melhor
orientar o crescimento do município. Além disto, o Plano Diretor necessita maior integração com as
demais políticas urbanas municipais, pois atualmente o perímetro urbano não coincide com o limite
das macrozonas, mesmo na revisão feita pelo Zoneamento de 2017 e 2020 (respectivamente, Lei
Complementar nº 28/2017, e Lei Complementar nº 42/2020). Este cenário indica que as diretrizes
propostas no PDM não possuem relevância nem rebatimento na política urbana do município.
No zoneamento, as dificuldades encontradas burocratizam a atuação dos gestores municipais e
dificultam a implantação de determinadas atividades econômicas no município. A legislação que
trata sobre o tema acaba sendo muito detalhista e pouco objetiva sobre o que é esperado para cada
zona, além de incorporar temas que são de pertinência do Código de Obras (figura inexistente no
município). Além disso, a disposição do zoneamento por ‘lotes’ implica que porções da quadra
pertençam a zonas diferentes, com objetivos e padrões de uso e ocupação contraditórios. Outro
fator de conflito, é que empreendimentos com o mesmo uso, mas que tenham portes diferentes, são
tratados da mesma forma pela lei, prejudicando o comércio e serviços locais e/ou de pequeno porte.
Por fim, cumpre mencionar que Itu conta com cinco aglomerados subnormais situados na
proximidade de rodovias de conexão regional, que juntos somam 755 domicílios em situação de
irregularidade e precariedade urbana. Neste contexto, destaca-se que o esvaziamento de programas
habitacionais e a escassez de recursos municipais tendem a estagnar o quadro de oferta de habitação
de interesse social nos próximos anos, o que poderá refletir no surgimento de novas ocupações
informais e no adensamento das já existentes.
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Anexo I-A – Estabelecimentos e vínculos ativos de comércio e serviços no Município de Itu, 2010 e 2020
Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

427

336

-91

-21,3%

14,5%

2.115

1.657

-458

-21,7%

7,1%

191

151

-40

-20,9%

6,5%

982

977

-5

-0,5%

3,3%

73

42

-31

-42,5%

2,5%

290

146

-144

-49,7%

1,0%

Comércio Varejista de Material de Construção
Manutenção e Reparação de Veículos
Automotores

173

147

-26

-15,0%

5,9%

976

1.084

108

11,1%

3,3%

77

60

-17

-22,1%

2,6%

256

145

-111

-43,4%

0,9%

Comércio Varejista Não-Especializado
Outras Atividades de Serviços Prestados
Principalmente às Empresas
Comércio de Peças e Acessórios para Veículos
Automotores

128

118

-10

-7,8%

4,3%

1.759

1.888

129

7,3%

5,9%

56

48

-8

-14,3%

1,9%

1.570

311

-1.259

-80,2%

5,3%

112

105

-7

-6,3%

3,8%

651

665

14

2,2%

2,2%

Comércio de Veículos Automotores
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios,
Bebidas e Fumo
Comércio Atacadista de Produtos de Consumo
Não-Alimentar

42

35

-7

-16,7%

1,4%

760

610

-150

-19,7%

2,5%

139

132

-7

-5,0%

4,7%

496

428

-68

-13,7%

1,7%

23

16

-7

-30,4%

0,8%

126

205

79

62,7%

0,4%

Aluguel de Objetos Pessoais e Domésticos

13

6

-7

-53,8%

0,4%

29

12

-17

-58,6%

0,1%

Atividades de Limpeza

16

11

-5

-31,3%

0,5%

412

146

-266

-64,6%

1,4%

Comércio Varejista de Produtos Novos não
Especificados Anteriormente e de Produtos
Usados
Comércio Varejista de Equipamentos de
Informática e Comunicação
Comércio Varejista de Artigos Culturais,
Recreativos e Esportivos
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

7

3

-4

-57,1%

0,2%

479

276

-203

-42,4%

1,6%

18

14

-4

-22,2%

0,6%

66

26

-40

-60,6%

0,2%

12

8

-4

-33,3%

0,4%

65

15

-50

-76,9%

0,2%

Serviços Domésticos

4

0

-4

-100,0%

0,1%

6

0

-6

-100,0%

0,0%

Locação de Mão-De-Obra Temporária
Atividades de Associações de Defesa de Direitos
Sociais
Edição Integrada à Impressão de Livros, Jornais,
Revistas e Outras Publicações
Edição de Livros, Jornais, Revistas e Outras
Atividades de Edição

6

3

-3

-50,0%

0,2%

511

943

432

84,5%

1,7%

37

34

-3

-8,1%

1,3%

555

319

-236

-42,5%

1,9%

6

3

-3

-50,0%

0,2%

56

25

-31

-55,4%

0,2%

6

3

-3

-50,0%

0,2%

65

11

-54

-83,1%

0,2%

3

0

-3

-100,0%

0,1%

5

0

-5

-100,0%

0,0%

4

1

-3

-75,0%

0,1%

13

0

-13

-100,0%

0,0%

107

105

-2

-1,9%

3,6%

827

1.998

1.171

141,6%

2,8%

14

12

-2

-14,3%

0,5%

370

592

222

60,0%

1,2%

Atividades de Sociedades de Participação

8

6

-2

-25,0%

0,3%

67

309

242

361,2%

0,2%

Atividades de Organizações Sindicais
Educação Profissional de Nível Técnico e
Tecnológico

7

5

-2

-28,6%

0,2%

112

124

12

10,7%

0,4%

4

2

-2

-50,0%

0,1%

54

63

9

16,7%

0,2%

Educação Superior
Agências de Viagens e Operadores Turísticos
Representantes Comerciais e Agentes do
Comércio, Exceto de Veículos Automotores e
Motocicletas

Atividades de Malote e de Entrega
Outras Atividades de Prestação de Serviços de
Informação
Transporte Rodoviário de Carga
Atividades de Serviços Financeiros não
Especificadas Anteriormente
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

Serviços de Assistência Social sem Alojamento

4

2

-2

-50,0%

0,1%

85

51

-34

-40,0%

0,3%

Design e Decoração de Interiores
Administração do Estado e da Política Econômica
e Social
Comércio Atacadista Especializado em Outros
Produtos
Comércio Varejista de Combustíveis para
Veículos Automotores

2

0

-2

-100,0%

0,1%

2

0

-2

-100,0%

0,0%

5

4

-1

-20,0%

0,2%

4.035

4.647

612

15,2%

13,5%

30

29

-1

-3,3%

1,0%

347

374

27

7,8%

1,2%

36

35

-1

-2,8%

1,2%

347

341

-6

-1,7%

1,2%

20

19

-1

-5,0%

0,7%

394

241

-153

-38,8%

1,3%

Ensino Médio

5

4

-1

-20,0%

0,2%

84

205

121

144,0%

0,3%

Locação de Meios de Transporte sem Condutor
Atividades de Vigilância, Segurança Privada e
Transporte de Valores
Serviços de Arquitetura e Engenharia e
Atividades Técnicas Relacionadas

6

5

-1

-16,7%

0,2%

27

43

16

59,3%

0,1%

4

3

-1

-25,0%

0,1%

106

41

-65

-61,3%

0,4%

20

19

-1

-5,0%

0,7%

270

21

-249

-92,2%

0,9%

Atividades Cinematográficas, Produção de
Vídeos e de Programas de Televisão

3

2

-1

-33,3%

0,1%

17

13

-4

-23,5%

0,1%

Atividades de Recreação e Lazer
Atividades de Atenção à Saúde Humana não
Especificadas Anteriormente
Organismos Internacionais e Outras Instituições
Extraterritoriais

6

5

-1

-16,7%

0,2%

48

10

-38

-79,2%

0,2%

9

8

-1

-11,1%

0,3%

14

9

-5

-35,7%

0,0%

1

0

-1

-100,0%

0,0%

3

0

-3

-100,0%

0,0%

Atividades de Teleatendimento

1

1

0

0,0%

0,0%

3

2.337

2.334

77800,0%

0,0%

Intermediação Monetária - Depósitos à Vista
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

