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LEITURA DO MUNICÍPIO
INTRODUÇÃO
O presente documento, denominado Relatório de Leitura Técnica da Realidade
Municipal é o produto da FASE 1 (Leitura da Realidade Municipal), do processo de
elaboração da Revisão do Plano Diretor de Nova Odessa.
É um trabalho técnico de diagnóstico da cidade. O relatório ora apresentado é
composto por dois capítulos: Leitura Técnica e Leitura Comunitária da Realidade Municipal.
O Plano Diretor do Município é o instrumento básico do processo de planejamento
municipal para a implantação da política de desenvolvimento urbano, norteando a ação dos
agentes públicos e privados.
Trata-se de um plano que, a partir de um diagnóstico técnico da realidade física,
social, econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresenta
um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura
organização espacial dos usos do solo urbano e rural, das redes de infraestruturas e de
elementos fundamentais da estrutura urbana para o município, propostas estas definidas para
curto, médio e longo prazos e aprovadas por lei municipal.
É um plano, porque estabelece os objetivos a serem atingidos, o prazo em que estes
devem ser alcançados, as atividades a serem executadas e quem deve executá-las.
É diretor, porque fixa as diretrizes do desenvolvimento urbano e socioeconômico do
Município. Portanto, o Plano Diretor pode ser definido como um conjunto de princípios e
regras orientadoras da ação dos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano.
Define-se como instrumento de gestão contínua para a transformação positiva do
Município e seu território, estabelecendo as diretrizes e pautas para a ação pública e privada,
com o objetivo de garantir as funções sociais da cidade. É configurado em forma de lei, para
ser apreciada pela comunidade de Nova Odessa e aprovada pela Câmara Municipal de
Vereadores.
O Plano Diretor se estabelece como um instrumento básico da política de
desenvolvimento urbano e rural e fixa as diretrizes e metas globais e setoriais, bem como será
referência obrigatória para a ação do poder público e da sociedade civil nas questões de
interesse local e, mais especificamente, para a formulação e aprovação dos instrumentos de
implementação do Plano Diretor.
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu novas formas de relação entre sociedade e
poder público que visam à maior responsabilidade e eficiência na alocação de recursos
destinados aos municípios.
A Lei Federal n° 10.257, de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, que
regulamenta o Artigo 182, parágrafo 1° da Carta Magna, estabelece a obrigatoriedade da
elaboração de planos diretores para as cidades com mais de 20 mil habitantes, contexto no
qual se insere o município de Nova Odessa.
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A Lei Federal n° 13.089 de 13 de janeiro de 2015, denominada Estatuto da Metrópole
fixa normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e critérios para o apoio
da União a ações que envolvam governança Inter federativa – compartilhamento de
responsabilidades e ações entre entes da Federação – no campo do desenvolvimento urbano,
prevendo planos de desenvolvimento urbano integrado, consórcios públicos, convênios de
cooperação, contratos de gestão, parcerias público-privadas Inter federativas e compensação
por serviços ambientais.
O processo de elaboração do Plano Diretor de Nova Odessa, iniciado no mês de agosto
de 2021, com cronograma previsto para 10 meses, está dividido em 5 fases, a saber: Plano de
Trabalho, Leitura da Realidade Municipal: Diagnósticos Técnicos e Comunitário, Síntese dos
Diagnósticos com Pactuação de Temas Prioritários, Projeto de Lei do Plano Diretor e
Instrumentos Complementares. Se houver atrasos por parte das escutações públicas, o
cronograma deverá se estender para prazo maior.
A fase de Leitura da Realidade Municipal tem como objetivo apresentar os dados
levantados pela equipe técnica responsável pela elaboração do referido Plano, juntamente com
as questões abordadas pela comunidade através de Leitura Comunitária.
O presente relatório compõe um diagnóstico integrado da análise da realidade
municipal, base para a comparação das leituras técnica e comunitária, que por fim subsidiará
as propostas das etapas subsequentes. Para tanto, primeiramente foram elaborados textos de
cada aspecto – Regional, Ambiental, Socioespacial, Social, Econômico, de Infraestrutura,
Serviços Públicos e Institucionais - com as principais questões apontadas pela equipe técnica
e as principais lideranças municipais.
Conforme a metodologia de Condicionantes, Deficiências e Potencialidades adotada
pela equipe, essas questões foram espacializadas em mapas temáticos que explicitam as
principais questões abordadas na leitura.
Esta proposta contida no Plano Diretor de Nova Odessa foi elaborada para uma
perspectiva de longo prazo, ou seja, 20 (vinte) anos, estando sujeita a reavaliações periódicas,
a cada 05 (cinco) anos ou sempre que fatos significativos o requeiram, de acordo com o
Artigo 39, §3° da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade.
A estruturação espaço-temporal é fundamental para atender o crescimento do
Município e, com os prazos administrativos das gestões políticas, servindo de base, inclusive
para o entendimento dos planos de governos.
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Figura 01 – Fachada da Igreja Matriz

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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Figura 02 - Avenida Carlos Botelho

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Figura 03 – Vista Av. Ampélio Gazzeta

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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Figura 04 – Praça dos Três Poderes

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Figura 05 – Instituto de Zootecnia de Nova Odessa

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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1. CONTEXTO REGIONAL: REGIÃO
METROPOLITANA DE CAMPINAS
Demonstra-se neste relatório a contextualização da escala regional na qual está
inserido o município de Nova Odessa para a sua compreensão em escala regional e municipal.
A leitura regional está aqui sistematizada de acordo com os aspectos que pautaram a
realização da leitura técnica do município, que são: Aspectos Socioespaciais, Ambientais,
Sociais, Econômicos, e de Infraestrutura e Serviços Públicos.
1.1 ASPECTOS SOCIOESPACIAIS
Para a análise do contexto regional em que o município de Nova Odessa se insere é
relevante a sua inserção e análise em duas diferentes escalas:
 A Região Metropolitana de Campinas – RMC
 Inserção do Município de NOVA ODESSA na RMC e Microrregião
A) Caracterização Geral
A Região Metropolitana de Campinas, também conhecida como Grande Campinas,
com uma população estimada de 3,2 milhões de habitantes1 distribuídos em 3.791 km², é
constituída pelo Município de Campinas e mais 20 municípios que se agrupam em torno da
Capital Campineira e são por ela polarizados: Americana, Arthur Nogueira, Campinas,
Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna,
Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo
Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Foi criada pela Lei Complementar Estadual n. º 870, de 19 de junho de 2000 e é uma
das mais dinâmicas no cenário econômico brasileiro, com PIB per Capita de R$ 38.207,86,
apresentando-se em uma posição de destaque, comparativamente com o PIB per Capita do
Estado de São Paulo, que é de R$ 33.624,41 e do Brasil que é de R$ 22.645,86.
Além de possuir uma forte economia, a região também apresenta uma infraestrutura
que proporciona o desenvolvimento de toda a área metropolitana.
Com faturamento do PIB em R$ 118,3 bilhões fechando o final de 2020 e aumento de
16,4% em comparação com o trimestre anterior, o crescimento ficou acima da média estadual,
que teve 9,4% de expansão, e da Região Metropolitana de São Paulo, com 9,1%.
Além de possuir uma economia forte e diversificada, a RMC destaca-se também pela
presença de centros inovadores no campo das pesquisas científicas e tecnológicas. Outro
expoente da região é o Aeroporto de Viracopos, localizado no município de Campinas. O
aeroporto registra um fluxo anual de cargas embarcadas e desembarcadas em voos
internacionais de cerca de 176 mil toneladas. De cada três toneladas de mercadorias

1

Estimativa Populacional IBGE/2018
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exportadas e importadas por via aérea no país, uma passa por Viracopos, que, juntamente com
os aeroportos de Guarulhos e do Rio de Janeiro, respondem por 82% do fluxo anual de cargas
desse tipo de transporte.
Gráfico 01 - PIB - RMC

É a 10ª (décima) maior região metropolitana do Brasil e a 2ª maior região
metropolitana de São Paulo. Faz parte do Complexo Metropolitano Expandido, uma
megalópole2 que é a quarta maior megalópole do mundo, contando com 29,8 milhões de
pessoas, 153 cidades e 27% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, estabelecidos entre as
duas maiores rodovias do Estado: Via Anhanguera - SP 330 e Rodovia dos Bandeirantes - SP
348.
A mancha urbana cresceu exponencialmente criando uma conurbação3 intensa entre
São Paulo e Campinas unindo praticamente todos esses municípios e que hoje abriga uma
parcela considerável da população brasileira.
Considerada a maior macro metrópole4 do hemisfério sul os municípios localizados às
margens ou bem próximos das duas rodovias estão interligados. Em cada grupo de 100
brasileiros, 12 moram nessa mancha. Sua extensão de 11.700 quilômetros quadrados equivale

2

Uma megalópole é uma extensa região urbana pluripolarizada por diferentes metrópoles conurbadas, ou em processo de
conurbação. Correspondem às mais importantes e maiores aglomerações urbanas da atualidade.
3
Conurbação é a unificação da mancha urbana de duas ou mais cidades, em consequência de seu crescimento geográfico.
Geralmente esse processo dá origem à formação de regiões metropolitanas. Contudo, o surgimento de uma não é
necessariamente vinculado ao processo de conurbação.
4
Idem megalópole – citação da EMPLASA
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a 0,27% do território brasileiro, mas abriga mais gente do que países como Chile, Bélgica e
Holanda.
Essas rodovias se transformaram em duas longas avenidas urbanizadas neste eixo,
fazendo com que o cotidiano das famílias que integram essa mancha se organizasse dentro
desses 100 quilômetros.
Todos os dias acontecem 850 mil viagens pelo complexo rodoviário mais
movimentado de São Paulo. No entremeio fica o parque industrial mais rico do País, que
responde por 65,3% do Produto Interno Bruto Estadual ou 22,1% do Nacional, uma economia
de R$ 475 bilhões.
Estudo da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), com base
em imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indica que entre
os dois aglomerados urbanos não há mais que meros 14 km entre bairros com o mínimo de 72
moradias, conceito mundial para definir uma macro metrópole, ou seja junção de duas regiões
metropolitanas. Esses dados são de muita importância para a compreensão das tendências
socioeconômicas quando se considera o estudo dos eixos de crescimento e onde o município
de Nova Odessa se insere integralmente. Os 21 Municípios que integram a Região
Metropolitana de Campinas (RMC) representam 3,24% do total do território do Estado, numa
área de 3.7982km², concentrando aproximadamente 47% da população de todo o Estado.
Sua primeira definição legal data de 1967, mediante os Decretos Estaduais números
47.863, de 29/03/1967, 48.162 e 48.163, de 3/7/1967, ano em que foi oficialmente
estabelecida a divisão do Estado em Regiões Administrativas. A divisão do Estado em
Regiões Administrativas e Região Metropolitana visou definir diretrizes para uma Política de
Regionalização da Administração Estadual, com o objetivo de conferir maior racionalidade às
suas atividades e decisões básicas. Seus critérios orientadores foram: utilidade para
racionalização da Administração Pública Estadual, limites físicos das Regiões, considerando
também a polarização urbana e suas áreas de influência, critérios especiais relativos a áreas
que exijam tratamento diferenciado quanto às atividades de planejamento e execução
governamentais. Atualmente o Estado de São Paulo é composto por 15 Regiões
Administrativas, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo e as Regiões Metropolitanas
de Campinas e da Baixada Santista. Estas foram criadas após a promulgação da Constituição
Federal de 1988 que autorizava os Estados federados a instituírem regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, que são constituídas por conjuntos de municípios
limítrofes.
A RMC apresenta uma diversificada produção industrial, principalmente em setores
dinâmicos e de alto input científico/tecnológico, com destaque para municípios de Campinas,
Paulínia, Sumaré, Santa Bárbara D´Oeste e Americana, o que tem resultado em crescentes
ganhos de competitividade nos mercados internos e externos.
A RMC é servida por um sistema viário amplo e de boa qualidade, contando como
eixos principais as Rodovias Bandeirantes (SP-348) e Anhanguera (SP-330) ligando a região
à Capital e ao interior paulista, a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) rumo a Piracicaba, a
Rodovia D. Pedro I (SP-65) que faz a ligação com o Vale do Paraíba e a Rodovia Presidente
Dutra (SP-60 e/ BR 116) ligando a região ao Nordeste e ao Sul do país.
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A Região Metropolitana de Campinas vem conquistando e consolidando, nos últimos
anos, uma importante posição econômica nos cenários estadual e nacional.
Essa área, contígua à Região Metropolitana de São Paulo, possui um parque industrial
moderno, diversificado e composto por segmentos de natureza complementar. Apresenta uma
estrutura agrícola e agroindustrial bastante significativa, desempenhando atividades terciárias
com uma especialização expressiva.
Destaca-se ainda, a presença de centros inovadores no campo das pesquisas científica
e tecnológica, com a importante presença de centros universitários de renome nacional e
internacional.
A RMC conta, também, com a presença do Aeroporto de Viracopos, que é o maior em
importação de carga aérea do país, movimentando em torno de 40% de toda a carga aérea que
chega ao Brasil. O Aeroporto de Viracopos registrou em janeiro de 2021, 23,5 mil toneladas
de cargas, número que representa crescimento de 56% sobre as 15,1 mil toneladas verificadas
no mesmo mês de 2021.
Figura 06 - Imagem de satélite mostrando a mancha urbana da macro metrópole. São
cerca de 11.700 km2 o que a torna a maior concentração urbana da América

Fonte: Wikipédia
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Mapa 01 – Região Metropolitana de Campinas no Estado de São Paulo

Fonte: Fundação Wikipédia

Mapa 02 – Região Metropolitana de Campinas

Fonte: Guia Geográfico do Estado de São Paulo- IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico de SP –
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Mapa 03 - Distribuição dos Municípios na Região Metropolitana de Campinas

Fonte: Fundação Wikipédia
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Gráfico 02 - Distribuição da população por municípios na RMC - 2020
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Fonte: cidades.ibge.gov.br
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Tabela 01 – População Estimada por Município da RMC (2020)
CIDADE

NO DE HABITANTES

350950

Campinas

1.213.792

355240

Sumaré

286.211

352050

Indaiatuba

256.223

350160

Americana

242.018

351907

Hortolândia

234.259

354580

Santa Bárbara d'Oeste

194.390

355620

Valinhos

131.210

352340

Itatiba

122.581

353650

Paulínia

112.003

355670

Vinhedo

80.111

351280

Cosmópolis

73.474

353340

Nova Odessa

60.956

353180

Monte Mor

60.754

352470

Jaguariúna

58.722

350380

Artur Nogueira

55.340

353710

Pedreira

48.463

354800

Santo Antônio de Posse

23.529

351515

Engenheiro Coelho

21.249

351905

Holambra

15.272

353200

Morungaba

13.781

TOTAL GERAL

3.304.338

Fonte: cidades.ibge.gov.br
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Gráfico 03 – Histórico da População por Município da RMC

Fontes: IBGE e SEADE/Compilação AGEMCAMP

Gráfico 04 - Densidade Demográfica da RMC em comparação ao Estado de São Paulo

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE., Fundação Seade
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Tabela 02 - Índices - Municípios da RMC
MUNICÍPIOS
Americana
Arthur Nogueira
Campinas
Cosmópolis
Engenheiro Coelho
Holambra
Hortolândia
Indaiatuba
Itatiba
Jaguariúna
Monte Mor
Morungaba
Nova Odessa
Paulínia
Pedreira
Santa Bárbara D’Oeste
Santo Antônio de Posse
Sumaré
Valinhos
Vinhedo
RMC
ESTADO DE SÃO PAULO
1. Fonte: DATASUS

ÁREA (km2)
133,91
178,03
794,57
154,67
109,94
65,58
62,42
311,55
322,28
141,39
240,57
146,75
73,78
138,78
108,82
271,03
154,13
153,47
148,54
81,60
3.791,79
248.219,63
2. Fonte: EMPLASA

POPULAÇÃO
ESTIMADA
2018
242.018
55.340
1.213.792
73.474
21.249
15.272
234.259
256.223
122.581
58.722
60.754
13.781
60.956
112.003
48.463
194.390
23.529
286.211
131.210
80.111
3.304.338
45.094.866

DENSIDADE
DEMOGRÁFICA
(hab./km2)

TGCA
2010/2018
(%)

1.770,66
300,24
1.502,82
459,04
84,50
222,32
3.642,54
792,53
369,53
397,63
244,28
91,71
804,62
769,41
435,24
710,39
149,77
1.815,21
855,83
947,36
871.44
181,67

1,49
2,41
1,26
2,38
3,24
3,24
2,09
2,57
2,02
3,02
2,31
1,69
1,86
3,33
1,65
0,84
1,40
1,81
2,20
2,47
1,74
1,24

PIB 2018
(mil reais)

DISTÂNCIA
até SÃO PAULO
(km)

10.287.915
991.268
58.523.732
1.318.217
439.779
909.273
11.515.071
11.735.699
5.122.838
8.422.260
2.260.957
396.689
2.810.058
31.504.043
1.124.077
5.079.379
887,953
12.061.112
5.095.635
7.830.623
178.316.589
2.038.004.931

127
145
93
135
158
133
109
98
84
123
117
107
122
117
137
135
138
118
85
79

3. Fonte: DER - Departamento de Estradas de Rodagem. Elaboração: EMPLASA, GIP/CDI, 2019
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O período de maior expansão da região metropolitana de Campinas compreendeu o final do
último século. Esse período coincidiu com uma grande aceleração do processo de localização
industrial na área, vinculado principalmente, às rodovias expandidas, novas tecnologias, dando
origem a novas áreas de concentração de estabelecimentos industriais como novos elementos da
estrutura urbana metropolitana.
A década de 90 representou para a Região de Campinas, cidade hoje com mais de um
milhão de habitantes, a confirmação da tendência de que o município é a segunda maior praça em
importância econômica, política e social do Estado.
Apontada desde os anos 70 como a "capital do interior", Campinas consolidou-se no final do
último século como a primeira região metropolitana do interior do Estado de São Paulo. A partir de
2.000, registrou-se o grande desenvolvimento da indústria de alta tecnologia. Esse processo
evolutivo acentuou a extensão de áreas ocupadas pelos usos urbanos, na medida em que o
crescimento das atividades secundárias demandou o surgimento de vários tipos de serviços com a
alocação de maior espaço para os estabelecimentos industriais e comerciais.
As taxas de crescimento populacional expressam a feição demográfica da dinâmica
metropolitana, que acompanhou a sua expansão econômica e atraiu migrantes de várias partes do
país e do mundo.
Em que pese à redução dessas taxas em período recente, sobretudo no município de
Campinas, os municípios do entorno metropolitano continuam a apresentar taxas positivas, que ao
lado das taxas observadas para o estado, como um todo, expressa o dinamismo e a transformação
econômica da região, em suas relações com os municípios do entorno e do interior.
O crescimento e diversificação das atividades econômicas foram acompanhados pela
elevada taxa de urbanização da população – hoje da ordem de 98% - e pela extensão da área
urbanizada. Essa situação faz com que toda a região se polarize de forma extremamente acentuada
em torno de área urbana e das atividades desenvolvidas na maior região metropolitana nacional.
Nas últimas décadas, o porte, a densidade e a sofisticação do mercado consumidor da RMC
atraíram grandes estabelecimentos terciários e exigiram equipamentos urbanos de dimensões
metropolitanas.
O maior exemplo é o que se desenvolveu ao longo da Rodovia D Pedro I (SP-65), que
sofreu um grande adensamento de equipamentos de pequeno, médio e grande porte com
atendimento para toda a RMC, a começar pelo ―Corredor de Malls – Shopping Centers‖, polos de
tecnologia e outras empresas cuja incidência mercadológica vai além da cidade de Campinas. O
segmento de serviços é responsável por cerca de 40% do emprego formal na RMC.
Portanto a RMC cada vez mais se consolida com aparatos setoriais de serviços voltados ao
mercado estadual e mesmo nacionais: é o caso do complexo aeroportuário, de setores do comércio
atacadista como o de combustíveis, dos complexos médico-hospitalares e de ensino superior,
ciência e tecnologia.
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B) Tipologia Econômica da RMC

Neste diagnóstico foram utilizados os estudos elaborados pelo Observatório PUCCCampinas5, em especial o estudo temático desenvolvido pela pesquisadora Eliane Navarro
Rosandiski6.
Com pouco mais de 3,1 milhões de habitantes, a RMC é composta por 20 municípios, cuja
maior característica dessa integração é a diversidade de atividades econômicas, que englobam desde
atividades industriais modernas, comércio e serviços especializados até a produção de
conhecimento científico ofertado pelas Universidades e Institutos de Pesquisa. Além disso, a
presença do Aeroporto Internacional de Viracopos confere à região um importante papel logístico
nas atividades de importação e exportação (EMPLASA, 2018).
O dinamismo decorrente desta diversidade econômica torna a RMC a segunda Região mais
importante do Estado de São Paulo. Estima-se que, no primeiro trimestre de 2018, existiam mais de
970 mil empregados formais, o que representa pouco mais de 7% do emprego paulista e mais de 2%
do emprego nacional.
Estima-se que, em termos absolutos, foram criados mais de 260 mil postos de trabalho na
RMC entre 2006 e 2018, o que corresponde a uma taxa de 36%. Em SP, a taxa foi de 31,1% e, para
o Brasil, foi de 28,4%. Assim, nos anos, o dinamismo econômico da RMC foi superior à média
nacional. A tabela XXX demonstra a participação e evolução do emprego da RMC no estado e na
federação.
Tabela 03 – Evolução do Emprego na RMC, São Paulo e Brasil. Ano 2021

Fonte: Novo CAGED - Secretaria do Trabalho/ Ministério da Economia, 2021

5

O Observatório PUC-Campinas é um projeto institucional sob supervisão da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
(PROEXT) desenvolvido por professores extensionistas.
6
Mercado de Trabalho na Região Metropolitana de Campinas- Projeto de Extensão: Observatório Econômico PUC-Campinas /
Convênio de cooperação técnica PUC-Campinas/ AGEMCAMP- Economista, Doutora em Economia Social, Docente- Extensionista
da PUC-Campinas.
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Em maio, foram gerados 4.919 postos de trabalho na RMC. Com esse resultado, o saldo
positivo de emprego gerado em 2021 já supera 30 mil postos de trabalho. Com a geração de 1.926
novos postos de trabalho, o município de Campinas ocupa a liderança na geração de vagas.
Por gênero, a geração de empregos continua menos favorável ao emprego feminino: 46%
das vagas geradas foram ocupadas por mulheres. Por escolaridade e por faixa etária, os padrões se
mantêm nesse mês de maio: 57% de empregados selecionados tinham ensino médio e 68% tinham
entre 18 e 24 anos.
Por setor de atividade, a geração de emprego em maio apresentou algumas especificidades:
a) Chamou atenção a intensidade de postos gerados nos serviços de informação,
comunicação e atividades financeiras, com 26 % das vagas geradas, seguidos por 25% das vagas
geradas no Comércio.
b) Com geração de 805 novas vagas, os segmentos da indústria de transformação
mantiveram tendência positiva de geração de postos de trabalho.
c) O segmento de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana
gerou 487 vagas.
d) Finalmente, com saldo positivo de 150 vagas as atividades de alojamento e alimentação
iniciaram seu processo de recuperação.
Gráfico 05 – Evolução do saldo do emprego na RMC – período: 2010 - 2021

Fonte: Novo CAGED – Secretaria do Trabalho/ Ministério da Economia, 2021

A Região Metropolitana de Campinas (RMC), apesar da Pandemia COVID-19, iniciada em
Janeiro de 2020, teve saldo positivo de 8.802 vagas de trabalho formal em julho/21, segundo dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do governo federal. De acordo com
o Observatório PUC-Campinas, é o terceiro mês seguido com alta na geração de emprego no grupo
formado por 20 cidades.
Os empregos gerados na área de serviços, sobretudo aos ligados à informação, comunicação
e atividades financeiras puxam a fila de contratações, e o setor soma 25% das vagas criadas no mês.
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A indústria vem logo atrás, com 23%, enquanto o comércio, apoiado pela retomada dos
atendimentos sem restrição de horário e capacidade, somou 21% dos postos criados.
Tabela 04 - Saldo de emprego por setor de atividade na RMC em julho de 2021
Atividade

Saldo na RMC

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

99

Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas

1.873

Construção Civil

1.105

Indústria Geral

2.027

Admin. pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais

313

Alojamento e alimentação

660

Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias etc.

2.195

Outros serviços + Domésticos

111

Transporte, armazenagem e correio

419

TOTAL

8.802

Fonte: Novo CAGED/Observatório PUC-Campinas

Entre as atividades de serviços, o ponto de destaque é a geração de contratos de trabalho nos
serviços de tecnologia da informação, típico para atendimento às novas demandas associadas às
estratégias de atuação remota. Na outra ponta, os segmentos de comércio e alimentação, em
especial esse último, vem apresentando recuperação mais consistente a partir da flexibilização dos
protocolos de distanciamento, visto que tais atividades demandam aglomeração. No Gráfico abaixo
verifica-se a evolução do Saldo de empregos na RMC no primeiro semestre de 2021.
Gráfico 06 - Evolução do saldo do emprego na RMC em 2021

Fonte: Novo CAGED – Secretaria do Trabalho/ Ministério da Economia, 2021

Das 20 cidades que formam a RMC, apenas duas tiveram resultados negativos na geração de
postos de trabalho em julho: Engenheiro Coelho (com sete postos fechados) e Valinhos (com 79
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demissões a mais do que contratações). Os dois municípios, entretanto, possuem saldo positivo no
ano, assim como toda a região. Em 2021, a RMC soma 46.725 postos de trabalho formal criados.
Tabela 05 - Saldo de empregos por cidade na RMC – 2021
Cidade
Saldo em julho/2021
Saldo em 2021
Americana
591
4.513
Artur Nogueira
78
651
Campinas
3.192
15.724
Cosmópolis
28
408
Engenheiro Coelho
-7
180
Holambra
212
561
Hortolândia
141
1.741
Indaiatuba
975
4.506
Itatiba
207
945
Jaguariúna
469
1.949
Monte Mor
157
1.016
Morungaba
28
279
Nova Odessa
351
1.180
Paulínia
784
3.080
Pedreira
129
357
Santa Bárbara d'Oeste
415
2.270
Santo Antônio de Posse
70
142
Sumaré
467
2.924
Valinhos
-79
1.632
Vinhedo
594
2.667
TOTAL
8.802
46.725
Fonte: RAIS/NOVOCAGED

Todas as informações sobre empregabilidade são apresentadas a partir dos dados do Novo
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pela Secretaria Especial de
Trabalho do Ministério da Economia (SET/ME). Tais dados serão complementados com as
informações do painel do Benefício Emergencial, também divulgadas pela SMT/ME. Os dados da
PNAD-Contínua/IBGE serão utilizados para contextualizar o quadro nacional do mercado de
trabalho.
b.1.) Emprego e remuneração por município
Quando se avalia o perfil do emprego por município, há poucas alterações em sua
composição entre 2006 e 2018. Por ser mais populoso e maior em termos de extensão (EMPLASA,
2018), o município de Campinas assume a liderança disparada em termos de capacidade de geração
de emprego, de modo que sua participação no volume de emprego gerado na RMC supera 40%. Na
sequência, estão os municípios de Americana, Indaiatuba e Sumaré com participações que oscilam
entre 8% e 6%. Depois, situa-se o grupo de municípios com participações entre 5% e 3%, que são
Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia, Valinhos, Paulínia, Vinhedo, Jaguariúna e Itatiba e, por fim, no
grupo com menores participações, estão os municípios de Nova Odessa, Monte Mor, Pedreira,
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Cosmópolis, Artur Nogueira, Holambra, Santo Antônio de Posse e Engenheiro Coelho, que juntos
geram cerca de 9% do emprego da RMC. O Gráfico, a seguir, confirma que a distribuição do
emprego entre os municípios pouco se alterou entre 2006 e 2018. No entanto, percebe-se que os
municípios de Campinas e Americana perderam um pouco de participação relativa, enquanto os de
Indaiatuba e Sumaré ampliaram sua participação relativa no mercado de trabalho da RMC.
Tabela 06 – Evolução do emprego por municípios na RMC, Ano 2021

Fonte: Novo CAGED – Secretaria do Trabalho/ Ministério da Economia, 2021

O padrão de remunerações por município revela alguns aspectos importantes, pois: (i) reflete
a estrutura de atividades econômicas presente em cada município e, (ii) associado ao primeiro,
reflete a opção estratégica de seleção do perfil de empregado alocado nas empresas que compõem a
estrutura econômica.
O Anexo I do SEADE – Fundação Estadual de Análise de Dados faz uma síntese da
evolução dos salários médios pagos por município.
Como podem ser observados, os municípios de Paulínia, Hortolândia, Campinas, Sumaré e
Jaguariúna tendem a apresentar um perfil de remuneração superior à média da RMC. No outro
extremo, os municípios de Pedreira, Arthur Nogueira e Holambra apresentam os níveis de
remuneração mais baixos da RMC.
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A ampliação dos salários médios foi observada em todos os municípios, ainda que a taxas
desiguais. O crescimento das remunerações médias em Jaguariúna (1%) e Paulínia (7%) ficou
abaixo da média de 18%. Estas variações, ainda que desiguais, das taxas de remunerações mostram
que as empresas, conforme a sua especificidade, adotaram estratégias de uso da força de trabalho,
cujo efeito foi consolidar uma estrutura ocupacional mais bem remunerada.

