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APRESENTAÇÃO
Os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) elaborados
para as Unidades Regionais respondem à solicitação do Governo de
Estado de São Paulo (GESP) e da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), e estão alinhados ao que define o Estatuto da Metrópole
(Lei Federal 13.089/2015). São compostos por um conjunto de produtos, entre os quais este Produto 14 – Mapa Final do Macrozoneamento
e Ordenamento do Território, que expressa a síntese dos procedimentos realizados desde a definição preliminar do Macrozoneamento –
Produto 4 –, seguindo todas as etapas e interações do processo de
desenvolvimento e consolidação do Macrozoneamento Final e Ordenamento do Território – resultado conclusivo do trabalho.
O Mapa Final do Macrozoneamento e Ordenamento do Território, conforme determinado no Termo de Referência e descrito no Plano de
Trabalho, será incorporado como anexo ao projeto de lei dos PDUIs.
Apresenta, de forma consolidada, os resultados das discussões ocorridas no âmbito do processo participativo, considerando como ponto
de partida uma versão preliminar do macrozoneamento proposto em
etapa inicial do trabalho de construção do PDUI. Os ajustes promovidos são fruto das discussões realizadas nos níveis regional e municipal, resultando numa edição do Mapa Final do Macrozoneamento
e Ordenamento do Território. Nele estão descritas todas as etapas e
processos de trabalho empreendidos no macrozoneamento.
Desse modo, as informações aqui contidas foram organizadas a
partir de outros produtos elaborados ao longo do processo de construção do macrozoneamento e do ordenamento territorial, entre os
quais se destacam: Produtos 2 e 3, mapeamento e leitura unificada

do macrozoneamento e zoneamento municipais; Produto 5, o panorama regional; os produtos que sintetizam as atividades relacionadas aos Grupos de Trabalho das Oficinas Regionais (Produto 6), o
Relatório do Encaminhamento e Aproveitamento das Contribuições
(Produto 12), de onde demandaram as discussões, os questionamentos e os ajustes encaminhados; e o Caderno Preliminar de Propostas, com diretrizes e projetos de ação (Produto 10).
O produto que ora se apresenta – P14 – é, portanto, uma complementação à base de produtos entregues, com os pontos de discussão e ajustes que se fizeram necessários em função de questionamentos sobre a visão preliminar do macrozoneamento de cada
unidade regional, validações, análises e debates na busca de consensos em instâncias diversas.
A estrutura deste produto apoia-se em seis itens principais, além
das considerações finais e da equipe técnica, assim organizados:
na primeira parte apresenta-se o objetivo do produto em questão; em seguida, no item macrozoneamento da unidade regional
estão os procedimentos gerais e metodológicos para a construção gráfica das macrozonas e os ajustes efetuados entre a versão
preliminar e final do macrozoneamento, quando pertinente à unidade regional em questão; apresenta-se as estratégias para ação
metropolitana na unidade regional, com as especificidades e os
ajustes decorrentes do processo; na sequência, da mesma forma,
discorre-se sobre as áreas de interesse metropolitano da unidade regional; apresenta-se o mapa final do macrozoneamento e,
finalmente, os produtos-sínteses compostos pelo quadro resumo
da composição do macrozoneamento, incluindo o mapa e as diretrizes das macrozonas.