22

22

0

0,0%

0,7%

555

579

24

4,3%

1,9%

39

39

0

0,0%

1,3%

298

395

97

32,6%

1,0%

Planos de Saúde

2

2

0

0,0%

0,1%

19

160

141

742,1%

0,1%

Atividades de Correio

4

4

0

0,0%

0,1%

91

91

0

0,0%

0,3%

Tratamento de Dados, Hospedagem na Internet
e Outras Atividades Relacionadas

5

5

0

0,0%

0,2%

17

51

34

200,0%

0,1%

10

10

0

0,0%

0,3%

42

25

-17

-40,5%

0,1%

Atividades de Organizações Associativas
Patronais, Empresariais e Profissionais

7

7

0

0,0%

0,2%

30

24

-6

-20,0%

0,1%

Serviços de Reservas e Outros Serviços de
Turismo não Especificados Anteriormente

1

1

0

0,0%

0,0%

0

2

2

-

0,0%

Atividades de Atendimento Hospitalar
Atividades de Serviços de Complementação
Diagnóstica e Terapêutica

6

7

1

16,7%

0,2%

1.048

900

-148

-14,1%

3,5%

19

20

1

5,3%

0,6%

221

305

84

38,0%

0,7%

Comércio Atacadista Não-Especializado

4

5

1

25,0%

0,1%

225

279

54

24,0%

0,8%

Seleção e Agenciamento de Mão-De-Obra

2

3

1

50,0%

0,1%

55

224

169

307,3%

0,2%

Atividades de Apoio à Gestão de Saúde
Serviços Móveis de Atendimento a Urgências e
de Remoção de Pacientes

1

2

1

100,0%

0,0%

15

185

170

1133,3%

0,1%

0

1

1

-

0,0%

0

64

64

-

0,0%

12

13

1

8,3%

0,4%

170

38

-132

-77,6%

0,6%

4

5

1

25,0%

0,1%

18

35

17

94,4%

0,1%

Atividades Auxiliares dos Transportes Terrestres
Atividades de Organizações Associativas não
Especificadas Anteriormente

Publicidade

Atividades de Consultoria em Gestão Empresarial
Comércio Atacadista de Matérias-Primas
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

Atividades Fotográficas e Similares

2

3

1

50,0%

0,1%

2

32

30

1500,0%

0,0%

Telecomunicações sem Fio
Atividades de Profissionais da área de Saúde,
Exceto Médicos e Odontólogos

1

2

1

100,0%

0,0%

14

29

15

107,1%

0,0%

16

17

1

6,3%

0,5%

24

25

1

4,2%

0,1%

Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros

6

7

1

16,7%

0,2%

25

20

-5

-20,0%

0,1%

Pesquisas de Mercado e de Opinião Pública

0

1

1

-

0,0%

0

20

20

-

0,0%

Seguridade Social Obrigatória

0

1

1

-

0,0%

0

18

18

-

0,0%

Atividades de Rádio
Comércio Atacadista de Equipamentos e
Produtos de Tecnologias de Informação e
Comunicação

2

3

1

50,0%

0,1%

25

11

-14

-56,0%

0,1%

1

2

1

100,0%

0,0%

11

5

-6

-54,5%

0,0%

Atividades de Assistência Social Prestadas em
Residências Coletivas e Particulares

0

1

1

-

0,0%

0

5

5

-

0,0%

Atividades Artísticas, Criativas e de Espetáculos
Atividades Relacionadas à Organização do
Transporte de Carga
Atividades Ligadas ao Patrimônio Cultural e
Ambiental

1

2

1

100,0%

0,0%

1

5

4

400,0%

0,0%

0

1

1

-

0,0%

0

1

1

-

0,0%

1

2

1

100,0%

0,0%

1

1

0

0,0%

0,0%

Agrícolas e Animais Vivos

Atividades de Apoio à Educação
Hotéis e Similares
Atividades dos Serviços de Tecnologia da
Informação
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1

1

-

0,0%

0

0

0

-

0,0%

25

27

2

8,0%

0,8%

438

503

65

14,8%

1,5%

13

15

2

15,4%

0,4%

198

383

185

93,4%

0,7%
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

11

13

2

18,2%

0,4%

62

64

2

3,2%

0,2%

Testes e Análises Técnicas

2

4

2

100,0%

0,1%

16

28

12

75,0%

0,1%

Gestão de Ativos Intangíveis Não-Financeiros
Atividades de Administração de Fundos por
Contrato ou Comissão
Atividades de Monitoramento de Sistemas de
Segurança
Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação e
Bebidas

1

3

2

200,0%

0,0%

3

8

5

166,7%

0,0%

0

2

2

-

0,0%

0

6

6

-

0,0%

1

3

2

200,0%

0,0%

0

6

6

-

0,0%

217

220

3

1,4%

7,4%

1.565

1.487

-78

-5,0%

5,2%

27

30

3

11,1%

0,9%

123

124

1

0,8%

0,4%

17

20

3

17,6%

0,6%

100

96

-4

-4,0%

0,3%

Atividades de Televisão
Reparação e Manutenção de Objetos e
Equipamentos Pessoais e Domésticos
Atividades de Assistência Psicossocial e à Saúde a
Portadores de Distúrbios Psíquicos, Deficiência
Mental e Dependência Química

0

3

3

-

0,0%

0

26

26

-

0,0%

7

10

3

42,9%

0,2%

14

14

0

0,0%

0,0%

1

4

3

300,0%

0,0%

10

8

-2

-20,0%

0,0%

Telecomunicações por Fio

0

3

3

-

0,0%

0

6

6

-

0,0%

Armazenamento, Carga e Descarga
Outros Tipos de Alojamento não Especificados
Anteriormente

0

4

4

-

0,0%

0

181

181

-

0,0%

11

15

4

36,4%

0,4%

186

160

-26

-14,0%

0,6%

Comércio Atacadista de Madeira, Ferragens,
Ferramentas, Material Elétrico e Material de
Construção

Atividades Jurídicas
Comércio, Manutenção e Reparação de
Motocicletas, Peças e Acessórios
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

12

16

4

33,3%

0,4%

118

142

24

20,3%

0,4%

Outras Atividades de Telecomunicações

2

6

4

200,0%

0,1%

14

93

79

564,3%

0,0%

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas
não Especificadas Anteriormente
Reparação e Manutenção de Equipamentos de
Informática e Comunicação

5

9

4

80,0%

0,2%

18

25

7

38,9%

0,1%

5

10

5

100,0%

0,2%

5

29

24

480,0%

0,0%

Transporte Rodoviário de Passageiros

16

23

7

43,8%

0,5%

921

840

-81

-8,8%

3,1%

Educação Infantil e Ensino Fundamental
Atividades de Organização de Eventos, Exceto
Culturais e Esportivos
Atividades de Assistência a Idosos, Deficientes
Físicos, Imunodeprimidos e Convalescentes, e de
Infra-Est e Apoio a Pac Prest em Res Col e Part

17

24

7

41,2%

0,6%

288

603

315

109,4%

1,0%

4

11

7

175,0%

0,1%

52

79

27

51,9%

0,2%

1

9

8

800,0%

0,0%

26

147

121

465,4%

0,1%

Atividades Veterinárias

2

10

8

400,0%

0,1%

4

42

38

950,0%

0,0%

Atividades Paisagísticas

3

12

9

300,0%

0,1%

5

30

25

500,0%

0,0%

Comércio Atacadista Especializado em Produtos
Alimentícios, Bebidas e Fumo
Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e
Equipamentos, Exceto de Tecnologias de
Informação e Comunicação

22

33

11

50,0%

0,7%

381

466

85

22,3%

1,3%

15

27

12

80,0%

0,5%

150

391

241

160,7%

0,5%

Atividades Auxiliares dos Seguros, da Previdência
Complementar e dos Planos de Saúde

17

29

12

70,6%

0,6%

112

126

14

12,5%

0,4%

Aluguel de Máquinas e Equipamentos sem
Operador
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

Número de vínculos ativos

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

8

21

13

162,5%

0,3%

64

128

64

100,0%

0,2%

Atividades Imobiliárias por Contrato ou Comissão

17

30

13

76,5%

0,6%

47

90

43

91,5%

0,2%

Outras Atividades de Serviços Pessoais
Atividades de Contabilidade, Consultoria e
Auditoria Contábil e Tributária