Gráfico 07 - Saldo de Emprego por Sexo – RMC, maio de 2021

Fonte: Novo CAGED – Secretaria do Trabalho, Ministério da Economia, 2021
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No Gráfico anterior podemos verificar a diferença de oportunidades de emprego entre o sexo
masculino e o sexo feminino, onde o sexo masculino ainda se encontra em vantagem, cerca de 20%
acima das oportunidades para empregos femininos.
Gráfico 08 – Saldo de Emprego por Faixa Etária – RMC, maio de 2021

Fonte: Novo CAGED – Secretaria do Trabalho / Ministério da Economia, 2021

Da mesma maneira podemos verificar a diferença de oportunidades de emprego entre os
mais jovens e os mais velhos, onde a demanda para ocupação de mais cargos recai sobre a faixa
mais jovem da população que está no início da carreira, aceitando salários mais baixos e coibindo as
oportunidades para a faixa etária mais madura.
O Observatório PUC-Campinas mostra que a média salarial dos trabalhadores na Região
Metropolitana de Campinas (RMC) caiu até 9,92% durante a pandemia da Covid-19. Para piorar,
com a alta da inflação, o poder de compra fica ainda menor. Por isso, esse cenário impede uma
recuperação econômica a curto prazo. Com queda na renda, o consumo cai. Sem dinheiro
circulando no comércio e serviços, a oferta de emprego reduz e as demissões acontecem.
Segundo o levantamento, a maior queda foi nos rendimentos dos trabalhadores domésticos.
Em 2020, a média salarial era de R$ 1.209,00. Neste ano, o valor caiu para R$ 1.089,00, queda de
9,92%. Para os empregados do setor privado sem carteira de trabalho assinada, a média salarial caiu
de R$ 2.743,00, em 2020, para R$ 2.510,00 neste ano, uma redução de 8,49%.
Já no caso dos empregados do setor privado com carteira assinada, a média em 2020 era de
R$ 2.943,00, e agora foi para R$ 2.831,00, uma diminuição de 3,80%.
O próprio cenário do trabalho, com uma massa elevada de desempregados, já provoca queda
na massa salarial. E, quando se verifica quem está empregado, temos outra situação. Houve uma
redução de jornada de trabalho, um acordo entre empregado e empregador, e isso provoca essa
queda também.
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b.2.) Indicadores – RMC
Os principais resultados observados na RMC no mês de dezembro/20, em plena
PANDEMIA foram os seguintes: seguindo a sazonalidade esperada, em dezembro, o saldo negativo
foi de 8.487.
Com esse resultado, a RMC totalizou um saldo positivo de 9.967 de novos postos de
trabalho. As mulheres representaram 55% do saldo dos demitidos em dezembro. O salário médio
dos contratados em dezembro foi de R$ 1.797,73, valor praticamente igual ao do mês anterior.
Seguindo a tendência ocorrida em novembro, em dezembro, constata-se que 1,9% do fluxo
dos admitidos foram contratados na modalidade intermitente ou parcial.
Os setores de Serviços e a Indústria de Transformação lideraram o processo de redução de
postos de trabalho. Também a construção civil apresentou saldo negativo de 625 vagas.
A queda de 4.666 postos de trabalho nas atividades de serviços se concentrou nas atividades
de ensino (- 2.402 postos), seguida pelas atividades de alimentação (- 835 postos).
Vale registrar que, tal como o Comércio, as atividades de ensino apresentaram essa
característica de sazonalidade em dezembro. No entanto, o Comércio apresentou um saldo positivo
de 198 vagas. Os segmentos da Indústria de Transformação continuaram sua trajetória negativa, e as
atividades que mais fecharam postos de trabalho foram: Têxtil (-569 postos); Química (-491);
Produtos Alimentícios (-406); e Material de Transporte (-285 postos).
Por idade, um pouco diferente do padrão observado no mês anterior, em dezembro/20,
o saldo negativo se concentrou nas faixas de 30 a 39 anos, atingindo a marca de 2.629 postos a
menos, e de 40 a 49 anos, com 2.027 postos de trabalho a menos. Nesse mês, o saldo negativo
também atingiu a faixa de 18 a 24 anos (- 620 postos). Por escolaridade, todas as faixas sofreram
redução. As maiores intensidades foram no superior completo (-3.003) e ensino médio (-2.873).
Porém, a Medida Provisória 936/20, anunciada pelo governo brasileiro para conter os danos
do coronavírus (covid-19) sobre o mercado de trabalho, incidiu de maneira negativa na massa
salarial da Região Metropolitana de Campinas.
Nos vinte primeiros dias da medida, quando 8% das empresas já haviam aderido ao
programa de flexibilização de jornada, o impacto sobre os salários superava R$ 100 milhões.
Com a adesão de cerca de 70% das empresas adotando a mesma estratégia, seguindo a
estimativa do governo federal, o montante chegou a R$ 857 milhões por mês, atingindo mais de 640
mil trabalhadores.
Em números absolutos, a massa salarial da RMC, que atualmente se aproxima de R$ 3
bilhões, caiu para R$ 2,1 bilhões (-29%).
A flexibilização, criada para proteger simultaneamente empresas e empregados diante da
queda de demanda associada ao enfrentamento da pandemia, interferiu de modo distinto na renda
dos brasileiros: seja qual for a redução de jornada – 25%, 50% ou 70% –, os impactos foram
refletidos mais intensamente nos maiores salários, cujo valor do seguro-desemprego pago pela
União não compensa a diminuição salarial.
As perdas foram sentidas de forma expressiva pelos profissionais com maior nível de
escolarização, como os concluintes do Ensino Médio e do Ensino Superior, que receberam em
média, respectivamente, salários de R$ 2.469,17 e R$ 6.426,33 na região.
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Vale destacar que os trabalhadores do Setor Industrial, cuja remuneração média é de R$
4.105,69, também sentiram as consequências dessa desvalorização.
Os profissionais mais prejudicados integram importante fatia da classe média, que teve seu
poder de compra bastante afetado, pois quanto maior o ajuste sobre as rendas mais altas, os efeitos
dinâmicos da perda do poder de compra dessa classe sobre os segmentos das atividades terciárias se
tornam imprevisíveis.
Uma série de estabelecimentos que oferece serviços pessoais, como restaurantes, escolas,
salões de beleza e turismo, por exemplo, foi fortemente impactada.
Mesmo com a Medida Provisória 937/20, que injetou R$ 76,9 milhões à massa de
rendimentos da RMC com o pagamento de auxílio emergencial a cerca de 150 mil famílias, os
efeitos em longo prazo da flexibilização de jornada serão inevitáveis, pois aos impactos dessa
contração das atividades domésticas devem ser somadas as crises das economias internacionais.
Os elementos que definem e contornam essa crise a tornam única e sem precedentes na
história recente do sistema capitalista.
Os riscos iminentes da queda de demanda, provocados pelo encolhimento do poder de
consumo da classe trabalhadora e pela possibilidade futura de aumento nas taxas de desemprego, se
tornaram impeditivos importantes à retomada do crescimento econômico, resultando na falência de
muitas empresas pós-crise, em especial aquelas dedicadas ao atendimento de serviços para a classe
média.
Para minimizar os impactos há que se executar um plano de bom manejo da política fiscal,
sendo uma das poucas alternativas para garantir a estrutura econômica, dos empregos e da renda.
Outro fator importante a ser considerado foram os reajustes de aluguéis. Segundo estudos da
FGV – Fundação Getúlio Vargas o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), usado no reajuste de
contratos de aluguel no país, registrou inflação acelerando a 0,78% em julho/21, contra variação de
0,6% no mês anterior.
Apesar da aceleração, o IGP-M acumulado em 12 meses diminuiu o ritmo de 35,75% no
mês de junho para 33,83% em julho, a segunda redução consecutiva nesta base.
O índice acumula alta de 15,98% em 2021. Em julho de 2020, o índice havia subido 2,23% e
acumulava alta de 9,27% em 12 meses, de acordo com dados elaborados pela FGV - Fundação
Getúlio Vargas. Nas aberturas, a leitura de julho registrou aceleração do IPA-M (Índice de Preços
ao Produtor Amplo), de 0,42% para 0,71%.
O índice de preços no atacado acumula inflação de 44,25% em 12 meses e de 19,83% em
2021. O IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor) acelerou de 0,57% para 0,83%, com inflação
acumulada de 8,31% em 12 meses e de 4,26% no ano. O INCC-M (Índice Nacional de Custos da
Construção) desacelerou de 2,3% para 1,24% e acumula alta de 17,35% em 12 meses e de 10,75%
em 2021.
Quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas
taxas de variação no IPC-M de julho.
A principal contribuição foi de Educação, Leitura e Recreação, que saltou de deflação de
0,69% para inflação de 2,16%, puxada por passagem aérea (-7,28% para 24,69%).
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A alta em Habitação (1,10% para 1,66%) também chamou a atenção, com foco em tarifa de
eletricidade residencial (3,30% para 5,87%). Também apresentaram avanço em suas taxas de
variação os grupos Alimentação (0,31% para 0,59%) e Comunicação (-0,03% para 0,00%).
Neles, os maiores pesos de itens foram de frutas (-5,59% para -1,04%) e mensalidade para
internet (-0,60% para -0,28%).
Os grupos Transportes (1,43% para 0,73%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,07% para 0,07%), Despesas Diversas (0,29% para 0,06%) e Vestuário (0,40% para 0,26%), por sua vez,
tiveram alívio na passagem de junho para julho do IPC-M.
As maiores influências nesses grupos partiram de gasolina (2,72% para 1,44%), médico,
dentista e outros (0,73% para -0,99%), alimentos para animais domésticos (2,60% para 0,91%) e
roupas (0,58% para 0,36%).
Portanto são todos esses fatores que podemos detectar a importância de os municípios
elaborarem a incrementação de suas receitas com programas e projetos de desenvolvimento
econômico.
Figura 07 - Ranking dos Salários Médios
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b.3.) Economia - RMC
Desde o último século a região de Campinas vem ocupando e consolidando uma importante
posição econômica nos níveis estadual e nacional. Iniciando sua história com as fazendas de café e
centro intelectual, próxima da Região Metropolitana de São Paulo, comporta um parque industrial
abrangente, diversificado e composto por segmentos de natureza complementar. Possui uma
estrutura agrícola e agroindustrial bastante significativa e desempenha atividades terciárias de
expressiva especialização.
Destaca-se ainda pela presença de centros inovadores no campo das pesquisas científica e
tecnológica, bem como do Aeroporto de Viracopos – o segundo maior terminal aéreo de cargas do
País, localizado no município de Campinas. A RMC também conta com a Região do Polo Têxtil
que compreende os municípios de Americana, Santa Bárbara D'Oeste, Sumaré, Nova Odessa e
Hortolândia tendo sido o maior polo têxtil do Brasil, responsável por 85% da produção nacional de
tecido.
Outro destaque é que boa parte das maiores empresas multinacionais estão instaladas no
território metropolitano como Bosch, Samsung, Goodyear, Pirelli, Mercedes-Benz, Motorola, 3M,
Honda, Magnetti Marelli, Dell, HP, IBM, Eaton, Unilever, Tetra Pak, Toyota, Syngenta, General
Eletric, Braskem, Rhodia, Bayer, Iveco, Volkswagen, Scania, entre outras. Além disso, conta com
grandes polos industriais e empresariais, como o CIATEC, e científicos, como o Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron, ambos em Campinas, além da Refinaria de Paulínia (REPLAN), da
Petrobras, considerados a maior refinaria do país em produção. Por causa disso, a Região também é
conhecida como o "Vale do Silício brasileiro" ("Silicon Valley").
O trecho Campinas-Sorocaba é conhecido como o ―corredor asiático‖ devido à concentração
de empresas sul-coreanas, chinesas e japonesas – Toyota, Hyundai, Honda, Stanley, Sumitomo, LG,
Samsung, Huawei, ZTE, CJ e Ajinomoto. Não por acaso, os subsetores em que a região avançou
mais dentro do produto industrial do Estado foram os de máquinas para escritório e equipamentos
para informática, cuja representatividade saltou de 33% para 74,8%, de material eletrônico e
equipamentos de comunicações (32% para 64,5%) e de eletrodomésticos (20,5% para 40,5%).
Existe uma presença maciça de micro e pequenas empresas operando na RMC (cerca de
90% do total de empresas no território metropolitano). Em relação aos microempreendedores
individuais, existem mais de 80 mil, correspondendo a cerca de 7% do total no estado de São Paulo
e 1,7% do total do país, sendo a maior parte da faixa etária de 31 a 40 anos. 80% do total de MEI's
na RMC são da faixa etária de 21 a 50 anos de idade. Além disso, existem aproximadamente 400
MEI's estrangeiros operando na RMC: a maioria são peruanos (cerca de 17% do total de
estrangeiros) e bolivianos (11%).
b.4.) Comércio Exterior – RMC
Os agentes econômicos da RMC apresentam diversificação em suas relações comerciais
com os países. No entanto, as principais rotas de exportação são a Argentina, os Estados Unidos e o
México. Seis das dez principais rotas de exportação são países da América do Sul, como Bolívia,
Venezuela e Chile.
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Apesar disso, é crescente o volume de importações oriundas do continente asiático. A China
é a principal via de compras provenientes do exterior, representando cerca de 25% do total de
importações na Região, cujo país é o principal parceiro comercial do Brasil. Além disso, existe um
crescimento nas importações oriundas de Taiwan, Japão, Coreia do Sul e Vietnã.
Além da Ásia, países da União Europeia, como Alemanha, Itália e França também exportam
produtos à RMC.
A Região Metropolitana de Campinas exporta produtos de maior parte industrial, sendo do
segmento automobilístico, como automóveis, reboques e carrocerias, do setor químico e
farmacêutico e do setor de máquinas e equipamentos para a indústria.
Há também exportações de alimentos, borracha e plástico e produtos do setor metalúrgico.
Em relação às importações, a Região importa produtos do setor de informática, eletrônicos e
ópticos, produtos químicos e máquinas e equipamentos para o setor industrial.
Outra atividade econômica em evidência é o agronegócio, onde existem grandes produtores
e empresas agrícolas e pecuárias estabelecidas na Região. Entre 2010 e 2017, o segmento obteve
crescimento de 50% nas exportações. Em 2017, o volume monetário exportado foi de
aproximadamente US$ 519 milhões, correspondente a 11,9% da totalidade na RMC e quase 3% das
exportações do agronegócio paulista. Os principais produtos do agronegócio na RMC são:
complexo soja, fibras e produtos têxteis, carnes e complexo sucroalcooleiro.
O setor de Turismo também vem ganhando destaque na economia metropolitana. Constatase na Região Metropolitana de Campinas, nos últimos anos, um crescimento contínuo em
infraestrutura, transporte, bem como de novos empregos, fruto de investimentos realizados com
foco principalmente no setor turístico.
Nesse sentido, um dos ramos do setor com maior expansão é o denominado "Turismo de
Negócios", que promove uma constante expansão da economia metropolitana em diversas
atividades.
A Região conta também com inúmeros pontos turísticos, além de uma cultura gastronômica
diversificada, resultado das próprias origens históricas.
Segundo dados da RAIS, o número de estabelecimentos nesse segmento cresceu 34,54%
entre 2009 e 2017, sendo que 98% do total são empresas de micro e pequeno porte (MPE’s). Já o
número de vínculos empregatícios aumentou 33,55% no mesmo período, representando 4,5% da
quantidade geral de postos de trabalho na RMC em 2017.
b.5.) Balança. Comercial – RMC
Apresentamos os principais dados da balança comercial da RMC para o mês de junho/2021.
Os dados utilizados nas análises são da base do Ministério da Economia e foram
desenvolvidos pelo Observatório de Economia da PUC Campinas.
Além dos dados quantitativos, agregados e desagregados por município, apresenta-se a
qualificação da pauta de exportação e importação da RMC a partir de cruzamentos dos dados de
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comércio com os Índices de Complexidade de Produtos, calculados pelo Observatório de
Complexidade Econômica do MIT Média Lab7.
Dentre as informações analisadas, destacam-se:
 aumento de 60,9% nas exportações e aumento de 26,71% nas importações da RMC,
resultando em aumento de 15,88% no déficit regional, para o mês de junho;


queda da participação nas exportações do Estado de SP, que atingiram o patamar de 7,18%,
o quarto pior em 10 anos para o mês de junho; dentre os produtos exportados, destaca-se o
crescimento de medicamentos, resíduos em metais preciosos ou em metais folheados a
metais preciosos, partes para motores, veículos; dentre os importados, destaca-se o aumento
das importações de circuitos eletrônicos integrados, compostos heterocíclicos (hetero-ácido
nitrogênio), peças e acessórios para máquinas de escritório, peças e acessórios para veículos;
no mês, houve aumento da exportação de produtos de média-baixa, média-alta e alta
complexidade, assim como houve aumento da importação de produtos de categorias de
baixa, média-alta e alta complexidade;



no acumulado do ano, há sinais de retomada do crescimento da atividade para alguns dos
segmentos da indústria, com destaque para indústria automobilística; há sinais de queda da
atividade para alguns dos segmentos da indústria (alguns segmentos da Química, de
aparelhos telefônicos e de agroquímicos) e sinais de aumento para outros (setores que
utilizam circuitos eletrônicos integrados); houve pequena retomada das exportações e
importações em relação a todos os parceiros comerciais.

Em suma, para além dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela
dependência da importação de insumos externos industriais, a conjuntura evidencia retomada da
atividade do setor externo da RMC.
No acumulado do ano de 2021, o estado de São Paulo registrou alta de 28% nas exportações
e 22% nas importações.
No Brasil, houve aumento de 35% nas exportações e 26% nas importações.
É importante ressaltar que as estatísticas de volume de comércio, baseadas em valores
monetários, sofrem efeitos inflacionários e de alta do dólar no período.

7

MIT Media Lab é um laboratório nos Estados Unidos, fazendo parte do departamento de pesquisa da escola de arquitetura e
Urbanismo da MIT - Massachusetts Institute of Technology.
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b.5.1.) Balança Comercial - Estatística
A Tabela 07 traz os dados da balança comercial da RMC para os meses de junho entre 2011
e 2021. A Figura 08 demonstra claramente a evolução do PIB da RMC em valores e setores.

Figura 08 - Evolução do PIB

Fonte: Seade/IBGE
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Tabela 07 – Balança Comercial da RMC para os meses de junho (valores em milhões de
USD/FOB)8

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira9

A partir dos dados da Tabela 07, é possível verificar que as exportações de junho/2021,
384,36 milhões de dólares, apresentaram crescimento de 60,9% em relação ao mesmo período de
2020. Esse valor corresponde ao quarto pior desempenho das exportações para o mês de junho em
10 anos, estando ainda abaixo na média da série. Além disso, a participação nas exportações do

8

Frete FOB: Free On Board. Na tradução literal quer dizer “livre a bordo”. Neste caso, a responsabilidade do embarcador termina
no despacho das mercadorias.
9
Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira:
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estado de São Paulo, de 7,18%, corresponde ao quarto pior nos patamares históricos, indicando que
a RMC continua perdendo participação relativa nas exportações do estado. As importações
totalizaram 1,2 bilhão de dólares, no mesmo período, um crescimento de 26,71% em comparação a
junho de 2020.
A participação da RMC nas importações do estado, de 22,37%, foi a quarta maior da década.
O saldo negativo da balança comercial, -872,82 milhões de dólares, teve aumento de
15,88%.
Os principais produtos responsáveis pelo aumento das exportações foram medicamentos (46,27%),
resíduos em metais preciosos ou em metais folheados a metais preciosos (799,44%), partes para
motores (113,96%), veículos (81,78%). Dentre as quedas, destacam-se polímeros de propileno
(-7,36%), agroquímicos (-27,40%), circuitos eletrônicos integrados (-17,66%), entre outros. Nas
importações, as principais altas deram-se para circuitos eletrônicos integrados (2,80%), compostos
heterocíclicos (hetero-ácido nitrogênio) (4,68%), peças e acessórios para máquinas de escritório
(118,25%), peças e acessórios para veículos (222,83%), entre outros. Destaca-se, porém, queda no
valor importado de agroquímicos (-17,87%), aparelhos telefônicos (-1,18%) e ácidos nucleicos e
seus sais (-5,99%), entre outros. A Tabela 08 mostra as exportações da RMC para o mês de junho,
agregadas de acordo com o grau de complexidade dos produtos. Produtos considerados mais
complexos são produzidos em países com maior grau de sofisticação tecnológica das estruturas
produtivas, portanto com maiores níveis de produtividade e renda.
Tabela 08 – Grau de Complexidade das Exportações – comparação entre junho/2021 e
junho/2020 (valores em milhões de USD)

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira

Houve aumento das exportações em quase todas as categorias de complexidade, exceto a de
baixa complexidade, que teve queda de -45,65%; já a média-baixa complexidade teve aumento de
109,62%; média-alta complexidade teve aumento de 47,72%; e a de alta complexidade, com
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aumento de 80,98%. Contudo, mais de 85% das exportações da região se concentram em produtos
de média-alta e alta complexidade.
A Tabela a seguir, mostra as importações da RMC para o mês de junho de 2021, agregadas
de acordo com o grau de complexidade econômica dos produtos importados.
Tabela 09 – Grau de Complexidade das Importações – comparação entre junho/2021 e
junho/2020, valores em milhões de USD10

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira

Houve aumento das importações em quase todas as categorias de complexidade. Apenas a
categoria de média-baixa complexidade apresentou queda, -3,06%.
As importações de bens de média-alta e alta complexidade representam mais de 95% de
todos os produtos importados. Essas categorias tiveram alta de 57,94% e 37,7%, respectivamente.
b.5.2.) Balança. Comercial 2021
A Tabela 10 traz os dados da balança comercial da RMC para o ano de 2021.

10

USD = Dólar Americano
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Tabela 10 – Balança Comercial Regional 2021
– Valores em milhões de USD/FOB

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira

Em 2021, as importações atingiram a marca dos 6,8 bilhões de dólares, enquanto as
exportações somaram 2,1 bilhões.
O desequilíbrio entre importações e exportações já rendeu um déficit comercial regional de
4,74 bilhões de dólares – maior que o déficit estadual, de 4,73 bilhões de dólares.
A Tabela 11 traz os principais produtos exportados em 2021.
Tabela 11 – Principais produtos exportados pela RMC em 2021 (valores em milhões de
USD/FOB)

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
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Os produtos da Tabela 11 totalizam aproximadamente 37,6% das exportações totais do
acumulado do ano. Nota-se que, neste início do ano, há sinais de crescimento das vendas externas
para alguns setores da indústria automobilística, farmoquímica e máquinas para construção civil;
mas há sinais de retração nas indústrias químicas, sempre em relação ao mesmo período do ano
passado.
A Tabela 12 traz os principais produtos importados em 2021.
Tabela 12 – Principais produtos importados pela RMC em 2021 (valores em milhões de
USD/FOB)

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira

Os produtos listados na Tabela 12 totalizam aproximadamente 44% das importações
realizadas pela RMC em 2021.
Houve aumento nas importações em quase todos os produtos, exceto agroquímicos,
aparelhos telefônicos e ácidos nucleicos e seus sais.
Assumindo que as importações estão relacionadas às atividades econômicas das cadeias à
frente dos produtos considerados, há indícios de aumento da atividade para todos os setores, exceto
para aparelhos telefônicos, os que utilizam ácidos nucleicos como matéria-prima e da indústria
agroquímica.
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A Tabela 13 traz as exportações para os 10 principais destinos da RMC, acumulado para
2021, bem como a variação das exportações por destino em relação a 2020.
Tabela 13: Destinos de Exportação RMC - valores em milhões de dólares FOB, acumulado
2021

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira

A Tabela 14 traz os dados para as 10 principais origens das importações da RMC,
acumulado para 2021, bem como a variação das importações por origem em relação a 2020.
Tabela 14 - Origem das Importações da RMC (valores em milhões de dólares FOB
acumulado 2021)

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
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Houve aumento das importações em todos principais parceiros. Contudo, o aumento dos
principais parceiros demonstra um reaquecimento da economia global. Por fim, a Tabela 15 traz os
dados da balança comercial para os municípios da RMC, para o ano de 2021.
Tabela 15 – Balança Comercial dos Munícipios da RMC 2021 (valores em milhões de
USD/FOB)

Fonte: OPUCCAMP - Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira
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Nota-se que as exportações de Paulínia superaram as exportações de Campinas. Dentre os
municípios que mais exportaram, Sumaré e Indaiatuba, onde operam grandes produtores de
materiais de transporte (ex. montadoras), continuam se destacando pelos menores impactos que
causam no agravamento do déficit da balança comercial regional. Vale destacar que, embora com
participação pouco expressiva na balança regional, os únicos municípios com saldo positivo em
junho são Cosmópolis, Santo Antônio de Posse e Pedreira.
Dentre os municípios que exportaram menos, destacam-se os casos de Hortolândia e
Jaguariúna, dado o alto volume de importação de empresas localizadas nesses municípios. Esses
municípios são sede de grandes empresas multinacionais produtoras de máquinas automáticas para
processamento de dados (ex. computadores) e de aparelhos de telefonia (ex. celulares), que
importam grandes volumes de partes e componentes e exportam pequenos volumes de produtos
acabados.

2. CONTEXTO MUNICIPAL
2.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E GEOGRÁFICAS
Área da unidade territorial (km²): 73,788km2
Densidade demográfica (hab./km²): 836,39 hab./km2 / 2021
Densidade demográfica (hab./km²): 1.446,96 hab./km2 / 2026
Código do Município (IBGE): 3533403
Altitude: 570 metros
Fuso horário: UTC-3
Clima: tropical de altitude e semiúmido, com inverno seco e vento sudeste
Solo: Latossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa, Latossolo Vermelho Escuro
álico A moderado textura média, Latossolo Vermelho Escuro álico A moderado textura
argilosa, Latossolo Vermelho Amarelo álico A moderado textura média, Terra Roxa
Estruturada eutrófica A moderada, textura argilosa, Terra Roxa Estruturada distrófica A
moderado textura argilosa, Podzólico Vermelho Amarelo álico A moderado, textura
arenosa/média, Podzólico Vermelho Amarelo álico A moderado, textura média argilosa, Glei
Pouco Húmido.
População estimada para 2021: 61.716 pessoas
População estimada para 2026: 106.768,68 pessoas11
População 2010: 51.242 pessoas
Salário médio mensal dos trabalhadores formais: 3,0/5,0 s.m.
IDH-M12: 0,82613
IDH-M Renda: 0,746
IDH-M Longevidade: 0,831

11

Com base em cálculos efetuados pela Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
13
Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 - São Caetano do Sul (SP) e o menor é 0,418 – Melgaço (PA)
12
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IDH-M Educação: 0,901
IPRS14 - dinâmica: Grupo 1
Índice de GINI 15: 0,40
IPVS16: Baixa
PIB: 3.540.518.936
PIB per capita: 62.369,00
Eleitores: 46.731
Hierarquia urbana: Capital Regional C (2C) - Município integrante do Arranjo Populacional de
Americana - Santa Bárbara d'Oeste/SP
Região de Influência: Arranjo Populacional de Campinas/SP - Metrópole (1C)\; Arranjo
Populacional de São Paulo/SP - Grande Metrópole Nacional (1A)
Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade: 98,4%
IDEB 17 - Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública): 7,3
IDEB - Anos finais do ensino fundamental (Rede pública): 5,5
Mortalidade infantil até 1 ano: 17,52 óbitos por mil nascidos vivos
Expectativa de vida (anos): 74,87
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,16
Taxa de alfabetização: 94,41%
Esgotamento sanitário adequado: 96,2%
Coleta de lixo: 98%
Abastecimento de água: 90%
Arborização de vias públicas: 87,5%
Grau de Urbanização de Vias Públicas (Em %): 49,4%
Fonte: IBGE.GOV.BR/DATASUS/IPEADATA

Mapa 04 – Mapa Geral do Município (Em Anexo no Volume Mapas)
2.2. CLIMA
Em Nova Odessa, o clima é quente e temperado, possuindo uma pluviosidade significativa
ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade.
De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como subtropical de inverno seco e
verão quente com temperaturas superiores a 22o C. Em Nova Odessa a temperatura média é 21.5
°C.

14

IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social reflete o esforço dos municípios nas dimensões riqueza, escolaridade e
longevidade, incluindo indicadores que caracterizam mudanças em um prazo mais curto
15
O Coeficiente de Gini – ou Índice de Gini – é um dado utilizado para medir o índice de desigualdade social e foi criado pelo
estatístico italiano Corrado Gini no ano de 1992. Ele analisa a correlação entre as populações mais pobres e as mais ricas,
classificando-as conforme os níveis de renda. Em termos matemáticos, esse coeficiente é medido de 0 a 1. Quanto mais próximo de
1, mais desigual é o município; quanto mais próximo de zero, melhor é a distribuição de renda.
16
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS: tipologia que classifica os municípios do Estado de São Paulo em grupos de
vulnerabilidade social a partir de uma combinação entre as dimensões demográfica e socioeconômica.
17
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica: indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da
Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para
tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos
exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
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O clima da cidade, como em toda a Região Metropolitana de Campinas se encontra na
classificação climática de Köppen-Geiger Cfa 18 - clima tropical de altitude, com fuso horário de
UTC 3.
A pluviosidade média anual é 1478 mm. O mês mais seco é agosto com 34 mm. Em janeiro
há a maior taxa de precipitação, com uma média de 274 mm.

Tabela 16 - Dados Climatológicos do Município

Fonte: https://pt.climate-data.org/

2.3. TEMPERATURA
Em Nova Odessa, o verão é longo, quente e abafado, com precipitações e de céu quase
encoberto. A estação quente permanece por 8,5 meses, geralmente de 1 de setembro a 15 de maio,
com temperatura máxima média diária acima de 29°C. O dia mais quente do ano é geralmente
computado no mês de fevereiro, cuja temperatura máxima média é de 30°C ou mais e a mínima
média é de 21°C. O inverno é curto, agradável e de céu quase sem nuvens. A estação fria
permanece por aproximadamente 3,5 meses, geralmente de 16 de maio até o final de agosto, com
temperatura máxima diária em média abaixo de 26°C. O período mais frio do ano é geralmente
computado nos meados do mês de julho, com média de 13°C para a temperatura mínima e 25°C
para a máxima.
Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 13 °C a 30 °C e raramente é
inferior a 9 °C.

18

A classificação climática de Köppen-Geiger, mais conhecida por classificação climática de Köppen, é o sistema de classificação
global dos tipos climáticos mais utilizado em geografia, climatologia e ecologia.
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Gráfico 09 - Temperaturas Máximas e Mínimas médias em Nova Odessa

Fonte: https://pt.climate-data.org/

2.4. PRECIPITAÇÃO
É considerado ―dia com precipitação‖ aquele com precipitação mínima líquida ou
equivalente à quantidade de 1 (um) milímetro. A probabilidade de dias com precipitação em Nova
Odessa varia acentuadamente ao longo do ano. A estação de maior precipitação dura 5,1 meses, de
24 de outubro a 28 de março, com probabilidade acima de 39% de que um determinado dia tenha
precipitação. A probabilidade máxima de um dia com precipitação é de 67% em janeiro. A estação
seca dura aproximadamente 7 meses, de 28 de março a 24 de outubro. A probabilidade mínima de
um dia com precipitação é de 10% em 10 de agosto. Se compararmos o mês mais seco com o mês
mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 240 mm. As temperaturas
médias, durante o ano, variam em uma média de 6.0 °C. A maior umidade relativa do ar é medida
em Março (77.29 %) e a menor em Agosto (58.67 %). Janeiro tem os dias mais chuvosos por mês,
em média e o menor número de dias chuvosos é medido em Julho (4.20 dias). As previsões
meteorológicas e climáticas, cada vez mais precisas no Brasil, são crescentemente levadas em
consideração nas decisões de plantio dos agricultores e em outras decisões importantes como
irrigação, colheita, aplicação de defensivos e manejo do solo. Dessa forma, essas informações
configuram-se como um dos principais instrumentos para a implementação dos programas na área
do desenvolvimento agrícola.
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Gráfico 10 - Precipitações Médias em Nova Odessa

Fonte: https://pt.climate-data.org/

Gráfico 11 - Chuva Mensal em Nova Odessa

Fonte: pt.weatherspark.com.br
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2.5. ESTAÇÃO DE CULTIVO
As definições das estações de cultivo variam ao redor do mundo. Para fins deste diagnóstico,
nossa definição é o mais longo período contínuo do ano em que as temperaturas não são tão frias
(≥0 °C) - o ano-calendário no hemisfério sul é de 1 de julho a 30 de junho. A temperatura em Nova
Odessa é suficientemente quente durante todo o ano. No entanto, incluímos o Gráfico abaixo como
ilustração da distribuição de temperaturas durante o ano no Município.
Gráfico 12 - Percentuais nas várias faixas de temperatura e estação de cultivo

Fonte: Cepagri

2.6. MUNICÍPIOS LIMÍTROFES
O Município de Nova Odessa é limitado pelos municípios de Sumaré (Sul), Paulínia (Leste),
Americana (Norte) e Santa Bárbara D'Oeste (Oeste). Situa-se entre as cidades de Americana e
Sumaré, a noroeste da capital do Estado. Dista por rodovia: São Paulo 120 Km; Campinas, 22 km; a
Via Anhanguera cruza o município a 7 Km da cidade.
Mapa 05 - Nova Odessa e seus Municípios Limítrofes

Fonte: Fundação Wikipédia
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2.7. RELEVO
Para fins deste diagnóstico, as coordenadas geográficas de Nova Odessa são: Latitude: 22.7799, Longitude: - 47.2963, 22° 46′ 48″ Sul, 47° 17′ 47″ Oeste.
O município de Nova Odessa está situado em terras onde o relevo é suavemente ondulado,
com declividades fracas e encostas longas. O município apresenta os seguintes tipos de solos:
latossolo vermelho escuro, orto argiloso e areno argiloso.
Mapa 06 - Relevo

Fonte: topographic-map e DB-City

2.8. VEGETAÇÃO - BIOMA
Bioma consiste num conjunto de tipos de vegetações que abrangem certa área regional com
flora e fauna de natureza similar. No Brasil, por ordem de extensão, há os seguintes tipos de
biomas: a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. A tabela a
seguir mostra os tipos de biomas existentes nos municípios da Região Metropolitana de Campinas
(RMC):
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Tabela 17 - Biomas RMC

Fonte: OMI – RMC/Agemcamp

Em Americana, Campinas, Engenheiro Coelho, Jaguariúna, Nova Odessa, Paulínia, Santa
Bárbara d’Oeste e Santo Antônio de Posse há dois biomas. Ou seja, Cerrado e Mata Atlântica.
Os Mapas 06 e 07 exibem a distribuição espacial da vegetação de Nova Odessa, percebe-se
grandes extensões de matas distribuídas de forma longitudinal. Essas estruturas correspondem as
zonas ripárias dos canais fluviais que cruzam o município nesse mesmo sentido.
Merece menção o fato de a imagem orbital utilizada como base para o mapeamento indicar
que essa vegetação possui pouca massa foliar. Portanto, a vegetação está pouco vigorosa, carecendo
de cuidados para sua manutenção.
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Mapa 07 - Distribuição espacial dos fragmentos de vegetação identificáveis nas imagens do satélite
CBERS para o município de Nova Odessa

Fonte: INPE

Figura 09 – Corredor Verde com matas ciliares

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa- SEPLAN
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Mapa 08 – Visualização dos Fragmentos de Vegetação

Fonte: Google Earth/SEPLAN
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Mapa 09 – Mapa Florestal dos Municípios do Est. de São Paulo
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2.9. SOLO E GEOLOGIA
Tipos de solos: Latossolo Roxo distrófico A moderado textura argilosa, Latossolo Vermelho
Escuro álico A moderado textura média, Latossolo Vermelho Escuro álico A moderado textura
argilosa, Latossolo Vermelho Amarelo álico A moderado textura média, Terra Roxa Estruturada
eutrófica A moderada textura argilosa, Terra Roxa Estruturada distrófica A moderado textura
argilosa, Podzólico Vermelho Amarelo álico A moderado textura arenosa/média, Podzólico
Vermelho Amarelo álico A moderado textura média argilosa, Glei Pouco Húmido.
Segundo o ―Diagnóstico e Novas Formas de Gerenciamento Ambiental para a Região de
Paulínia‖, um estudo que abrange a totalmente ou parcela dos municípios de Americana, Artur
Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Holambra, Hortolândia, Jaguariúna, Limeira, Nova Odessa,
Paulínia e Sumaré, nessas áreas são reconhecidas duas províncias geomorfológicas: Planalto
Atlântico e Depressão Periférica (IG,1993, 1995).
No Planalto Atlântico (porção oriental), ocorrem morros e morrotes (altitudes entre 683 e
732 m) com densa rede de drenagem. As planícies de deposição são raras e pouco desenvolvidas. É
frequente a ocorrência de grandes matacões e blocos de granito aflorante ao longo das vertentes.
Essa característica morfológica evidencia a suscetibilidade natural do relevo aos processos
morfodinâmicos e a restrição ao adensamento da ocupação. Sobre os topos destes morros e
Morretes a topografia é menos dissecada, formando colinas suavemente onduladas.
Nas áreas com altitudes intermediárias (600 a 650 m) ocorrem formas colinosas com topos
amplos, perfis de vertente suaves e amplitudes que raramente ultrapassam 100m, correspondentes às
seguintes formas de relevo: colinas e morrotes, colinas médias e amplas, colinas amplas, colinas
amplas e sub-horizontais. Estas formas de relevo ocorrem geralmente na zona de transição entre o
Planalto Atlântico e a Depressão Periférica. Esses relevos de transição apresentam-se dissecados
pela forte intensidade dos processos erosivos, principalmente onde afloram os sedimentos da
Formação Itararé.
No nível inferior (515 a 665 m) ocorrem tipos de relevo associados à dissecação da
superfície correspondentes a: colinas amplas e médias, colinas médias e pequenas, colinas pequenas
e rampas sedimentares. Estes tipos de relevo caracterizam-se pela menor dimensão das suas formas.
Ocorrem de forma isolada, feições escarpadas de origem estrutural. Em geral essas formas de relevo
são susceptíveis a processos erosivos dos tipos: erosão laminar, sulcos rasos e profundos, reentalhe
de cabeceira de drenagem, ravinas, boçorocas, terracetes e rastejos de solo. Esses processos
intensificam-se junto às áreas de maior ocupação urbana.
Na porção oriental da área de estudo ocorrem rochas pré-cambrianas de alto e médio graus
de metamorfismo, intrudidas por granitos e na porção ocidental ocorrem rochas sedimentares da
Formação Itararé, intrudidas por diabásios associados à Formação Serra Geral.
A geologia da região é formada por 5 unidades litoestratigráficas: Embasamento Cristalino,
Formação Itararé, Formação Serra Geral, Cobertura Cenozóica e depósito aluvionar .
O Embasamento Cristalino é representado por rochas de idade pré-cambriana. As rochas
sedimentares da Formação Itararé, de idade paleozóica, correspondem aos depósitos glaciais
continentais, glácio marinhos, deltáicos, lacustres e marinhos. Segundo IG (1995), a espessura do
pacote sedimentar Itararé pode variar de 0 a 400 m, sendo mais espesso na região ocidental.
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A Formação Serra Geral é constituída por basaltos toleíticos de idade mesozóica, sendo que
na região ocorrem como Diabásio, na forma de diques irregulares e/ou soleiras. No município de
Campinas foram verificadas espessuras da ordem de 300m (IG, 1993).
Os sedimentos da Cobertura Cenozóica, de idade terciária a pleistocênica, correlacionáveis à
Formação Rio Claro, possuem na área estudada, espessura máxima de aproximadamente 40m.
Nos depósitos aluvionares, ocorrem areias de granulação variada, argilas e cascalhos
inconsolidados, de idade holocênica, e correspondem aos depósitos de calha e/ou terraços
associados aos rios principais da área estudada. Sua espessura máxima é da ordem de 10 m.
Figura 10 – Vista da cidade com sua topografia