3

1. OBJETIVO DO MAPA FINAL
DO MACROZONEAMENTO E O ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
Este produto é o documento que representa o Macrozoneamento
final acordado para cada unidade regional, principal instrumento
do ordenamento territorial e parte integrante do Projeto de Lei do
PDUI. Compõem esse documento, além do mapa final do macrozoneamento, as Estratégias de Ação Metropolitanas (EAMs) e as
Áreas de Interesses Metropolitanos (AIMs).
O objetivo do mapa final do macrozoneamento e da formulação do ordenamento do território (como já abordado no P13 – Caderno Final de
Propostas) é orientar as intervenções e as políticas a partir da identificação de porções do território que guardam e requerem coesão territorial, oferecendo uma visão regional integrada. Esta nova abordagem
deverá contribuir para minimizar desequilíbrios decorrentes da urbanização, além de garantir a proteção de ativos ambientais. Para tanto,
são definidas diretrizes que devem orientar o planejamento do uso e
ocupação do solo, servindo de referência para a revisão dos planos
municipais e regionais com impactos territoriais.
Na perspectiva dos procedimentos metodológicos para se chegar
ao mapa final, resgata-se tanto o MZ Preliminar como todos os
ajustes a ele incorporados ao longo do processo, que demandaram
redefinições nos perímetros das macrozonas. Dessa maneira, são
apresentados o detalhamento dessas adequações que se fizeram
necessárias e o detalhamento de cada uma das macrozonas que
compõem o macrozoneamento final da unidade regional.

Em seguida, discorre-se sobre as estratégias para ação metropolitana, que têm como função promover a articulação intersetorial
das diversas políticas de âmbito regional, que guardam natureza
sistêmica e de interesse comum, cujo foco procura organizar e se
relacionar às Funções Públicas de Interesse Comum estruturantes
do território da unidade regional. Resgata-se uma visão das áreas
de interesse metropolitano que estão voltadas aos problemas específicos e localizados e, finalmente, conclui-se com o Mapa Final
do Macrozoneamento e os produtos-sínteses que o representam.

2. MACROZONEAMENTO DA UNIDADE REGIONAL
2.1. Procedimentos gerais
Este Produto 14 contém o memorial descritivo das etapas e processos de trabalho empreendidos no ordenamento territorial, a partir do MZ Preliminar. Por se tratar de um documento que deverá
constar como anexo ao Projeto de Lei, sistematiza e sintetiza em
quadros e mapas as informações sobre o macrozoneamento e o
ordenamento territorial de cada unidade regional.
Os procedimentos gerais adotados para o desenvolvimento dos PDUIs
e do MZ das Unidades Regionais, conforme apresentado em produtos
anteriores a este, têm como base os estudos realizados pela Empresa
Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) ao produzir o MZ
Regional de algumas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. São procedimentos da metodologia adotada para a construção do
Ordenamento Territorial Regional relativos ao MZ Regional. Envolvem
atividades, processos e produtos que são comuns a todas as regiões
indistintamente, sendo ponto de partida para questões específicas de
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cada uma delas. Esses procedimentos gerais compõem as três primeiras etapas da metodologia, seguidos da etapa de ajustes, à qual se
refere este Produto 14, conforme descrito abaixo:
• Na etapa de levantamento: consulta à bibliografia disponível;
o diálogo com o corpo técnico das prefeituras; análise das leis de
ordenamento territorial municipal.
Produtos resultantes:
◊ Mapa 1 – Macrozoneamentos e zoneamentos municipais;
◊ Quadro 1 – Regulação urbanística dos municípios; e,
◊ Quadro 2 – Instrumentos urbanísticos propostos nos planos
diretores municipais.
• Na etapa de análise: Mapa da Leitura Unificada dos Zoneamentos e Macrozoneamentos Municipais; Leitura unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos municipais; Compatibilização
entre nomenclaturas e conceitos adotados pelos municípios;
Parâmetros para legenda unificada do macrozoneamento e zoneamentos municipais.

Produtos resultantes:
◊ Mapa 2 – Leitura Unificada dos Macrozoneamentos
e Zoneamentos Municipais;
◊ Quadro 1 – Compatibilização de Legendas – nome do
município.
• Na etapa de proposição: Mapa Preliminar do Macrozoneamento
Regional – MZ Regional (P4).
Produto resultante:
◊ Mapa 3 – Proposta Preliminar do Macrozoneamento
Regional.
Em síntese, o diagrama abaixo ilustra esses procedimentos que
serviram de base para que, a partir das diversas interações ocorridas ao longo de todo o processo, trazendo valiosas contribuições
aos resultados finais, novos procedimentos fossem incorporados à
metodologia
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Diagrama-síntese | procedimentos gerais em cada uma das etapas da construção dos PDUIs
Levantamento
• Consulta à bibliografia;
• Diálogo com corpo técnico das
prefeituras;
• Análise das leis de ordenamento
territorial municipal