28

42

14

50,0%

1,0%

126

162

36

28,6%

0,4%

39

54

15

38,5%

1,3%

307

534

227

73,9%

1,0%

Outras Atividades de Ensino

37

54

17

45,9%

1,3%

281

312

31

11,0%

0,9%

Atividades Esportivas
Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos,
Perfumaria e Cosméticos e Artigos Médicos,
ópticos e Ortopédicos
Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de
Comida Preparada

18

36

18

100,0%

0,6%

96

298

202

210,4%

0,3%

100

121

21

21,0%

3,4%

513

693

180

35,1%

1,7%

34

57

23

67,6%

1,2%

120

330

210

175,0%

0,4%

Serviços Combinados para Apoio a Edifícios
Atividades de Atenção Ambulatorial Executadas
por Médicos e Odontólogos

47

81

34

72,3%

1,6%

584

1.499

915

156,7%

2,0%

93

127

34

36,6%

3,2%

308

379

71

23,1%

1,0%

Serviços de Escritório e Apoio Administrativo

35

75

40

114,3%

1,2%

260

589

329

126,5%

0,9%

2.943

3.024

81

2,8%

100,0%

29.877

35.964

6.087

20,4%

100,0%

Atividades Imobiliárias de Imóveis Próprios

Total
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Anexo I-B – Relação de Microempreendedores Individuais (MEI) cadastrados no Município de Itu - Abril/2022
Código CNAE

Atividade

9602501 Cabeleireiros, manicure e pedicure

Número de
Cadastros
865

4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

865

4399103 Obras de alvenaria

693

7319002 Promoção de vendas

573

8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

523

5620104 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

414

5612100 Serviços ambulantes de alimentação

410

9602502 Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

302

4321500 Instalação e manutenção elétrica

296

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral

278

5611203 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

274

4723700 Comércio varejista de bebidas

269

8130300 Atividades paisagísticas

262

9700500 Serviços domésticos

259

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

216

5611204 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento

198

8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

195

8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

167

5611201 Restaurantes e similares

163

8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

151
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Código CNAE

Atividade

9511800 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
5320202 Serviços de entrega rápida

Número de
Cadastros
148
140
124

4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

124

4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

123

3101200 Fabricação de móveis com predominância de madeira

116

1091102 Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

115

2542000 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

109

4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4930202 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e
4712100
armazéns
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

104
104
101
96

8712300 Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio

94

7420001 Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

92

4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

87

1412601 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

86

4789004 Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

82

4520002 Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

77

5819100 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

76

9609208 Higiene e embelezamento de animais domésticos

75

3299099 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

70
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Código CNAE

Número de
Cadastros

Atividade

1412602 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

69

4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

69

2539001 Serviços de usinagem, torneiria e solda

67

5229099 Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

66

5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

61

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

60

3321000 Instalação de máquinas e equipamentos industriais

59

4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

56

4713002 Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

55

3329501 Serviços de montagem de móveis de qualquer material

55

9001902 Produção musical

53

4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

49

4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho

49

4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

49

4330403 Obras de acabamento em gesso e estuque

48

9512600 Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

46

4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

46

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
5912099 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
5611205 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento

45
45
42

9609206 Serviços de tatuagem e colocação de piercing

40

4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
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Código CNAE

Atividade

Número de
Cadastros

7911200 Agências de viagens

38

1821100 Serviços de pré-impressão

38

4752100 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

38

8592999 Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

38

1629301 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

38

4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas

37

4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

37

4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

36

8129000 Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

36

4520003 Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores

35

4782201 Comércio varejista de calçados

35

8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais

34

4520006 Serviços de borracharia para veículos automotores

34

5223100 Estacionamento de veículos

31

4330402 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

31

8599603 Treinamento em informática

31

4330405 Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

31

1359600 Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

30

4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

30

5320201 Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional

29

4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

29
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Código CNAE

Atividade

Número de
Cadastros

4783101 Comércio varejista de artigos de joalheria

29

4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

28

6190699 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

28

8593700 Ensino de idiomas

28

9521500 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

28

4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

27

4721102 Padaria e confeitaria com predominância de revenda

26

4924800 Transporte escolar

26

4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

26

8599605 Cursos preparatórios para concursos

25

9609299 Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

25

1813001 Impressão de material para uso publicitário

25

0161003 Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

25

9609207 Alojamento de animais domésticos

25

5212500 Carga e descarga

25

4785799 Comércio varejista de outros artigos usados

24

5813100 Edição de revistas

24

5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

24

2543800 Fabricação de ferramentas

24

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

24

3314707 Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial

23
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Código CNAE

Número de
Cadastros

Atividade

9001906 Atividades de sonorização e de iluminação

22

5620103 Cantinas - serviços de alimentação privativos

21

4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria

21

4930204 Transporte rodoviário de mudanças

20

4729601 Tabacaria

20

4543900 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
4757100
comunicação
4330499 Outras obras de acabamento da construção

20

8299799 Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

20

9529102 Chaveiros

19

5812301 Edição de jornais diários

19

9529105 Reparação de artigos do mobiliário

19

1813099 Impressão de material para outros usos

18

5812302 Edição de jornais não diários

18

1340599 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

17

8230002 Casas de festas e eventos

17

1096100 Fabricação de alimentos e pratos prontos

16

7420004 Filmagem de festas e eventos

16

9329899 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

16

4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

16

3212400 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

15
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Código CNAE

Número de
Cadastros

Atividade

4541206 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas

15

1091101 Fabricação de produtos de panificação industrial

15

4754701 Comércio varejista de móveis
4929902 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
3314702 Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

14
14
14

4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

14

9601701 Lavanderias

14

8592903 Ensino de música

14

1352900 Fabricação de artefatos de tapeçaria

14

3314710 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
9529199 Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
4742300 Comércio varejista de material elétrico

13
13
13

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos

13

4721103 Comércio varejista de laticínios e frios

13

4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais

13

1622699 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

12

4530704 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores

12

7721700 Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos

12

4789003 Comércio varejista de objetos de arte

12

1340501 Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

12

7729202 Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

11

1093701 Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates

11
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Código CNAE

Número de
Cadastros

Atividade

3811400 Coleta de resíduos não perigosos

11

7912100 Operadores turísticos

11

1412603 Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

11

4744004 Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

11

3839499 Recuperação de materiais não especificados anteriormente

11

5811500 Edição de livros
1749400 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
4774100 Comércio varejista de artigos de óptica

11
11
10

8592902 Ensino de artes cênicas, exceto dança

10

4761001 Comércio varejista de livros

10

2512800 Fabricação de esquadrias de metal

9

4923001 Serviço de táxi

9

1422300 Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

9

4773300 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

9

4743100 Comércio varejista de vidros

9

4329101 Instalação de painéis publicitários

9

2599301 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção

9

9529104 Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados

8

2399101 Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal

8

2330399 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

8

1094500 Fabricação de massas alimentícias

8

4722901 Comércio varejista de carnes - açougues
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Código CNAE

Atividade

Número de
Cadastros

3314719 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo

8

3831901 Recuperação de sucatas de alumínio

8

9001901 Produção teatral

8

4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

8

3313901 Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

8

4783102 Comércio varejista de artigos de relojoaria

7

4732600 Comércio varejista de lubrificantes

7

5229002 Serviços de reboque de veículos

7

4744002 Comércio varejista de madeira e artefatos

6

4755501 Comércio varejista de tecidos

6

8020002 Outras atividades de serviços de segurança

6

4756300 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

6

1092900 Fabricação de biscoitos e bolachas

6

3832700 Recuperação de materiais plásticos

6

3313999 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

6

7319099 Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

6

8219901 Fotocópias

5

0159802 Criação de animais de estimação

5

8299707 Salas de acesso à Internet

5

1822901 Serviços de encadernação e plastificação

5

0161002 Serviço de poda de árvores para lavouras

5
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Código CNAE

Número de
Cadastros

Atividade

3319800 Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

5

4761002 Comércio varejista de jornais e revistas

5

4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação
7739099 Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
4789008 Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