Fonte: Prefeitura Municipal
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Mapa 10 - Mapa Geológico da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Fonte: Agência das Bacias PCJ
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2.10. PONTOS TURÍSTICOS
Localizada em um dos maiores polos de desenvolvimento do Interior do Estado de São
Paulo, Nova Odessa agrega a tranquilidade de uma cidade pequena. A cidade está no centro da
Região Metropolitana de Campinas, a mais nova e dinâmica metrópole do Brasil.
Conhecida como ―O Paraíso do Verde”, Nova Odessa tem uma preocupação especial com
o Meio Ambiente. São 15 árvores para cada habitante, e mais de 30 metros quadrados de área verde
para cada morador - o dobro do recomendado pela ONU.
A cidade também já executou um amplo programa de substituição das árvores inadequadas
para o calçamento por mudas novas e adequadas, garantindo a arborização das ruas e avenidas. O
Parque Ecológico Isidoro Bordon é um dos principais pontos de lazer e turismo de Nova Odessa e
conquistou o título de Zoológico Municipal concedido pelo IBAMA. Faz parte do Circuito
Turístico de Ciência e Tecnologia, que inclui 12 cidades da região. Com isso, mais pessoas podem
conhecer pontos turísticos importantes da cidade tais como:
2.10.1. Instituto Plantarum/ Jardim Botânico Plantarum
Situado na área urbana de Nova Odessa (Região Metropolitana de Campinas, a cerca de 120
km da Cidade de São Paulo – SP), o JARDIM BOTÂNICO PLANTARUM é um centro de
referência em pesquisa e conservação da flora brasileira. Foi idealizado a partir de 1990, por
iniciativa do engenheiro agrônomo e botânico brasileiro Harri Lorenzi.
Figura 11 - Jardim Botânico Plantarum

Fonte: Instituto Plantarum

2.10.2. Instituto de Zootecnia
O Instituto de Zootecnia (IZ), pertencente à Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios, vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.
Fundado em 15 de julho de 1905, tem por missão ―Desenvolver e transferir tecnologia e insumos
para a sustentabilidade dos sistemas de produção animal‖.
Com unidades de pesquisa localizadas entre os municípios de Americana (SP) e Nova
Odessa (SP) e em Sertãozinho (SP), com o Centro de Pesquisa em Bovinos de Corte, seus Centros
de Pesquisas são contemplados com excelente infraestrutura para o desenvolvimento de pesquisas
em parceria com instituições públicas e privadas, além da prestação de serviços e capacitação de
recursos humanos.
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Figura 12 - Instituto de Zootecnia

Fonte: IZ

2.10.3. Parque Ecológico Isidoro Bordon
Localizado na cidade de Nova Odessa, o Parque Ecológico Isidoro Bordon ou Zoológico
Municipal Foi inaugurado em 2004 e possui 30 mil metros quadrados de área verde onde
desenvolve programas para ajudar na reprodução de espécies ameaçadas.
Possui um lago com cerca de 16 mil metros quadrados, além de quatro ilhas para primatas,
duas de aves migratórias e 13 espécies que incluem mamíferos, répteis e aves, somando um total de
160 animais.
Figura 13: Parque Isidoro Bordon

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

2.10.4. Centro de Cultura Herman Jankovitz
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O Centro Cultural Herman Jankovitz oferece exposições mensais que podem ser visitadas de
segunda a sexta. Lá, é possível observar o trabalho de artistas locais, regionais e de escolas de arte,
além de uma pequena exposição fixa de objetos históricos da cidade e, algumas vezes, mostras
fotográficas.
No estabelecimento há, ainda, a Biblioteca Municipal Antônio Fernandes Gonçalves, a sede
da Coordenadoria Municipal de Cultura e Turismo e, por fim, um centro de acesso gratuito à
internet.
O local abriga ainda a Casa de Brinquedos, uma brinquedoteca gratuita que funciona no mesmo
horário das mostras, para a diversão das crianças.
Figura 14 - Centro Cultural Herman Jankovitz

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

2.10.5. Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores
Primórdios da Paróquia: a Paróquia N.Sra.das Dores foi criada em 1948 pelo bispo D. Paulo
de Tarso Campos, da diocese de Campinas. a cidade era muito pequena ainda, servida pela estrada
de ferro e com vários horários de trem, sem estradas asfaltadas. Os devotos católicos ergueram, com
muito sacrifício e responsabilidade, uma capela dedicada a N.Sra.das Dores e uma casa paroquial
no amplo terreno de mais de 11.000 metros quadrados. O bispo diocesano contava com poucos
padres para atender várias cidades ao redor de Campinas. A cidade tinha padres avulsos que
vinham, a cada quinze dias, celebrar missas, fazer batizados e casamentos.
É composta pelas Comunidades e Capelas:
 Comunidade de São Pedro
 Comunidade Nossa Senhora Aparecida
 Comunidade Santa Edwiges
 Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus
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Figura 15 - Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores

Fonte: Paróquia Nossa Senhora das Dores - Nova Odessa/SP

2.10.6. 1a Igreja Batista na histórica fazenda Velha
A Primeira Igreja Batista de Fazenda Velha foi construída em 1907 e abrigou imigrantes
letos que chegaram ao município para colonização.
Figura 16 - Igreja Batista Fazenda Velha

Fonte: Página da Igreja no Facebook - https://web.facebook.com/pibno/?_rdc=1&_rdr

2.10.7. Parque Municipal Manoel Jorge
O Bosque Manoel Jorge possui 64 mil metros quadrados e milhares de árvores plantadas e
tem aproximadamente duas vezes o tamanho do Parque Ecológico Isidoro Bordon, localizado no
Residencial Mathilde Berzin. A área atual do Manoel Jorge é resultante da unificação das áreas
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verdes institucionais destinadas ao município pelos loteadores dos jardins Santa Rosa e Bela Vista,
tendo recebido aproximadamente 40 mil mudas de árvores de espécies diversas, chegando a
responder por mais de 30% das árvores existentes em áreas verdes urbanas de Nova Odessa.
Figura 17 - Parque Manoel Jorge

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

2.10.8. Feira Noturna Gastronômica e de Artesanato
A Feira Noturna de Nova Odessa que acontece toda quinta-feira na área externa da
Rodoviária Municipal é mais uma opção de entretenimento e compras para os visitantes da cidade.
Foi criada em 2018 e inicialmente acontecia na praça central da cidade, em 2019 migrou para a
Rodoviária e hoje cada vez mais se apresenta como um polo gastronômico para os municípios
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vizinhos e região. Conta com 42 feirantes, que expõem seus produtos artesanais e culinários sempre
primando pela qualidade e bem servir.

2.11. HIDROGRAFIA
O Município de Nova Odessa integra, em sua maior porção, a bacia hidrográfica do Ribeirão
Quilombo, que atravessa vários municípios da Região Metropolitana de Campinas. A bacia do
Quilombo é o principal curso d’água integrante da Bacia do Rio Piracicaba. O município é banhado
por vários ribeirões e córregos, sendo o principal o Ribeirão Quilombo com 10 metros de largura
(afluente dos rios Jaguari e Atibaia), que atravessa o perímetro urbano.
O Ribeirão Quilombo possui extensão aproximada de 54,7 km desde a sua nascente, na
cidade de Campinas, até a sua foz no Rio Piracicaba, no município de Americana. Sua bacia
hidrográfica possui extensão de 396 km² é caracterizada por ocupação majoritariamente urbana e
com índice de chuva variando entre 1.200 e 1.800 mm. O curso d’água cruza ainda os municípios
de Sumaré, Nova Odessa e parte das divisas territoriais de Paulínia e Hortolândia.
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Mapa 11 - Nascente do Ribeirão Quilombo na RMC

Fonte: revistaea.org/

De menor importância, estão os córregos:
 Fazenda Foguete,
 Fazenda Santo Ângelo, dos Lopes,
 São Francisco (divisa com Sumaré),
 Capoava,
 Palmital (divisa com Sumaré) e
 Recanto (divisa com Americana).
Mapa 12 – Relevo e Hidrografia (Em Anexo no Volume Mapas)
2.11.1. HIDROLOGIA
As águas subterrâneas contidas nas sub-bacias hidrográficas componentes da Bacia
Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí distribuem-se por oito sistemas aquíferos
distintos: Cristalino, Tubarão, Passa Dois, Botucatu, Serra Geral, Dibásio, Bauru, Cenozoico.
Os dois principais sistemas aquíferos para abastecimento de Nova Odessa são o Sistema
Aquífero Cristalino, na parte leste do estado e o Sistema Aquífero Tubarão, especificamente o
Aquífero Itararé aflorante nas porções central e oeste do estado. Secundariamente ocorrem os
corpos de diafásico, correlacionados à Formação Serra Geral.
O Sistema Aquífero Cristalino é do tipo fissural, de caráter eventual, com extensão regional,
livre a sem confinado, heterogêneo, descontínuo e anisotrópico. Em geral, o Sistema Aquífero
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Cristalino apresenta-se bastante fraturado, sendo que grande parte do sistema de drenagem
encontra-se condicionado por essas estruturas presentes no terreno.
O Sistema Tubarão é granular, livre a sem confinado, de extensão regional, sendo
localmente contínuo e isotrópico. O Sistema Aquífero Tubarão está representado na cidade pelo
Aquífero Itararé.
As rochas intrusivas básicas da região correlacionam-se cronologicamente aos derrames basálticos
da Formação Serra Geral. Sua ocorrência é bastante irregular, descontínua e disseminada por toda a
área de estudo, com corpos de diafásico de tamanhos e formas variadas (diques e soleiras),
aflorantes ou não. A ocorrência da água subterrânea neste aquífero está relacionada às
descontinuidades da rocha e nos contatos desta rocha com os sedimentos da Formação Itararé ou
com as rochas ígneas do Embasamento Cristalino (IG, 1995).
O Sistema Aquífero Cenozoico é granular, livre, de extensão limitada a semi-regional, sendo
localmente contínuo, heterogêneo e anisotrópico, com vulnerabilidade regionalmente variada.
Os Depósitos Cenozoicos e aluviões, comportam aquíferos freáticos dada a sua posição
estratigráfica (ocorrem em áreas elevadas correspondendo as áreas de recarga locais) e espessura
pouco expressiva. Constitui um importante reservatório de água subterrânea, além de atuar como
fonte de recarga dos aquíferos mais significativos e para captações de menor porte, como as
cacimbas e as fontes.
Os aluviões ocorrem predominantemente associados aos rios Jaguari, Atibaia, Capivari e
Jundiaí, apresentando pouca espessura e o nível de água aflorante e subaflorante, tratando-se de
zonas de descargas locais altamente vulneráveis.
Segundo o Plano de Bacia do Rio Piracicaba, os mananciais subterrâneos dessa Bacia, de
modo geral, apresentam boa qualidade das águas, sendo que os problemas de degradação das águas
subterrâneas são decorrentes da má qualidade técnica construtiva ou operacional de poços.
O município de Nova Odessa encontra-se localizado no aquífero Guarani.
O sistema aquífero Guarani ocupa 60% da superfície estadual (sendo que em 90% confinado
por derrames basálticos), o que faz dele a maior reserva de água subterrânea do Estado de S. Paulo.
O confinamento do aquífero lhe confere a condição de artesianismo em 80% da área de
ocorrência, sendo que a maioria dos poços que o exploram, localiza-se na área aflorante e na porção
a ela adjacente, onde as espessuras dos basaltos confinantes são menores.
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Mapa 13 – Monitoramento dos Aquíferos do Estado de SP

Fonte: cetesb.sp.gov.br/águas-subterrâneas/

Em termos de proteção das águas subterrâneas, a ampliação do parque industrial deve
considerar as áreas com características físicas que assegurem, quando do funcionamento de novos
empreendimentos industriais, a minimização dos impactos de poluentes às águas subterrâneas.
A questão da proteção do solo é considerada fundamental como primeira ação de proteção
às águas subterrâneas. Conhecer suas características físicas e químicas, suas limitações e aptidões
torna-se ferramenta para proteção.
A disputa pelo uso da água (quantidade) e a questão da qualidade (deterioração crescente e
acelerada em função de seu intenso processo de desenvolvimento urbano e industrial), coloca o
recurso hídrico subterrâneo em posição estratégica dentro do quadro de problemas apresentado pela
região.
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2.11.2. UGRHI 05 - UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIAÍ
Com uma área de 15.377,81 km², sendo 92,45% no Estado de São Paulo e 7,55% no Estado
de Minas Gerais, as Bacias PCJ encontram-se entre os meridianos 46º e 49º O e latitudes 22º e 23,5º
S. Sob sua abrangência encontram-se o território de 76 municípios, sendo que a maior parte deles
possui sede ou parte expressiva da população no território em questão. A UGRHI 05 é constituída
pelas bacias hidrográficas dos rios Piracicaba (parte paulista), Capivari e Jundiaí, com exutórios
independentes no rio Tietê. Nesta Unidade de Gerenciamento está situada a RMC – Região
Metropolitana de Campinas. Dos recursos hídricos de superfície das bacias que compõem a
UGRHI, em particular os da bacia do Piracicaba, não se encontram, em sua totalidade, à disposição
para uso nessa bacia, pois uma parcela substancial destes é transferida, via Sistema Cantareira, para
a RMSP, sendo responsável atualmente por aproximadamente 50% do abastecimento da sua
população. Além da transposição de água da bacia do Piracicaba para a RMSP, ocorrem também, na
área da UGRHI, exportações internas, tais como:
(i) da bacia do Atibaia para a do Jundiaí, visando ao abastecimento do município de Jundiaí;
(ii) da bacia do Atibaia para as dos rios Capivari e Piracicaba, mediante o sistema de abastecimento
da água de Campinas; e
(iii) da bacia do Jaguari para as do Atibaia e Piracicaba. A área da UGRHI-PCJ apresenta quatro
grandes domínios geológicos: o embasamento cristalino, as rochas sedimentares, as rochas efusivas
e as coberturas sedimentares.
Conforme o Relatório Zero da UGRH:
(i) 5,6% de sua área total é ocupada pela cobertura vegetal natura;
(ii) 3,2% por reflorestamentos;
(iii) 28,2% por culturas agrícolas;
(iv) 57,1% por pastagens e campos antrópicos e
(v) 4,9% por áreas urbanas e indústrias.
A região, que possui uma expressiva ocupação urbana, industrial e rural, é servida por uma
densa malha rodoferroviária e possui notáveis indicadores de desenvolvimento econômico. Calculase que cerca de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional seja produzido nesta área que, em
termos demográficos, segundo dados do IBGE, abriga uma população que em 2010 superava 5,8
milhões de habitantes, sendo que 95,1% residem em área urbana.
Quanto aos aspectos socioeconômicos, a análise do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) Municipal indica que a maioria dos 76 municípios inseridos nas Bacias PCJ são enquadrados
na faixa de Alto Desenvolvimento Humano, sendo que apenas em torno de 10% dos municípios são
classificados como Médio Desenvolvimento Humano.
Com relação ao uso do solo, áreas com campo ocupam 25,30% da área total das Bacias PCJ,
as áreas de mata nativa ocupam 20,35%, lavouras de cana-de-açúcar 19,01% e áreas urbanizadas
ocupam 12,11% da área total. Há, ainda, outros usos menos expressivos em termos de porcentagem
de área ocupada, como outros cultivos temporários e permanentes (por exemplo, plantações de
grãos e cereais, raízes, hortaliças, floríferas e frutíferas).
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Com relação aos aspectos geomorfológicos, a região das Bacias dos rios Piracicaba,
Capivari e Jundiaí apresenta três grandes domínios morfoestruturais que, em ordem decrescente de
abrangência são: Bacias e Coberturas Sedimentares Fanerozóicas, Cinturões Móveis
Neoproterozóicos e Depósitos Sedimentares Quaternários. Em relação à pedologia, mais da metade
da área das Bacias PCJ é formada por Argissolos, sendo que predominam os Argissolos Vermelho
Amarelos.
Em termos hidrográficos, existem sete sub-bacias principais: Capivari, Jundiaí e outras cinco
subdivisões da bacia do Rio Piracicaba (Piracicaba - porção baixa, Corumbataí, Jaguari,
Camanducaia e Atibaia).
Devido a divisão de seu território e de seus recursos hídricos entre os estados de São Paulo e
Minas Gerais, as Bacias PCJ abrangem corpos d’água de domínio do estado de São Paulo, do
estado de Minas Gerais e da União. Em termos de Unidades de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, as Bacias PCJ englobam a UGRHI 05 (PCJ - SP) e a UPGRH PJ01(PCJ - MG).
O sistema de gestão de recursos hídricos da região deve atender, portanto, as diretrizes
estabelecidas nas legislações federal, estadual paulista e estadual mineira.
Mapa 14 – Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Fonte: PCJ

Quando considerado o balanço entre disponibilidade e demanda pelo uso da água
superficial, de acordo com o Relatório Final do Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035, as demandas
superficiais nas Bacias PCJ somam algo em torno de 35,68 m³/s (ano base 2016). Tal vazão
representa 78,7% da disponibilidade hídrica superficial, destacando que há sub-bacias que
vivenciam um estresse hídrico, com demandas maiores que a disponibilidade, como o caso da subbacia do Rio Piracicaba (172,8%) e do Rio Capivari (144,4%). Já os lançamentos somam 21,25
m³/s, cerca de 59% da demanda superficial. Com relação aos lagos e reservatórios existentes nas
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Bacias PCJ, a área alagada total é de 6,56 km² para reservatórios de abastecimento público e de 80,3
km² de área inundada pelos reservatórios que compõem o Sistema Produtor Cantareira. O Sistema
Cantareira começou a ser instalado na década de 60, é considerado um dos maiores do mundo e
seus reservatórios possibilitam a transposição das águas de importantes formadores do Rio
Piracicaba para a Região Metropolitana de São Paulo. Por abrigar a maior parte dos reservatórios do
Sistema Cantareira, existe um cuidado especial nas Bacias PCJ com relação ao gerenciamento dos
recursos hídricos da região.
Com relação ao saneamento básico, de acordo com o Relatório Final do Plano de Bacias, as
bacias apresentam índices elevados de abastecimento de água, sendo que as vazões de captações
superficiais são mais expressivas do que as subterrâneas. Em média, o índice de atendimento
urbano de água de 98% e o índice de atendimento total de água de 95%. Já o índice de perdas na
distribuição da água é, na média, de 34%. Quanto ao esgotamento sanitário, índice médio de coleta
de esgoto é de 91% do esgoto gerado e o índice médio de tratamento é de 83% em relação ao total
de esgoto coletado e de 76% em relação ao total de esgoto gerado. O principal aterro sanitário da
região é o Aterro Sanitário de Paulínia, que está localizado na sub-bacia do Rio Atibaia e recebe a
maior parte dos resíduos sólidos gerados nas Bacias PCJ. Quanto ao Índice Qualidade de Aterro de
Resíduos (IQR), a maior parte dos municípios das Bacias PCJ apresentaram índice adequado.
O Plano de Recursos Hídricos das Bacias PCJ 2020 a 2035, aprovado por meio
da Deliberação dos Comitês PCJ nº 332/20, consolida informações sobre a situação das Bacias PCJ
(Diagnóstico), estudos de tendências e possibilidades para o futuro dos recursos hídricos da região
(Prognóstico), simulações de cenários futuros de qualidade e quantidade dos recursos hídricos e
um Plano de Ações robusto com a definição de metas intermediárias a serem alcançadas pelos
municípios da região, até 2035, visando a sustentabilidade hídrica das Bacias PCJ. O Plano de
Recursos Hídricos é um dos instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) (Lei
n. º 9.433/97), assim como das legislações de recursos hídricos dos estados dos quais fazem parte a
região das Bacias PCJ: São Paulo (Lei n.º 7.663/91) e Minas Gerais (Lei n.º 13.199/99).
2.12. RODOVIAS










As principais rodovias a acessarem Nova Odessa são:
SP-304 - Rodovia Luiz de Queiroz
SP-330 - Rodovia Anhanguera
SP-348 - Rodovia dos Bandeirantes
Possui as seguintes Vias de Acesso:
Via Expressa que liga Nova Odessa a Americana;
Avenida Ampélio Gazzetta em Nova Odessa ligando a Sumaré com a Avenida Rebouças;
Via Expressa que liga Nova Odessa a Sumaré;
Acesso à Rodovia Luíz de Queiroz (SP-304) pela Via Expressa que liga Nova Odessa a
Americana;
Estrada Vicinal Rodolfo Kivitz que liga Nova Odessa a Santa Bárbara D’Oeste;
Estrada Júlio Mauerberg que liga Nova Odessa com a Via Anhanguera km 119 (SP-330)
Mapa 15 – Eixos Viários (Em Anexo no Volume Mapas)
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Mapa 16 - Principais Vias (Nova Odessa)

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa - SEPLAN
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2.13. INDICE DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DO MUNICÍPIO
O Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), elaborado pela Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (SEADE), objetiva ser ―um instrumento para melhorar a
qualidade de vida do povo paulista, na medida em que busca facilitar uma identificação mais
ágil das necessárias políticas públicas a serem implementadas nos municípios paulistas. A
seguir, para termos de comparação colocamos o mapa da distribuição dos municípios paulistas
distribuídos por grupos de IRS e o mapa do Município de Nova Odessa com sua posição no
ranking do estado.
Mapa 17: Distribuição dos Municípios por Grupos de IPRS

Fonte: iprs.seade.gov.br

Gráfico 13 - Distribuição da população por grupos de IPRS
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Fonte: iprs.seade.gov.br

Mapa 18 - Índice Paulista De Responsabilidade Social De Nova Odessa

Fonte: iprs.seade.gov.br

No mapa acima, podemos ver que no Índice Paulista de Responsabilidade Social, o
Município de Nova Odessa é classificado como Dinâmico, ou seja, está entre os municípios
com índice elevado de riqueza e bons níveis nos indicadores sociais (longevidade e
escolaridade médio/alto), ocupando a 57a posição entre os Municípios do Estado de São Paulo

2.14. FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
2.14.1. Histórico
A região, onde hoje está Campinas, tem pouco mais de 260 anos de história desde a sua
colonização. A cidade surgiu no século 18 como um bairro rural da Vila de Jundiaí.
No governo de D. Rodrigo Cesar de Menezes, entre 1721 e 1730, foi aberto o
―Caminho dos Goiases‖. Instalou-se, logo a seguir, entre Jundiaí e Mogi-Mirim, um pouso para
descanso dos tropeiros, que iam ou retornavam de Goiás ou Cuiabá.
A aparagem em Jundiaí ficou sendo conhecida como "Campinas do Mato Grosso" por
existirem três "campinhos" em meio a mata. As terras devolutas da coroa passaram então a ser
solicitadas, datando de 1728 a concessão da primeira sesmaria, confirmada em 15 de novembro
de 1732.
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O povoamento da região campineira iniciou-se a partir de 1739, com a chegada de
Barreto Leme e sua gente, formando-se um bairro rural.
Mapa 19 – Província de São Paulo

Fonte: Cartucho do Mappa Chorographico da Província de São Paulo, Daniel Pedro Muller,1837,Arquivo Público do
Estado de São Paulo

Ainda na segunda metade do século 18, o desenvolvimento da região foi impulsionado
pela chegada de fazendeiros vindos principalmente de Itu, Porto Feliz e Taubaté.
Esses fazendeiros buscavam terras para instalar lavouras de cana e engenhos de açúcar,
utilizando-se para tanto de mão de obra escrava.
De fato, foi por força e interesse destes fazendeiros, ou ainda, por interesse do Governo
da Capitania de São Paulo, que o bairro rural do Mato Grosso se fez transformado em
Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso (1774); depois, em
Vila de São Carlos (1797), e em Cidade de Campinas (1842); período no qual as plantações de
café já suplantavam as lavouras de cana e dominavam a paisagem da região.
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Mapa 20 - Capitanias de São Paulo

Fonte: Biblioteca Nacional, Medidas – 65 cm × 45,2 cm, em folha de 66,5 cm × 48 cm, Data – Século XVIII, Identificação no
site BN – cart1033415, Localização – Manuscritos 049,05,008 n.03on

Com a crise do café nos anos 1930, a cidade "agrária" de Campinas assumiu uma
fisionomia mais industrial e de serviços. No plano urbanístico, por exemplo, Campinas recebeu
do "Plano Prestes Maia" (1938), um amplo conjunto de ações voltado a reordenar suas
vocações urbanas, sempre na perspectiva de impulsionar velhos e novos talentos, como o de
polo tecnológico do interior do Estado de São Paulo.
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Mapa 21 – Sesmarias de São Paulo onde se constata a formação de Campinas

Fonte: Museu da Imigração – Cartas Cartográficas

Nos dias atuais, a região é uma das mais dinâmicas no cenário econômico brasileiro e
representava, em 2013, 1,8% do PIB (produto interno bruto) nacional e 7,81% do PIB paulista,
ou seja, cerca de 105,3 bilhões de reais. Além de possuir uma forte economia, a região também
apresenta uma infraestrutura que proporciona o desenvolvimento de toda a área
metropolitana. A RMC também é conhecida como Vale do Silício Brasileiro.
Conforme a estimativa populacional do IBGE em 2018, a Região Metropolitana de
Campinas chegou à marca de 3,2 milhões de habitantes, distribuídos em 3.791 km². É a
décima maior região metropolitana do Brasil e a segunda maior região metropolitana de São
Paulo, faz parte do Complexo Metropolitano Expandido, uma megalópole que, já em 2008,
compreendia 12% da população brasileira, ou cerca de 30 milhões de habitantes.
2.14.2. Introdução sobre a História de Nova Odessa
O desenvolvimento da região que circunda Nova Odessa teve as suas origens nas
sesmarias, concedidas no fim do século XVIII. A primeira referência: de possuidores de glebas
de terras por aquelas paragens ―. . – na paragem de Salto Grande, há mais de 50 anos (1771),
ali cultivando e residindo com fábrica de açúcar e sua manufatura...‖19 Logo deparamos com
a concessão de sesmarias no Quilombo, nos anos de 1798, 1799, 1802 e 1822.
Uma sesmaria abrangia áreas de grandes proporções e era geralmente concedida a
várias pessoas. À medida em que a terra ia sendo ocupada, grandes fazendas se formavam aos
poucos, subdivididas entre descendentes e agregados. Depois vinham os pequenos núcleos e os
vilarejos. E a venda e revenda de propriedades tornava-se praticamente impossível se
documentar em detalhe essa evolução.

19

História da Cidade de Campinas, de Jolumá Brito, vol. 18, pág. 9
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As sesmarias concedidas no Quilombo foram as seguintes:
 Em 20 de abril de 1798, a Joaquim José Teixeira Nogueira e Ignácio Caetano Leme, nas
margens do Ribeirão do Engano -Barra do Quilombo.
 Em 20 de abril de 1799, a Maria Tereza do Rosário, Joaquim da Silva Leme e Rafael de
Oliveira Cardoso, Ribeirão do Engano Barra do Quilombo.
 Em 2 de abril de 1802, a João do Prado Câmara, João de Souza Azevedo e Maria Ferraz
Quilombo. Em 6 de agosto de 1822, a Gerónimo Cavalheiro Leite, Pedro Antunes de Oliveira e
Capitão André de Campos, terras no Quilombo.
Somos levados a assumir que a sesmaria de Joaquim José Teixeira Nogueira (1798)
abrangia terras que hoje compõem Nova Odessa e municípios vizinhos. É fácil seguir a
descendência do Sargento Mor (depois Capitão) Joaquim José Teixeira Nogueira, desde as
grandes propriedades do século XIX, às fazendas e sítios do século XX. Os córregos São
Francisco, Palmeiras (hoje Palmital) e Capoava, levam o nome de propriedades suas ou de seus
descendentes. Devemos também presumir que os limites de outras sesmarias também
atingissem áreas que hoje fazem parte do município.
Figura 18 - A Baronesa - a locomotiva nº 1 da Companhia Paulista das Vias Férreas e
Fluviais - a primeira que passou por terras de Nova Odessa (Pombal) em 1887

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Em 1873 foi iniciada a colocação dos trilhos que ligariam Campinas a Rio Claro,
atravessando as terras que hoje são Nova Odessa. Começaram a chegar os trabalhadores, que
acampavam ao longo da faixa de terra por onde os trilhos iam passar. A maioria era de
imigrantes portugueses. Todo o trabalho era feito com enxadões e pás. A terra transportada em
carroças. Pedras eram quebradas para revestir o leito da estrada e dormentes assentados. As
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matas margeando a estrada forneciam boas madeiras. Durante trinta anos passaram os trens
pelas terras do Pombal (Nova Odessa) sem que houvesse uma parada no local. A ferrovia foi
inaugurada por Dom Pedro II em 1875. A estação de Nova Odessa foi construída em 1929. A
de Recanto foi aberta ao tráfego em 1916.
Em 1º de agosto de 1907 foi inaugurada a Estação de Nova Odessa, sendo Antônio
Costa o primeiro chefe de estação. A parada do Recanto, entre os quilômetros 78-79, data de 7
de outubro de 1916. Em 14 de julho de 1917, também seriam abertos ao tráfego, o ramal e a
nova estação de Santa Bárbara. Em 1922, o ramal atingiu Piracicaba e com o desenvolvimento
da região, principalmente a cultura do algodão e o plantio da melancia, Nova Odessa já fazia
jus a uma estação de maior porte.
A estação atual inaugurou-se em 20 de setembro de 1929. O nome de Pombal está diretamente
ligado à fundação de Nova Odessa, porque assim se chamavam estas paragens há muitos anos
e tinha esse nome a primeira fazenda comprada pelo governo, para a instalação de um núcleo
colonial.
Figura 19 – Trabalhadores da Estação Ferroviária de Nova Odessa

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

O Posto Telegráfico da estrada de ferro e parada de trens tinha o nome de Pombal, antes
de denominar-se Nova Odessa. As propriedades que no início deste século originaram a
formação do Núcleo Colonial Nova Odessa, foram: a Fazenda Pombal, comprada pelo governo
em 1905, a Fazenda Velha, comprada poucos meses depois e o "engenho velho", da antiga
Fazenda São Francisco. Outras propriedades foram compradas pelo governo, entre 1909 e
1911, para fazerem parte do núcleo colonial, cujas terras estão hoje no vizinho município de
Sumaré. Eram as fazendas Pinheiro, Paraíso e Sertãozinho. Cada uma dessas fazendas passou a
ser uma das seis seções do Núcleo Colonial Nova Odessa.
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Figura 20 – Estação de Nova Odessa – Década de 30

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Mapa 22– Expansão Cafeeira no Estado de São Paulo

Fonte: Sérgio Milliet, Roteiro do café: analise histórico-demográfica da expansão cafeeira no Estado de São Paulo, Volume 1
de Estudos paulistas, 1938 - Universidade do Texas

Cada uma dessas fazendas passou a ser uma das seis seções do Núcleo Colonial Nova
Odessa.
Para completar o território hoje ocupado pelo município, havia, nessa época, outras
propriedades que não faziam parte do referido núcleo colonial. Entre a Seção Nova Odessa
(Pombal) e a Seção Fazenda Velha, já existiam o bairro da Cachoeirinha e a Filipada, onde
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eram proprietários, Anna Pinto de Camargo, os Whitehead, João Félix de Camargo, os Pyles e
outros pequenos sitiantes.
Entre a Seção Engenho Velho e a Seção Nova Odessa, os 25 alqueires dos Bassora.
Entre as seções Engenho Velho, Sertãozinho e Fazenda Velha, os sítios Capoava e Palmeiras,
dos Azenha e dos Oliveira, terras de Antônio do Valle Mello (que vendeu 50 alqueires de terras
aos Mattioli) e outros.
Do outro lado da linha do trem, terras dos Machado de Campos, Leite de Camargo,
Nascimento, Toledo, Oueiroz Aranha e outros. As fazendas São Francisco, Olhos D'Água,
Triumpho, os sítios Pirajú, Santo Ângelo etc. O sítio Pau Pintado, no Portão Pesado, era dos
Pinto de Oliveira, hoje é a Fazenda Rubaiyat. O Vale Rico era dos Bradley. Para os lados da
Víla Americana, nas margens do Quilombo, as terras de Charles e Maria Fenley.
2.14.3. Desenvolvimento da Cidade
O núcleo colonial de Nova Odessa, criado em 24 de maio de 1905 pelo governador da
Província, Jorge Tibiriçá Piratininga, é considerado o marco da fundação do município. Foi
estabelecido nas terras da Fazenda Pombal, adquirida pelo governo do Estado a fim de
acomodar os imigrantes, na maioria letões, que haviam chegado à região por volta de 1898. O
núcleo recebeu, inicialmente, muitos judeus russos20, já que, entre 1905 e 1906, o governo
russo implementava uma política de incentivo à emigração de pessoas de origem judaica.
Figura 21 - Imigrantes chegam a Nova Odessa em 1925

Fonte: Acervo Orlando Stepanow.