Análise

Proposição

• Mapa da leitura unificada dos
zoneamentos e macrozoneamentos
Municipais;
• Leitura unificada dos
macrozoneamentos e zoneamentos
municipais;
• Compatibilização entre
nomenclaturas e conceitos
adotados pelos municípios;
• Parâmetros para legenda
unificada do macrozoneamento e
zoneamentos municipais

Mapa 1
Macrozoneamentos
e zoneamentos
municipais

Mapa 2
Leitura
Unificada dos
Macrozoneamentos
e Zoneamentos
Municipais

Quadro 1
Regulação
urbanística dos
municípios

Quadro 1
Compatibilização de
Legendas – nome
do município

Ajustes

• Mapa preliminar do
macrozoneamento regional – MZ
Regional

Mapa 3
Proposta
Preliminar do
Macrozoneamento
Regional

• Resultados das oficinas regionais;
• Sistematização dos resultados
dos GTs
• Encaminhamento e aproveitamento
das contribuições
• Sistematização dos resultados
das audiências públicas e
encaminhamento e aproveitamento
das contribuições
• Caderno de propostas – diretrizes
e projetos de ação

Mapa Final do
Macrozoneamento
e Ordenamento
Territorial

Quadro resumo
da composição do
Macrozoneamento
da Unidade
Regional

Quadro 2
Instrumentos
urbanísticos
propostos nos
planos diretores
municipais
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Em virtude da grande diversidade de fontes de dados e informações
necessários para subsidiar as leituras e análises dos territórios e
suas dinâmicas, é importante registrar que se adotou como regra
a conversão de todos os dados geográficos recebidos em formatos
distintos para o formato shapefile, na projeção padrão estabelecida
para o trabalho, ou seja, a SIRGAS 2000.
As contribuições decorrentes das oficinas regionais, dos grupos de
trabalho e das audiências públicas foram sistematizadas em relatórios (P8, P9 e P11, respectivamente) e analisadas pelos técnicos da
Fipe em sucessivos encontros para alinhamentos com especialistas e representantes das unidades regionais e de seus municípios,
quando necessário, sendo posteriormente organizadas no Produto
12 – Relatório do Encaminhamento e Aproveitamento das Contribuições. Nos casos em que se chegou a resultados divergentes do
definido no MZ Preliminar, as adaptações e os ajustes foram feitos,
resultando no MZ Final.

2.2. Procedimentos metodológicos para construção
gráfica das macrozonas
O Macrozoneamento Regional proposto para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) foi realizado por
procedimentos descritos nos próximos tópicos:

1. Complementos ao caráter técnico que culminaram na elabora-

ção de uma cartografia regional; as contribuições advindas das
oficinas sub-regionais realizadas no mês de novembro de 2021;
2. As audiências públicas realizadas no mês de fevereiro de 2020
e a reunião do Grupo de Trabalho do Macrozoneamento com

os técnicos Fipe das diversas RMs do estado de São Paulo, e
de secretarias de estado, em especial a Secretaria de Meio
Ambiente e Infraestrutura (SIMA), entre os meses de outubro
de 2021 a março de 2022.
Os procedimentos específicos realizados para a espacialização das
macrozonas da RMVPLN incluem o georreferenciamento de arquivos (PDFs) no ambiente de Sistema de Informações Geográficas
(SIG). Esse trabalho foi adotado para os municípios que possuem o
Ordenamento Territorial, Zoneamento ou Macrozoneamento Municipal em cartografias anexadas, ou não, junto aos Planos Diretores
Municipais e, em suma, tratou da aplicação do georreferenciamento de arquivos matriciais, adicionando coordenadas geográficas
para a extração de informações e classificação dos polígonos (vetorização)1.
Poucos municípios disponibilizaram a base do ordenamento territorial em arquivos vetoriais georreferenciados. Para esses casos,
foi necessário a conversão de algumas informações que se encontravam em formatos Keyhole Markup Language (KML) ou Drawing
Exchange Format (DXF) para o formato shapefile (SHP). Em todos
os casos foi necessária uma transformação de coordenadas ou de
sistema de projeção para o Datum SIRGAS 2000 e Sistema de Coordenadas Geográficas Graus Decimais. No Quadro 1 encontram-se
os municípios e suas respectivas informações:

1 Os municípios que passaram por um processo de vetorização tiveram alguma modificação nos entornos dos zoneamentos ou macrozoneamentos no que se refere à adequação dos
limites municipais segundo estabelecido pelas delimitações do IBGE.
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QUADRO 1. MUNICÍPIOS DA RMVPLN COM INFORMAÇÕES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
Município

Tipo de dado

Georreferenciado

Vetorização

Conversão para Shapefile

Aparecida

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Arapeí

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Areias

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Bananal

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Cruzeiro

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Guaratinguetá

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Lorena

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Natividade da Serra

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Potim

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Queluz

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

São Bento do Sapucaí

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

São Luiz do Paraitinga

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Taubaté

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Tremembé

PDF Plano Diretor

Não

Sim

-

Monteiro Lobato

DXF/DWG

Sim

Não

Sim

Caçapava

KML

Sim

Não

Sim

Jambeiro

KML

Sim

Não

Sim

Campos do Jordão

Shapefile

Sim

Não

-

Jacareí

Shapefile

Sim

Não

-

Pindamonhangaba

Shapefile

Sim

Não

-

São José dos Campos

Shapefile

Sim

Não

-
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A ausência de informações em quaisquer formatos (SHP, KML ou
DWG/DXF) que representassem o Ordenamento Territorial nos 39
municípios da RMVPLN foi registrada em 14 municípios. Nesse
sentido, o Quadro 2 apresenta a relação de municípios que, até

a presente data, não tinham disponíveis informações espaciais
sobre Zoneamento ou Macrozoneamento Municipal. Para esses,
foi atribuída a malha digital de setores censitários do IBGE para
o ano de 2020:

QUADRO 2. MUNICÍPIOS DA RMVPLN SEM INFORMAÇÕES DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
Município

Tipo de dado

Georreferenciado

Vetorização

Conversão para Shapefile

Cachoeira Paulista

Setores Censitários

Sim

Não

-

Canas

Setores Censitários

Sim

Não

-

Cunha

Setores Censitários

Sim

Não

-

Igaratá

Setores Censitários

Sim

Não

-

Lagoinha

Setores Censitários

Sim

Não

-

Lavrinhas

Setores Censitários

Sim

Não

-

Paraibuna

Setores Censitários

Sim

Não

-

Piquete

Setores Censitários

Sim

Não

-

Redenção da Serra

Setores Censitários

Sim

Não

-

Roseira

Setores Censitários

Sim

Não

-

Santa Branca

Setores Censitários

Sim

Não

-

Santo Antônio do Pinhal

Setores Censitários

Sim

Não

-

São José do Barreiro

Setores Censitários

Sim

Não

-

Silveiras

Setores Censitários

Sim

Não

-
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Por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura
(SIMA), ficou acordado em março de 2022 que, para os municípios
que compõem o Litoral Norte Paulista, a base georreferenciada do
Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) para o ano de
2017 (Decreto Estadual nº 62.913/2017) seria empregada visando

às futuras revisões dos planos diretores municipais, evitando, assim, quaisquer conflitos topológicos ocorridos com os zoneamentos e macrozoneamentos municipais existentes. O Quadro 3 apresenta os municípios e as bases utilizadas:

QUADRO 3. MUNICÍPIOS DA RMVPLN COM INFORMAÇÃO DO ZEEC DE 2017
Município

Tipo de dado

Georreferenciado

Vetorização

Conversão para Shapefile

Caraguatatuba

Shapefile ZEEC 2017

Sim

Não

-

Ilhabela

Shapefile ZEEC 2017

Sim

Não

-

São Sebastião

Shapefile ZEEC 2017

Sim

Não

-

Ubatuba

Shapefile ZEEC 2017

Sim

Não

-
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A prospecção a partir dos planos diretores dos Ordenamentos Territoriais Municipais e Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
(LPUOS) configurou a primeira etapa de elaboração da base cartográfica do MZ. Nesse sentido, e de acordo com o exibido no Quadro 1, foram adotadas técnicas de georreferenciamento de PDFs e
posterior vetorização. Isso possibilitou a extração de informações
em polígonos e a classificação tipológica dos usos no interior dos
municípios e a confecção da leitura unificada (P3) (figura abaixo):

informações específicas que se referem às Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e às Zonas Especiais de Interesse Ambiental
(ZIAS) (figura abaixo):

FIGURA 2. Delimitação de Zona Especial de Interesse Social na RMVPLN, na composição da
MZR-CUrb

FIGURA 1. Delimitação (vetorização) de Zoneamento Municipal extraído de PDF(s), na
composição da MZR-CUrb

Para a construção da Macrozona de Consolidação da Urbanização –
para além das zonas, macrozonas e perímetros urbanos extraídos
do ordenamento territorial e malhas do IBGE –, foram classificadas

Para a construção da Macrozona de Preservação Ambiental foram
utilizadas as delimitações de Unidades de Conservação de Proteção Integral. Ao todo, foram identificadas as seguintes unidades:
Estação Ecológica Bananal, Estação Ecológica Tupinambás, Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, Monumento Natural Municipal do Pico do Itaguaré, Monumento Natural da Serra da Mantiqueira Paulista, Parque Estadual da Ilha Anchieta, Parque Estadual
da Serra do Mar, Parque Estadual de Campos do Jordão, Parque
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Estadual de Ilhabela, Parque Estadual dos Mananciais de Campos
do Jordão, Parque Nacional da Serra da Bocaina, Parque Natural
Municipal Augusto Ruschi, Parque Natural Municipal do Banhado,
Parque Natural Municipal do Juqueriquerê, Parque Natural Municipal do Trabiju, Parque Natural Municipal Vale do Itaim e Refúgio de
Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes.

Paulista. De igual iniciativa, tal adequação foi apontada e requerida
pela SIMA, perante a necessidade de compatibilização dos referidos
planos diretores ao que propõe o ZEEC 2017 (figura abaixo):

FIGURA 4. Base de dados do ZEEC 2017 utilizada no Litoral Norte da RMVPLN

FIGURA 3. Delimitação da UC MONA da Serra da Mantiqueira Paulista, na composição da

MZR-PA

As devolutivas das audiências públicas que apontaram para a adoção de zoneamentos específicos − e que modificaram o Macrozoneamento Regional na RMVPLN – sugeriram a adoção da base de dados
do ZEEC de 2017 para o ordenamento territorial do Litoral Norte

Para os municípios do Litoral Norte foram adotadas as seguintes
padronizações da leitura das macrozonas regionais: serão consideradas para a Macrozona de Preservação Ambiental a junção e a
classificação dos zoneamentos Z1e Z1AEP do ZEEC; para a Macrozona de Uso Sustentável, a junção e a classificação dos zoneamentos Z2, Z3 e Z4OD; e, para a Macrozona de Consolidação da Urbanização, a junção e a classificação dos zoneamentos Z4, Z5 e Z5OD.
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O município de São José dos Campos contribuiu com devolutivas dos
técnicos e secretarias apontando critérios e definições conceituais,
auxiliando na delimitação de um zoneamento que atendesse à demanda junto ao ordenamento da revisão do Plano Diretor Municipal.
A prefeitura de Pindamonhangaba encaminhou a última revisão do
zoneamento da Lei Complementar nº 66, de 06.01.2022 (vigente a
partir de 20 de abril de 2022), que foi inserido no Macrozoneamento
Regional.
Para a construção dos polígonos do mapeamento das Macrozonas
de Consolidação da Urbanização, de Uso Sustentável e de Preservação Ambiental foi adotada a função dissolve, que agregou os
vários polígonos em três para a RMVPLN. Após esse processo, foi
realizada a função clip em cada uma das três macrozonas. Por fim,
foi feita uma edição para a correção e validação de erros topológicos no interior dos polígonos.