5
4
4

8011102 Serviços de adestramento de cães de guarda

4

5590699 Outros alojamentos não especificados anteriormente

4

9529101 Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem

4

2391503 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras

4

7990200 Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente

4

1013901 Fabricação de produtos de carne

4

3311200 Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos

4

2532201 Produção de artefatos estampados de metal

4

3314701 Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas

4

1031700 Fabricação de conservas de frutas

4

7732201 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4

4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4

4751202 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

3

2740602 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

3

9529103 Reparação de relógios

3

5912001 Serviços de dublagem

3

4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
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Código CNAE

Número de
Cadastros

Atividade

4322303 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

3

9002702 Restauração de obras de arte

3

2539002 Serviços de tratamento e revestimento em metais

3

9601703 Toalheiros

3

7420002
3314799
4329104
4785701

3
3
3
3

Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Comércio varejista de antiguidades

4744003 Comércio varejista de materiais hidráulicos

3

4541207 Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas

3

7739003 Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

3

3314706 Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas

3

2349499 Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente

3

1052000 Fabricação de laticínios

3

4762800 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas

3

2599399 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

3

0322104 Criação de peixes ornamentais em água doce

3

3299004 Fabricação de painéis e letreiros luminosos
Fabricação de artefatos de borracha não especificados
2219600
anteriormente
1351100 Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

2

7723300 Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios

2
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Código CNAE

Atividade

Número de
Cadastros

3299003 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

2

4520008 Serviços de capotaria

2

1529700 Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

2

1032599 Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito

2

8292000 Envasamento e empacotamento sob contrato

2

4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

2

4722902 Peixaria

2

3702900 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

2

3314711 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária

2

1521100 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

2

3317102 Manutenção e reparação de embarcações para esporte e lazer

2

3240099 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

2

2229399 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente

1

5011401 Transporte marítimo de cabotagem - Carga

1

6399200 Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

1

7722500 Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

1

9609202 Agências matrimoniais

1

1411802 Facção de roupas íntimas

1

7739002 Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

1

3600602 Distribuição de água por caminhões

1

9529106 Reparação de jóias

1
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Código CNAE

Atividade

Número de
Cadastros

3299006 Fabricação de velas, inclusive decorativas

1

5021101 Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia

1

1099699 Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

1

1093702 Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes

1

7731400 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

1

0121101 Horticultura, exceto morango

1

4329103 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes

1

3230200 Fabricação de artefatos para pesca e esporte

1

1322700 Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão

1

4930203 Transporte rodoviário de produtos perigosos

1

3831999 Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio

1

8299703 Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

1

1629302 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis

1

0159801 Apicultura

1

7733100 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

1

5091202 Transporte por navegação de travessia, intermunicipal, interestadual e internacional

1

1731100 Fabricação de embalagens de papel

1

1095300 Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

1

1411801 Confecção de roupas íntimas

1

3314720 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados

1

1033302 Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados

1
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Código CNAE

Atividade

Número de
Cadastros

5310502 Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional

1

5590601 Albergues, exceto assistenciais

1

4329105 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração

1

1065101 Fabricação de amidos e féculas de vegetais

1

3291400 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

1

4399105 Perfuração e construção de poços de água

1

0321304 Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra

1

1623400 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira

1

5590602 Campings

1

3220500 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios

1

Total Geral
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Anexo I-C – Estabelecimentos e vínculos ativos da Indústria de Transformação no Município de Itu, 2010 e 2020
Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

2010

2020

Número de vínculos ativos

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

Fabricação de Peças e Acessórios para
Veículos Automotores

13

20

7

53,8%

4,5%

1.399

1.711

312

22,3%

10,8%

Fabricação de Equipamentos e Aparelhos
Elétricos não Especificados Anteriormente

11

5

-6

-54,5%

1,1%

1.467

1.219

-248

-16,9%

7,7%

Fabricação de Bebidas Alcoólicas
Fabricação de Máquinas e Equipamentos de
Uso Geral
Fabricação de Produtos Cerâmicos

3

4

1

33,3%

0,9%

1.769

1.196

-573

-32,4%

7,5%

22

21

-1

-4,5%

4,7%

500

1.034

534

106,8%

6,5%

33

24

-9

-27,3%

5,4%

1.485

912

-573

-38,6%

5,7%

Fabricação de Produtos de Material Plástico

24

21

-3

-12,5%

4,7%

281

862

581

206,8%

5,4%

Fabricação de Outros Produtos Alimentícios

29

37

8

27,6%

8,3%

765

850

85

11,1%

5,3%

5

2

-3

-60,0%

0,4%

357

712

355

99,4%

4,5%

Fabricação de Artigos de Cutelaria, de
Serralheria e Ferramentas

31

25

-6

-19,4%

5,6%

614

605

-9

-1,5%

3,8%

Fabricação de Móveis

25

32

7

28,0%

7,2%

416

548

132

31,7%

3,4%

Fabricação de Tratores e de Máquinas e
Equipamentos para a Agricultura e Pecuária

1

2

1

100,0%

0,4%

356

392

36

10,1%

2,5%

Fabricação de Produtos de Borracha

6

6

0

0,0%

1,3%

720

386

-334

-46,4%

2,4%

35

27

-8

-22,9%

6,1%

625

377

-248

-39,7%

2,4%

Fabricação de Componentes Eletrônicos

Forjaria, Estamparia, Metalurgia do Pó e
Serviços de Tratamento de Metais
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo
Fabricação de Motores, Bombas,
Compressores e Equipamentos de
Transmissão
Metalurgia dos Metais Não-Ferrosos

2010

2020

Número de vínculos ativos

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

6

4

-2

-33,3%

0,9%

186

349

163

87,6%

2,2%

2

3

1

50,0%

0,7%

446

348

-98

-22,0%

2,2%

Fabricação de Equipamentos para
Distribuição e Controle de Energia Elétrica

2

3

1

50,0%

0,7%

181

339

158

87,3%

2,1%

Fabricação de Produtos Diversos de Papel,
Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado

4

4

0

0,0%

0,9%

268

324

56

20,9%

2,0%

Fabricação de Máquinas e Equipamentos de
Uso Industrial Específico

27

20

-7

-25,9%

4,5%

606

297

-309

-51,0%

1,9%

Fabricação de Estruturas Metálicas e Obras
de Caldeiraria Pesada

9

10

1

11,1%

2,2%

368

263

-105

-28,5%

1,7%

Fabricação de Geradores, Transformadores e
Motores Elétricos

4

6

2

50,0%

1,3%

230

251

21

9,1%

1,6%

Fabricação de Tanques, Reservatórios
Metálicos e Caldeiras

2

1

-1

-50,0%

0,2%

126

234

108

85,7%

1,5%

8

6

-2

-25,0%

1,3%

613

214

-399

-65,1%

1,3%

4

2

-2

-50,0%

0,4%

1.454

212

-1242

-85,4%

1,3%

13

13

0

0,0%

2,9%

482

205

-277

-57,5%

1,3%

10

24

14

140,0%

5,4%

32

189

157

490,6%

1,2%

Fabricação de Artefatos Têxteis, Exceto
Vestuário
Fabricação de Eletrodomésticos
Atividade de Impressão
Manutenção e Reparação de Máquinas e
Equipamentos
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo
Fabricação de Artigos de Malharia e
Tricotagem
Tecelagem, Exceto Malha

2010

2020

Número de vínculos ativos

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

0

1

1

-

0,2%

0

187

187

-

1,2%

2

2

0

0,0%

0,4%

94

154

60

63,8%

1,0%

12

5

-7

-58,3%

1,1%

287

142

-145

-50,5%

0,9%

1

2

1

100,0%

0,4%

29

131

102

351,7%

0,8%

17

8

-9

-52,9%

1,8%

191

129

-62

-32,5%

0,8%

Fabricação de Instrumentos e Materiais para
Uso Médico e Odontológico e de Artigos
ópticos

5

9

4

80,0%

2,0%

79

128

49

62,0%

0,8%

Fabricação de Produtos de Madeira, Cortiça e
Material Trançado, Exceto Móveis

8

8

0

0,0%

1,8%

58

127

69

119,0%

0,8%

Fabricação de Produtos Diversos

4

7

3

75,0%

1,6%

83

103

20

24,1%

0,6%

Fabricação de Máquinas-Ferramenta
Fabricação de Brinquedos e Jogos
Recreativos
Desdobramento de Madeira
Serviços de Pré-Impressão e Acabamentos
Gráficos