Em 1904, quando Carlos Botelho assumiu a Secretaria da Agricultura, era política
vigente a criação de núcleos coloniais para imigrantes de mesma origem étnica. O governo
tinha por norma comprar terras de particulares e, dividindo-as em lotes, revendê-las aos
imigrantes, a prazo de cinco anos. Num despacho de Carlos Botelho, de 1º de julho de 1905,
lê-se: "interessa ao governo, somente as propriedades à vista das estradas de ferro e de grande

20

Fonte: Arquivo do Estado - São Paulo, ordem 7196
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extensão". Carlos Botelho logo instruiu o seu auxiliar e amigo Augusto Ferreira Ramos (que
estava em Nova York em missão do governo), para estudar a possibilidade de canalizar parte
desse movimento para o Brasil.
Em 13 de abril, assinava contrato com a companhia de navegação Royal Steam Packet
Company, para esse efeito. E em maio já chegavam a Santos e a Nova Odessa (Pombal) os
primeiros onze russos21. Paralelamente, no Brasil, Carlos Botelho, em fevereiro de 1905,
providenciava a compra da primeira fazenda do novo núcleo, a Fazenda Pombal, cuja escritura
foi lavrada em 11 de março.
Em seguida foram estabelecidas as bases para a instalação do novo núcleo, demarcados
os lotes e, em 1905, criado oficialmente o núcleo colonial de Nova Odessa. A primeira
referência a ―camaradas russos‖ trabalhando no núcleo, data do dia 29 de maio, e encontra-se
no ―diário‖ mantido pelo administrador, Cândido de Albuquerque. Também na prestação de
contas do núcleo, do mês de maio, encontramos o pagamento feito a seis trabalhadores, cujos
nomes são obviamente russos e de origem judaica.
Em seguida foram estabelecidas as bases para a instalação do novo núcleo, demarcados
os lotes e, a 24 de maio de 1905, criado oficialmente o Núcleo Colonial de NOVA ODESSA,
pelo decreto nº 128622. A primeira referência a "camaradas russos" trabalhando no Núcleo, é o
dia 29 de maio, e encontra-se no "diário" mantido pelo administrador, Cândido de
Albuquerque.
Também na prestação de contas do Núcleo, do mês de maio, encontramos o pagamento
feito a seis trabalhadores, cujos nomes são obviamente russos e de origem judaica. Em 1906, o
local passou a se chamar Nova Odessa. Foi quando os poderes públicos dividiram o terreno em
lotes, de aproximadamente 10 alqueires, para vender aos colonos e fizeram a doação do espaço
necessário ao povoado.
Em 2 de agosto, desembarcaram em Santos, procedentes de Southampton, trazidos pelo
vapor Aragon, mais 379 judeus russos. Foram enviados para vários núcleos, entre eles o de
Campos Salles e o de Nova Odessa. Achamos também uma anotação de 4 de setembro, da
Hospedaria dos Imigrantes, informando que estavam mandando mais quatro famílias de russos
para Nova Odessa, fora as três que já tinham ido dias antes. Examinando a relação de
imigrantes chegados em 2 de agosto, verificamos que quase não havia agricultores entre eles.
Anotamos as seguintes profissões: sapateiro, pedreiro, cocheiro, caixeiro, padeiro, serralheiro,
funileiro, pintor, carregador, lavador de roupa, mascate, acróbata, tecelão, cozinheiro, ferreiro,
foguista, tanoeiro, carniceiro, maquinista, prestidigitador, sem profissão, curtidor, chapeleiro,
vendedor de frutas, tapeceiro, negociante, alfaiate, eletricista etc.23 Os russos apresentaram
pouco êxito nos trabalhos agrícolas, ao mesmo tempo em que chegaram as notícias da
eficiência dos filhos da Letônia, que foram convidados por Botelho a se instalarem por perto
dessas terras férteis para o trabalho no campo.

21

Relatório da Hospedaria dos Imigrantes do mês de maio de 1905 - Arquivo do Estado São Paulo, ordem 4680
Arquivo do Estado - São Paulo, ordem 4681
23
Fonte: Arquivo do Estado, ordem 4682
22
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Homens dedicados, eles atraíram a simpatia geral. Demonstraram ainda muita
organização em suas propriedades que traziam, sempre, lindas casas. E, logo, tornaram-se a
maioria nestas paragens transformando o local pouco a pouco nesta cidade ordeira e simpática.
As primeiras levas de russos, enviados pela agência da companhia de navegação, ao
preço de 135 shillings por adultos e de 77 por menor de doze anos, eram de imigrantes
desqualificados para a agricultura, que estavam deslocados pelos países da Europa,
principalmente na Inglaterra, e que a agência mandou sem maiores cuidados. Foram enviados
para os núcleos coloniais e, não estando afeitos a trabalhos rurais, logo abandonaram essas
colônias, dispersando-se pelas cidades maiores.
Entretanto, o Núcleo Colonial Nova Odessa havia sido criado, especificamente para a
localização de imigrantes russos. O governo fez gestões junto à Legação do Brasil em São
Petersburgo, procurando trazer imigrantes diretamente do Império Russo e pretendendo lá
iniciar uma propaganda a favor da migração para o Brasil. Em resposta, por carta de 31 de
agosto de 190524, o Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro, informa que o
governo russo era contrário à emigração de seus súditos. Que apenas os israelitas tinham a
saída sempre facilitada. Dificultava-se assim a emigração de russos qualificados para a lavoura
e fica esclarecido que nunca veio nenhum grupo de emigrantes da cidade de Odessa. Em fins
de 1905, poucas famílias russas permaneciam no núcleo e o governo começou a fazer
diligências para a vinda de imigrantes letos, enviando João Gutmann a Riga, capital da Letônia,
então província da Rússia. Também levava em consideração os esforços de Júlio Malves para
trazer famílias letas de Santa Catarina. Datados de 8 de janeiro de 1906, verifica-se ainda os
processos de compra de lotes, em Nova Odessa, de lvas Zuk (lote 24), Marck Pipman (lote 30),
Mendel Bendernsky (lote 13) e Mark Shwarzman (lote 31).
Todos esses processos têm despacho de Henrique Ribeiro, em 9/1/1906, de Carlos
Botelho, em 15/1/1906 e, aos três primeiros, foram dados títulos provisórios de propriedade,
em 20/1/1906.
Após isso, apenas encontramos referências à colonização leta, que se deu a partir de
junho de 1906 e que consolidou a implantação do núcleo.
Os Colonos Letos Janis Gutmann, Júlio Malves, com o malogro da primeira experiência
com imigrantes russos, a atenção da Secretaria de Agricultura voltou-se para a possibilidade de
trazer para Nova Odessa, imigrantes da Letônia, que também eram considerados "russos" e que
já estavam instalados em dez colônias, nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os
primeiros letos haviam chegado ao Brasil em 1890 e eram considerados bons agricultores.
Carlos Botelho, em fins de 1905, enviou à Europa João (Janis) Gutmann, um leto luterano que
exercia funções de agente de imigração junto à Secretaria de Agricultura.
O Brasil mantinha um escritório de imigração em Antuérpia, Bélgica, com sucursal em
Londres. Instalado na sucursal, João Gutmann entrou em contato com letos interessados em
emigrar, residentes nas muitas colônias letas espalhadas pelo território russo, bem como na
própria Letônia, então província da Rússia, a fim de enviá-los para São Paulo. Mais ou menos
na mesma época, Júlio Malves, um batista leto, que viera para Rio Novo em 1891 e que se

24

Arquivo do Estado, ordem 4682
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transferira para Jacu-Açu em 1898, tomou conhecimento do incremento que a imigração
estrangeira estava tomando no Estado de São Paulo. Pediu uma audiência com o então
Secretário da Agricultura e, uma vez na presença de Carlos Botelho, expôs-lhe os problemas
dos letos nas colônias da região de Blumenau e Joinville e os seus ideais de reuni-los numa
grande colônia, esclarecendo que se tratava de um povo afeito aos labores agrícolas e de
grande torça de vontade e tenacidade.
Após mais algum entendimento ficou acertado que a Secretaria da Agricultura mandaria
cinco passagens gratuitas, para uma comissão de representantes que desejasse visitar os
núcleos coloniais do Estado de São Paulo, Jorge Tibiriçá (Corumbataí) e Nova Odessa, este
último recentemente abandonado por judeus russos. Essa comissão de "espias", da qual faziam
parte Ernesto Araium, Ricardo J. lnke, Roberto Peterlevitz, Cristiano Leekning e Joao Lapin,
era originária de Jacu-Açu e veio a Nova Odessa em fevereiro de 1906. Esses dois movimentos
originaram a vinda dos primeiros contingentes de Letos para Nova Odessa, em 24 de junho de
1906: um de Santa Catarina e outro da Europa. um de Santa Catarina e outro da Europa. O
primeiro era constituído de batistas letos, da colônia de Jacu-Açu, transferidos por iniciativa de
Júlio Malves, enquanto o outro, de luteranos, enviados por Janis Gutmann. De Santa Catarina
vieram inicialmente umas dez famílias, mas já em julho e agosto foram chegando outras, à
medida que iam vendendo as suas terras no Sul, principalmente para os alemães. Da Letônia e
de colônias Letas da Rússia vieram 40 famílias nessa primeira leva. Mais imigrantes
continuaram a chegar tanto da Letônia como dos estados do Sul, instalando-se em Nova
Odessa e em outros núcleos. No jornal "O Imigrante" de janeiro de 1908, lemos: "O núcleo
colonial Nova Odessa, com 97 lotes, dos quais 64 estão ocupados por famílias russas e 33 lotes
estão à venda". Theodoro Mesgravis e André Spring em 1920.
2.14.4. A Emigração Leta para o Brasil
As opressões político-religiosas e as condições socioeconômicas precárias na Letônia
no início do século 20, não permitiam ao cidadão adquirir um pouco de terra para lavrar e com
o produto do seu trabalho prosperar honestamente. Estes foram os principais motivos
fundamentais que deram origem aos primeiros movimentos migratórios dos letos para o Brasil.
Tratando-se de um povo basicamente de ocupação agrícola, os letos, ao chegarem ao Brasil,
logo procuraram áreas de terras, as mais amplas possíveis para as cultivarem e prosperarem. A
emigração de letos para o Brasil teve a sua origem com o aparecimento de publicações sobre
este país no diário leto "Baltijas Wehstnesis" - O Mensageiro dáltico datado de 1889, editado
em Riga, capital da Letônia, e de um pequeno livro em princípios de 1890, intitulado 'Brazilija'
(Brasil). Essas publicações eram de autoria de dois jovens letos recém-formados pela
Universidade de Dorpat, na Estônia - Karlis Balodis, pastor luterano e Peteris Sahlítis, doutor
em filosofia, que haviam visitado o Brasil em 1888, interessados em verificar a procedência ou
não das propaladas vantagens que o Brasil oferecia aos imigrantes agricultores, especialmente
no Estado de Santa Catarina, segundo a imprensa alemã.
No Rio de Janeiro e em Desterro (Florianópolis) entraram em contato com uma das
empresas colonizadoras - a Grã-Pará - visitando as suas colônias formadas de poloneses e
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italianos, na região de Orleã, onde o clima se assemelhava ao da Letônia, naturalmente sem os
rigores do inverno.
As publicações em pauta descreviam o Brasil, a fertilidade da terra, o clima, a flora e a
fauna, os produtos, a política liberal do governo, as facilidades oficiais dadas aos imigrantes
agricultores, inclusive o apoio à formação de grandes aglomerados de imigrantes da mesma
nacionalidade para evitar a nostalgia e os problemas culturais. A oportunidade de uma
emigração de letos em grandes escalas, tanto da Letônia como das colônias letas da Rússia,
parecia excepcional aos dois jovens letos.
E, sob os efeitos da impressão que as publicações causaram em certas camadas sociais,
Karlis Balodis logo organizou em Riga uma agência de emigração para o Brasil. Em abril de
1890, Karlis Balodis partiu do cais de Riga com cerca de 25 famílias, a bordo de um navio
pequeno, que os levou ao porto de Lübek, na Alemanha, de onde, em outro vapor, chegaram a
Laguna, porto brasileiro do Estado de Santa Catarina. Em novembro do mesmo ano chegaram
mais duas e em dezembro outras 25 famílias, a maioria de batistas e algumas de luteranos. As
primeiras colônias letas a estabelecer-se no Brasil foram em Santa Catarina. Em 1890, a de Rio
Novo; em 1892, a de Rio Oratório; em 1893, as de Rio Mãe Luzia e Massaranduba. Nesse
mesmo ano, a de ljuí, no Rio Grande do Sul.
Figura 22 - Festa dos Colonos

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

2.14.5. Formação Administrativa
Em 1898, Jacu-Açú; 1899, Ponta Comprida; 1900, Terra de Zitnmerman e, em 1901, as
de Schroederstrasse e de Linha Telegráfica, todas em Santa Catarina. Vieram depois as
colônias letas do Estado de São Paulo: Nova Odessa e Jorge Tibiriçá ou Corumbataí, em 1906;
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Nova Europa, em 1907; Paríquera-Açú, em 1910: São José dos Campos, em 1914 e Varpa, em
1922.
Rumo à Fazenda Velha, em 1922, vieram Milda Mesgravis, Adina Kudrin, Lídia
Strautman, Maria Mesgravis e Marta Strautman.
Dessa maneira o Distrito fica criado com a denominação de Nova Odessa pelo Decretolei Estadual n.º 9.775, de 30-11-1938, subordinado ao município de Americana.
No início da década de 50, devido ao seu crescimento e incremento extraordinário com
a instalação de várias indústrias, além da divisão de fazendas em pequenas propriedades rurais,
Nova Odessa atraiu uma grande massa imigratória de estrangeiros e nacionais, de modo que se
tornou uma contribuinte reconhecida dos cofres nacional, estadual e municipal.
Uma das comparações feitas na época para justificar o crescimento refere-se ao número
de eleitores que em 1950 era de 260. Em 1958 havia subido para 1.520, e encaminhava-se para
2.000, segundo a previsão do Juiz de Direito da Comarca de Americana, assegurando que Nova
Odessa tinha mais de 8 mil habitantes.
Em divisão territorial datada de I-VII-1950 o distrito de Nova Odessa permanece no
município de Americana. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955.
Com este surto de progresso contínuo, em 03 de janeiro de 1958, foi aprovada lei requerendo
da Assembleia Legislativa Estadual a elevação do Distrito de Nova Odessa à categoria de
município.
Em abril de 1958, documentos históricos relativos à emancipação política da cidade
foram organizados em enviados à Assembleia reforçando o pedido. Esses atos atendiam ao
clamor da população, que se reuniu numa cruzada histórica e cívica envolvendo a comunidade
local, sem distinção de cores partidárias, religiosas, filosóficas, raciais ou classistas, sob a
presidência do padre Aurélio Vasconcelos de Almeida.
Elevado à categoria de município com a denominação de Nova Odessa pela Lei
Estadual n.º 5.285, de 18-02-1959, sendo desmembrado do município de Americana. Sede no
antigo distrito de Nova Odessa. Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1960.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2014.
Nesse período a comunidade se fortaleceu em sua própria memória o que desenvolveu
ainda mais o município. Nova Odessa, então, se preparou para eleger seu primeiro prefeito.
Um consenso das lideranças políticas indicou a candidatura única e o escolhido para o
cargo foi Alexandre Bassora.
Seu vice foi o empresário e diretor da Têxtil Nova Odessa, Fernando de Freitas
Crisciúma.
A disputa eleitoral ficou apenas entre os candidatos a vereador distribuídos pelos
partidos mais atuantes da época: PSP, PDC, PTB, UDN e PTN. No dia 1º de janeiro de 1960
foi instalado o município de Nova Odessa pelo juiz da Comarca de Americana, Agnaldo
Santos. Também tomou posse o primeiro prefeito Alexandre Bassora.
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GALERIA HISTÓRICA
MUSEU DA IMIGRAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Fonte: O Estado de São Paulo-25/05/1923
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Museu do Bordado Lee Albrecht - Crianças Letas bordando em Nova Odessa - 1920

99
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

2.15. LISTA DOS BENS CULTURAIS DE NOVA ODESSA
Bens culturais são elementos representativos da história e da cultura de um lugar e que
são importantes para o grupo de pessoas que ali vivem.
O órgão responsável pela gestão cultural em Nova Odessa é a Coordenadoria de
Cultura e Turismo de Nova Odessa. Não existe legislação específica de proteção cultural, ou
seja, não existe Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, amparados pelo
Decreto-Lei Nº 25, de 30 de novembro de 1937. Não possui bens tombados, isto é, protegidos
por lei, porém há referências culturais que são reconhecidas por sua população, entre elas:
2.15.1. Estação Ferroviária
A estação de Pombal foi inaugurada como um posto telegráfico, por volta de 1902; o
historiador Paulo Sérgio Barreto afirma que o posto foi estabelecido em 1905, quando as
paradas dos trens de passageiros já se tornavam frequentes nas terras da Fazenda Pombal. Em
01/08/1907, o posto, que "desde 1906, já (tinha) plataforma. Armazéns e casa de empregado",
foi transformado em estação, com um prédio para ela e o nome de Nova Odessa. O novo nome
proveio de uma colônia de letos que nasceu por iniciativa do Secretário de Agricultura do
Estado na época, Carlos de Arruda Botelho. O primeiro chefe da nova estação foi Antônio
Costa. Próximo a ela, "perto do poço, foi construído um forno ao ar livre para que os colonos
pudessem assar pão".
O edifício atual da estação foi construído em 1929.
Figura 23 - Estação Ferroviária
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Fontes: http://www.estacoesferroviarias.com.br/n/novaodessa.htm acessada em 09/10/21

2.15.2. Primeira Igreja Batista de Fazenda Velha
A Primeira Igreja Batista em Nova Odessa/SP, conhecida também como a Igreja Batista
da "Fazenda Velha", bairro onde foi construído o Templo em 1918, está às vésperas de
completar o seu 114° Aniversário.
A PIB em Nova Odessa, foi organizada em 26 de dezembro de 1906, com 50 membros
de origem Leta, vindos de uma colônia de emigrados da Letônia, no Estado de Santa Catarina.
Sobre essa igreja o Pastor Ricardo J. Inke fez um relato em meados de 1930:
―A grande e próspera Igreja Leta de Nova Odessa foi organizada em 1906, no dia de
Natal, com a presença do nosso veterano missionário Dr. W.B. Bagby, e o Pastor H. Gartner. O
fundador da Colônia de Nova Odessa é o irmão Júlio Malves, atual diretor da Colônia Leta, no
Estado de São Paulo. Sob os cuidados desse irmão e com o valioso auxílio do Secretário da
Agricultura do Estado de São Paulo, Dr. Carlos Botelho, os letos afluíam constantemente para
a nova colônia e a igreja crescia em número e em atividade. A congregação desta igreja em
Areias já se organizou em igreja independente, contando com mais de cem membros em 1937.
A Igreja de Nova Odessa atualmente conta com mais de 450 membros; possui dois belos
templos próprios; um na Fazenda Velha e outro na estação de Nova Odessa. O trabalho está
bem organizado em todas as suas fases, distinguindo-se numerosa e bem organizada União da
Mocidade e a música sacra, cantada por dois grandes coros e tocada por uma orquestra bem
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ensaiada. No começo da sua existência, esta igreja lutou muito por falta de pastores. Durante a
sua existência, de quase trinta anos, os seguintes irmãos pastorearam esta igreja: Hans Araium,
Ricardo J. Inke, André Leekning, João Inke, Carlos Kraul e ultimamente, A. Pintcher. Entre os
destemidos e sábios guias desta igreja distinguiu-se o falecido e muito pranteado diácono
Ernesto Araium, que durante a maior parte da sua vida foi o esteio forte da igreja, servindo-lhe
durante muitos anos, quer na capacidade de diretor do coro, quer na de fiel tesoureiro,
secretário, quer na de sábio conselheiro a todos os pastores nas questões espirituais ou
econômicas.‖25

25

Relato do Pastor Ricardo J. Inke para o livro "História dos Batistas do Brasil até o Ano de 1906", 2ª Edição, páginas 307 308.
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GALERIA PIB – CRONOLOGIA HISTÓRICA

Fonte: /www.batistafazendavelha.com.br
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Fazenda Guarapari

Fonte: Biblioteca Centro Cultural
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2.15.3. Centro Cultural Herman Jankovitz
Em 1934, Herman Jankovitz, que veio da Rússia, adquiriu o terreno de Oscar Araium
localizado na Avenida João Pessoa, número 253, onde construiu sua casa e residiu com sua
família por muitos anos. O projeto da casa foi elaborado pelo famoso engenheiro Lix da
Cunha, de Campinas.
.
Em 1992, o local foi sede de uma pizzaria, chamada Pinerollo, do falecido Salvador,
que criou outros empreendimentos gastronômicos, mas faleceu alguns anos atrás.
.
Somente em 1998 o 'CASARÃO', como é apelidado, foi doado formalmente ao
município como sendo o "Centro Cultural", onde foi instituída a "Biblioteca Prof. Antônio
Fernandes Gonçalves".
Figura 24 - Centro Cultural Herman Jankovitz

Fonte: guiadasemana.com.br

Mapa 23 – Bens Culturais (Em anexo no Volume Mapas)

2.16. SÍMBOLOS MUNICIPAIS
2.16.1. A Bandeira de Nova Odessa
A Bandeira e o Brasão de Armas do Município de Nova Odessa foram instituídos pela
Lei Municipal nº 181, de 24 de junho de 1965, sendo o prefeito municipal na época Arthur
Rodriguez Azenha, de acordo com o disposto no artigo 195 único da Constituição Federal.
Tanto o brasão quanto a Bandeira são de autoria do heraldista Arcinoé Antonio Peixoto de
Faria.
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Figura 25 – Bandeira do Município de Nova Odessa –SP

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

2.16.2. O Brasão de Nova Odessa
Um brasão de armas é o símbolo de um País, Estado ou Município.
O Brasão de Armas de Nova Odessa é descrito heraldicamente da seguinte forma:
Escudo samnítico encimado pela coroa mural de seis torres de prata. Em campo de goles26,
bordado de prata, um grifo do mesmo metal. Como suportes à destra uma haste de cana e à
sinistra um ramo de algodão, ambos ao natural entrecruzados em ponta, sobre os quais se
aplica um listel de goles, contendo em letras de prata, os dizeres: "VIGILÂNCIA,
SABEDORIA E PODER―.
A explicação simbólica do descritivo heráldico, é feita da seguinte forma: o escudo
samnítico, preferido para representar o brasão de Nova Odessa é de origem francesa, sendo o
primeiro estilo de escudo adotado em Portugal, servindo de referência à raça colonizadora e
principal formadora da nacionalidade brasileira. A coral mural que o sobrepõe, sendo de prata
de seis torres, das quais apenas quatro são visíveis em perspectiva no desenho, identifica o
brasão de domínio indicando a condição de cidade de terceira grandeza, ou seja, sede de
Município.
A cor goles (vermelha) simboliza a audácia, intrepidez, valor, galhardia, nobreza
conspícua e domínio, predicados atribuídos aos imigrantes letos, primeiros colonizadores, que,
com a coragem e a audácia que os identifica, abandonaram sua terra natal e aqui vieram fixar-

26

Goles: esmalte vermelho que, nos brasões, simboliza valor, coragem, ânimo bélico
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se, a despeito das condições adversas do clima e da língua, para lançar os fundamentos da
cidade que é hoje Nova Odessa.
O grifo representado no campo do escudo é figura mitológica, sendo metade leão e
metade águia, simbolizando a custódia, a vigilância, a perfeição e o poder, identificando os
propósitos dos atuais habitantes de Nova Odessa, dignos continuadores da obra iniciada pelos
colonizadores, que, com sabedoria e inteligência (águia) aliadas à força poderosa (leão) e um
trabalho constante, eficaz e realizador, constroem hoje a grandeza da cidade.
O metal prata da bordadura do escudo é um evocativo de paz e religiosidade de seu
povo que, irmanado em Deus, comungando um mesmo ideal, admite e professa o Cristianismo
sob várias seitas: é a cor do metal prata em que é representado o grifo, um símbolo de amizade,
integridade, equidade, justiça e pureza.
Nos ornamentos exteriores, a haste de cana e o ramo de algodão representam os
principais produtos da terra dadivosa e fértil, esteios da economia municipal, muito embora a
industrialização de tecidos, cerâmicas e outras indústrias tenham também papel de relevo.
No listel o slogan que se constituiu em afirmativa clara e eloquente dos propósitos do
povo, sintetizando em três palavras, tudo o que o brasão representa: " VIGILÂNCIA,
SABEDORIA E PODER "
Figura 26: O Brasão do Município de Nova Odessa

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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2.16.3. O Hino de Nova Odessa
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3. CONTEXTO ECONÔMICO
3.1. Agricultura e Agropecuária
Nova Odessa é um município que está inserido dentro de uma área de intenso
crescimento urbano, e, portanto, a produção agrícola é bem humilde, com intensos plantios de
cana. Há um crescimento enorme no número de hortas urbanas com ocupações irregulares em
áreas públicas.
Acredita-se que o município sofrerá muitas alterações de uso de solo nos próximos
anos, com a urbanização crescente e com as mudanças previstas com a parada da queimada de
cana. Porém a cana perderá espaço e usos urbanos ganharão importância nos aspectos sociais e
econômicos do município. Atualmente existe uma grande tendência de uso rural para plantio
de mudas, com o crescimento de viveiros particulares, que inclusive abastecem o CEASA –
Campinas.
Nova Odessa é totalmente abastecida por água provinda de nascentes próprias. As
nascentes estão localizadas em áreas de cultivo de cana que devem receber atenção especial do
município para sua preservação. Já estão sendo iniciados projetos de plantio de Áreas de
Preservação Permanente, principalmente no entorno das 04 represas de abastecimento. O
COMDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural não é atuante no município (está
inativo), e, portanto, é imprescindível o apoio de produtores rurais para a preservação das
nascentes do município. Os produtores se encontram em situação em que acreditam ser
inviável a adequação de suas propriedades sem auxílio ou incentivos econômicos externos. O
Município foi contemplado com o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável do
Município de Nova Odessa, para o período de 2010 a 2013, sendo elaborado com a
participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Casa da Agricultura,
Prefeitura Municipal de Nova Odessa e Escritório de Desenvolvimento Rural de Piracicaba,
com envolvimento participativo, em reuniões do conselho e diversas consultas. Este plano teve
como objetivo sua inserção no modelo de gestão e execução da administração municipal que
buscou a interface entre os órgãos municipais e entidades parceiras, objetivando a sinergia de
ações e resultados com o melhor uso dos recursos humanos, financeiros e ambientais de forma
sustentável.
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Tabela 18: Produção agropecuária no Município de Nova Odessa

Fonte: Fundação SEADE/IBGE. Dados de 2018- valores em reais correntes

Grande parte dos produtores rurais são filiados a COPLACANA (Cooperativa de
Plantadores de Cana da região de Piracicaba). Não existem outras organizações rurais como
sindicatos, cooperativas ou associações. A maiorias dos pequenos produtores plantam a cana
para fornecer para a usina e permanecem residentes na zona rural.
Tabela 19 - Rebanho no Município de Nova Odessa

Fonte: Fundação SEADE/IBGE. Dados de 2018- valores em reais correntes

Tabela 20 - Censo Agropecuário 2019/2020
Nível
1

2

Indicador
Características dos estabelecimentos
Área dos estabelecimentos agropecuários
Produtor individual
Condições do produtor em relação às terras
Proprietário(a) inclusive os(as) coproprietários(as) de terras tituladas
coletivamente

Quant

Unidade

907
523

hectares

842

hectares

hectares
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Arrendatário(a)
3
3.1

3.2

3.3
4
5

6

7
7.1
7.1.1

59

hectares

Lavouras
Permanentes

14

hectares

Temporárias

225

hectares

Pastagens
Naturais

392

hectares

Naturais destinadas a preservação permanente ou reserva legal

88

hectares

Sistema de preparo do solo
Área irrigada

13

hectares

Número de estabelecimentos agropecuários
Condição legal do produtor

36

estabelecimentos

Condomínio, consórcio ou união de pessoas
Produtor individual
Sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada

8
26

estabelecimentos

2

estabelecimentos

Utilização das terras

Outra condição
Condição do produtor em relação às terras
Proprietário(a) inclusive os(as) coproprietários(as) de terras tituladas
coletivamente
Concessionário(a) ou assentado(a) aguardando titulação definitiva
Arrendatário(a)
Comodatário(a) (inclusive com termo de autorização de uso
sustentável - TAUS)
Sexo do produtor
Masculino

estabelecimentos

26
2

estabelecimentos

6

estabelecimentos

2

estabelecimentos

34

estabelecimentos

estabelecimentos

Classe de idade
Menos de 25 anos
25 a menos de 35 anos

8

estabelecimentos

35 a menos de 45 anos
45 a menos de 55 anos
55 a menos de 65 anos
65 a menos de 75 anos
75 anos e mais
Escolaridade do produtor
Nunca frequentou escola
Antigo primário (elementar)
Antigo ginasial (médio 1º ciclo)
Regular do ensino fundamental ou 1º grau
Antigo científico, clássico etc. (médio 2º ciclo)
Regular de ensino médio ou 2º grau
Técnico de ensino médio ou do 2º grau
Superior - graduação

estabelecimentos

2
6
7
14
4
1

estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos

8
4

estabelecimentos

3
1
9
3
6

estabelecimentos

estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
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Não se aplica
9

2

Classe de idade do produtor
Menor que 25 anos
De 25 a menos de 35 anos

estabelecimentos

14
4

estabelecimentos

1

estabelecimentos

2

estabelecimentos

Branca
Preta
Amarela

27
2

estabelecimentos

Parda
Assistência técnica

5

estabelecimentos

Recebe

7
27

estabelecimentos

24
8

estabelecimentos

4
12

estabelecimentos

12

estabelecimentos

12

estabelecimentos

4
24

estabelecimentos

Obteve

5

estabelecimentos

Finalidade
Investimento
Custeio

4
3

estabelecimentos

2

estabelecimentos

De 65 a menos de 75 anos
De 75 anos e mais
Não se aplica

11

11.1

12
12.1

13
13.1

estabelecimentos
estabelecimentos

estabelecimentos

Cor ou raça do produtor
estabelecimentos
estabelecimentos

Não recebe
Adubação
Fez adubação
Química
Orgânica

11.2

estabelecimentos

2
6
7

De 35 a menos de 45 anos
De 45 a menos de 55 anos
De 55 a menos de 65 anos

10

estabelecimentos

Química e orgânica
Não fez adubação
Agrotóxicos
Utilizou
Usa, mas não precisou utilizar
Não utilizou
Financiamentos/Empréstimos

Programas governamentais de crédito
Proinf
Pronaf
Pronamp
Outras fontes
Não obteve
Utilização das terras
Lavouras
Permanentes

estabelecimentos

estabelecimentos

estabelecimentos

estabelecimentos

estabelecimentos

estabelecimentos

1
1
3
31

estabelecimentos

3

estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos
estabelecimentos
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Temporárias

18
2

estabelecimentos

17
1
1

estabelecimentos

1

estabelecimentos

14

estabelecimentos

1

estabelecimentos

1

estabelecimentos

10
5

estabelecimentos

2
36

estabelecimentos

34
10

estabelecimentos

13

estabelecimentos

7

estabelecimentos

4
7
11

estabelecimentos

Banana
Número de estabelecimentos agropecuários com 50 pés e +

1

estabelecimentos

Cana-de-açúcar
Número de estabelecimentos agropecuários

2

estabelecimentos

Milho /Grão
Número de estabelecimentos agropecuários
Quantidade produzida

5
244

estabelecimentos

36
105.153

hectares

2

estabelecimentos

3

estabelecimentos

Área para cultivo de flores
13.2

Pastagens
Naturais
Plantadas em boas condições
Plantadas em más condições

estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos

Matas ou florestas

13.3
13.2.1 Naturais
Naturais destinadas à preservação permanente ou reserva legal
Florestas plantadas
13.2.2 Sistemas agroflorestais
Área cultivada com espécies florestais também usada para lavouras e
pastoreio por animais
13.2.3 Sistema de preparo do solo
Cultivo convencional
Cultivo mínimo
Plantio direto na palha
Com pessoal ocupado
Com laço de parentesco com o produtor
Sem laço de parentesco com o produtor
Tratores, implementos e máquinas
14
14.1 Tratores
Semeadeiras/plantadeiras
Colheitadeiras
Adubadoras e/ou distribuidoras de calcário
15
15.1
15.2
15.3

Área irrigada
Lavoura permanente

Área colhida
Valor da produção
15.4

Milho forrageiro
Número de estabelecimentos agropecuários

14.2.5 Soja /Grão
Número de estabelecimentos agropecuários
Pecuária
16
16.1 Bovinos

estabelecimentos

estabelecimentos

estabelecimentos

estabelecimentos
estabelecimentos

toneladas

R$
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Efetivo do rebanho
Vaca ordenhada
Número de estabelecimentos agropecuários
Que produziram leite no ano
Quantidade produzida no ano
Valor da produção
16.2

Caprinos
Número de estabelecimentos agropecuários

16.3

Equinos
Efetivo do rebanho
Número de estabelecimentos agropecuários

16.4

16.5

16.7
16.8

17

cabeças
cabeças
estabelecimentos

3
57
85.035

estabelecimentos

1

estabelecimentos

171
4

cabeças

litros
R$

estabelecimentos

Galináceos (galinhas, galos, frangas, frangos e pintos)
Efetivo do rebanho
Número de estabelecimentos agropecuários

1
8

estabelecimentos

Que produziram ovos de galinhas no ano

8

estabelecimentos

6
40.100

dúzias

Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões
Número de estabelecimentos agropecuários

2

estabelecimentos

Perus
Número de estabelecimentos agropecuários

1

estabelecimentos

272

cabeças

4
137

estabelecimentos

80

pessoas

56

pessoas

2
54
24

pessoas

1
23
57
54
3

pessoas

Galinha / Ovos
Quantidade produzida no ano
Valor da produção

16.6

535
68
8

Suínos
Efetivo do rebanho
Número de estabelecimentos agropecuários
Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários
Com laço de parentesco com o produtor

17.1
17.1.1 Masculino
Classe de idade

cabeças

R$

pessoas

Sexo

Menos de 14 anos
14 anos e mais
17.1.2 Feminino
Classe de idade
Menos de 14 anos
14 anos e mais
Sem laço de parentesco com o produtor
Permanentes
Temporários
Parceiros
Tratores, implementos e máquinas
18
Tratores

pessoas
pessoas

pessoas
pessoas
pessoas
pessoas
pessoas

34

unidades

116
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

Semeadeiras/plantadeiras

9
4
8

Colheitadeiras
Adubadoras e/ou distribuidoras de calcário

unidades
unidades
unidades

Fonte: Fundação SEADE/IBGE. Dados de 2018- valores em reais correntes

3.2. Dados agropecuários
Área total das UPAs27: 5.316 hectares
Número de UPAs: 144
Módulo Fiscal: 10 hectares

Tabela 21 - Estatísticas Agrícolas 2016/17
ITEM

UNIDADE

Distância à sede do município
Área total
Área com cultura perene
Área com cultura temporária
Área com pastagem
Área com reflorestamento
Área com vegetação natural
Área com vegetação de brejo e várzea
Área em descanso
Área complementar
Área das UPAs com (0, 1] ha
Área das UPAs com (1, 2] ha
Área das UPAs com (2, 5] ha
Área das UPAs com (5, 10] ha
Área das UPAs com (10, 20] ha
Área das UPAs com (20, 50] ha
Área das UPAs com (50, 100] ha
Área das UPAs com (100, 200] ha
Área das UPAs com (200, 500] ha
Área das UPAs com (500, 1.000] ha

km
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare
hectare

N.DE
UPAs
116
116
2
63
38
2
56
22
15
86
3
1
21
18
35
24
8
2
3
1

MÍNIMO

MÉDIO

MÁXIMO

TOTAL

1,0
0,6
3,2
0,2
1,0
2,5
0,4
0,3
1,1
0,2
0,6
2,0
2,1
5,1
10,4
21,0
53,2
124,0
231,0
840,9

6,9
34,5
3,4
25,0
31,3
14,1
7,4
6,4
21,7
3,7
0,8
2,0
3,6
7,4
14,1
31,3
63,6
126,7
313,9
840,9

45,0
840,9
3,5
190,0
465,0
25,6
113,0
54,0
95,0
38,0
1,0
2,0
5,0
10,0
19,7
48,5
79,3
129,3
442,6
840,9

4.004,0
6,7
1.576,7
1.188,4
28,1
415,7
141,6
325,4
321,4
2,5
2,0
76,5
133,9
493,4
751,2
508,5
253,3
941,8
840,9

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CDRS/IEA, Projeto LUPA.