2.3. MZ preliminar e ajustes visando ao MZ final
A versão preliminar do macrozoneamento para a RMVPLN apresentada durante as oficinas regionais e nas audiências públicas incorporava as áreas ambientais identificadas nas legislações dos municípios, por meio da interpretação da leitura unificada. Na versão
final do macrozoneamento, no entanto, essas áreas foram reconsideradas, mantendo-se somente áreas ambientais de caráter preservacionista dos planos diretores municipais, classificadas como
“Zona de Preservação’’ e “Zona Especial de Interesse Arqueológico” no mapa de Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais: Zona de Preservação I, II e III de São Bento do
Sapucaí e Zona Especial de Interesse Arqueológico de Tremembé.
Desse modo, da proposta preliminar do macrozoneamento para o
mapa final do macrozoneamento algumas áreas foram suprimidas
e outras acrescidas nas macrozonas inicialmente definidas.
O mapa da Figura 5 – Identificação dos ajustes entre a Proposta
Preliminar de Macrozoneamento e o Macrozoneamento Final da
Região Metropolitana do VPLN – enumera as alterações da leitura
adotada sobre a versão preliminar descritas no Quadro 4.
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FIGURA 5. Identificação dos ajustes entre a Proposta Preliminar de Macrozoneamento e o Macrozoneamento Final da Região Metropolitana do VPLN.
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QUADRO 4. ALTERAÇÕES NO MACROZONEAMENTO DA RMVPLN REALIZADAS

SEGUNDO LEITURA DOS ZONEAMENTOS E MACROZONEAMENTOS MUNICIPAIS2
Nº

Município

Legenda

Macrozoneamento Preliminar

Macrozoneamento Final

01

Aparecida

Área de Proteção Permanente

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

02

Aparecida

Macrozona de Proteção Ambiental

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

03

Aparecida

Zona Especial de Proteção Ambiental

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

04

Areias

Área de Proteção Permanente

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

05

Areias

Zona de Interesse Ambiental

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

06

Bananal

Macroárea de Proteção Ambiental

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

07

Bananal

Zona de Recuperação Ambiental

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

08

Campos do Jordão

Parques

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

09

Campos do Jordão

Zona Comercial Industrial 2

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

10

Campos do Jordão

Zona de Preservação Especial

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

11

Cruzeiro

Zona de Proteção Natural

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

12

Lorena

Macroárea de Preservação Ambiental

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

13

Queluz

Macrozona de Conservaçao Ambiental e Interesse Turístico

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

14

Queluz

Macrozona de Recuperação Ambiental e Paisagística

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

15

Queluz

Zona Especial de Interesse Ambiental

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

16

São Bento do Sapucaí

Zona de Conservação da Biodiversidade

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

17

São Bento do Sapucaí

Zona de Conservação Hídrica

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

18

São Bento do Sapucaí

Área Especial de Preservação Ambiental e Restrição à Ocupação

Macrozona de Consolidação da Urbanização

Macrozona de Uso Sustentável

19

São Luiz do Paraitinga

Área de Preservação Ambiental - Cinturão Verde

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

20

São Luiz do Paraitinga

Zonas de Incentivo à Recuperação e Preservação Ambiental I

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável
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São Luiz do Paraitinga

Zonas de Incentivo à Recuperação e Preservação Ambiental II

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável
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São Luiz do Paraitinga