2

4

2

100,0%

0,9%

101

98

-3

-3,0%

0,6%

4

2

-2

-50,0%

0,4%

93

81

-12

-12,9%

0,5%

1

2

1

100,0%

0,4%

96

71

-25

-26,0%

0,4%

2

2

0

0,0%

0,4%

8

69

61

762,5%

0,4%

2

3

1

50,0%

0,7%

19

61

42

221,1%

0,4%

Fundição
Fabricação de Produtos Derivados do
Petróleo
Fabricação de Produtos de Metal não
Especificados Anteriormente

Fabricação de Conservas de Frutas, Legumes
e Outros Vegetais
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo
Fabricação de Aparelhos e Instrumentos de
Medida, Teste e Controle

2010

2020

Número de vínculos ativos

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

9

5

-4

-44,4%

1,1%

128

53

-75

-58,6%

0,3%

16

18

2

12,5%

4,0%

77

45

-32

-41,6%

0,3%

4

6

2

50,0%

1,3%

44

40

-4

-9,1%

0,3%

Aparelhamento de Pedras e Fabricação de
Outros Produtos de Minerais Não-Metálicos

3

3

0

0,0%

0,7%

23

39

16

69,6%

0,2%

Instalação de Máquinas e Equipamentos

4

5

1

25,0%

1,1%

38

31

-7

-18,4%

0,2%

Fabricação de Artigos de Joalheria, Bijuteria e
Semelhantes

2

2

0

0,0%

0,4%

14

30

16

114,3%

0,2%

5

3

-2

-40,0%

0,7%

56

24

-32

-57,1%

0,2%

3

5

2

66,7%

1,1%

8

22

14

175,0%

0,1%

2

1

-1

-50,0%

0,2%

170

20

-150

-88,2%

0,1%

Fabricação de Cabines, Carrocerias e
Reboques para Veículos Automotores

2

3

1

50,0%

0,7%

57

16

-41

-71,9%

0,1%

Fabricação de Sabões, Detergentes, Produtos
de Limpeza, Cosméticos, Produtos de
Perfumaria e de Higiene Pessoal

2

2

0

0,0%

0,4%

8

14

6

75,0%

0,1%

Confecção de Artigos do Vestuário e
Acessórios
Fabricação de Artefatos de Concreto,
Cimento, Fibrocimento, Gesso e Materiais
Semelhantes

Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos
Têxteis
Laticínios
Fabricação de Equipamentos de
Comunicação
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo

2010

2020

Número de vínculos ativos

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

Recondicionamento e Recuperação de
Motores para Veículos Automotores

2

3

1

50,0%

0,7%

7

14

7

100,0%

0,1%

Fabricação de Embalagens de Papel,
Cartolina, Papel-Cartão e Papelão Ondulado

1

2

1

100,0%

0,4%

5

12

7

140,0%

0,1%

Moagem, Fabricação de Produtos Amiláceos
e de Alimentos para Animais

1

2

1

100,0%

0,4%

62

7

-55

-88,7%

0,0%

Fabricação de Artigos para Viagem e de
Artefatos Diversos de Couro

2

2

0

0,0%

0,4%

8

6

-2

-25,0%

0,0%

Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas

1

1

0

0,0%

0,2%

6

6

0

0,0%

0,0%

Siderurgia
Fabricação de Equipamentos de Informática
e Periféricos

0

1

1

-

0,2%

0

6

6

-

0,0%

1

1

0

0,0%

0,2%

2

5

3

150,0%

0,0%

Fabricação de Máquinas e Equipamentos de
Uso na Extração Mineral e na Construção

1

1

0

0,0%

0,2%

3

3

0

0,0%

0,0%

Fabricação de Instrumentos Musicais

0

1

1

-

0,2%

0

2

2

-

0,0%

Fabricação de Produtos Farmacêuticos

1

1

0

0,0%

0,2%

14

1

-13

-92,9%

0,0%

Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes,
Lacas e Produtos Afins

2

0

-2

-100,0%

0,0%

34

0

-34

-100,0%

0,0%

Torrefação e Moagem de Café

2

0

-2

-100,0%

0,0%

1

0

-1

-100,0%

0,0%

Abate e Fabricação de Produtos de Carne

1

0

-1

-100,0%

0,0%

7

0

-7

-100,0%

0,0%

Produção de Ferro-Gusa e de Ferroligas

1

0

-1

-100,0%

0,0%

2

0

-2

-100,0%

0,0%
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Número de estabelecimentos
CNAE 2.0 Grupo
Produção de Tubos de Aço, Exceto Tubos sem
Costura
Fabricação de Produtos Químicos Inorgânicos
Fabricação de Aparelhos de Recepção,
Reprodução, Gravação e Amplificação de
áudio e Vídeo
Total

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

2010

2020

Número de vínculos ativos

Variação
absoluta

Variação
percentual

Participação
2020

2010

2020

Variação
absoluta

Variação

Participação
2020

1

0

-1

-100,0%

0,0%

1

0

-1

-100,0%

0,0%

1

0

-1

-100,0%

0,0%

0

0

0

-

0,0%

1

1

0

0,0%

0,2%

10

0

-10

-100,0%

0,0%

460

446

-14

-3,0%

100,0%

17.669

15.906

-1763

-10,0%

100,0%
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Anexo II-A – Relação dos bens tombados pelo IPHAN e pelo CONDEPHAAT em Itu
Órgão

Bem Tombado

Resolução

Descrição do Bem

Endereço

Bairro

Iphan: Processo nº
1176/1985;

Iphan e
Condephaat

Painéis de Padre
Jesuíno do Monte
Carmelo

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Condephaat:
Livro Belas Artes: Nº inscr.
617, vol. 2, f. 042,
17/05/1999; Livro Histórico:
Nº inscr. 555, vol. 2, f. 047,
17/05/1999

Conjunto de oito painéis, de autoria do Padre
Jesuíno do Monte Carmelo, expostos no corredor
de entrada do edifício conventual das Irmãs de São
José, anexo à Igreja de Nossa Senhora do
Patrocínio.

Igreja de Nossa Senhora do
Patrocínio

Centro
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Órgão

Bem Tombado

Resolução

Iphan em 21/6/67
Iphan e
Condephaat

Igreja e Convento
de Nossa Senhora
do Carmo

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Condephaat:
Ex-officio em 12/5/82 (Sem
Publicação no D.O.E.); Nº
inscr. 53, p. 3, 24/6/1971

Descrição do Bem
A construção do Convento de Nossa Senhora do
Carmo se deu por volta da metade do século XVIII, e
a da sua igreja entre os anos de 1776 e 1782. As
obras utilizaram mão-de-obra escrava. Do Rio de
Janeiro vieram sete imagens, das quais seis foram
colocadas em altares especialmente construídos
pelo padre João Leite Ferraz. Em 1839 construiu-se
uma capela para abrigar os jazigos dos membros da
Ordem Terceira. Algum tempo depois, em reforma
realizada no Convento, foram acrescentados jardins
e alguns jazigos extras. Entre 1872 e 1917, os
carmelitas deixaram o estabelecimento, que ficou
sob os cuidados de membros da Ordem Terceira. O
conjunto passou ao longo do tempo por diversas
reformas. Numa delas, a igreja ganhou sacadas, o
nicho do altar-mor foi alterado e as pinturas do teto
da capela-mor, executadas pelo padre Jesuíno de
Monte Carmelo, restauradas

Endereço

Praça da Independência, nº 185

Bairro

Centro
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Órgão

Bem Tombado

Iphan e
Condephaat

Museu
Republicano
Convenção de Itu
(Casa à Rua Barão
de Itaim)

Iphan e
Condephaat

Igreja Matriz de
Nossa Senhora da
Candelária

Resolução

Iphan: Processo nº 767/1966;
Condephaat:
Ex-Officio em 13/10/1980
(Sem publicação no D.O.E.)
Livro do Tombo Histórico: Nº
inscr. 137, p. 25, 29/05/1981

Iphan: Processo nº 188/1938;

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Condephaat:
Ex-officio em 04/08/1982
(Sem publicação no D.O.E.)