Tabela 21A - Explorações Animais 2016/17
ITEM
Avicultura de corte
Bovinocultura de corte
Bovinocultura leiteira
Bovinocultura mista
Bubalino cultura
Caprinocultura

UNIDADE
cabeças/ano
cabeças
cabeças

N.DE UPAs
3
15
7

MÍNIMO
300,0
5,0
5,0

MÉDIO
600,0
38,9
50,7

MÁXIMO
1.200,0
264,0
272,0

TOTAL
1.800,0
583,0
355,0

cabeças
cabeças
cabeças

1
1
2

15,0
60,0
18,0

15,0
60,0
24,0

15,0
60,0
30,0

15,0
60,0
48,0

27

UPA: Unidade de Produção Agrícola , ALENCAR, Edgar; MOURA FILHO, Jovino A. Unidades de Produção Agrícola e
administração rural. Informe Agropecuário, Belo Horizonte, n. 157, p. 25-29, 1988.

117
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

Equinocultura
Minhocultura
Ovinocultura
Piscicultura
Suinocultura

cabeças
canteiros
cabeças
m² tanques
cabeças

5
1
1
3
2

3,0
80,0
201,0
1,0
12,0

30,6
80,0
201,0
2,4
326,0

122,0
80,0
201,0
4,0
640,0

153,0
80,0
201,0
7,3
652,0

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CDRS/IEA, Projeto LUPA.

Tabela 22 - Máquinas, Implementos e Benfeitorias

2016/17

ITEM

UN

N.o DE UPAs

MÍNIMO

MÉDIO

MÁXIMO

TOTAL

Arado comum (bacia, aiveca)
Arado escarificador
Arado subsolador
Câmara fria
Carregadeira de cana
Carreta de trator
Colhedeira acoplada
Colhedeira automotriz
Computador
Conj. Irrigação autopropelido
Conj. Irrigação convencional
Conj.Irrig./gotejamento/microaspersão
Conjunto de fenação
Desintegrador, picador, triturador
Distribuidor de calcário
Ensiladeira
Grade aradora (tipo Romi)
Grade niveladora
Misturador de ração
Micro trator
Ordenhadeira mecânica
Pulverizador tratorizado
Resfriador de leite, tanque expansão
Retroescavadeira
Roçadeira costal
Roçadeira tratorizada
Roçadora
Semeadeira/adubadora plantio convenc.
Semeadeira/plantadeira plantio direto
Tecnologias de gps p/controle de máq.
Trator de pneus acima de 85 c.v.
Trator de pneus até 65 c.v.
Trator de pneus de 66 c.v. a 85 c.v.
Açude/represa
Almoxarifado/oficina
Armazém para grãos ensacados
Balança para bovinos
Barracão para granja/avicultura
Barracão/galpão/garagem
Casa de moradia habitada

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

14
9
14
1
2
23
1
3
20
1
4
4
1
7
13
3
17
15
1
2
1
13
2
1
6
25
4
4
4
2
18
19
10
30
14
4
3
3
56
56

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,2
1,0
1,1
1,0
1,0
1,7
2,0
1,7
4,5
1,0
1,0
7,0
1,0
1,0
1,2
1,7
1,1
1,1
1,0
1,0
2,0
1,2
1,5
1,0
1,7
1,2
1,8
1,0
1,0
1,0
3,1
1,1
1,5
1,5
1,0

3,0
1,0
2,0
1,0
1,0
6,0
2,0
3,0
60,0
1,0
1,0
24,0
1,0
1,0
2,0
3,0
2,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
4,0
2,0
4,0
1,0
1,0
1,0
29,0
2,0
4,0
5,0
1,0

17,0
9,0
15,0
1,0
2,0
38,0
2,0
5,0
89,0
1,0
4,0
28,0
1,0
7,0
15,0
5,0
18,0
16,0
1,0
2,0
2,0
16,0
3,0
1,0
10,0
29,0
7,0
4,0
4,0
2,0
55,0
20,0
15,0
45,0
14,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,7
1,0
1,2
3,5

3,0
1,0
4,0
50,0

5,0
3,0
66,0
195,0

saca

un
un
un
un
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Casa de moradia total
Curral/mangueira
Depósito/tulha
Estábulo
Estação/posto meteorológico
Estufa/plasticultura
Fábrica de ração
Instalações para equinos
Pocilga
Poço semiartesiano
Silo para grãos
Silo para silagem
Terreiro

un
un
un
un
un
m²
un
un
un
un
ton.
ton.
m²

20
17
3
6
1
6
1
3
3
15
1
2
1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

5,9
1,1
1,3
2,8
1,0

50,0
3,0
2,0
10,0
1,0

117,0
19,0
4,0
17,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
2,7
1,0
1,1

1,0
6,0
1,0
2,0

1,0
8,0
3,0
16,0

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CDRS/IEA, Projeto LUPA.

Tabela 23 - Outras Estatísticas Agrícolas 2016/17
ITEM
Faz Parte de Associação de Produtores
Faz Parte de Cooperativa de Produtores
Faz Parte do Sindicato de Produtores
Não utiliza assistência técnica
Utiliza somente assistência técnica governamental
Utiliza somente assistência técnica privada
Utiliza assistência técnica tanto governamental quanto privada
Utiliza Crédito Rural
Utiliza Seguro Rural
Utiliza Escrituração Agrícola
Acessa Internet p/ Fins na Agropecuária
Utiliza Computador nas Atividades Agropecuárias
Utiliza Energia Elétrica Para Uso na Atividade Agrícola
Utiliza Energia Alternativa
Realiza Análise de Solo, quando necessário
Realiza Calagem
Utiliza Práticas de Conservação de Solo, quando necessário
Faz Adubação Mineral, quando necessário
Faz Adubação Orgânica, quando necessário
Faz Adubação Verde, quando necessário
Utiliza Manejo Integrado de Pragas (MIP)
Utiliza Hidroponia
Utiliza Cultivo em Estufa
Utiliza Mudas Fiscalizadas
Utiliza Semente Melhorada
Utiliza Pastejo Intensivo
Faz Inseminação Artificial
Faz Mineralização do Rebanho
Faz Vermifugação do Rebanho
Esporte e lazer
Extração mineral
Pesque-pague
Outras atividades econômicas rurais
Proprietário com antigo primário completo

Número de UPAs

Percentual

6
30
2
57
32
24
3
9
5
40
16
27
51
3
37
40
41
45
17
15
2
1
4
3
16
3
3
7
7
6
2
3
6
1

5,2
25,9
1,7
49,1
27,6
20,7
2,6
7,8
4,3
34,5
13,8
23,3
44,0
2,6
31,9
34,5
35,3
38,8
14,7
12,9
1,7
0,9
3,4
2,6
13,8
2,6
2,6
6,0
6,0
5,2
1,7
2,6
5,2
0,9
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Proprietário com 1° grau (ou antigo ginasial) completo
Proprietário com 2° grau (ou antigo colegial) completo
Proprietário com curso superior completo
Pessoa Jurídica
Proprietário residente na própria UPA

26
57
20
12
15

22,4
49,1
17,2
10,3
12,9

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CDRS/IEA, Projeto LUPA

Tabela 24 - Área Cultivada, Município de Nova Odessa
CULTURA
N.DE UPAs MÍNIMO MÉDIO
Braquiária
Cana-de-açúcar finalidade indústria
Milho safra
Soja
Milho-silagem
Cana-de-açúcar outras finalidades
Sorgo-forrageiro
Eucalipto
Tomate envarado
Mandioca
Alface
Outras olerícolas
Floricultura para vaso
Banana
Outros viveiros
Repolho
Jabuticaba
Manga
Horta doméstica
Abacate
Cebolinha
Couve (ou couve-crespa)
Berinjela
Abobora (ou jerimum)
Beterraba
Quiabo
Cenoura
Brócolos (ou brócolis)
Chicória (ou chicória-de-folha-crespa)
Couve-flor

Acelga
Milho-doce(verde)

38
16
28
12
3
1
1
2
3
2
6
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,0
3,0
1,0
2,0
5,0
100,9
30,0
2,5
0,1
0,5
0,2
0,2
4,0
3,0
2,0
1,6
1,5
1,5
1,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

2016/17
MÁXIMO

TOTAL

435,0
190,0
38,0
32,2
70,8
100,9
30,0
25,6
11,0
10,0
3,0
3,0
4,0
3,0
2,0
1,6
1,5
1,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1.158,4
747,0
368,8
166,8
145,8
100,9
30,0
28,1
15,1
10,5
5,6
4,7
4,0
3,0
2,0
1,6
1,5
1,5
1,0
0,7
0,7
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

30,5
46,7
13,2
13,9
48,6
100,9
30,0
14,1
5,0
5,3
0,9
1,2
4,0
3,0
2,0
1,6
1,5
1,5
1,0
0,4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, CDRS/IEA, Projeto LUPA.

As informações estatísticas e censitárias geradas pelo Projeto LUPA - Levantamento
Censitário de Unidades de Produção Agropecuária do Estado de São Paulo, municiam a
comunicação entre a Secretaria da Agricultura e Abastecimento (SAA) e os produtores rurais e
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serve de base para planejamento macroeconômico e orientação microeconômica do trabalho da
SAA e de suas unidades.
A Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CATI), órgão da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo, é composta por 40
Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR) distribuídos nas várias regiões do Estado de São
Paulo. Os 40 Escritórios englobam as Casas de Agricultura que estão presentes em todos os
municípios do Estado de São Paulo.

3.3. O Instituto de Zootecnia no contexto agropecuário de Nova Odessa
Com mais de um século de trabalho pela pecuária, visando elevar a produtividade, a
eficiência e o bem-estar animal, o IZ é pioneiro na pesquisa científica mundial com a raça
Nelore.
A Instituição destaca-se pela geração de uma série de benefícios ao meio científico, ao
meio técnico e aos pecuaristas - pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e serviços à
disposição do agronegócio paulista.
Nesse período destacam-se estudos com gramíneas e leguminosas tropicais,
melhoramento genético de bovinos de corte, sistemas de produção em ovinocultura e qualidade
do leite.
O Instituto de Zootecnia (IZ), pertencente à Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios, vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo. Fundado em 15 de julho de 1905, tem por missão ―Desenvolver e transferir tecnologia e
insumos para a sustentabilidade dos sistemas de produção animal‖.
Com unidades de pesquisa localizadas entre os municípios de Americana (SP) e Nova
Odessa (SP) e em Sertãozinho (SP), com o Centro de Pesquisa em Bovinos de Corte, seus
Centros de Pesquisas são contemplados com excelente infraestrutura para o desenvolvimento
de pesquisas em parceria com instituições públicas e privadas, além da prestação de serviços e
capacitação de recursos humanos.
Possui em sua equipe Pós-Doutores, Doutores e Mestres, que auxiliam e oferecem à
sociedade produtos e tecnologias inovadoras relacionadas às plantas forrageiras tropicais,
bovinos de corte e de leite, ovinos, suínos e aves.
Tem despendido ao logo de sua existência, grande esforço no aprimoramento de suas
ações nas áreas de ciência, tecnologia e inovação na produtividade animal.
A Instituição conta com quatro programas de pesquisa institucionais: Programa de
Produção Animal em Sistemas de Integração, Leite Mais, Melhoramento Genético de Ovinos e
o consolidado Programa de Seleção para Peso ao Sobreano, que têm como objetivo gerar
conhecimento para os diversos sistemas de produção de leite e de corte, mantendo o IZ na
vanguarda da sustentabilidade e inovação na produção animal.
Os projetos de pesquisas do IZ atendem as demandas dos Programas de Governo e da
sociedade, visando o desenvolvimento do Agronegócio Paulista, como incremento da
competitividade das Cadeias de Proteína Animal; estímulo à Expansão de Agronegócios
Especiais; desenvolvimento do Agronegócio Familiar.
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Desde a década de 50 o IZ desenvolve pesquisas científicas com bovinos e o curso da
evolução dessas pesquisas foi marcado pelo estudo pioneiro e fomento de inúmeras tecnologias
onde se destacam: a primeira prova de ganho de peso de bovinos de corte; primeira seleção do
gado Caracu; a introdução no Estado de São Paulo de raças europeias leiteiras especializadas;
seleção de raças indianas, como o Gir leiteiro e os cruzamentos entre zebuínos e taurinos para
obtenção de raças mais rústicas e produtivas; inseminação artificial em bovinos; introdução do
controle leiteiro no estado de São Paulo; implantação do programa de melhoramento genético
de animais da raça Nelore; implementação da seleção para consumo Alimentar Residual
(CAR) de bovinos da raça Nelore; e primeiro centro de pesquisa a implantar um sistema de
alimentação automática (Growsafe).
O IZ desenvolve projetos de pesquisa de relevância não somente para o Estado, como
para o País, pois muito do material genético animal e de plantas forrageiras utilizados
nacionalmente foram resultados das pesquisas realizadas neste Instituto.
Neste sentido mantém o banco ativo de germoplasma de plantas forrageiras (BAG),
sendo o único em diversidade de espécies forrageiras tropicais da América Latina.
O IZ interage significativamente com os arranjos produtivos locais, seja em nível de
empresa ou de produtores rurais.
Destacam-se aqui, projetos conjuntos com empresas de inseminação artificial, de
produção de sementes, de medicamentos veterinários, de produção de insumos, assessoria a
pequenos produtores rurais, cursos práticos e dias de campo, notadamente na área de
ovinocultura, comercialização de sêmen e embriões de animais oriundos do Programa de
Melhoramento Genético do IZ, atualmente em grande destaque institucional.
O material genético proveniente dos rebanhos do Instituto de Zootecnia é
disponibilizado aos diversos criadores em todas as regiões brasileiras, por meio de sêmen,
embriões, reprodutores e matrizes.
Com a utilização das técnicas de manejo amplamente estudadas pelo IZ suplementação alimentar e aditivos (mitigação), aplicação dos conceitos de bem-estar,
confinamento estratégico, aumento da eficiência alimentar (CAR), reprodutiva e sanitária,
melhoramento genético animal e vegetal, introdução de leguminosas e introdução com
agricultura (integração lavoura-pecuária) e florestais (integração lavoura-pecuária-floresta) -,
consegue-se minimizar os efeitos prejudiciais ao meio ambiente e aumentar a eficiência do
sistema.
É composto pelos seguintes órgãos:
UNIDADES DE PESQUISA E SERVIÇOS
 Centro Avançado de Pesquisa de Bovinos de Corte
 Centro de Pesquisa de Bovinos de Leite
 Centro de Pesquisa de Genética e Reprodução Animal
 Centro de Pesquisa de Nutrição Animal e Pastagens
 Centro de Pesquisa de Zootecnia Diversificada
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 Centro Experimental Central
 Equipamentos Multiusuários (EMU - FAPESP)

GALERIA DE FOTOS – Instituto de Zootecnia (IZ)
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Fonte: Instituto de Zootecnia de Nova Odessa

Mapa 24- IZ no Uso do Solo (Em Anexo no Volume Mapas)
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3.4. Análise das cadeias produtivas
a. Aspectos econômicos, infraestrutura, sociais e ambientais
Na tabela a seguir, podemos ter as informações sobre as cadeias produtivas em Nova
Odessa.
Tabela 25- Aspectos socioeconômicos das CP/Nova Odessa
Cadeia
Produtiva

Horticultura
Urbana

Pontos Positivos
Forças
Oportunidades
Alta demanda pelos
produtos.
Alta capacidade de
Alta proximidade de
absorver mão de obra
grandes centros
familiar. Incentivo da
urbanos.
prefeitura na concessão
Aumento na procura
de áreas públicas de
por alimentos
produção.
orgânicos. Recuo da
cana-de-açúcar.

Produção rentável de
leite para pequenos
produtores. Existência
de laticínio no
Bovinocultura município. Existência
do Instituto de
Zootecnia. Escoamento
rápido do leite pela
forte demanda.

Milho

Fácil comercialização.

Cana de
açúcar

Existência da
cooperativa de cana de
açúcar – Coplacana.
Facilidade na
comercialização. Baixo
custo de implantação
em
comparação a outras
culturas.

Pontos Negativos
Fraquezas
Ameaças
Baixa união entre os
produtores. Falta de
local para
comercialização dos
Especulação
produtos. Inadequação
imobiliária.
ambiental das áreas.
Alta utilização de
Agrotóxicos de forma
incorreta.

Agregação de valor
através do
processamento do
leite. Formação de
cooperativa de
produtores de leite
para aumentar
rendimentos durante
a comercialização.

Pastos degradados.
Dependência do
laticínio para a
comercialização da
produção.
Inadequação
ambiental dos
produtores.

Informalidade
do setor na
venda direta do
leite.
Especulação
imobiliária.

Recuo da cana de
açúcar,
possibilidade de
aumento de área
produtiva de milho.

Falta de local para
estocagem do milho.
Preço muito alto das
terras.

Crescimento
constante no
custo de
produção.

Agregação do valor
da cana de açúcar
através de seu
processamento
artesanal.

Baixos rendimentos
para pequenos
produtores.
Degradação ambiental
pela queimada,
invasão da cana em
áreas de preservação e
possível erosão e
lixiviação de
nutrientes e
agrotóxicos.

Mudança na
tecnologia de
colheita pela
obrigatoriedade
da parada da
queimada,
inviabilizando a
produção para
pequenos
fornecedores.

Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
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b. Avaliação das dificuldades das principais cadeias produtivas
Na tabela, a seguir, podemos ter as informações sobre as diversas dificuldades das cadeias produtivas em Nova Odessa.
Tabela 26 - Dificuldades das CP/Nova Odessa
Cadeia
Produtiva

Horticultura
Urbana

Bovinocultura

Milho

Cana de açúcar

Dificuldades

Causas

Dificuldade em compra de insumos
específicos e assistência técnica.
Falta de informação sobre técnicas
de produção orgânica. Dificuldade
de comercialização formalizada dos
produtos. Falta de área para
crescimento da produção. Acesso
ao crédito rural. Adequação
ambiental.
Difícil
formalização
da
comercialização quando o leite não
é levado até o laticínio. Difícil
adequação
ambiental
dos
produtores, com espaço limitado.
Especulação imobiliária. Alto custo
de produção.
Baixa rentabilidade. Alto custo de
armazenamento. Alto custo de
produção.
Adequar a forma de produção de
acordo com as exigências do código
florestal. Pouca rentabilidade para
pequenos produtores. Queimadas
clandestinas.

Falta de organização entre os
produtores.
Falta
de
infraestrutura
organizacional
para venda dos produtos.
Especulação imobiliária. Falta
de informação sobre crédito
rural.
Inadequação
da
propriedade por falta de
incentivos financeiros para esse
fim.
Inexistência de um sistema de
inspeção Municipal (SIM).
Locais de produção quase
inseridos nos espaços urbanos,
de alto valor comercial,
inviabilizando a formação de
áreas de proteção ambiental.
Crescimento constante no custo
de produção. Falta de local para
armazenamento.
Falta de recursos financeiros
para a adequação ambiental das
propriedades. Inviabilidade para
aquisição de maquinário para
colheita em substituição à
queimada.
Especulação
imobiliária.

Efeitos

Ações propostas

Desvalorização dos produtos e
mercado
limitado
a
atravessadores
da
região.
Degradação
ambiental
e
possível
intoxicação
por
agrotóxico. Falta de local para
ampliar a produção. Falta de
recursos para produção.

Formação de um grupo organizado de produtores
urbanos para facilitar a comercialização dos
produtos, ampliação de conhecimento técnico,
troca de experiências e representação no
COMDER. Divulgação de políticas públicas
disponíveis para o grupo. Buscar estratégias para
viabilizar a adequação ambiental dos pequenos
proprietários.

Decrescimento
na
rentabilidade. Inexistência de
silo dos produtores.

Construção de um Sistema de Inspeção
Municipal. Formação de grupo de produtores de
leite para melhorar a tecnologia de produção,
melhorar
a
comercialização
e
trazer
representatividade do setor junto ao COMDER.
Buscar iniciativas para viabilização da
adequação ambiental dos produtores.
Testar tecnologias mais adaptadas aos pequenos
produtores. Formação de grupo para aquisição de
silo comunitário.

Degradação ambiental. Pouca
geração de renda e qualidade
de vida.

Buscar a diversificação das áreas de produção de
cana. Buscar a agregação de valor da cana
através de processamento artesanal.

Informalidade do setor. Falta
de adequação ambiental dos
produtores.
Baixa
rentabilidade.

Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
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c. Avaliação das oportunidades/potencialidades das principais cadeias produtivas
Na tabela abaixo podemos ter as informações sobre as diversas dificuldades das cadeias produtivas em Nova Odessa.
Tabela 27- Potencialidades das CP/Nova Odessa
Cadeia
Oportunidades /
Por que não
Efeitos da
Ações propostas
Produtiva
Potencialidades
Explora
Exploração
Alta demanda pelos
Falta de organização entre
Divulgação e experimentação em
produtos. Alta proximidade
o grupo de produtores.
Crescimento do número de
práticas de produção orgânica.
Horticultura
de grandes centros urbanos.
Falta de conhecimento
postos de trabalho. Aumento da
Formação de um grupo de interesse
Urbana
Aumento na procura por
técnico e divulgação de
renda de produtores.
em produtores orgânicos para
alimentos orgânicos. Recuo
técnicas de produção
ampliação e troca de experiência.
da cana-de-açúcar.
orgânica.
Falta de organização da
Agregação de valor atreves
cadeia do leite no
do processamento do leite.
município. Falta de
Formação de cooperativa
Formação de grupo de produtores de
incentivos para aquisição Aumento do número de postos
de produtores de leite para
leite para criação de infraestrutura e
Leite
de equipamentos
de trabalho. Melhoria da renda
aumentar rendimentos
equipamentos capazes de aumentar o
necessários para aumentar
no setor.
durante a comercialização e
valor agregado dos produtos.
a logística de transporte
melhorar tecnologia de
ou aumentar o valor
produção.
agregado do produto.
Buscar tecnologia adaptadas para a
Recuo da cana de açúcar,
Diversificação sobre a cultura
produção de milho em menor escala.
Milho
possibilidade de aumento
*
de cana de açúcar.
Agrupar produtores em associações ou
de área produtiva de milho.
cooperativas para melhorias do setor.
Falta de conhecimento,
Absorção da mão de obra local,
Divulgar forma de aproveitamento
Agregação do valor da cana
estimulo, crédito e
principalmente das mulheres.
artesanal da cana de açúcar. Agregar
Cana de açúcar
de açúcar através de seu
confiança no
Diversificação do rendimento
produtores interessados para produzir
processamento artesanal.
processamento artesanal
baseado no pagamento pelas
e comercializar produtos artesanais da
da cana de açúcar
usinas.
cana de açúcar.
Fonte: Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável
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3.5. Indústria
Nova Odessa é hoje uma das maiores potencialidades para o desenvolvimento urbano
sustentável dentro da RMC – Região Metropolitana de Campinas. Com posição geográfica
privilegiada, é circundada por importantes rodovias do país como a Anhanguera, Bandeirantes e SP
304, além de estar a 40 km ao Aeroporto Internacional de Viracopos e 200 km do Porto de Santos.
O processo de industrialização ocorrido nas últimas décadas na Região Metropolitana de
Campinas, na qual o Município se acha inserido, alavancou o processo do desenvolvimento
econômico no município. Esse processo começou no eixo da Via Anhanguera e ganhou novas
dimensões com a logística da região. A proximidade do Aeroporto Internacional de Viracopos, do
Polo Petroquímico de Paulínia, aliada à sofisticada malha rodoviária da região e uma ferrovia, faz
do município um atrativo especial para investimentos.
Historicamente, no final da década de 80, Nova Odessa passa a sofrer um grande processo
de industrialização e desenvolvimento urbano com a inauguração da Terminal Rodoviário em 1988,
e, o novo edifício da Prefeitura Municipal, em 1992.
No mesmo ano inaugura-se também o Parque Ecológico Isidoro Bordon e ainda, nessa
mesma época o Sistema Recanto foi concretizado, o que trouxe o aumento da capacidade de
abastecimento de água. Com a abertura do mercado interno brasileiro, Nova Odessa passa a receber
grandes corporações devido à sua localização estratégica, estando próxima às principais rodovias
paulistas, infraestrutura e mão de obra barata, entre elas:
Tabela 28 - Quantidade de Indústrias por Setor
em Nova Odessa
SETOR INDUSTRIAL
QUANTIDADE
TEXTIL
FIAÇAO
43
TECELAGEM
31
CONFECÇÃO
46
TINTURARIA E ESTAMPARIA
16
METALURGIA
41
QUÍMICA
12
ALIMENTÍCIA
08
CONSTRUÇÃO CIVIL
14
PLÁSTICOS
13
ELETROELETRÔNICA
04
METAIS E EMBALAGENS
05
TOTAL
233
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Sua economia destaca atividades dos setores Têxtil, Metalurgia (fundição), Plástico,
Químico, dentre outros. Nova Odessa possui sete Distritos Industriais, distribuídos em áreas bem
localizadas e com capacidade de absorção de novos investimentos.
Porém não existe uma infraestrutura adequada para o melhor aproveitamento econômica
destas áreas. Apesar da força do setor de serviços na RMC (Região Metropolitana de Campinas),
cinco atividades industriais são responsáveis por 56,2% da economia do bloco metropolitano.
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A informação faz parte do estudo ―Diversificação Industrial na RMC‖, que aponta
Hortolândia e Nova Odessa como dois dos polos mais diversificados da região. Nova Odessa tem
maior concentração do setor têxtil, com 49,2%.
Gráfico 14 - Diversificação Industrial do Município de Nova Odessa na RMC

Fonte: Ricardo Buso/ Economia Metropolitana - ―Diversificação Industrial na RMC‖

Mapa 25 - Localização dos Distritos Industriais de Nova Odessa (em anexo no volume mapas)
Tabela 27 - Participação nas Exportações do Estado (Em %) - 2003-2019

Fonte: Fundação SEADE/IBGE. Dados de 2019
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Gráfico 15 - Distribuição do PIB por Setor de Atividades

Fonte: Fundação SEADE/IBGE.
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Gráfico 16 - Distribuição do Valor Adicionado por Setor

Fonte: Fundação SEADE/IBGE
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Tabela 29 – Percentuais da Participação do Município na Economia Regional

Fundação SEADE/IBGE
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Tabela 30 – Percentuais da Participação do Município na Economia Regional
Níve
l
1

Indicador
Unidades locais

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.340

1.439

1.512

1.533

1.694

1.893

1.860

1.496

1.513

1.672

1.874

1.838

3

Número de empresas e outras organizações
atuantes
Pessoal ocupado

16.721

17.902

18.249

18.204

20.417

21.231

21.649

4

Pessoal ocupado assalariado

14.922

15.918

16.236

16.237

18.308

18.829

19.241

5

Salário Médio mensal

6

Salários e outras remunerações

3.6
236.460,0
0

3.5
267.472,0
0

3.3
285.088,0
0

3.2
310.775,0
0

3.3
392.613,0
0

3.3
441.021,0
0

3.2
485.638,0
0

2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Unidade

1.858

1.840

1.837

1.750

1.756

1.782

1.975

unidades

1.832

1.814

1.810

1.720

1.725

1.754

1.948

unidades

22.485

22.630

20.887

20.414

20.760

20.977

21.244

pessoas

20.153

20.295

18.552

18.171

18.511

18.703

18.778

pessoas

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.1

3.0

salários-mínimos

535.487,00

584.454,00

607.720,00

640.767,00

685.917,00

725.356,00

730.914,00

R$

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2021
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3.6. Comércio e Serviços
O grande desenvolvimento industrial de Nova Odessa favoreceu o crescimento do segmento
de comércio e prestação de serviços. Analisado em décadas anteriores como município rural e
cidade-dormitório, Nova Odessa expandiu a atividade comercial a partir dos anos 2.000, com a
chegada de grandes magazines. A partir de então algumas empresas de transporte e
logística instalaram unidades no Município.
As principais empresas comerciais e prestadoras de serviço instaladas em Nova Odessa são:
Magazine Luiza, Lojas Americanas, Lojas Cem, Casa de Bolos Nova Odessa, Supermercados São
Vicente, Pague Menos, Paraná, Mcdonalds, Subway, Casa de Bolos de Nova Odessa, O Boticário e
Lojas de moda locais. Carecem de maiores investimentos em Lojas Comerciais de vulto.
A rede bancária do Município contempla oito instituições: Banespa, Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Bradesco, Santander e Itaú. Porém não existe nenhum posto bancário em outras
regiões adensadas o que leva a ser uma reivindicação muito grande por parte da população.
3.7. Emprego e rendimentos
O município de Nova Odessa se caracterizava praticamente com 90% da mão de obra
voltada para o ramo da Indústria Têxtil. Com o decorrer dos anos, esse quadro vem se
modificando, mantendo os níveis de emprego e gerando a vinda de novas empresas através de
algumas particularidades, como localização, mananciais de água, rodovias próximas, mão de obra
etc. Atualmente os maiores índices de crescimento de empregos se deram no setor de serviços,
principalmente nas áreas das Tecnologias de Informação.