Descrição do Bem
O surto de construções residenciais na cidade de Itu
se deu em meados do século passado, sendo desta
época a atual sede do Museu Republicano. Este
edifício foi construído para uso residencial,
provavelmente em 1867, por José Vasconcellos de
Almeida Prado, rico fazendeiro de café. Constitui-se
em exemplar de importância arquitetônica e
histórica. Esta última, em decorrência da realização
da primeira reunião republicana, em 1873,
conhecida como Convenção de Itu, de grande
repercussão nacional, fato que motivou a instalação
do museu no edifício, em 1923. O imóvel reflete o
gosto da época na utilização do estilo neoclássico
tanto no jardim em estilo francês, nos fundos do
lote, quanto em sua fachada, com as vergas retas
das janelas do pavimento térreo e as janelas balcão
do pavimento superior. Ainda em relação à
fachada, destaca-se a platibanda, adornada com
louças e azulejos.
A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária foi
inaugurada em 1780, sob a mesma invocação da
capela demolida. Na inauguração, a igreja recebeu
a imagem de Nossa Senhora da Candelária que
pertencia à referida capela. Em seu interior, o teto

Endereço

Bairro

R. Barão do Itaim, nº 67

Centro

Praça Padre Miguel

Centro
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Órgão

Bem Tombado

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Resolução
Livro do Tombo Histórico: Nº
inscr. 271, p. 70, 25/03/1987

Descrição do Bem
e o douramento primitivos foram feitos por José
Patrício da Silva, que de Santos levou para Itu seu
auxiliar e aprendiz Jesuíno Francisco de Paula
Gusmão, conhecido como frei Jesuíno do Monte
Carmelo, que pintou as paredes da capela-mor. Os
detalhes dos altares foram feitos pelo imaginário
Guilherme, da Paraíba. Os alicerces e paredes são
em saibro com pedregulhos pilados, existindo
grossas peças de madeira em seu interior. A
fachada foi concluída apenas em 1831, com a
introdução da torre e seus sinos e, ainda, o seu
adro, com a respectiva escadaria. Posteriormente,
no final do século XIX, o seu frontispício foi
reformado pelo arquiteto Ramos de Azevedo.

Endereço

Bairro
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Órgão

Iphan e
Condephaat

Bem Tombado

Edifício da Fábrica
de Tecidos São
Luis

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Resolução

Iphan: Processo nº
1174/1985;
Condephaat:
Resolução 21, de 15/12/1983

Descrição do Bem
A Fábrica São Luís, fundada em 1869, figura como a
primeira tecelagem a funcionar no Estado de São
Paulo e a utilizar a energia a vapor. Surgiu por
iniciativa de um grupo de fazendeiros de café e
algodão, entre eles, o coronel Antonio Luís de
Anhaia e o capitão Antonio Paes de Barros. Em
1888, após passar por diversos proprietários, a
fábrica foi adquirida pela família Pacheco Jordão e
desativada em 29/9/1982. A edificação,
assobradada em alvenaria de tijolos, foi construída
em duas etapas, com pequenos acréscimos
posteriores. Na primeira, de 1869, o tratamento da
fachada é convencional e simplificado, com janelas
de vergas retas, em madeira e vidro. Na segunda
etapa, de 1895, apresenta janelas de vergas em
arco pleno, além da introdução de linhas
horizontais salientes em argamassa, definindo os
pavimentos, e outras, na parte superior das janelas,
valorizando-as.

Endereço

R. Paula Souza, nº 492

Bairro

Centro
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Órgão

Condephaat

Bem Tombado

Resolução

Centro Histórico
de Itu

Resolução SC- 85, de
6/11/2003

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Descrição do Bem
Em 1610, Domingos Fernandes, juntamente com
seu genro Cristóvão Diniz, construiu a Capela de
Nossa Senhora da Candelária, onde atualmente
encontra-se a Igreja do Bom Jesus. Até meados do
século XVIII, a Vila de Itu era um pequeno núcleo
formado por pouco mais de 100 casas e uma
pequena rua denominada da Palma. Ao atingir o
final desse século, propiciada principalmente pela
lavoura e exportação do açúcar, o crescimento da
pequena vila é notável. Novas ruas são delineadas e
multiplicam-se os números de edificações na
cidade. A conformação da ocupação do território,
definida no período de 1850 a 1900, constitui-se no
perímetro do atual Centro Histórico, cujo
tombamento atinge aproximadamente 240 imóveis
de diferentes tipologias, construídos a partir do
século XVIII.

Endereço

Bairro

Centro
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Órgão

Condephaat

Bem Tombado

Pedreira de
Varvitos

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Resolução

Resolução de 18/03/1974

Descrição do Bem
O varvito é uma rocha de origem sedimentar glacial
ou lacustre, composta por uma sucessão de
camadas argilosas e siltosas, de coloração
diferenciada ligada à variação sazonal. Sua
estrutura indica uma ritmicidade entre siltitos cinza
claros e folhelhos mais escuros, com maior
porcentagem de matéria orgânica, resultado da
oscilação entre épocas frias e quentes. Os varvitos
de Itu, localizados na Chácara da Pedreira, são
característicos da formação Itararé, Grupo Tubarão,
formados entre o período carbonífero superior e o
permiano médio, de 270 a 350 milhões de anos. As
camadas delgadas se alternam em espessuras que
variam desde poucos milímetros a vários
centímetros, tornando o varvito um tipo de rocha
de beleza original, muito utilizado como
revestimento de piso em residências. A área
tombada corresponde a uma antiga pedreira
desativada, de onde era extraída a rocha.

Endereço

Bairro Alto

Bairro

Bairro Alto
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Órgão

Condephaat

Bem Tombado

Igreja do Senhor
Bom Jesus

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Resolução

Resolução SC 31, de 30/06/88

Descrição do Bem
A primeira povoação que deu origem à cidade de
Itu, fundada por Domingos Fernandes, por volta de
1610, desenvolveu-se ao redor da Igreja do Senhor
Bom Jesus, originalmente Capela de Nossa Senhora
da Candelária. Recebeu provisão no ano de 1644 e,
em 1653, foi elevada à categoria de Capela Curada.
Quatro anos depois tornou-se paróquia,
subordinada à de Parnaíba. O edifício começou a
sofrer transformações arquitetônicas praticamente
a partir da conclusão das suas obras. Entre os anos
de 1763 e 1769, foi reconstruída e acrescida de um
sobrado lateral para zeladoria. Por volta de 1828,
seu frontispício, com campanário, foi substituído
por outro em estilo neoclássico, sem torre. Apesar
de manter algumas características barrocas, são as
neoclássicas que se sobressaem. Em seu interior,
destaca-se o rico trabalho em talha no retábulo da
capela-mor.

Endereço

Praça Padre Anchieta

Bairro

Centro
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Órgão

Bem Tombado

Resolução

Condephaat

E.E. Convenção
de Itu

Resolução SC 60, de
21/07/2010

Condephaat

Antigo Asilo
Colônia
Pirapitingui atual
Hospital Dr.
Francisco Ribeiro
Arantes

Resolução 66 de 19/12/2017;
retificação na Resolução 131
de 26/12/2018.

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Descrição do Bem
Foi construído no ano de 1919 com 12 salas de aula
em 2 pavimentos, mais duas salas térreas, estética
mais despojada, uso de beiras, pequenos frontões
neo barrocos autoria de Mauro Alvaro. Exemplar de
uma das tipologias de edificação escolar
implantadas durante a Primeira República pelo
Governo do Estado de São Paulo, como parte da
política pública de amplos investimentos feitos para
promover a educação básica da população,
ministrada fundamentalmente nos Grupos
Escolares, e a formação adequada de professores,
nas Escolas Normais. As construções resultaram de
projetos e obras realizadas pelo Departamento de
Obras Públicas (DOP), estrutura ligada à Secretaria
da Agricultura responsável por criar e manter a
infra-estrutura paulista. Faz parte do Conjunto: São
Paulo – Escolas construídas pelo Governo (18901930)
O Asilo Colônia Pirapitingui é um dos
remanescentes da rede paulista de profilaxia e
tratamento da hanseníase (denominada lepra até
1976), construída com base no modelo hospitalar
de isolamento adotado em vários países do mundo
no final do século XIX. No Brasil, tais projetos

Endereço

Bairro

Praça Conde de Parnaíba, nº 422

Centro

Rodovia Waldomiro Correa de
Camargo, km 55

Pirapitingui
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Órgão

Bem Tombado
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surgiram no início da década de 1920, em um
contexto higienista e disciplinador no qual a
internação compulsória dos hansenianos foi
determinada por força de lei no país até 1962. O
Asilo Colônia Pirapitingui resultou de um acordo
firmado, em 1929, entre 48 municípios da Zona
Sorocabana e a inauguração ocorreu em 1931.
Além de casas bigeminadas e dos pavilhões, o
Pirapitingui se destacava pela diversidade de
edificações religiosas e pela dimensão dos edifícios
da cadeia e pavilhões psiquiátricos e a escassez de
espaços para lazer. Foi o asilo que abrigou o maior
número de internos, o que explicaria as recorrentes
rebeliões registradas e o maior número de
transferências. Hoje, o antigo complexo abriga o
Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes e é o
principal destino de ex-pacientes dos demais asilos.

Endereço

Bairro
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Órgão

Condephaat

Bem Tombado

Fazenda Pirahy
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Resolução 107 de 07/11/18

Descrição do Bem
A Fazenda Pirahy pode ser vista como um
testemunho da ocupação do território paulista sob
a perspectiva da economia rural, inicialmente
voltada para o cultivo de bens de subsistência e
produção de gêneros, em seguida para a
monocultura em larga escala voltada também para
a exportação, tanto do açúcar como do café. A
casa-sede da fazenda, originalmente uma casa
bandeirista, construída em taipa de pilão, sofreu
adequações modernizadoras ao longo de sua
existência. Sem que as paredes da casa sede
original fossem demolidas, foram construídas ao
seu redor novas paredes, para atender aos novos
programas decorrentes das mudanças pelas quais a
fazenda viria a passar. No entorno dela, outras
edificações foram construídas ou adaptadas para
dar conta do processamento de novos produtos e
aumento da produção, ou para servir de morada da
mão de obra envolvida. Posteriormente, em
reforma no século XIX, foi acrescida de um
pavimento superior em taipa de mão sobre o que
foi o alpendre reentrante da casa. A Pirahy
apresenta também remanescentes de muros de
taipa de pilão, que circundavam a propriedade,

Endereço

Estrada Velha Cabreúva, Km 18

Bairro

Pedregulho
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Órgão

Bem Tombado

Resolução

Descrição do Bem
compreendendo as edificações e o pomar. A
Fazenda Pirahy acompanhou todas as
transformações econômicas pelas quais passou a
economia paulista. Assim, trata-se de uma fazenda
que é o único exemplar antigo que, sendo sede de
propriedade rural, viveu e sofreu todas as
vicissitudes de um processo evolutivo com base em
ciclos econômicos.

Endereço

Bairro

Fonte: Iphan, 2022; Condephaat, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Anexo II-B - Bens Tombados pelo Condephaat, através da Resolução SC-85, de 06/11/2003 – Centro Histórico de Itu
Descrição

Localização

Os elementos constitutivos da
estrutura urbana contidos
no interior do polígono definido pelos
seguintes limites (denominado
Perímetro Interno)

Inicia-se pela Rua do Patrocínio, prosseguindo pela Rua Madre Maria Basília até encontrar a Rua Pedro Paula Leite, prosseguindo
por esta até a Rua Joaquim Borges, desta até atingir a Rua Quintino Bocaiúva, prosseguindo por esta até a Rua Santa Rita, desta até
a Rua Domingos Fernandes e desta prosseguindo ao longo da Praça Duque de Caxias até a Rua Maestro José Vitório, desta até a
Rua Santa Cruz, prosseguindo por esta até a Rua da Candelária, desta até a Rua Paula Souza, desta prosseguindo até a Rua Vinte de
Janeiro e por esta até a Rua Thomás Simon, passando pela Praça D. Pedro I e seguindo pela Rua dos Andradas até a Rua Padre
Bartolomeu Tadei, prosseguindo por esta até encontrar o ponto de origem no cruzamento com a Rua do Patrocínio.
Rua dos Andradas, n 73, 90, 96, 150, 188, 196, 237 (10, 18 da XV de Novembro), 306, 312, 353, 359, 412 (Colégio Estadual), 500,
514, 515, 522, 523, 526, 540, 541, 550, 558, 617, 633, 638, 657, 669, 704, 712
Rua Barão de Itaim, n 67, 70, 90, 92, 113/121, 128, 149, 167, 180/188, 210, 211
Rua Barão do Rio Branco, n 19, 31, 33, 43, 121, 127, 139
Rua Benjamim Constant, n 336
Rua Capitão Fleming, n 146 (Mosteiro Redentorista)
Rua Cleto Fanchini, n 592

Ruas e Edificações

Rua Gustavo de Paula Leite, n 30, 32, 42, 44, 54, 56, 68, 70
Rua Convenção, n 204 (Café Mercedes)
Rua Domingos Fernandes, n 140, e imóvel esquina com Rua Floriano Peixoto, n 1.306
Rua Floriano Peixoto, n 122, 194, 204, 275, 276, 284, 288, 290, 318, 326, 328, 346/358, 460, 480, 507, 627, 643, 651, 774, 824, 830,
1.014, 1.045, 1.062, 1.084, 1.098, 1.247, 1.265, 1.275, 1.287, 1.306, 1.307, 1.311, 1.315, 1.386, 1.478/1.492
Rua Garcia Moreno, n 128
Rua Graciano Geribello, n 162, 172, 174, 194 a 214, 248, 157 (Asilo de Mendicidade N. Sra. Candelária)
Rua Joaquim Borges, n 182, 230, Santa Casa e Maternidade
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Descrição

Localização
Rua José Elias, n 34/36, 52 (Clube dos Comerciários), 121
Rua José Santoro, n 28, 30, 40, 42, 52, 54, 64, 66, 76, 78, 88, 90, 100, 102, 112, 114, 122, 27, 29, 41, 43, 53, 55, 65, 67, 77, 79, 89,
91
Rua Madre Maria Basília,Faculdade N. Sra. Do Patrocínio, Canadense, n 64/124
Rua Madre Maria Teodora, n 11, 15, 23
Rua Maestro José Vitório, n 242, 244
Rua Marechal Deodoro, n 349, 447
Rua Padre Bartholomeu Taddei, n 8 (Fábrica São Pedro)
Rua do Patrocínio, antiga Cooperativa do Sesi (esquina com 21 de abril n 153), (esquina com 21 de abril, n 178), 455/457, 600, 636,
Colégio Voiron, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras n 716
Rua Paula Souza, n 215, 547 (Salão Padre Taddei), 603/607/613/617 (Lila), 637, 655, 664 (Espaço Cultural Almeida Júnior), 669/671
(Museu da Energia), 740/746/750/754/755, 771, 745
Rua XV de Novembro – Becão, n 135 (Museu da Energia), 10/18 (esquina com Rua dos Andradas n 237)
Rua Santa Cruz, n 222/226, 422/414, 422/414, 442/448 (esquina com Rua Bom Jesus n 135), 506/520, 536, 552, 568, Igreja São
Benedito, Mercado Municipal, 1.053, 1.087/1.095
Rua Santana, n 322
Rua Santa Rita, n 280, 296, 451, 461/463, 469, 572/582, 895/901, Igreja Santa Rita, 933, 966, 978 (Salão Elias Lobo), 1.071, 1.117,
1.319/1.325
Rua 7 de Setembro, n 136
Rua 20 de Janeiro, n 253, 265, 273
Rua 21 de Abril, n 153, 178
Asilo da Mendicidade
Estação da Fepasa
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Descrição