Gráfico 17 - Evolução do Emprego Formal nos Serviços do Município de Nova Odessa

Fonte: Fundação SEADE/IBGE
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Gráfico 18 - Distribuição do Emprego Formal nos Comércios e Serviços do Município de
Nova Odessa por Divisão da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)

Fundação SEADE/IBGE

Gráfico 19 - Distribuição do emprego formal, segundo tamanho de unidade local

Fundação SEADE/IBGE

Gráfico 20 - Rendimento médio, segundo grau de escolaridade
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Fundação SEADE/IBGE

Gráfico 21 - Investimentos executados em Nova Odessa em 2021

136
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

Gráfico 22 - Rendimento dos Serviços no Município de Nova Odessa - Divisão por CNAE

Fonte: Seade/IBGE-2019/2020
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Nota-se no Gráfico acima que os serviços relativos à Atividades de Serviços Financeiros são
os melhores remuneradores, em função de estarem no topo das carreiras nas áreas das tecnologias
da informação.
Outro indicador importante é a remuneração na área de Atividades Imobiliárias, em função
da queda de vendas do setor nos últimos dois anos e, que, está se recuperando.
Já no Gráfico 18 podemos verificar que as áreas de comércio varejista é a que mais detêm
empregabilidade, sendo que no Gráfico 20 a diferença salarial entre o profissional com curso
universitário e o profissional com ensino médio completo é bem grande, demonstrando quase 60%
de diferença salarial.
Os investimentos ocorridos no Município, nos últimos dois anos, demonstram que além de
ter sido o primeiro Município da RMC que mais aportou recursos no território, verifica-se que
foram investimentos nas áreas industriais o que demonstra a capacidade da cidade em atrair
investidores variados.
Figura 27- Galpões do Grupo São Lourenço ao longo da Via Anhanguera

Fonte: Grupo São Lourenço
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Gráfico 23 – Emprego Formal no Setor de Comércio - Empregabilidade

Fonte: SEADE/IBGE
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Gráfico 24 – Emprego Formal no Setor de Construção Civil - Empregabilidade

Fonte: SEADE/IBGE
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Gráfico 25 – Emprego Formal no Setor Industrial - Empregabilidade

Fonte: SEADE/IBGE
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Gráfico 26 – Emprego Formal no Setor de Serviços - Empregabilidade

Fonte:SEADE/IBGE
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Gráfico 27 – Emprego Formal no Setor Industrial
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Verifica-se que no Gráfico 27 a oscilação mais notada foi no ano de 2016, onde as
oportunidades de emprego despencaram devido à crise financeira ocorrida naquela época, em
especial com a Operação Lava Jato28 que se encontrava no auge das investigações, afastando e
congelando os investimentos no país. Notamos também que a distribuição no emprego formal se dá
em especial na área têxtil em função da cidade ser inserida dentro do Polo Têxtil de Americana.
3.7.1. Polo Têxtil
O Polo Tecnológico Têxtil e de Confecção – POLOTECTEX – fundado em 2002, por meio
da Lei Estadual nº 11.274/02 e atualizada através da Lei Estadual nº 12.275/06, reúne mais de 2.000
indústrias têxteis dos municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste
e Sumaré. Em 2006, o POLOTECTEX criou o projeto APL – Arranjo Produtivo Local - maior
programa do gênero do setor têxtil do Brasil, atendendo mais de 2000 empresas têxteis formais de
toda cadeia produtiva da Região do Polo Têxtil. Trata-se também de um dos principais locais em
que são produzidas fibras artificiais e sintéticas na América Latina.
Os responsáveis pelo começo dessa grande história são os imigrantes italianos que
povoaram a área no século XIX e formaram uma grande classe operária. Porém a primeira
tecelagem de Americana se iniciou em 1866, com a chegada do norte-americano, o coronel
confederado William Hutchinson Norris nas terras chamadas de Santa Bárbara. Norris ficou perto
do Ribeirão Quilombo e deu início a plantação de algodão. A terra era fértil e apresentava uma
ótima habilidade na lavoura, assim a plantação se tornou referência na área em pouco tempo,
chamando atenção de outros americanos empenhados em plantar algodão, conhecido como ouro
branco. O ano de 1875 foi muito importante para a pequena vila que surgia. A inauguração da
Estação Ferroviária da Companhia Paulista contribuiria para a escoação do cultivo de algodão e
melancia para todo o estado de São Paulo e reforçaria a autonomia da Villa dos Americanos de
Santa Bárbara. O segundo momento de grande importância ocorreu a três quilômetros daquele
lugar, com a inauguração da primeira Indústria Têxtil de Carioba, criada pelos irmãos Antônio e
Augusto Souza de Queiroz e o americano William Pultney Raltson. Em 1884 a indústria foi
comprada pelos ingleses Jorge e Clement, que também é dono da fazenda de Salto Grande, mas a
fábrica foi fechada em 1896 por causa das dívidas adquiridas pelos irmãos, após a abolição da
escravatura. A fábrica ficou fechada em torno de seis meses até ser comprada em um leilão em
1901, pelo comendador Fraz Muller. A família Muller se mudou para Villa Americana no próximo
ano, dando um novo rumo para a tecelagem e uma nova direção econômica para a pequena vila.
Novas estratégias de trabalho e tecnologia foram inseridas, a vila operária aumentou para ser capaz
de abrigar seus colaboradores, sendo que a maioria era imigrantes italianos. Em torno de 1904, sob
o comando de Rawlison Muller e Cia, a empresa de tecidos se tornou a segunda mais importante do
país. O bairro Carioba foi o primeiro, no Brasil, a receber saneamento básico e asfalto, antes mesmo
da Villa Americana. Em 1907, a roda d´água deu lugar a uma usina hidrelétrica que se fez
responsável pelo abastecimento de energia tanto da fábrica como de algumas cidades presentes nas
28

A Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações, algumas controversas, realizadas pela Polícia Federal do Brasil, que
cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando
apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. Iniciou-se em 2014 e finalizou-se em 2021
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redondezas. Carioba era formada por quatro grandes empresas de tecido e seguiu próspera nas mãos
dos filhos Hermann Muller até 1940, quando a família precisou vender as instalações a J.J Abdalla
por causa da perseguição aos alemães em solo brasileiro, durante a Guerra Mundial. Carioba
finalizou suas atividades em 1976.
No ano de 1921, Cícero Jones e Hans Schweizer levaram para Americana os primeiros
teares para a criação da seca. Eram 12 teares trazidos da Suíça e montados em barracão na rua 30 de
Julho. Jones e Schweizer foram os primeiros no ramo de tecido na área central de Villa Americana e
os primeiros a criarem seda, contribuído para a variedade da indústria. Após o falecimento de Jones,
a indústria ficou dois anos sem produzir até ser vendida para os irmãos Giuseppe e Bertoldo. Nos
ano de 1930 as fábricas têxteis começaram a aumentar. Com a perspectiva de melhorar a renda
familiar, muitos colaboradores da indústria se aventuraram a comprar até dois teares e fabricar em
casa. A atividade cresceu de forma significativa a partir de 1940 motivada pelo reduzido gasto da
produção do tecido, com a inserção, em larga escala, dos fios artificiais (náilon e viscose) criados
pela Fibra S.A., principal exportadora e produtora desses fios na América Latina. A Villa
Americana ficou conhecida com o maior centro de produção de tecidos da América Latina durante
esse período.
O avanço da área têxtil do setor de tecido em Americana chamou atenção de outras grandes
empresas para seu território, como a Polyeka S.A. Indústria Química e Têxtil, em 1972. A
organização inovou o parque industrial com a introdução dos fios sintéticos, ou seja, o poliéster.
Nos anos seguintes, chegaria à empresa de Tecidos Tatuapé, do Grupo Santista, outra importante
organização do setor que ainda se mantém firme atualmente. Desse modo, o polo de Americana
concentrava todas as grandes empresas do ramo de tecido em seu território, eliminando a compra de
insumos fora do município. Na década de 60 ocorreu a Feira Industrial de Americana, a primeira
feira de tecido acontecida no estado de São Paulo. Então, era a cidade com maior importância no
ramo têxtil, porém era necessário criar um evento capaz de prospectar o parque industrial no
município a nível nacional. Em pouco tempo, a tecelagem se tornou a principal atividade econômica
da região (posto que predomina até os tempos atuais), junto aos ramos alimentício e químico. A
localização, próxima à capital São Paulo e a regiões de larga produção industrial (como o ABC
Paulista), faz com que o polo têxtil de Americana seja um dos mais importantes do país. O
investimento de grandes famílias de fazendeiros e cafeicultores nos negócios da região, formando
parcerias diversas, é outro ponto que favorece o desenvolvimento local.
Atualmente, a área tem capacidade para produzir quase 150 milhões de metros lineares de
tecido por mês, sendo que as indústrias trabalham com tinturarias, estamparias, fiações e tecelagens.
As especialidades são as fibras artificiais e sintéticas, usadas prioritariamente na moda
feminina e decoração do lar. O polo têxtil de Americana tem uma grande importância para a
economia brasileira, visto que concentra 32% das empresas têxteis instaladas no país e 27% das
voltadas para confecção. Tem havido também uma atração de novas organizações. Isso acontece
por meio de cursos de gestão de negócios, aperfeiçoamento e formação de mão de obra na área
têxtil — em grande parte das vezes oferecidos pelo Sebrae/SP. Por meio dessas capacitações, os
empresários aprendem a identificar oportunidades de melhorias em seus negócios e planejar o dia a
dia nas empresas. Como resultado, é possível perceber o aumento da produtividade e do
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faturamento, além do desenvolvimento econômico e social das cidades envolvidas, a partir da
geração de emprego e renda.
Assim, foi preciso as empresas se reorganizarem, reestruturarem, algumas quebraram,
deixaram o mercado e parte dos locais de trabalho foram excluídos. As organizações que
continuaram no mercado tiveram que acabar com os desperdícios e procurar pela substituição de
tecnologias com a finalidade de conseguir maior eficiência econômica. É necessário destacar que as
estimativas para o ramo têxtil no ano de 2020 é um crescimento de até 2%. E isso vale para o polo
de Americana, visto que é uns locais mais importantes para economia do país. Desse modo, é
esperado que o setor se desenvolva e novas empresas sejam construídas.
A China é o maior concorrente ao crescimento do polo têxtil de Americana. O problema não
é a competitividade, mas sim a grande carga tributária brasileira. Há também o alto custo da
matéria-prima. Em 2011, no governo Dilma Rousseff, ocorreu a chamada tributação específica,
caracterizada pela arrecadação própria de cada setor. A medida teve como objetivo diminuir a
tributação para itens de determinados setores em longo prazo. No caso da indústria têxtil, as
alíquotas passaram a ser cobradas por meio do ―ad rem‖, sendo que há um valor fixo para cada
unidade especificada. Alguns exemplos que entram nesse sistema são a engomagem e o tingimento
do tecido.
Seguindo a lógica do Ótimo de Pareto29, que realiza análises em uma proporção de 80 para
20, o mercado brasileiro deverá ser abastecido por apenas 20% de produtos importados até 2025
(frente aos 80% dos itens nacionais que estão crescendo em exploração).
Mesmo com essas dificuldades, o polo têxtil de Americana tem se destacado como um bom
exportador, principalmente de fibras químicas, para a América Latina. Além dos tecidos diversos,
as principais especialidades do polo têxtil de Americana são as fibras artificiais e sintéticas, também
chamadas de fibras químicas, que podem ser divididas em têxteis e confecções.
As fibras têxteis abrangem os seguintes materiais:
 fios e linhas de costura: algodão, nylon, lã, carretel, seda e metálicas;
tecidos: acrílico, couro, elastano, feltro, gaze, lã, malha, moletom, Oxford, pena, poliéster, renda,
seda, tricô, veludo, voile, entre outros;
 malhas: marcerizada, fria, penteada e cacharrel.
Já as confecções incluem as alternativas abaixo:
 linha lar: cortinas, lençóis, fronhas, toalhas, tapetes, estofados etc.;
 vestuário: calças, camisas, roupas íntimas e sapatos.
Entre as indústrias têxteis localizadas no polo de Americana, estão:
 Santista;
 Invista;
 Toyobo.

29

Eficiência ou óptimo de Pareto é um conceito desenvolvido pelo italiano Vilfredo Pareto, que define um estado de alocação de
recursos em que é impossível realocá-los tal que a situação de qualquer participante seja melhorada sem piorar a situação
individual de outro participante. O conceito tem aplicações no campo da economia, engenharia, informática, e ciências sociais.
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Representando o setor alimentício e o químico, o local abriga nomes como:
 White Martins;
 Goodyear;
 Ficap;
 Transportadora Americana.

O polo têxtil de Americana tem uma grande importância para a economia brasileira, visto
que concentra 32% das empresas têxteis instaladas no país e 27% das voltadas para confecção.
Portanto, o polo de Americana consiste em um grupo de empresas localizadas na Região
Metropolitana de Campinas. Elas foram as primeiras e principais fábricas de tecido no país,
concentrando desde a criação de fios até a confecção de peças. Atualmente, Nova Odessa passa por
uma consolidação no mercado, visto que às vezes o ramo exige inovações e transformações para
melhorar seus processos, logo, a região está se adaptando para conquistar e aumentar o seu público
consumidor. Esse ranking deve ser melhorado nos próximos decênios com efetiva implementação
de políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico.
Figura 28 – Localização do Polo Têxtil de Americana

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa – SEPLAN

INDICADORES ECONÔMICOS
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3.8. PIB – Produto Interno Bruto
Em termos de geração de produto (valor do produto interno bruto-PIB) o município de Nova
Odessa ocupa a 13ª colocação na disposição metropolitana, conforme demonstra o Gráfico 28 em
2010. Porém no Gráfico 29 o Município se elevou para 12º.
Isso demonstra que o Município em relação à quantidade de habitantes está bem
dimensionada. Porém com as previsões de adensamentos futuros esse valor terá que ser trabalhado
para ampliação.
A tabela 31 apresenta uma série histórica, 2010 - 2018, do PIB a preços reais, através da
qual é possível se ter uma ideia da tendência futura da economia municipal.
Como se verifica nos Gráficos 28 e 29, Nova Odessa, no período 2010 - 2018, teve o seu
PIB com crescimento gradativo.
O município tem um crescimento acanhado nos 10 anos de análise, uma vez que em 2010
compunha 1.4% de representação no PIB da RMC e em 2018 subiu apenas 28,57%, embora em
2018 a cidade tenha subido para 12º lugar, ultrapassando o ranking do Município de Monte Mor.
Porém o comportamento do PIB novaodessense foi incipiente, em detrimento do
crescimento de outros Municípios da RMC.
Nota-se que Nova Odessa não apresentou um decréscimo do produto real do ano de 2010
para 2016, porém a pouca evolução percentual acentua a necessidade de se rever as políticas
públicas de melhoria de arrecadação.
Ocupando o décimo segundo lugar em arrecadação do PIB na RMC, há que se retomar
urgentemente os investimentos para criação de novas oportunidades e uma maior ampliação das
atividades econômicas da cidade.
Porém, em termos de geração do PIB total, pode-se afirmar que tanto o município de Nova
Odessa quanto a RMC mostram um dinamismo maior do que outras regiões do Estado de São
Paulo.
No Gráfico 30 podemos verificar que Nova Odessa está ranqueada em 86º lugar dentro do
horizonte dos municípios do Estado de São Paulo em relação ao PIB estadual.
Em relação ao ranking nacional o Município de Nova Odessa ocupa o 285º lugar no PIB
federal.
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Gráficos 28/29 – Ranking PIB RMC 2010 - 2018

Fonte: SEADE/IBGE
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Tabela 31 - Demonstrativo histórico do PIB – 2010/2018 - Unidade em Real
Níve
l
1
2
3
4
4.1
4.2

4.3

4.4

5

Indicador

2010

PIB a preços
1.598.463,00
correntes
PIB per capita
31.172,50
Valor
adicionado
1.342.216,00
bruto a preços
correntes
Atividade Econômica
Agropecuária
3.013,00
Indústria
630.384,00
Serviços Exclusive
Administração,
defesa,
575.245,00
educação e
saúde públicas e
seguridade
social
Administração,
defesa,
educação e
133.574,00
saúde públicas e
seguridade
social
Impostos
líquidos de
subsídios, sobre 256.248,00
produtos, a
preços correntes

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.828.878,0
0
35.207,29

1.985.036,0
0
37.718,96

2.294.132,
00
41.538,54

2.647.078.3
1
47.262,50

2.604.136.5
3
45.876,55

2.980.533.8
7
51.831,77

3.166.266.43

3.540.518.94

54.377,98

59.633,81

1.542.68,10

1.668.794,0
0

1.941.584,
00

2.239.763,5
1

2.177.686,7
3

2.542.695,6
3

2.662.242,06

2.994.543,38

7.301,00
728.749,00

7.475,00
705.493,00

10.672,00
740.980,00

11.236,05
763.768,35

12.071,56
622.160,24

14.542,87
816.569,37

14.111,99
833.624,37

12.503,15
996.985,00

663.564,00

797.818,00

1.000.144,
00

1.268.849,2
8

1.328.580,3
4

1.491.481,2
2

1.579.277,98

1.737.864,67

143.067,00

158.008,00

189.788,00

195.909,83

214.874,59

220.102,17

235.227,73

247.190,56

286.197,00

316.242,00

352.548,00

407.314,79

426.449,80

437.838,24

504.024,37

545.975,56

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
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Gráfico 30 – Ranking Estadual – PIB Municípios Paulistas - 2018

Fonte: SEADE/IBGE
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Figura 26 - Produto Interno Bruto e Per Capita no Município de Nova Odessa

Fonte: IBGE/SEADE

Figura 27 - Distribuição do PIB Municipal: Agropecuária, Impostos Líquidos de Subsídios, Indústria e Serviços

Fonte: IBGE/SEADE
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Figura 28 - Distribuição de Valor Adicionado por Setor

Fonte: IBGE/SEADE

Em termos de geração setorial – Valor Adicionado – VA30, o que se verifica é que o
município de Nova Odessa se aproxima igualmente do comportamento do Estado do que da RMC.
No Estado de São Paulo, na RMC e no município de Nova Odessa as maiores contribuições ao
produto total vieram dos setores de serviços e da indústria.
Mesmo que o argumento sobre a tendência inevitável de constituição de uma cidade de
serviços esteja em processo de consolidação e venha no futuro prevalecer, os dados revelam,
entretanto, que, no presente, o setor da indústria ainda cumpre papel relevante para o desempenho
municipal. Este fator estende-se aos níveis regionais e metropolitanos, movimento este decisivo
para um processo de terceirização sem a geração de um desemprego ainda mais significativo.
Requer-se, portanto, uma visão sobre o desenvolvimento da cidade menos arraigada a certas
interpretações internacionais e mais vinculada às características e funções da estrutura de atividade
da cidade dentro do tecido produtivo paulista e brasileiro.
3.9. Empregabilidade e Categorias de Atividades Econômicas
A análise dos empregos formais é uma pequena amostra do conjunto de problemas que
envolvem a estrutura do emprego regional. O nível de informalidade tem crescido substancialmente
nos últimos dois anos, mas esta é uma característica ao mesmo tempo conjuntural e histórica. O fato
novo do período 2010-2020 foi o crescimento do emprego formal, principalmente nos últimos
biênios por conta da pandemia do COVID19. Porém é sempre importante chamar a atenção para o
tipo de emprego que pode ter crescido, isto é, o emprego fácil de perder. Ele esteve mais presente
nos setores de Serviços, Comércio Atacadista e Varejista e, por um tempo menor, na Construção.
Do ponto de vista estrutural, o emprego industrial e agrícola tem sido sensível ao ciclo de
expansão/recessão manifestado no período, sendo que, no caso da indústria, ainda sabemos pouco
sobre o real potencial de crescimento do emprego formal no setor e na região.

30

Valor adicionado: Valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a
contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de
produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.
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A Região Metropolitana de Campinas (RMC) ostenta diversificada produção industrial,
sobretudo em setores dinâmicos de alto valor científico e tecnológico, fator que tem resultado em
crescentes ganhos de competitividade nos mercados internos e externos. Em 2019, segundo
pesquisa do Instituto IPC Maps, a região exibia o segundo maior potencial de consumo do Estado
de São Paulo e o 12º do Brasil, estimado em R$ 34,5 bilhões. Com a crise sanitária causada pela
COVID19, a RMC retrocedeu no processo de recuperação pelo qual caminhava antes da pandemia.
Os efeitos foram sentidos em todos os setores, em especial nas atividades de alojamento e
alimentação, que tiveram suas operações suspensas ou limitadas devido às medidas de isolamento
social. O setor externo também somou prejuízos em razão da redução da demanda internacional.
Por consequência, muitos empregos foram perdidos. Empregados com nível superior apresentam
salários médios 2 vezes maiores; Empregados com idade acima de 40 anos, em média, recebem
salários 20% superior.
A despeito das oscilações conjunturais ocorridas na economia brasileira, o crescimento do
absoluto do emprego formal foi acompanhado pela ampliação de 18% dos salários médios pagos na
RMC. Os efeitos da pandemia do novo coronavírus no saldo de empregos formais da Região
Metropolitana de Campinas (RMC) já são comparados aos piores anos da crise econômica que
provocou milhares de demissões. Segundo o Observatório PUC-Campinas31, 32.620 vagas com
carteira assinada foram fechadas entre janeiro e maio nos 20 municípios da RMC - número superior
ao total de postos perdidos em todo ano de 2016, e que representa 80% do registrado em 2015,
período de pior resultado na série história do CAGED32 desde 2010. A crise provocada pela Covid19 e as restrições econômicas necessárias em virtude da quarentena ficam claras pelos setores mais
afetados. Enquanto a área de saúde, por necessidade, gerou 2.274 vagas no período, comércio (11.235), indústria geral (-6.074) e alojamento e alimentação (-6.675) foram os que mais fecharam
postos no período.
Gráfico 31 – Saldo de Empregos na RMC

31

O Observatório PUC-Campinas está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da PUCCampinas (PROEXT) e conta com a colaboração de professores extensionistas e demais docentes da Universidade que
buscam analisar e compreender indicadores da realidade regional.
32
CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
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Fonte: Observatório PUCC

Das 20 cidades que integram a RMC, apenas Artur Nogueira (SP) e Cosmópolis (SP)
operam no "azul" em relação ao saldo de empregos, com 5 e 147 vagas criadas entre janeiro e maio,
respectivamente. Campinas (SP), maior cidade da região, é quem acumula o maior número de vagas
fechadas: 14.499.

Fonte: IBGE/SEADE

Os dados demostram que as demissões têm atingido mais trabalhadores com ensino médio
(60%) e na faixa entre 30 e 39 anos (30%), seguido por profissionais na faixa etária dos 50 a 64
anos (23%).
Apesar dos números de total de vagas fechadas entre homens (50,5%) e mulheres (49,5%)
serem equivalentes, o estudo aponta que as trabalhadoras estão mais suscetíveis às demissões, uma
vez que ocupam menor fatia do mercado de trabalho (44%).
A Medida Provisória 93633, que permite a redução de jornada de trabalho e salário por até
três meses, por conta da crise causada pelo novo coronavírus, ajudou na retenção de muitas vagas
de trabalho no setor, mas isso causou um outro efeito: a perda de massa salarial.
A maior parte do ajuste afetou trabalhadores mais sujeitos a rotatividade, mais fáceis de
serem substituídos, principalmente no comércio e área de alimentação, até porque há um grupo
protegido pela MP 936, que permitiu a redução ou até suspensão da jornada de trabalho, o que de
fato representa uma quantidade de emprego preservada, mas com redução da massa de salário.

33

Medida Provisória 936 com as regras, que entrou em vigor em abril, foi sancionada e transformada em lei em julho, sendo convertida na Lei 14.020/2020.
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Em torno de 50% dos trabalhadores atingidos pelos efeitos da MP dos salários tiveram a
suspensão do contrato de trabalho, o que significa que recebem, no máximo, o teto do segurodesemprego, que é de R$ 1.813,03.

4.3. Empregabilidade e Categorias de Atividades Econômicas no Município de Nova Odessa
Como nos últimos anos o emprego se tornou uma das variáveis fundamentais para grande
parte da população brasileira, e, torna-se imprescindível que se verifique seu comportamento no
Município de Nova Odessa.
Em nível municipal tal variável só é pesquisada nos períodos censitários, não se produzindo
dados para uma análise mais aprofundada deste tópico.
Gráfico 32: Evolução do Rendimento Médio do Emprego na Indústria do Município de Nova
Odessa

Fonte: IBGE/SEADE

Gráfico 33: Distribuição do Emprego Formal no Município de Nova Odessa, segundo
tamanho da unidade local

Fonte: IBGE/SEADE
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Gráfico 34: Rendimento Médio, em valores correntes de 2019, dos Trabalhadores do
Município Segundo Grau de Escolaridade

Fonte: IBGE/SEADE

Tabela 32: Comparação do Número de Empregados e Rendimentos do Estado de São Paulo
com o Município de Nova Odessa - 2019

ESTADO DE SÃO PAULO
NOVA ODESSA

NO DE EMPREGOS

RENDIMENTO MÉDIO

13.657.131

R$3.511,00

19.490

R$ 3.110,00

Fonte: IBGE/SEADE

3.10. Emprego e Renda
Em 2019, o salário médio mensal era de 3.0 salários-mínimos. A proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 35.3%. Na comparação com os outros municípios do
estado, ocupava as posições 51 de 645 e 68 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades
do país todo, ficava na posição 154 de 5.570 e 279 de 5.570, respectivamente. Considerando
domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 30% da
população nessas condições, o que o colocava na posição 407 de 645 dentre as cidades do estado e
na posição 4.669 de 5.570 dentre as cidades do Brasil.
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Tabela 33 - Divisão do emprego formal em Nova Odessa por divisão do CNAE (Classificação
Nacional de Atividades Econômicas)
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Fonte: SEADE/IBGE

Gráfico 35 - Evolução do Rendimento Médio do Trabalhador

Fonte: SEADE/IBGE
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Gráfico 36 – Evolução do Emprego Formal na Indústria do Município

Fonte: IBGE/SEADE

Índices e Desempenho Municipal
3.11. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso, a longo
prazo, em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo
da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto
Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento
das cidades. Abaixo a descrição do IDH. O IDH Municipal (IDHM) além de medir a qualidade de
vida de praticamente todos os países do globo, o IDH também inspirou a criação de rankings locais.
No Brasil, temos o IDH Municipal (IDHM), que leva em conta os mesmos três indicadores do IDH
para comparar a qualidade de vida dos mais de 5 mil municípios brasileiros.
O Município de Nova Odessa detém um IDHM alto, de acordo com os dados abaixo. Porém
há que se trabalhar para o incremento do referido índice, oportunizando novos projetos em
qualidade de vida e desenvolvimento econômico para a população.
Tabela 34 - Índice de Desenvolvimento Humano e suas variáveis
Territorialidades

IDHM
2000

IDHM
2010

IDHM
2020

IDHM Renda
2000

IDHM
Renda 2010

IDHM
Renda 2020

Brasil

0,612

0,727

0,759

0,692

0,739

0,747

Nova Odessa (SP)

0,705

0,791

0,826

0,712

0,755

0,81

IDHM
Renda
2000

IDHM
Renda 2010

IDHM
Renda
2020

Renda per
capita 2000

Renda per
capita 2010

Renda per
capita 2020

Brasil

0,692

0,739

0,574

592,46

793,87

33.980,00

Nova Odessa (SP)

0,712

0,755

0,746

671,86

878,14

59.633,81

Fonte: cidades.ibge.gov.br
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Gráfico 37 – Evolução do IDHM do Município de Nova Odessa

Fonte: SEADE/IBGE-2010
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Tabela 35 - Comparativo IDHM Brasil x Nova Odessa
Subíndice de
frequência
IDHM
IDHM
IDHM
escolar Territorialidades Educação Educação Educação
IDHM
2000
2010
2020
Educação
2000

Brasil
Nova Odessa
(SP)

Subíndice de
frequência
escolar IDHM
Educação
2010

Subíndice de
frequência
Subíndice de
Subíndice de
Subíndice de
escolar escolaridade - escolaridade - escolaridade IDHM
IDHM
IDHM
IDHM
Educação
Educação 2000 Educação 2010 Educação 2020
2020

0,456

0,637

0,765

0,488

0,686

0,797

0,398

0,549

0,646

0,596

0,762

0,901

0,669

0,830

0,90

0,474

0,762

0,898

Esperança de vida ao Esperança de vida ao IDHM Longevidade
IDHM
nascer 2010
nascer 2020
2000
Longevidade 2010

IDHM
Longevidade
2020

Territorialidades

Esperança de vida ao
nascer 2000

Brasil

68,61

73,94

75,99

0,727

0,816

0,85

Nova Odessa (SP)

74,56

76,68

82,3

0,826

0,861

0,831

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020

Gráfico 38 - Evolução do IDHM PER CAPTA

Fontes: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Pnud Brasil, Ipea e FJP, 2020
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Figura 29 - Representação ilustrada do IDHM

Fonte: PNUD Brasil
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3.12. IPRS – Índice Paulista de Responsabilidade Social
Criado sob demanda da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, no
âmbito do Fórum São Paulo Século XXI, esse indicador foi pensado para servir como parâmetro de
mensuração do grau de desenvolvimento humano dos municípios paulistas, facilitando a orientação
das políticas municipais. Baseado nos mesmos critérios de desenvolvimento considerados pelo
Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, IPRS reflete o esforço dos municípios nas dimensões
riqueza, escolaridade e longevidade, incluindo indicadores que caracterizam mudanças em um
prazo mais curto. Assim, o IPRS é composto de quatro medidas: três indicadores sintéticos
setoriais, que mensuram as condições do município em termos de riqueza, escolaridade e
longevidade – permitindo o ordenamento dos 645 municípios do Estado segundo cada uma dessas
dimensões; e uma tipologia constituída de cinco grupos, denominada grupos do IPRS, que resume a
situação dos municípios segundo os três eixos considerados, sem ordená-los.
A edição 2020 do IPRS passa a utilizar os dados do Produto Interno Bruto – PIB,
substituindo o Valor Adicionado, o que melhora a cobertura da estimação das atividades
desenvolvidas em cada município.
Os dados de remuneração dos empregados formais foram agregados aos dos benefícios
previdenciários recebidos pelos aposentados e pensionistas de cada município, melhorando a
estimação dos recursos disponíveis para consumo por parte da população. Na dimensão
escolaridade, o atendimento das crianças de quatro e cinco anos na pré-escola, já mais disseminado,
foi substituído pelo atendimento das crianças de zero a três anos em creches. A Figura 30 apresenta
os indicadores utilizados na composição do IPRS, em cada dimensão.
Figura 30 - Composição do IPRS: 12 indicadores organizados em 3 dimensões
Fonte: Fundação Seade
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Figura 31 - Formação dos grupos do IPRS

Fonte: Fundação Seade

Comparando a situação dos municípios em 2014 e 2019, foram observadas as seguintes
mudanças:
 Redução do número de municípios vulneráveis – com baixa riqueza, baixa longevidade e
baixa escolaridade –, que passaram de 77 para 61, e decréscimo da população residente, diminuindo
de 5,5% (2,35 milhões de pessoas) para 4,6% (2,02 milhões de pessoas);
 Aumento do número de municípios dinâmicos (de 104 para 112), que geram riqueza e
alcançam indicadores médios ou altos nas dimensões escolaridade e longevidade e ampliação da
população alcançada, passando de 32,1% (13,7 milhões de pessoas) para 34,0% (15 milhões de
pessoas);
 Crescimento do número de munícipios desiguais, que geram riqueza e apresentam
indicadores baixos em pelo menos uma das dimensões de escolaridade e longevidade. Esse grupo
passou de 71 para 75 municípios, mas a população envolvida diminuiu de 45,3% (19,33 milhões de
pessoas) para 43,6% (19,18 milhões de pessoas);
 Relativa estabilidade do grupo de municípios em transição - com indicadores de riqueza
baixa e indicadores de escolaridade e longevidade em polaridades opostas, isto é, baixa escolaridade
e alta ou média longevidade ou o contrário. Esse grupo oscilou de 181 para 179 municípios, mas a
população envolvida aumentou de 7,4% (3,16 milhões de pessoas) para 8,0% da população (3,52
milhões de pessoas).
3.12.1. Grupos do IPRS no território
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Em 2019, a heterogeneidade econômica e social existente entre os 645 municípios do Estado
de São Paulo, identificada pelos grupos do IPRS, configurava o seguinte padrão espacial:
DINÂMICOS - municípios (112) localizados no entorno regional de Campinas, entre os
quais se encontra o município de Nova Odessa e dispersos no território do Estado em municípiossede das regiões administrativas;
Mapa 26 - Municípios Paulistas, segundo Grupos do IPRS - 2019

Fonte: Fundação Seade

3.12.2. Dimensões do IPRS
Para o período 2016 a 2019, destacam-se:
 RIQUEZA MUNICIPAL – observa-se estabilidade desse indicador no Estado (44). Entre
os municípios 39,5% não sofreram variação no escore, 3,9% registraram redução e cerca de 45%
tiveram aumento. Destaque para o crescimento acima de 10% desse indicador nos municípios de
Planalto (16,7%), Arealva (13,3%), São Luís do Paraitinga (12,5%), Alto Alegre (12,5%) e
Indiaporã (11,5%);
 LONGEVIDADE – mostra tendência idêntica e conserva seu escore estadual em 72 pontos.
Pouco mais de um terço (38%) dos municípios apresentaram declínio desse indicador,
aproximadamente 12% registraram estabilidade e 50% ampliaram seu valor;
 ESCOLARIDADE – destaca-se o aumento de 2 pontos ao escore dessa dimensão, entre
2016 e 2019, elevando-se para 53 pontos. Cerca de 80% dos municípios alcançaram variações
positivas em seu escore, 5% apresentaram estabilidade e 15,3% reduziram este valor.
3.13. IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social
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O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) permite identificar, nos municípios do
Estado de São Paulo, particularmente naqueles de maior porte, áreas em que predominam famílias
expostas a diferentes níveis de vulnerabilidade social.
O IPVS baseia-se em dois pressupostos: que as múltiplas dimensões da pobreza devem ser
consideradas em um estudo sobre vulnerabilidade social; e que a segregação espacial é um
fenômeno presente nos centros urbanos paulistas, contribuindo decisivamente para a permanência
dos padrões de desigualdade social que os caracterizam.
Assim, buscou-se a criação de uma tipologia de situações de vulnerabilidade, agregando-se,
aos indicadores de renda, outros referentes à escolaridade e ao ciclo de vida familiar.
Nos municípios mais bem posicionados nos grupos do IPRS, sobretudo os de maior porte – como
São Paulo e Campinas –, há parcelas de seus territórios que abrigam expressivos segmentos
populacionais expostos a diferentes condições de vulnerabilidade social.
Assim, a desigualdade das condições de vida, aliada aos grandes contingentes populacionais
residentes nos principais centros urbanos, traz importantes desafios às políticas públicas estaduais e
municipais, especialmente no campo do combate à pobreza, nem sempre revelados em indicadores
agregados em âmbito municipal, como é o caso do IPRS, resultado de um padrão de crescimento
das cidades que, ao longo dos anos, não têm sido capazes de incorporar parcelas significativas de
suas populações aos benefícios do desenvolvimento.
Estudos recentes sobre condições de vida e pobreza têm destacado a necessidade de se levar
em conta os recursos acumulados (ou sua ausência) por indivíduos, famílias e comunidades em
simultâneo às oportunidades acessíveis para empregá-los.
É no confronto dessas duas dimensões que podem ser identificadas as diferentes situações de
vulnerabilidade social a que eles estão submetidos (Katzman, 199934).
Assim, partindo da compreensão de que a vulnerabilidade social decorre de fenômenos diversos,
com causas e consequências distintas, obtém-se uma visão mais abrangente das condições de vida e
dos riscos sociais que atingem os vários segmentos populacionais, bem como das possibilidades de
sua superação ou minimização.
Nessa perspectiva, é no confronto entre as características individuais e familiares – ciclo de
vida, tipo de arranjo familiar, escolaridade, renda corrente, formas de inserção no mercado de
trabalho e condições de saúde – e suas possibilidades de desfrute dos bens e serviços ofertados pelo
Estado, sociedade e mercado que se definem suas efetivas condições de vida e possibilidades de
mobilidade social.
Como afirmaram Nussbaun e Sen (1998)35, ―necessitamos saber não só do dinheiro que (as
pessoas) possuem ou de que carecem, mas também se são capazes de conduzir suas vidas‖.
Ou seja, para se abordar o tema da qualidade de vida, faz-se necessário incorporar à análise os
outros elementos que permitem a um indivíduo viver com dignidade e segurança.