Localização
Sede da Fazenda junto ao Fórum

Praças

Rua Thomás nº 306 (Fábrica Maria Cândida)
Praça Padre Anchieta nº 547 Paula Souza (Salão Pe.Tadei), nº 507 Floriano Peixoto, esquina com Bom Jesus
Praça da Bandeira nºs 45, 50/54/58, 65, 77, Mercado Municipal, Igreja Santa Rita
Praça Conde de Parnaíba nºs Colégio Convenção de Itu, Instituto Borges, incluindo galpões, nº 76, (Floriano Peixoto nºs 1478/1492
esquina)
Praça Duque de Caxias nºs Antigo Colégio São Luís, 89 (Oficina Mecânica Gazzola), 63, 109
Praça Independência nºs 210, 211 (da Barão do Itaim), 208, 15/19/21 (Casa Almeida Jr.), 8/16/28 (esq. com Floriano Peixoto)
Praça Padre Miguel nºs 56, 63/65, 74, Clube Ituano 79, 83, 93, 23, (chalet), 39, 55
Praça Regente Feijó na Igreja do Patrocínio, 159
Praça D. Pedro I, 14, Cruzeiro Franciscano

A área compreendida entre o
Perímetro Interno e o polígono
definido pelos seguintes limites
(denominado Perímetro Externo), com
vistas à proteção da vizinhança
imediata do Centro Histórico:

Largo S. Benedito - Igreja de São Benedito
Inicia-se a partir da Estação Ferroviária da Fepasa, prosseguindo pelo leito da Ferrovia até o cruzamento com a Rua Francisco Nardi
Filho, defletindo à esquerda por esta, prosseguindo pela Rua Mario Lucio Correa até a intersecção com o prolongamento da Rua
Madre Maria C. D. Providência, prosseguindo por esta até atingir a Rua João B. de Souza, prosseguindo por esta até a Rua José E.
da Fonseca, defletindo à esquerda até encontrar a Rua Madre Maria Basília e desta até a Rua Luís Gazzola, prosseguindo pelo
prolongamento de seu eixo até encontrar o córrego do Taboão, seguindo pelo leito deste rio até a Rua Octaviano Pereira Mendes e
seguindo por esta até encontrar o ponto de origem na Estação Fepasa
Cruzeiro Franciscano - Praça D. Pedro I

Edificações enquadradas no Grau de
Proteção 1
(GP-1)
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Descrição

Localização
Antigo Colégio São Luiz - Praça Duque de Caxias
Hospital da Santa Casa de Misericórdia - Rua Joaquim Borges esquina com Rua Pedro de Paula Leite
Sobrado à Rua Paula Souza, 603, 607, 613 e 617
Sobrado à Rua Paula Souza, 664
Sobrado à Rua Paula Souza, 669
Casa Caselli - Praça D. Pedro I, 14 esquina com Rua Paula Souza

As demais edificações dentro destes dois perímetros, interno e externo, estão enquadrados no Grau de Proteção 2 (GP-2).
Fonte: Condephaat, 2022. Elaboração: Geo Brasilis, 2022.
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Anexo III – Reunião de lançamento do início da revisão do Plano Diretor
O evento de lançamento da revisão do Plano Diretor de Itu foi realizado no Auditório do Centro de
Formação de Professores da Secretaria Municipal de Educação de Itu, no dia 6 de abril de 2022, com
início às 18h30.
Na ocasião estiveram presentes o prefeito de Itu, o Sr. Guilherme Gazzola, gestores municipais,
representantes da Câmara de Vereadores, representantes de associações comerciais e do setor
privado, totalizando quase 100 pessoas que acompanharam a apresentação realizada pela empresa
Geo Brasilis. A explanação teve como foco o escopo do Plano de Trabalho da revisão do Plano Diretor
e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, e da elaboração do Código de Obras e do Código de Posturas.
Ao fim da apresentação foram ouvidas contribuições e dúvidas. O Sr. Alfredo Barbosa parabenizou o
início do trabalho de revisão e se colocou à disposição para contribuir com a elaboração do Plano
Diretor. O Sr. Eduardo Ortiz, pediu mais informações sobre a disponibilização de arquivos utilizados
na apresentação, bem como sobre a realização de oficinas e da divulgação do diagnóstico.
Registro fotográfico:

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 426

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 427

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 428

Lista de presença da reunião de lançamento do início da revisão do Plano Diretor:

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 429

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 430

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 431

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 432

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 433

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 434

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 435

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 436

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 437

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 438

Rua Paulistânia, 381 – 5º andar
Vila Madalena - São Paulo - SP
CEP 05440-000 - Brasil
Tel. +55 11 3035-1490

Inteligência Territorial
Planejamento Estratégico
Gestão Ambiental
geobrasilis.com.br
| 439

Anexo IV – Reunião com Grupo de Trabalho
ATA da reunião:
A reunião com o Grupo de Trabalho, composto por membros da prefeitura municipal e responsável
pelo acompanhamento técnico do referido trabalho, ocorreu no dia 26 de abril de 2022, na sala de
reuniões do 1º andar do Paço Municipal, em dois turnos (das 10h às 12h e 14h às 17h). Os principais
assuntos discutidos estão na ocasião estão elencados a seguir:




















Existência do Aeroporto Catarina próximo do limite sul do município, em São Roque, devendo o
Plano Diretor e Zoneamento considerar sua possível influência;
O anel viário que liga a SP-300 com a SP-075 deve se destacar nos mapas do diagnóstico, pois é
uma via importante;
No decorrer do trabalho devemos estudar a possibilidade integrar as APAs com outras áreas
verdes fragmentadas – em levantamento pela prefeitura;
Necessidade de estudar a alteração da definição de determinadas APAs municipais (à exceção
da APA Tietê e da APA Pedregulho), podendo serem integradas à uma zona de interesse
ambiental;
A APA Vassoural é privada (é uma fazenda), havendo conflitos com seus usos (há um salão de
festa) e a preservação da área, juntamente com problemas de posturas;
Perfil produtivo apresentado pela Geo Brasilis não bate com a percepção dos gestores,
notadamente o que se refere à distribuição de empresas e dos postos de trabalho no setor de
serviços;
Segundo o grupo de trabalho há um problema no perfil industrial, que não tem a ver com
produção de peças para veículos;
Devemos encaminhar os dados de empresas e vínculos empregatícios do Ministério da
Economia para os gestores avaliarem;
O Grupo de Trabalho pediu a revisão de todos os dados econômicos;
Os dados da agropecuária devem ser colocados por área, e deve incorporar plantação de
eucaliptos - silvicultura;
Escolher qual dado do perfil agropecuário vai dar um norte para se entender o perfil produtivo
do município, ou seja, devemos ajustar a metodologia;
Para o zoneamento, cada CNAE deve ter regulamentações de acordo com seu porte;
O nome correto a se utilizar é Roteiro dos Bandeirantes, ao invés de Rota;
Apesar dos indicadores apontarem para a desaceleração do crescimento populacional, deve-se
considerar o aumento na demanda por aprovação de projeto;
Deve ser considerado os dados da construção civil;
Há, em média, 1.000 solicitações de viabilidade de aberturas de empresas por mês, 50 por dia;
Dados defasados no IBGE podem comprometer os recursos que virão para Itu;
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Deve-se procurar um meio termo entre o CNAE e atividades genéricas no zoneamento;
Na revisão do zoneamento, as zonas devem ser mais mistas e cada vez menos exclusivas;
O EIV é citado no zoneamento, mas também não é regulamentado;
O tombamento do CONDEPHAAT é da paisagem, e não da volumetria;
O processo de tombamento começou em 1989, mas só terminou 2003;
Estudar a possibilidade de ampliar os critérios para o Projeto Simplificado e para o Auto Habitese;
Referente ao abastecimento de água, o grupo de trabalho aponta que a zona rural é abastecida
de maneira diferente. A Geo Brasilis deverá confirmar com CIS;
A represa Braiaiá vai aumentar o volume de água estocado; a Geo Brasilis deverá confirmar com
a CIS;
Condomínios e loteamentos fechamentos não preveem as soluções para a mobilidade do seu
entorno. Foi indicada a necessidade do EIV ser analisado/aprovado antes do projeto final;
O polo gerador de tráfego precisa estar bem definido para a liberação de alvarás;
Propor o memorial de atividades;
Há um aumento de carros emplacados no município, mas não necessariamente eles estão em
Itu.

Como próximos passos, tem-se:



Geo Brasilis irá enviar o material da Etapa 2 para os membros do Grupo de Trabalho;
Os membros deverão encaminhar sugestões e apontamentos, por e-mail, até dia 06 de maio de
2022.
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Lista de presença:
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