34

KATZMAN, R. Vulnerabilidad, activos y exclusión social en Argentina y Uruguay. Santiago de Chile, OIT- Ford.
1999.
35
Nussbaum, Martha. Fragility of goodness: luck and ethics in tragedy and philosophy. Cambridge, Cambridge
University Press, 1986.Sen, Amartya. On economic inequality. Oxford, Clarendon, 1973
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Figura 32 - Composição do IPVS

Fonte: Fundação Seade

3.14. Vulnerabilidade Social no Município de Nova Odessa
O Município de Nova Odessa, que integra a Região Administrativa de Campinas, possuía,
em 2010, 48.815 hab. e em 2021 projeta-se cerca de 63.000 hab.
A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que a renda domiciliar média era
de R$ 2.410 em 2010, sendo que em 7,9% dos domicílios não ultrapassava meio salário-mínimo per
capita.
Em 2020 a renda média sobe somente para R$ 3.110,00 o que é um aumento bem baixo,
menos de 30%, em função de se ter passado 10 anos. Em relação aos indicadores demográficos, a
idade média dos chefes de domicílios é de 46 anos e aqueles com menos de 30 anos representam
13,6% do total.
Dentre as mulheres responsáveis pelo domicilio 14,4% têm até 30 anos, e a parcela de
crianças com menos de seis anos equivalia a 7,5% do total da população.

3.13.1. Os grupos de vulnerabilidade social
Os sete grupos do IPVS resumem as situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a
população se encontra exposta no Gráfico 39, a partir de um gradiente das condições
socioeconômicas e do perfil demográfico na Tabela 36. As características desses grupos, no
município de Nova Odessa, são apresentadas a seguir.
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Gráfico 39 - Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social – IPVS Estado de São Paulo e Município de Nova Odessa

Fonte: IBGE. Censo Demográfico; Fundação Seade.

Nota: Todos os setores censitários do município de São Paulo foram considerados urbanos.

O Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 630 pessoas (1,3% do total). No espaço ocupado
por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios é de R$ 3.110,00 e em
8,0% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com menos
de 30 anos representam 23,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 27,6% têm até 30 anos, e a
parcela de crianças com menos de seis anos equivalia a 9,4% do total da população desse grupo.
O Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 31.676 pessoas (64,9% do total). No espaço
ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$
3.110,00 e em 6,7% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com relação
aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios é de 48 anos e
aqueles com menos de 30 anos representam 10,7%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 9,7%
têm até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivale a 7,0% do total da
população desse grupo.
O Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 11.987 pessoas (24,6% do total). No espaço ocupado
por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios é de R$ 2.200,00 e em
8,7% deles a renda não ultrapassa meio salário-mínimo per capita. Com relação aos indicadores
demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios é de 41 anos e aqueles com menos
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de 30 anos representam 22,3%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 24,1% têm até 30 anos, e a
parcela de crianças com menos de seis anos equivale a 9,1% do total da população desse grupo.
O Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 4.522 pessoas (9,3% do total). No
espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios é de
R$ 1.897,00 e em 14,4% deles a renda não ultrapassava meio salário-mínimo per capita. Com
relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios é de 48 anos
e aqueles com menos de 30 anos representam 10,2%. Dentre as mulheres chefes de domicílios 7,1%
têm até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos equivale a 6,3% do total da
população desse grupo.
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Tabela 36 - Indicadores que compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS Nova Odessa
INDICADORES

TOTAL

1. Baixíssima

ÏNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL
6 – Muito alta
2. Muito
4 – Média
5- alta
3 - Baixa
(aglomerado
Baixa
(urbano)
(urbano)
subnormal)

7 – Alta
(rurais)

População (no hab.)
População (%)
Domicílios particulares

61.716
100
19.081

783
1,26
242

40.047
64,8
12.382

15.154
24,5
4.685

5732
9,4
1.682

-

-

Domicílios particulares permanentes

19.061

251

12.463

4.663

1.682

-

-

3,2

3,1

3,2

3,2

3,4

-

-

3.046

2.770

3.239

2.781

2.398

-

-

Renda domiciliar per capita

946

906

1.011

857

705

-

-

Domicílios com renda per capita até um
quarto do salário-mínimo (%)

1,5

1,8

1,2

1,3

3,5

-

-

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

9,9

10,1

8,4

10,9

18,2

-

-

1.054

935

1.242

790

796

-

-

18,2

34,8

12,2

30,3

8,9

-

-

17,1

29,3

13,5

28,1

12,8

-

-

96,0

100,0

96,5

96,0

01,2

-

-

46

41

48

41

48

-

-

-

9,4

11,8

8,8

11,5

7,9

-

-

-

Número médio de pessoas por domicílio
Renda domiciliar nominal média

Renda média das mulheres responsáveis
pelo domicílio
Mulheres responsáveis com menos de 30
anos (%)
Responsáveis com menos de 30 anos (%)
Responsáveis pelo domicílio alfabetizados
(%)
Idade média do responsável pelo domicílio
(em anos)
Crianças com menos de 6 anos no total de
residentes (%)

-

Fonte: SoloUrbe – esta tabela foi elaborada fazendo-se projeções baseadas nos dados do IBGE. Censo Demográfico (2010) ; Fundação Seade.

Nota: Foram excluídos os setores censitários com menos de 50 domicílios particulares permanentes.
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Mapa 27 – Vulnerabilidade Social no Município de Nova Odessa (Em Anexo no Volume Mapas)

3.15. Coeficiente de Gini
O Índice de Gini consiste na mensuração da concentração de uma determinada distribuição.
Quando aplicado à renda domiciliar per capita dos habitantes, obtêm-se informações sobre a
desigualdade distributiva. Por vezes chamado índice de Gini ou razão de Gini, é uma medida de
desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini em 1912.
O Coeficiente de Gini consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa
igualdade (no caso do rendimento, por exemplo, toda a população recebe o mesmo salário) e 1
corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa recebe todo o rendimento e as demais nada
recebem). O índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao coeficiente
multiplicado por 100). O Gráfico a seguir, mostra o coeficiente de Gini do Brasil e das grandes
Regiões do país entre 2012 e 2019. Dele, infere-se que a partir de 2012 (0,540), primeiro ano da
série, houve uma queda da desigualdade do rendimento domiciliar per capita no Brasil que dura até
o ano de 2015 (0,524), menor índice da série. A partir de 2015, a desigualdade no país passa a
aumentar, tendência esta que se mantém até 2018. Em 2019, o coeficiente de Gini do rendimento
domiciliar per capita do Brasil foi de 0,543, recuando em relação a 2018 (0,545), mas representando
um aumento em relação a 2012 e a 2015. Ou seja, houve uma melhora tímida no índice – que pode
ser explicada pelo componente cíclico da economia, que apresentou pequeno aquecimento após
grave recessão –, mas que ainda é um regresso em relação a anos relativamente recentes. Já no nível
das Grandes Regiões brasileiras, em todos os anos a Região Sul é aquela com menor desigualdade
de rendimentos (0,467 em 2019), em contraste com a Região Nordeste, cujo Gini foi de 0,559 em
2019. Esta última foi a Região que apresentou maior crescimento percentual do indicador entre
2012 e 2019 (2,4%) e a única a apresentar crescimento percentual em relação ao ano anterior
(2,5%).
Gráfico 40 - Coeficiente de Gini, segundo as Grandes
Regiões do País 2012-2019

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2019
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Nova
Odessa

Tabela 37 - Índice de Gini – Município de Nova Odessa
1991
2000
2010
2020
0,411
0,457
0,4236
0,55
Fonte: IBGE. Censo DemoGráfico; Fundação Seade.

Podemos verificar que a pontuação para o Município tem se comportando de modo
crescente o que indica que a desigualdade social está cada vez maior. Dessa maneira o Município
deve desenvolver programas de empregabilidade e geração de renda para que esse importante índice
recue.

3.16. IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal
O IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – é um estudo do Sistema
FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil
municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego & Renda, Educação e Saúde.
Criado em 2008, ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais,
disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.
Sua metodologia possibilita determinar, com precisão, se a melhora relativa ocorrida em
determinado município decorre da adoção de políticas específicas ou se o resultado obtido é apenas
reflexo da queda dos demais municípios. Desde 2014, a metodologia do IFDM foi aprimorada para
captar os novos desafios do desenvolvimento brasileiro para esta nova década.
O principal incremento foi situar o Brasil no mundo. A nova metodologia buscou padrões de
desenvolvimento encontrados em países mais avançados, utilizando-os como referência para os
indicadores municipais.
Outro ponto importante foi a atualização de metas e parâmetros nacionais. Neste caso, o ano
de referência deixou de ser 2000 e passou a ser 2010.
De leitura simples, o índice varia de 0 (mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível
de cada localidade em quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a
0,8) e alto (0,8 a 1) desenvolvimento.
Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento da localidade.
O Município de Nova Odessa, em 2016, estava classificado na Tabela FIRJAN: IFDM em
0.8628, o que demonstra que um índice de desenvolvimento moderado com relação à emprego e
renda.
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Gráfico 41- IFDM em áreas de desenvolvimento: Emprego e Renda
Nova Odessa (2016-2020)

IFDM – Índice

Fonte:
Firjan de

Desenvolvimento
Municipal

Tabela 38 Posição do
Município de Nova Odessa no ranking do IFDM
Emprego & Renda

Fonte: IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
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Tabela 39 - Posição do Município de Nova Odessa no Ranking do IFDM – Consolidado

Fonte: IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal

Gráfico 42 – Distribuição dos Municípios por Intervalo de Desenvolvimento

Fonte: IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
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Gráfico 43 – Distribuição dos Níveis de Desenvolvimento por região

Fonte: IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal

Gráfico 44 – Situação Relativa do Município de Nova Odessa

Fonte: IFDM – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal
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4. PERFIL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
MUNICIPAL
Partindo de um contexto regional e metropolitano já examinado, podemos então delinear o
perfil econômico de Nova Odessa, através de análise do Perfil Municipal, as Finanças Públicas
Municipais e os Planos e Programas de Governo.
4.1. Perfil Econômico de Nova Odessa
O Perfil Econômico do Município de Nova Odessa é aqui analisado tendo em vista o sistema
produtivo local, os processos industriais, comerciais e de prestação de serviço bem como a
agropecuária do município.
4.2. Sistema Produtivo Local
Podemos ter uma ideia inicial de como se compõe o sistema produtivo do Município,
analisando dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mais particularmente com as informações
prestadas anualmente pelas empresas produtivas formais, através da Relação Anual de Informações
Sociais-RAIS. Cabe reforçar que se analisará dados relativos apenas daquelas empresas legalmente
constituídas e que são obrigadas a prestar informações anuais ao governo. As Tabelas 39
apresentam a distribuição, por grupos de atividades, dos estabelecimentos produtivos do município.
Como se observa, o número total de estabelecimentos na evolução dos anos foi decrescente,
principalmente nos últimos 05 anos, em função da crise econômica de 2015. Principalmente no
setor industrial que teve a maior quantidade de desligamentos.
Nos anos analisados, podemos comparar o período de 2019 a 2021, de acordo com a Tabela
40 a quantidade de indústrias ativas permaneceu a mesma, sendo que em 2019 a quantidade de
empresas fechadas foi maior que no ano de 2021, até a presente data. Em contraponto podemos
notar que o maior crescimento se deu, pontualmente nos setores do comércio e de serviços, em
especial no comércio varejista e de alimentos (restaurantes, mercados), seguido pelo transporte de
cargas, reforçando a qualificação de serviços do Município. Os serviços que mais se destacaram
seguiram a tendência das atividades comerciais, ou seja, salões de beleza, geralmente enquadrados
no Simples Nacional em forma de empresário individual, alimentação e transporte rodoviário de
carga.
Este grupo de atividades que compõem o setor comércio e serviços, e que, como já
mencionado, se constitui em um dos mais importantes para a economia municipal, se manteve
crescente nos períodos analisados, com pequenos decréscimos, mas muito além dos setores de
indústria e agricultura. As empresas industriais tiveram um crescimento muito tímido, o que nos
demonstra a necessidade de melhoria nas políticas urbanas do desenvolvimento econômico.
O que notamos, no geral, é que se pode verificar a pouca flutuação, mantendo-se sempre em
relativo equilíbrio o comportamento das instalações das empresas. Nota-se que a necessidade de
incremento em relação à instalação e ampliação do parque industrial deve ser notada como uma das
principais diretrizes a nortearem o uso do solo. No Gráfico 45 podemos conhecer a flutuação do
crescimento dos estabelecimentos no município por tipo de pessoa jurídica.
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Note-se que este estudo levou em consideração apenas as empresas cadastradas no CNAE
2.0 como exemplo de amostragem.
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Tabela 39 – Evolução do Emprego por Seção da classificação de atividades – CNAE 2.0
IBGE Setor - Indústria de transformação –
CNAE 2.0
01/12/2017
01/12/2019

IBGE Setor - Comércio - CNAE 2.0
01/12/2017

01/12/2019

Movimentação agregada

Total

Movimentação agregada

Total

1) Admissões

5.490

1) Admissões

2.329

2) Desligamentos

5.981

2) Desligamentos

2.280

Variável

Critério

Variável

Critério

Competência Declarada

maior ou igual a

Competência Declarada

maior ou igual a

Competência Declarada

menor ou igual a

Competência Declarada
Involução

menor ou igual a
49

Involução

491

IBGE Setor - Serviços - CNAE 2.0
01/12/2017

01/12/2019

Movimentação agregada

Total

1) Admissões

2.992

2) Desligamentos

2.643

Variável

Critério

Competência Declarada

maior ou igual a

Competência Declarada

menor ou igual a

Involução

349
Fonte: CAGED/MTPS
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Gráfico 45 - Evolução das Empresas por Seção da classificação de atividades – CNAE 2.0
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Fonte: CAGED/MTPS
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Tabela 40 - Estatísticas Emprego e Renda
Flutuação do Emprego Formal com ajustes – Janeiro a Setembro de 2020

181
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

Tabela 41 - Estatísticas Emprego e Renda
Tabela 41: Salários Médios de Admissão com Ajustes – Janeiro à Setembro de 2020
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Tabela 42 - Estatísticas Emprego – 2020

Fonte: CAGED/MTPS
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Tabela 43 - Estatísticas Emprego – 2021

Fonte: CAGED/MTPS
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Tabela 44 - Estatísticas Emprego APRENDIZ INDUSTRIAL – 2020/2021

Fonte: CAGED/MTPS
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Tabela 45 - Estatísticas Variação Relativa do Estoque – 2021
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Fonte: CAGED/MTPS

Tabela 46 - SALDOS – 2021

Fonte: CAGED/MTPS
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Tabela 47 - EMPREGABILIDADE – 2021

Fonte: CAGED/MTPS
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Tabela 48 - Visão Geral – Mapa das Empresas – 2019

Fonte: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
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Tabela 49 - Evolução de Empresas por atividade econômica – 2019

Fonte: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
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Tabela 50 - Visão Geral – Mapa das Empresas – 2021

Fonte: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
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Tabela 51 - Evolução de Empresas por atividade econômica – 2021

Fonte: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
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Gráfico 46 - Visão Geral – Mapa das Empresas – 2019 - 2021

Fonte: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)

193
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

4.3. Setor Industrial

Conforme apontado por estudo realizado pelo NESUR (Núcleo de Economia Social, Urbana
e Regional - UNICAMP)36, ―a industrialização e a urbanização da RMC se deram de forma distinta
das principais metrópoles nacionais. As intensas transformações geradas pela interiorização da
indústria nos anos 70 não se restringiram a Campinas, consolidando em seu entorno uma
aglomeração urbana, onde além do polo regional também conferiu a outros municípios próximos
uma base econômica importante e dinâmica, tanto industrial quanto agrícola, configurando uma
estrutura diferenciada daquela das demais regiões metropolitanas brasileiras, geralmente
caracterizadas pela presença de um Município-Sede, dotado de estrutura produtiva sólida, cercado
de vários municípios-dormitório.‖
O Mapa 26 ilustra os principais eixos viários da RMC. Nova Odessa situa-se em região
privilegiada dentro da RMC, junto a entroncamentos rodo-aéreo-ferroviários.
Dentre as Rodovias no entorno do Município destacamos a SP 330 (Via Anhanguera), a
Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Dom Pedro I, SP 101, SP 304 (Luiz de Queiroz), Rodovia
Santos Dumont (Campinas – Sorocaba), além de malha ferroviária de carga (RUMO LOGÍSTICA).
Situa-se cerca de 22 km de distância do Terminal de Cargas e do Terminal Alfandegário, integrado
ao Terminal Intermodal de Cargas de Sumaré. Tal perfil propicia o rápido escoamento da produção,
incentivando a instalação de empresas no município, muitas vezes próximas destes eixos.
Atualmente, algumas das principais indústrias localizadas no Município são: Nova Plast
Indústria e Comércio (química), Ambipar, Hanier Especialidades Químicas, Awaltech (automação
industrial), Roneber Indústria Metalúrgica, Tecelagem Jolitex, Ortofio Indústria Comércio
Serviços (têxtil), Profil Indústria e Comércio Fios Ltda (têxtil), Jetfio Indústria Têxtil, Neobrand
Indústria Têxtil Ltda, S/A Têxtil Nova Odessa, Indústria Têxtil Bodini Ltda, Fênix Fabril
Indústria Comércio, Sanito Indústria e Comércio de Embalagens (química), Dispan Industria
e Comercio Ltda (Metalurgia), Rocha Forti Industria e Comercio Ltda-Me (fabricação móveis),
Michibel Ind e Com de móveis, Vimibel Indústria Comércio Móveis, entre outras. Na Tabela
constante do ANEXO I, elencamos as empresas instaladas, atualmente no Município de Nova
Odessa.
Entretanto, percebe-se que apesar do desenvolvimento urbano atingido por Nova Odessa,
parte dos empregos existentes e da renda gerada tende a drenar-se para Americana, Sumaré,
Campinas e região, onde reside grande parte da mão-de-obra especializada e os escalões
administrativos e gerenciais das grandes empresas.
Atualmente existe legislação para incentivo industrial – a Lei Municipal n.º 875/84, a Lei
Municipal n.º 1.367/93 e a Lei Municipal n.º 1.947/03, porém, esta legislação está em revisão pela
atual Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para sua atualização.

36

NESUR – Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional
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Mapa 28 – Principais Eixos Viários da RMC

Fonte: NESRUR
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Figura 32 – Indústrias em Nova Odessa

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa - SEPLAN

4.4 Setor Serviços e Comércio
A expansão e diversificação da atividade comercial vêm ocorrendo paulatinamente, sendo
que houve a instalação de empreendimentos de porte ligados a grandes cadeias nacionais de
eletrodomésticos e supermercados: Grupo Pague Menos, Grupo Drogasil, Supermercados Paulistão,
Lojas Americanas, Rede Mcdonalds, Rede Subway, Grupo Óticas Diniz, Grupo Sodiê, Franquia ―A
casa do Bolo Nova Odessa‖, Magazine Luiza, Lojas Cem, Grupo Boticário, Cacau Show,
Supermercados Paraná e outros.
Atualmente a necessidade do incremento do setor comercial é muito importante, sendo uma
das prioridades para a geração de empregos. Melhorias viárias, novos empregos, mais opções de
entretenimento, compras e serviços são alguns dos exemplos onde o Município deve investir e
planejar.
Podemos verificar a quantificação e estratificação do comércio local verificando-se que
cerca de 86% dos estabelecimentos comerciais são na modalidade comércio varejista. Na Tabela 52
abaixo podemos verificar a diferença entre comércio varejista e atacadista em relação à quantidade
de estabelecimentos.
Tabela 52 – Cadastro Comercial
TIPO

QUANTIDADE DE
ESTABELECIMENTOS

Comércio Atacadista

234

Comércio Varejista

1.431

Total

1.665

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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Mapa 29 - Localização Industrial, Prestação de Serviços e Comércio (Em Anexo no Volume
Mapas)
4.5. Agricultura e Agropecuária
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015 a
maior parte da população brasileira, 84,72%, vive em áreas urbanas. Já 15,28% dos
brasileiros vivem em áreas rurais.
A Grande Região com maior percentual de população urbana é o Sudeste, com 93,14% das
pessoas vivendo em áreas urbanas. A Região Nordeste é a que conta com o maior percentual de
habitantes vivendo em áreas rurais, 26,88%.
Nas décadas de 1970 e 1980 o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. A
mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram para as
cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, o deslocamento do campo para a cidade
continua, porém, em percentuais menores.
. .
O intenso processo de urbanização no Brasil gerou o fenômeno da metropolização
(ocupação urbana que ultrapassa os limites das cidades) e, consequentemente, o desenvolvimento de
grandes centros metropolitanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Goiânia,
Manaus, entre outros.
FIGURA 33 - Porcentagem de Residentes nas Zonas Urbanas
e Rurais no Brasil (2015)

Fonte: CNAE.IBGE.GOV.BR

A população rural de Nova Odessa apresentou queda nos últimos 20 anos, mas na última
década tem se mantido estável entre 1 e 2% como podemos verificar através dos índices da tabela a
seguir.

Tabela 53 – Evolução da População Rural em Nova Odessa
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ANO

POPULAÇAO RURAL

2000
2010
2020

959
834
946

% EM RELAÇÃO AO
TOTAL DE HABITANTES
2,33%
1,65%
1,74%

Fonte: populacao.seade.gov.br

As faixas etárias predominantes na área rural do município correspondem aos segmentos da
faixa etária de 45 a 65 anos e o grau de escolaridade mais encontrado dentro dessa clientela é
daqueles que cursaram o antigo primário (elementar) e o ensino médio ou 2º grau. Muito poucos
possuem graduação de ensino superior. Os produtores mais alocados são do sexo masculino em
peso muito maior do que as trabalhadoras femininas.
A grande maioria dos produtores se classifica como produtores individuais, muito poucas
cooperativas, consórcio ou condomínio e o que se valoriza é a produção familiar, uma vez que as
atividades são exercidas, em sua maioria, por indivíduos com laços de parentesco com o produtor.
A agricultura familiar apresenta-se como principal modalidade de atuação no setor agrícola da
cidade.
Tabela 54 – Percentual da Área Territorial com Plantação - 2017
TIPO DE PLANTAÇÃO

TOTAL EM
HECTARES

PERCENTUAL
TERRITORIAL

LAVOURA PERMANENTE

14 HA

0,0009%

LAVOURA TEMPORÁRIA

225 HA

3,04%

PASTAGENS NATURAIS

391 HA

5,02%

MATAS OU FLORESTAS

88 HA

1,19%

Fonte: cidades.ibge.gov.br
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Gráfico 47 – Produção Agropecuária – ano de 2017

Fonte:

municípios.seade.gov.br

Tabela 55 – Produção Pecuária – Ano DE 2017
TIPO
efetivo do rebanho
vaca ordenhada
número de estabelecimentos agropecuários
que produziram leite no ano
quantidade produzida no ano
leite de
vaca
valor da produção

BOVINOS

CAPRINOS
GALINÁCEOS
(Galinhas, Galos,
Frangas, Frangos e
Pintos)
PATOS, GANSOS,
MARRECOS,
PERDIZES E FAISÕES
PERUS
SUÍNOS

UNIDADES

número de estabelecimentos agropecuários
efetivo do rebanhos
número de estabelecimentos agropecuários
produziram ovos de galinha no ano
quantidade produzida no ano
valor da produção

535 cabeças
68 cabeças
08 estab.
03 estab.
57 (x 1000) litros
85,935 (x 1000)
R$
01 estab.
1 (x1000) cabeças
8 estab.
8 estab.
6 (x1000) dúzias
40,100 (x1000) R$

número de estabelecimentos agropecuários

02 estab.

número de estabelecimentos agropecuários
efetivo do rebanho
número de estabelecimentos agropecuários

01 estab.
272 cabeças
4 estab.

Fonte: IBGE – censo 2017

199
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

A atividade rural de Nova Odessa apoia-se na criação de bovinos, avicultura para corte e
ovos e, sobretudo na agricultura através do cultivo de cana-de-açúcar, mandioca e milho.
Gráfico 49 - Porcentagem do Rebanho no Município

Fonte: municípios.seade.gov.br

4.5.1. Políticas Federais Agrícolas
Um conjunto de ações voltadas para o planejamento, financiamento e o seguro da produção
constitui a base da Política Agrícola do Ministério da Agricultura.
Por meio de estudos na área de gestão de risco, linhas de créditos, subvenções econômicas e
levantamentos de dados, o apoio federativo acompanha todas as fases do ciclo produtivo. Essas
ações se dividem em três grandes linhas de atuação: gestão do risco rural, crédito e comercialização.
A gestão do risco rural realiza-se em duas frentes. Antes de iniciar o cultivo, o agricultor
conta com o Zoneamento Agrícola de Risco Climático.
Essa ferramenta tecnológica indica o melhor período para se plantar em cada município do
País, conforme a análise histórica do comportamento do clima. E, para se proteger dos prejuízos
causados por eventos climáticos adversos, o produtor pode contratar o Seguro Rural com parte do
prêmio subsidiado pelo ministério.
As políticas de mobilização de recursos viabilizam os ciclos do plantio. O homem do campo
tem acesso a linhas de crédito para custeio, investimento e comercialização.
Vários programas financiam diversas necessidades dos produtores, desde a compra de
insumos até a construção de armazéns. Através da Lei No 11.326/2004 ficou instituída as diretrizes
para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares
Rurais.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil é referência na
produção de agroenergia. Programas como os do etanol e do biodiesel atraem a atenção do mundo
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por ofertar alternativas econômica e ecologicamente viáveis à substituição dos combustíveis fósseis.
Menos poluente e mais barata, a geração de energia com o uso de produtos agrícolas representa a
segunda principal fonte de energia primária do País.
O consumo do álcool supera o da gasolina e o biodiesel já conta com participação relevante
na matriz de combustíveis no País em mistura obrigatória com a gasolina.
O Plano Nacional de Agroenergia (PNA) 2006-2011 estabelece as diretrizes para pesquisas
de quatro fontes: biodiesel, etanol, florestas energéticas cultivadas e o aproveitamento de resíduos
agrícolas e pecuários.
Já o Programa de Desenvolvimento da Agroenergia (PDA), contido no Plano Plurianual
(PPA), define os investimentos orçamentários em ações que objetivem a difusão de tecnologias e
apoio à organização produtiva.
A Prefeitura Municipal de Nova Odessa, através do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural e juntamente com a então existente Casa da Agricultura e Escritório de
Desenvolvimento Rural de Piracicaba elaborou o PLANO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, com horizonte de execução de 2010 a 2013.
Neste importante instrumento estão delineadas todas as diretrizes e políticas municipais para
a área em tela e as ações para sua execução.
Outra base da política federal de desenvolvimento agropecuário é o Plano Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PNDRSS), plano este desenvolvimento e de
responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
As ações do MDA encontram-se dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário (PNDRSS), elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf), resultado da quarta etapa da 2a Conferência
Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (2a CNDRSS), realizada ao longo de
2013.
Os programas oferecidos pelo MDA são bem amplos, oportunizando os municípios e os
agricultores e agropecuaristas a acessar uma gama enorme de possibilidades de desenvolvimento.
A análise geral deste setor revela que os seguintes aspectos econômicos interferentes na
atividade agropecuária do município são:
1. Escoamento facilitado da produção em razão da localização do município próxima ao CEASA,
CEAGESP, mercados e usinas sucroalcooleiras cujo acesso é bastante facilitado pelas rodovias
estaduais Anhanguera e Bandeirantes;
2. Falta de infraestrutura na pós-colheita de grãos (transporte, armazenagem e beneficiamento);
3. Falta de garantia em relação ao preço mínimo;
4. Condições edafoclimáticas37 favoráveis para diversas culturas
5. Mão de obra escassa;
6. Pressão imobiliária sobre áreas rurais;
37

São aspectos relacionados ao clima e ao solo, características edáficas do solo estão relacionadas com estrutura física e química do
solo, e climáticos relacionados ao clima. Edafoclimático tem a ver com a relação planta-solo-clima para plantio. Os fatores
edafoclimáticos são referidos como os mais importantes não só para o desenvolvimento das culturas, como também para a definição
de sistemas de produção.
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7. Crescimento urbano desordenado;
8. Comercialização frágil;
9. Atendimento deficiente em relação aos créditos rurais;
10. Falta de ética e concorrência desleal por parte dos hipermercados;
11. A pecuária é afetada pela valorização excessiva do imóvel rural na região e
12. Altos índices de furto de máquinas, equipamentos e animais na área rural.
Figura 34 – Colheita de Cana Motoriza

Fonte: Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA)
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Tabela 56 – Avalição das dificuldades das principais Cadeias Produtivas
CADEIA
PRODUTIVA

DIFICULDADES

CANA DEAÇÚCAR

Lei Federal 11.241/02 e Decreto
Federal no 47.700 determinando que a
queimada da palha da cana-de-açúcar
seja totalmente substituída em 30 anos.
Porém, as Secretarias Estaduais de
Agricultura e do Meio Ambiente
trabalham em conjunto para eliminar
em dez anos a queimada que antecede
o corte da cana.

SOJA

Falta de opções de mercado. Perda do
produto no transporte em veículos
inadequados.

MILHO

Falta de opções de mercado. Perda do
produto no transporte em veículos
inadequado do tipo baú aberto.

AVICULTURA
PARA OVOS

A comunicação via telefonia sem fio
com clientes e fornecedores. Quebra
de ovos no transporte

CAUSAS

Impactos ambientais e
problemas para a saúde
da população

Faltam secagem,
pesagem e
armazenagem. Falta de
veículos do tipo baú
fechado.
Faltam secagem,
pesagem e
armazenagem. Falta de
veículos do tipo baú
fechado.
Furto de cabos
telefônicos. Péssimas
condições das estradas
rurais e falta de
acostamento.
Sinalização precária das
estradas.

EFEITOS
Efeitos positivos: redução dos
impactos ambientais e a
contribuição para a melhoria
da saúde da população.
Efeitos negativos:
desemprego, risco de multa de
valores levados para os
produtores por incêndios
acidentais ou criminosos,
colheita mecanizada inviável
para as pequenas propriedades
em razão das linhas de plantio
provocando a compactação do
solo e redução do solo e
redução da vida útil das
soqueiras.

Redução da renda

Redução da renda

A comunicação via telefonia
sem fio dificulta a transmissão
de dados via internet ou fax.
Prejuízos. Acidentes.

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

4.5.2. Aspecto Sócio/Cultural
A análise geral do município revelou os seguintes aspectos sociais e culturais interferentes
na atividade agropecuária:
1. Falta de associativismo e cooperativismo;
2. Falta de segurança na área rural (furto de equipamentos, máquinas, animais etc.);
3. Vandalismo e
4. Falta de acessibilidade aos programas e projetos institucionais.
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4.5.3. Aspecto Ambiental
Os aspectos ambientais serão detalhados em caracterização ambiental, mas três devem ser
ressaltados:
1. Ocupação indiscriminada do solo, a inexistência de reserva legal, mata ciliar e áreas de
preservação permanente (APPs) nas faixas de proteção ao longo dos cursos d’água;
2. Péssimas condições das estradas vicinais causando assoreamento e erosão dos rios e córregos
3. Consumo excessivo de água para irrigação.
4.5.3.1 . Infraestrutura e Serviços Públicos de Apoio à Produção, Processamento e
Comercialização
O município não contém armazéns, nem entrepostos. Os produtos agrícolas são
transportados para o CEAGESP em Campinas e São Paulo, além dos entrepostos da rede de
mercados e hipermercados. Não existe Patrulha Agrícola no Município o que se torna um fator
agravante para a segurança das instalações dos produtores.
As propriedades rurais possuem energia elétrica e o abastecimento de água em algumas
delas é feito por poços rasos e semiartesianos.
Semanalmente, ocorrem as três feiras livres mais tradicionais da cidade, entre as 6h e 12h.
Às quartas-feiras, a feira é no Jardim São Jorge às sextas-feiras, no Jardim Alvorada e aos sábados,
no Centro. Nesses locais são comercializados os mais variados itens, desde frutas, legumes, peixes,
frangos, ovos, até calçados, roupas e flores.
Tabela 57 - Dias e locais das feiras livres
Dia da Semana

Local

Horário

Quartas-Feiras
Sextas-Feiras
Sábados

Rua Natal - Jardim São Jorge
Rua Jequitibás - Jardim Alvorada
Rua Anchieta no Centro

das 6 às12 horas
das 6 às 12 horas
das 6 às 12 horas

Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa
Como já mencionado anteriormente neste relatório, o município de Nova Odessa também conta com uma feira
noturna, que acontece todas as quintas-feiras, das 17h às 22h, na área externa da Rodoviária Municipal. Além de ser
mais uma opção de entretenimento e compras para as famílias novaodessenses e região, o espaço é uma oportunidade de
geração de renda para os cerca de 42 feirantes. A feira noturna conta com diversas bancas que expõem e comercializam
produtos de artesanato, além de uma grande variedade das mais diferentes vertentes culinárias.

204
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

Figura 35: Feira Noturna Gastronômica e de Artesanato de Nova Odessa

Fonte: Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbanos
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5. FINANÇAS MUNICIPAIS
5.1. Das Competências Municipais
Entende-se por competência a capacidade, o poder de atuar, fazer leis, promover políticas,
administrar recursos dentro do campo de ação que envolve todo o território de cada uma das esferas
de poder: município, estado e União. O conhecimento sobre as competências é de fundamental
importância para saber em que assuntos ou matérias podem ser propostas políticas, ações e
decisões.
O Estado brasileiro é composto de três esferas de poder, a União, os estados e os
municípios, cada um com sua competência própria, seu próprio campo de atuação e algumas
competências comuns. Estas três esferas possuem poderes diferentes, sendo que alguns são
específicos de cada uma, ou seja, exclusivos, outros são comuns às três esferas. Para tanto, estas
competências devem estar claramente definidas, evitando assim que uma esfera invada a
competência da outra, como no caso de reforma agrária em que só a União pode fazer, cabendo às
outras esferas colaborarem, realizar parcerias etc.
Portanto, não existe hierarquia entre as três esferas, uma não é superior à outra, todas são
autônomas, embora os seus espaços sejam diferentes e tenham abrangência diversa. A União
abrange todo o território do país, os estados por sua vez possuem territórios menores que estão
dentro da União, já os municípios têm territórios menores ainda, inseridos dentro dos estados, ou
seja, uma esfera está dentro da outra. As competências estão definidas na Constituição Federal nos
artigos 21 a 24, não podendo ser alterados a não ser com a reforma constitucional.
Já as Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais detalham as competências para as
respectivas esferas. Convém ressaltar que a Constituição de 1988 não detalha muito as
competências dos estados, cabendo a Constituição Estadual defini-las, não podendo, de forma
alguma, contradizer a Constituição Federal. A carta magna de 1988 ampliou as competências do
município, pois além daquelas definidas no Artigo 30, outras mais específicas, sobre a política
urbana, no Artigo 183.
5.1.1. Tipos de Competência
Competência exclusiva ou privativa - somente a esfera (União, estado e município) pode
exercê-la. Logo a competência exclusiva da União, só pode ser exercida pela União, se é exclusiva
do município, nem o estado nem a União podem exercê-la, servindo esta norma para todas as
demais competências privativas. Estas esferas são autônomas, ou seja, dentro das suas competências
fixadas na Constituição Federal, elas possuem liberdade de fazer o que for melhor de acordo com
sua realidade. Há casos, porém que mesmo exercendo sua competência, terá que obedecer a certas
regras ou diretrizes formuladas por outra esfera. Como exemplo, tem-se a criação de distritos, que
terá de obedecer a algumas regras definidas pela legislação estadual (o número de residências para
ser considerado distrito). No caso do município, são competências privativas aquelas que se referem
ao interesse local, detalhadas na Lei Orgânica Municipal: limpeza urbana, cemitérios, abatedouros,
licença para localização e funcionamento de estabelecimentos, captura de animais, estradas vicinais,
estacionamentos, organização de seus serviços.
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Em geral, poderíamos agrupar estas competências da seguinte forma:
Serviços públicos:
 limpeza urbana,
 Iluminação pública,
 transporte coletivo etc.;
Ordenamento e uso do solo:
 plano diretor,
 vias urbanas,
 localização de estacionamentos etc.;
Uso do espaço público:
 praças,
 jardins,
 espaço de propaganda e publicidade etc.;
Abastecimento alimentar:
 matadouros,
 feiras livres,
 mercados etc.;
Cultura e Lazer:
 esporte,
 festas,
 eventos;
Desenvolvimento local - apoio à geração de emprego e renda.
Para exercer estas competências, o município faz leis, autoriza funcionamentos, concede
licenças e realiza ações.
Competência Comum - É o poder que tanto uma esfera como a outra podem exercer.
Constituem áreas em que deve haver cooperação, trabalho conjunto. Por exemplo, a política
ambiental é de competência das três esferas que, geralmente atuam em conjunto para preservar
florestas, fauna etc.
Competência Concorrente - Há algumas matérias em que cabe a União estabelecer normas
gerais e, às outras esferas, cabe suplementar, adaptando estas regras às peculiaridades regionais ou
locais. Por exemplo, a legislação sobre o Orçamento é de competência da União, estados e
municípios.
Cabe à União estabelecer as normas gerais que, neste caso, estão na Lei 4320/64. Já os
estados e municípios devem elaborar e executar o procedimento orçamentário de acordo com as
normas gerais estabelecidas naquela Lei, mas quem decide o quanto vai gastar e em que vai gastar,
no caso, é o município.
5.1.2. Conteúdo das Competências dos Municípios
As competências privativas dos municípios estão definidas no Art.30 da Constituição
Federal, podendo ser agrupadas em Legislativa, Tributária, Financeira, Administrativa e Políticas
Públicas Municipais.
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5.1.3. Legislativa
Esta competência está prevista no Art.15 inciso I da Lei Orgânica Municipal de Nova
Odessa, sendo próprio o município legislar sobre assuntos de interesse local, além de suplementar a
legislação federal e estadual no que couber. Para podermos entender o que significa assuntos de
interesse local passaremos a dar alguns exemplos que estão presentes no dia a dia do município.
Quanto à competência suplementar da legislação federal e estadual, podemos definir como
as regras em que cabe a União ou estado legislar de forma geral, ou seja, com diretrizes gerais,
cabendo ao município suplementar à legislação, adaptando aos interesses e peculiaridades locais.
Como exemplo: a desapropriação de imóveis, licitação e contratos, seguridade social.
5.1.4. Tributária
A competência tributária não diz respeito apenas a elaborar e aprovar a legislação específica
- Código Tributário Municipal - ajustada às normas gerais do Código Tributário Nacional, mas
principalmente arrecadar os impostos, taxas e contribuições. Para uma melhor compreensão cabe
ressaltar quais são os impostos e taxas municipais:
 IPTU: Imposto Predial Territorial Urbano
 ISS: Imposto sobre Serviços
 ITBI: Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis
 Taxa de Serviços: cobrança de determinados serviços prestados ao contribuinte (taxa de
iluminação pública)
 Taxa pelo serviço de polícia: pagamento para licença de serviço
 Contribuição de Melhoria: pagamento em decorrência de melhorias urbanas em determinada
área, as quais valorizam os imóveis situados neste local
 Contribuição Social de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais
Convém ressaltar que a competência Tributária do Município envolve fixação de alíquotas,
dentro dos limites, isenções, incentivos, prazos etc. Não podendo criar impostos.
5.1.5. Financeira
Esta competência diz respeito à gestão de recursos públicos: patrimônio, rendas e tributos.
Mas a aplicação destes recursos exige sua previsão que é feita pelo Processo Orçamentário (PPA,
LDO, LO).
A receita pública envolve não só a cobrança dos tributos, como a receita oriunda da renda do
patrimônio público, dos preços públicos cobrados pela prestação de serviços por parte do poder
público municipal. A competência financeira está vinculada à competência tributária, mas vai além,
pois não se resume a gerir as receitas dos tributos e de outras fontes (patrimoniais, serviços,
aplicação financeira, convênios e empréstimos), como também as despesas de custeio e de
investimento.
Esta competência hoje está regulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal que exige uma
gestão fiscal rigorosa de forma a não ocorrer desequilíbrio entre receita e despesa e uma série de
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atos do Poder Público visando a maior transparência perante a sociedade (divulgação de relatórios,
acesso às contas, audiências públicas).

5.1.6. Administrativa
O município administra de forma autônoma os seus bens e serviços. Para isso é preciso
regulamentá-los. Muitas das atividades desenvolvidas na competência legislativa e financeira são
traduzidas em medidas concretas através desta competência; logo, as leis são executadas, atos são
praticados e as políticas públicas previstas no orçamento são realizadas. Importante ressaltar que
para fazer compras de equipamentos ou materiais é necessária uma licitação. Para admitir pessoal é
necessário, em geral, concurso público. Logo, são estes atos e normas que o regulam, que
compreendem a competência administrativa. A aquisição de bens, equipamentos, a concessão ou
autorização de serviços, a utilização do poder de polícia para fazer cumprir as leis faz parte da
competência administrativa.
5.1.7. Elaboração e Execução de Políticas Públicas e Serviços Municipais
Políticas públicas envolvem diretrizes, objetivos e orientações sobre a prestação dos
serviços.
Política de educação - Cabe ao município implementar a educação pré-escolar e ensino
fundamental, obedecendo a Lei de Diretrizes e Bases de Educação e com a cooperação técnica e
financeira da União e Estado através de recursos do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação.
Política de saúde - Hoje realizada em comum com o Estado e a União, através do SUS,
porém, com definições locais das prioridades de atendimento e do comando único das ações, a
exemplo dos postos de saúde, centros, hospitais quando municipalizados.
Política urbana - Competência concorrente com a União, que estabelece regras gerais, que
envolvem o plano diretor (para cidades com mais de 20 mil habitantes), desapropriação, IPTU
progressivo (Art.182 da CF), disciplina e uso do solo, zoneamento urbano, loteamento,
infraestrutura básica e construção de moradia e espaços de lazer e esporte.
Política de Saneamento básico - Engloba a atividade de limpeza urbana, abastecimento de
água, tratamento de lixo, esgotos e drenagens. Esta competência é concorrente aos municípios,
estado e União.
Política de renda e emprego - Diferente do que muitos pensam, essa competência é
fundamental para o município, devendo ela ser exercida em comum com a União e Estados. A
Constituição Federal fala em combater causas de pobreza e fatores de marginalização (Art.23, X),
logo é de fundamental importância uma política pública municipal que possibilite superar a situação
de desemprego generalizado e diferença de renda.
Política agrícola - Representa competência chave exercida pelo município em comum com
a União e Estados, visando fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento
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alimentar. Convém lembrar que o município não possui competência para realizar Reforma Agrária,
sendo esta exclusiva da União.
Política cultural - Compreende a proteção do patrimônio artístico-cultural local, conservar
a identidade e manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras. Esta é uma
competência comum ao Estado, à União e ao Município.
Política ambiental - Preservação, restauração e defesa do meio ambiente para as presentes e
futuras gerações, sendo uma competência comum ao Estado, à União e ao Município. A questão
ambiental corresponde a direito de todos, cabendo ao poder público manter e zelar pela qualidade
do meio ambiente.
5.2. Organização Fazendária e Legislação Orçamentária Municipal
O Sistema Tributário do Município é regido pela Constituição Federal, pelo Código
Tributário Nacional instituído pela Lei Complementar Federal no 5.172 de 25 de outubro de 1996,
pelas demais Leis Complementares Federais, instituidoras de normas gerais de direito tributário,
desde que, conforme prescreve o Parágrafo 5º do Artigo 34 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias, compatíveis com o novo Sistema Tributário Nacional, pelas
Resoluções do Senado Federal, pelas leis ordinárias federais, pela Constituição Estadual e pelas leis
complementares e ordinárias estaduais, nos limites das respectivas competências, pela Lei Orgânica
Municipal e pelo Código Tributário Municipal, que define os tributos, as obrigações principais e
acessórias das pessoas e entidades a ele sujeitas e regula o procedimento tributário.
No contexto da legislação orçamentária verifica-se que o Município de Nova Odessa possui
o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei de Orçamento Anual
(LOA), estando, portanto, a administração municipal na conformidade legal nesse quesito.
O Código Tributário Municipal encontra-se desatualizado e é composto por lei própria e por
legislação complementar dispersa, fato esse que dificulta a interpretação e a sua aplicação na
prática.
No que se referem aos instrumentos fazendários, unidades, atualização de valores, épocas de
cadastramento e contribuintes incluídos bem como demais informações pertinentes aos cadastros de
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e de ISS (Imposto sobre Serviços), assim como taxas
instituídas, a municipalidade atende os requisitos legais.
Porém o cadastro imobiliário está defasado há mais de 20 anos, sendo apenas atualizado o
valor venal, devendo o Município executar novo cadastramento de uso e ocupação do solo e
implementar instrumentos de modernização de sistemas como por exemplo o georreferenciamento,
sistemas de revisão de valores venais, sistemas de modernização da área de arrecadação e similares.
Os detalhes desse conjunto de informações podem ser vistos na Tabela a seguir:
Tabela 58 - Recursos Tributários para a gestão municipal de Nova Odessa
COMPONENTE
EXISTÊNCIA – DADO
CADASTRO DO IPTU
Cadastro imobiliário

sim
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Cadastro Imobiliário informatizado

não
DADOS DO CADASTRO

Unidades Prediais e Territoriais Cadastradas

24.850

Total de Unidades Prediais no Cadastro

5.406

Total de Unidades Territoriais no Cadastro

19.444

Ano da última atualização da Planta de Valores para o IPTU

2020

Ano da realização do último Recadastramento

2003

CADASTRO DE ISS
Cadastro de Prestadores de Serviços

sim

Ano do Último Recadastramento

2020
CONTRIBUINTES INSCRITOS

Número Total de Contribuintes

6.652

Número de Contribuintes – Indústrias

275

Número de Contribuintes – Indústrias Prest. Serviço

156

Número de Contribuintes – Comércio

1.509

Número de Contribuintes – Comércio Prest. Serviço

1.048

Número de Contribuintes –Prestadores de Serviços

3.447

Postos de Gasolina

24

Números de Contribuintes - Outros

193
Fonte: Prefeitura Municipal de Nova Odessa

5.3. Receitas Municipais
No Município de Nova Odessa aproximadamente 70,87% da arrecadação provém dos
recursos das transferências correntes, sendo que os repasses de ICMS e FPM representam 24,36% e
11,73% respectivamente, em contraponto com a arrecadação própria. Dessa maneira há que se
reforçar a implementação da arrecadação própria, principalmente em relação às taxas municipais e
impostos.
Desse modo, as receitas tributárias, que dependem unicamente de uma boa atuação da
municipalidade, oriundas de impostos ou de taxas entre as quais se encontra o Imposto Predial e
Territorial Urbano, não cresceram significantemente e em 2020 representaram apenas 24,36% das
receitas totais.
Os valores nominais das receitas e sua distribuição estão apresentados nas tabelas abaixo.
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Tabela 59 - Evolução da Receita

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

Tabela 60 - Evolução dos repasses do ICMS e IPVA para o município de Nova Odessa
2016
2017
2018
2019
2020
ICMS

46.096.473,65

49.188.359,30

52.666.838,37 58.973.295,25

58.332.687,29

IPVA

9.731.806,57

10.176.338,29

10.673.607,02 11.293.150,62

12.018.951,69

Fonte: fazenda.sp.gov.br

Analisando esses dados deduz-se que seria de grande interesse do município, realizar
esforços no sentido de organizar seus departamentos financeiros e tributários no intuito de, com
justiça, aumentar suas receitas tributárias e elevar suas possibilidades de planejamento com vistas
ao desenvolvimento econômico e social.
Praticamente a metade das transferências correntes do estado de São Paulo para o município
diz respeito ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
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Gráfico 50 – Evolução das transferências do FPM
Fundo de Participação dos Municípios para Nova Odessa

Fonte: tesourotransparente.com.

Como podemos observar através da Tabela 60 no período de 2018/19/20 a receitas têm se
comportado de forma oscilante.
Porém o montante total ainda é baixo se levarmos em consideração o potencial que poderia
advir se fossem tomadas medidas de organização e planejamento municipal mais incisivas.
Vale ressaltar, entretanto, que nos últimos 03 anos a receita cresceu 21,7%, o que é um fator
ainda positivo.
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Gráfico 51 - Transferências Constitucionais ao Município de Nova Odessa em 2020

Fonte: tesourotransparente.com.br
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Tabela 61 - Evolução dos valores transferidos para Nova Odessa (2017-2021)

Fonte: tesourotransparente.com.br

Tabela 62 - Evolução dos valores repassados ao Município de Nova Odessa através do
FUNDEB (2008-2021)

Fonte: tesourotransparente.com.br
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Gráfico 52 - Evolução das transferências constitucionais para Nova Odessa (2017-2021)

Fonte: tesourotransparente.com.br

A ―receita da dívida ativa‖, de acordo com o demonstrativo na Tabela 65 tem os seus
valores poucos significativos quanto às receitas no geral, devendo ser motivo para estudos de gestão
da dívida ativa com recuperação dos créditos inscritos.
Com o crescimento da receita pode-se chegar ao valor maior Despesa/Habitante/ano, e isso
impediria uma baixa muito abrupta nesse índice, uma vez que devido a aprovação nos últimos anos
de grandes empreendimentos habitacionais prevê-se um aumento expressivo da população para os
próximos anos.
Através de um consistente plano de desenvolvimento municipal, Nova Odessa também se
beneficiaria do repasse do Estado aos municípios da Região Metropolitana de Campinas uma vez
que grande parcela desses recursos depende do valor adicionado pelo município beneficiário.
Uma outra real previsão para o aumento da arrecadação seria o incentivo da transição das
empresas que trabalham na informalidade para a formalidade, fato esse diretamente relacionado as
micro e pequenas empresas que são bastante significativas no município de Nova Odessa.
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Tabela 63 - Evolução da Despesa

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
NOTAS:
i) As despesas estão pelos valores empenhados e consolidadas com as despesas da Câmara (Município).
ii) O valor total do orçamento refere-se ao orçamento inicial.

Tabela 64 - Receita = total e por habitante

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
OBS: Para o cálculo do no de habitantes foi usada a estimativa do IBGE

Tabela 65 - Despesa = total e por habitante

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
OBS: Para o cálculo do no de habitantes foi usada a estimativa do IBGE
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Tabela 66 – REPASSE TRIBUTOS AOS MUNICÍPIOS RMC

Fonte: fazenda.sp.gov.br
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Tabela 67 - Comportamento do Orçamento Municipal – Exercício 2020

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
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A DIPAM, Declaração para o Índice de Participação dos Municípios, consiste na declaração
dos contribuintes informando, à Fazenda Estadual, os valores das operações relativas à circulação
de mercadorias e das prestações de serviços de transporte ou de comunicação.
Os índices de participação dos municípios no produto de arrecadação é um fator utilizado no
repasse do ICMS vindo do Estado, quanto maior o índice de participação, maior o montante
repassado pelo Estado ao Município.
De acordo com as Leis Estaduais no 3201/81 e 8510/93, o critério para a apuração do Índice
de Participação dos municípios paulistas no repasse do ICMS é através da soma dos seguintes
índices:
Componente percentual fixo: 2% que deve ser dividido igualmente pelo número de municípios do
Estado, independentemente de qualquer fator. Corresponde ao valor de 0,00310077%.
Índice percentual de população (13%): trata-se da relação percentual entre a população do
município e a população do Estado. Os dados de população são fornecidos pelo recenseamento
demográfico do IBGE.
Índice percentual de Receita Tributária Própria - RTP (5%): a RTP constitui-se da
arrecadação municipal com os seguintes impostos: IPTU, ITBI e ISSQN. O total arrecadado no ano
anterior ao da apuração deve ser informado ao Estado através do formulário da Declaração de
Receita Tributária Própria Municipal (DREMU), tendo os dados do balanço apresentado ao
Tribunal de Contas do Estado. O índice é apurado com base na relação percentual entre a RTP do
município e a soma das RTP s dos municípios do Estado.
Índice percentual de Área Cultivada (3%): é apurado com base na relação percentual
entre a área cultivada de cada município e a área cultivada de todos os municípios do estado. Os
dados utilizados são do exercício anterior ao da apuração e são fornecidos pela Secretaria Estadual
de Agricultura e Abastecimento.
Índice percentual de Área Inundada (0,5%): a área inundada é aquela que, no exercício
anterior ao da apuração, se destine exclusivamente à formação de reservatórios para geração de
energia e que conste de levantamento da Secretaria Estadual de Energia. O índice é apurado com
base na relação percentual entre a área inundada do município e a área inundada dos municípios do
Estado.
Índice percentual de Área Preservada (0,5%): área preservada ou protegida é a área que conste de
levantamento, de acordo com o anexo da Lei 8.510/03, efetuado pela Secretaria Estadual do Meio
Ambiente.
Índice Percentual do Valor Adicionado (76%): obtido através da relação percentual entre
o valor adicionado ocorrido em cada município e o valor total do Estado, pela média dos dois
exercícios anteriores ao da apuração.

220
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano

Tabela 68 – Evolução do Índice Definitivo – DIPAM/Município de Nova Odessa
Valor
População
Receita
Área
Área
Índ.
Índ.
Adicionado
Tributária Cultivada Inundada Protegida Participação

Ano
2017

51.242

35.242.306

4.855,50

0,67

0,000000

2.425.533.142

51.242

39.845.441

4.855,50

0,67

0,000000

0,19832477

2.663.775.418

51.242

49.950.542

4.855,50

0,67

0,000000

0,19972641

2.489.908.991

51.242

50.203.625

4.855,50

0,67

0,000000

0,19233448

2.489.908.991

2018
2019
2020

0,19659520

Fonte: www10.fazenda. sp.gov.br

5.4. Despesas Municipais
As despesas municipais, bem como a sua distribuição, segundo as diferentes rubricas são
apresentadas das seguintes maneiras, analisando o exercício de 2020:





Despesa por Órgãos:
Câmara Municipal de Nova Odessa
Prefeitura Municipal de Nova Odessa
CODEN



















Por natureza de Despesa:
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Despesas de Contingência
Por Função de Despesa
Legislativa
Administração
Segurança Pública
Assistência Social
Previdência Social
Saúde
Educação
Cultura
Urbanismo
Habitação
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
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Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Reserva de Contingência
Tabela 69 - Receitas e Despesas

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
NOTA: As despesas estão pelos valores empenhados e consolidadas com as despesas da Câmara (Município).

Tabela 70 - Receitas e Despesas % – 2020

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
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Tabela 71 – Despesa por Função – 31/12/2020
DESPESA POR FUNÇÃO
Legislativa

5.140.103,73

Administração

30.870.585,24

Segurança Pública

9.760.473,57

Assistência Social

7.258.529,16

Previdência Social

0,00

Saúde

70.275.920,04

Educação

49.774.262,68

Cultura

2.085.811,38

Urbanismo

20.544.588,96

Habitação

55.246,09

Gestão ambiental

4.730.226,30

Ciência e Tecnologia

0,00

Transporte

0,00

Desporto e Lazer

1.626.345,65

Encargos Especiais

4.547.271,59

Reserva de Contingência

0,00

Total Geral

206.669.364,39
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças

Nota: As despesas estão pelos valores empenhados e consolidadas com as despesas da Câmara
(Municipal)

Tabela 72 - Evolução dos gastos com pessoal – 2020

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças
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5.6. POTENCIALIDADES
Elevação das taxas de inflação, dos juros, crises hídrica e energética e a desvalorização do
real frente ao dólar foram e ainda são os maiores problemas para pretensões de recuperação do
Emprego e Renda neste final de 2021. Após a Pandemia COVID19 a retomada do desenvolvimento
ainda se encontra abaixo das expectativas. A pandemia produziu um choque inédito em magnitude
sobre a economia como um todo e nas contas públicas em particular. O setor público consolidado
(SPC) à nível federal registrou um déficit nominal de 13,7% do PIB em 2020, todo ele atribuível ao
resultado do governo federal, já que para estados e municípios e empresas estatais o déficit nominal
foi zero. Dessa maneira as despesas do governo federal cresceram 35% nominais e 31% reais em
2020.
O efeito indireto da Covid-19 sobre o resultado do governo federal decorre de seu impacto
negativo sobre a atividade econômica e da queda da arrecadação de impostos e outras receitas
ligadas ao ciclo econômico. A execução de despesas em 2020 foi influenciada pela decretação do
estado de calamidade pública em função da COVID19, a qual permitiu a realização de um grande
volume de despesas extraordinárias que não estão sujeitas ao teto, tanto ao nível federal, quanto
estadual e municipal. Isso demonstrou as rupturas dos orçamentos previstos, uma vez que a
prioridade era e ainda é o combate à COVID19 o que causou a repressão orçamentária para os
Municípios.
Portanto se antes da pandemia a necessidade da sustentabilidade era evidente e urgente, a
partir de agora deverá ser mandatória.
Os desafios impostos para a implementação de políticas públicas voltadas para a criação de
cidades sustentáveis já eram difíceis mesmo antes da pandemia, e agora se tornaram enormes. Um
ponto relevante é que, durante a pandemia, falou-se muito mais de sustentabilidade, porque nesse
momento a parte financeira das empresas e dos governos foram envolvidas, e a sustentabilidade
passou a ser vista como algo estratégico. Se a população, as empresas e a cidade não falam sobre
sustentabilidade, não irão atrair investimento de nenhum financiador. O coronavírus veio para nos
mostrar uma nova realidade, e nessa nova realidade, a questão da sustentabilidade é muito mais
importante do que qualquer outro assunto.
Dessa maneira o comportamento dos dados econômicos indica que Nova Odessa seguiu os
mesmos contornos da recessão.
O Município vem se estabelecendo com atividades industriais, comerciais e de prestação de
serviços, nestes últimos anos, com maior intensidade e procura de empregos pelo setor terciário.
Entretanto verifica-se um aumento crescente nas atividades de pequeno e médio porte,
principalmente alocadas à prestação de serviços especializados e diversificados, objetivando atender
a demanda crescente da população, extremamente interligada às atividades de emprego na RMC.
As perspectivas de crescimento estão presentes, uma vez que a sustentabilidade e
inovabilidade deram um salto imenso para retomada de empregos. Alinhada à vocação da área
metropolitana de Campinas para a ciência, em parceria com as universidades locais, institutos de
pesquisa e tecnologia, Nova Odessa chama a atenção de investidores para o potencial econômico da
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região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e incluindo perspectivas sustentáveis de
médio e longo prazo.
O Município somente não consegue atender totalmente a esta demanda, por ter um
zoneamento altamente restritivo, confuso e carência de legislação atualizada de desenvolvimento
urbano. Necessita de projetos de revisão urgente da legislação urbanística em função das taxas,
índices e medidas dos lotes padrões e com a falta de infraestrutura.
A população flutuante proveniente da Grande São Paulo e de vários fluxos migratórios,
principalmente do norte e nordeste do Brasil, encontra em Nova Odessa o ambiente interiorano,
com possibilidades de geração de renda, perto de centros médicos de altas especialidades,
corredores industriais e outros tantos incentivos para aqui se instalarem. Porém trata-se de grande
massa popular sem qualquer especialização, o que por um lado poderá ser aproveitada na
diversificação das atividades e por outro há que se especializar para adentrar ao mercado de
trabalho com maior expertise.
Portanto as ações de implementação de receita através de um plano municipal de
desenvolvimento econômico, conjuntamente com programas e planos de incentivos fiscais e, se
implementados em parceria com os governos estaduais e federais, poderão ser uma fonte bem
interessante e economicamente viável de recursos, estabilizando assim as receitas públicas
municipais, transformando-se em geração de emprego e renda.
Outro ponto relevante é a possibilidade do incentivo da implantação da indústria de alta
tecnologia, que agregam as startups para desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, que
ao se estabelecerem e se desenvolverem possibilitam um grande potencial, pois podem ser um dos
fatores mais importantes na estabilidade de geração de renda e empregabilidade, na atualidade.
Podemos citar algumas tendências que poderão se tornar programas de arrecadação fiscal,
implemento de renda e aumento de empregabilidade:
 A cidade tem grau de poluição reduzida pelas massas verdes (matas) e azuis (água) que
compõe seu território de proteção ambiental, podendo amparar planos de pesquisas e
desenvolvimento tecnológico. Um exemplo prático é o programa Reconecta RMC que apoia o
projeto INTERACT-Bio, do ICLEI38, permitindo a elaboração de um mapa dos serviços
ecossistêmicos que estão estressados na região. Ele nos dá uma perspectiva de onde há potencial
para explorar os recursos de maneira sustentável e equilibrada. Uma vez que a cidade é considerada
o Paraíso do Verde, os potenciais de transformações sustentáveis são enormes;
 Dispõe de características interioranas, da cultura ―caipira e de raiz‖, e em função da
imigração leta, contém uma infinidade de possibilidades de investimentos na área do turismo
cultural, ecológico, gastronômico e eventos;
 Possui uma grande quantidade de estradas de terra, com alguns haras, riachos, trilhas,
possibilitando a implantação de esportes radicais, agroturismo, hipismo, cavalgadas, torneios e
festas estilo country, trilhas para mountain bike, ciclismo e motociclismo, entre outros;

38

O ICLEI é a principal associação mundial de governos locais e subnacionais dedicados ao desenvolvimento
sustentável.
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 Possui ainda território para urbanização de alta qualidade, possibilitando a criação de
bolsão de desenvolvimento de alta tecnologia;
 Possui uma estrutura comercial e de serviços forte e sedimentada, o que se torna um
grande atrativo e base para o desenvolvimento econômico;
 Compõe uma faixa razoável de frente para a Rodovia SP 030 – Via Anhanguera, que liga
Nova Odessa ao interior e Nova Odessa à capital paulista, já explorada e com tendências de
ocupação industrial e de prestação de serviços, sendo de fácil acesso a Região Metropolitana de
Campinas;
 Dispõe, sem seu território de larga porção de terra onde está instalado o Instituto de
Zootecnia Estadual39, cuja potencialidade em pesquisa, inovabilidade e sustentabilidade são
exponenciais;
 Dispõe de uma classe trabalhadora - PEA40 muito grande na faixa etária dos 20 aos 40
anos o que é de grande positividade e incentivo à vinda de investimentos para absorção de mão de
obra;
 Busca a auto sustentabilidade energética e hídrica, dois fatores de suma importância para
a instalação de empresas.
Entretanto a cidade se depara com inúmeros problemas que, de uma maneira bem intensa,
têm compactuado para o lento desenvolvimento econômico e da arrecadação municipal. Dentre
estes fatores poderemos discriminar:
I. Restrições Urbanísticas do Plano Diretor, datados de 2006;
II. Restrições Urbanísticas das Leis Estaduais de Proteção Ambiental (Lei Proteção Manancial);
III. Dificuldade nas condições de acessibilidade e trânsito;
IV. Rede turística incipiente, com carência de estrutura hoteleira;
V. Falta de mão de obra especializada e demais serviços derivados dos setores economicamente
tecnológicos e das TICIS -Tecnologias da Informação, Comunicação, Inovação e Sustentabilidade;
VI. Falta de políticas municipais de incentivos fiscais para o desenvolvimento econômico;
VII. Falta de políticas municipais de direcionamento industrial;
VIII. Falta de políticas municipais de empregabilidade e qualificação profissional.
São fundamentais para o crescimento econômico e sustentável da cidade a ampliação de
investimentos de negócios, a qualificação da mão de obra e o incentivo ao empreendedorismo,
atualizando a legislação, implementando políticas públicas para que isso realmente aconteça.
A criação de um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, visando a
autossustentabilidade da cidade é de extrema importância, direcionando ações de incentivos para a
implantação de atividades de alta tecnologia, turismo de negócios, empreendimentos alto padrão e
similares.
Uma das consequências da pandemia foi a percepção das autoridades locais em relação às
áreas verdes de suas regiões, enxergando o valor da biodiversidade, e a necessidade de olhar para

39

O Instituto de Zootecnia (IZ), pertencente à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, vinculados à
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Fundado em 15 de julho de 1905, tem por missão
“Desenvolver e transferir tecnologia e insumos para a sustentabilidade dos sistemas de produção animal.
40
PEA – População economicamente ativa
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esse ativo natural como algo a ser protegido e valorizado, e não como um custo a mais para a
administração.
As cidades de 2030 não apenas irão reunir as pessoas para produzir bens e serviços por um
lado, e consumir esses bens e serviços por outro.
Dessa maneira em 2030, as cidades devem ser o lugar da convivência harmônica e fraterna
entre os seus cidadãos. Se não houver solidariedade não haverá mais cidade.
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