Zonas de Incentivo à Recuperação e Preservação Ambiental III

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável
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São Luiz do Paraitinga

Zonas de Incentivo à Recuperação e Preservação Ambiental IV

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

24

São Luiz do Paraitinga

Zonas de Incentivo à Recuperação e Preservação Ambiental V

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

25

São Luiz do Paraitinga

Zonas de Projetos Especiais

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

26

Tremembé

Zona Especial de Aterros Sanitários

Macrozona de Preservação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

2 Os municípios de Pindamonhangaba, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela não se encontram dentre as alterações de zoneamento. Paras esses municípios foram realizadas
alterações no Macrozoneamento Regional, conforme foram acolhidas as novas bases da última revisão do zoneamento da Lei Complementar nº 66, de 06.01.2022 (vigente a partir de 20 de abril
de 2022), para Pindamonhangaba, e o Decreto Estadual nº 62.913/2017, que instituiu o ZEEC, compondo assim o Mapa do Macrozoneamento Regional Final.
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3. ESTRATÉGIAS PARA AÇÃO METROPOLITANA
NA UNIDADE REGIONAL
As Estratégias para Ação Metropolitana (EAMs) aparecem de
forma sintética neste Produto 14, embora já tenham sido detalhadas no Produto 13 – Caderno Final de Propostas. Visto que
são um dos suportes do ordenamento territorial voltadas para
ações sobre o território, aqui são destacados os objetivos e as
diretrizes propostas para cada uma delas.
Na RMVPLN, as Estratégias para Ação Metropolitana foram elaboradas para orientar a gestão metropolitana e a dos municípios
em cinco dinâmicas bastante relevantes no âmbito do planejamento e uso do solo: 1) gestão integrada de riscos e desastres,
Estratégias
1. Estratégia para gestão integrada de riscos e desastres

2) enfrentamento da precariedade e informalidade habitacional,
3) criação de rotas turísticas integradas, 4) gestão da mobilidade regional e 5) gestão integrada de rede de centralidades.
Para isso, foi necessário reunir e organizar as informações existentes relativas ao tema e em seguida propor as principais diretrizes de uso e ocupação do solo pertinentes. No entanto, por
tratar de dados e estudos dinâmicos, que requerem atualizações
constantes, e por envolver diretamente as políticas públicas dos
municípios, as Estratégias para Ação Metropolitana pressupõem
uma governança metropolitana contínua, por meio das Câmaras
Temáticas e do Conselho de Desenvolvimento da RMVPLN, que
darão suporte e continuidade às suas ações.

FPICs
Meio ambiente, planejamento e uso do solo e habitação

OJETIVOS
I. Articular as diversas instâncias de governo para gestão integrada de riscos ambientais (considerados riscos associados às ameaças ou processos −
geológicos, hidrológicos, meteorológicos, climatológicos e tecnológicos), alinhada às diretrizes e estratégias da Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDEC), Lei Federal nº 12.608/12;
II. Identificar e atualizar dados em mapas das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais e tecnológicos da região;
III. Elaborar diretrizes para uso e ocupação do solo nas áreas identificadas, de modo a orientar os planos diretores e as políticas públicas
municipais.
DIRETRIZES PARA A GESTÃO REGIONAL
• Acompanhar a implementação de medidas voltadas à redução de riscos junto aos diversos órgãos das administrações municipais e estadual,
no âmbito de suas competências exclusivas, tais como: redução das áreas de ocupações irregulares nos fundos de vale e encostas, incentivo ao
cumprimento das leis de uso e ocupação do solo e oferta de oportunidades de moradias adequadas;
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• Realizar análise integrada e participativa dos instrumentos, engajando a gestão pública e a sociedade no ordenamento territorial e no planejamento
urbano, e na execução de medidas voltadas para a busca por resiliência;
• Promover a utilização dos dados sobre riscos por todos os agentes públicos envolvidos no planejamento metropolitano, fornecendo diretrizes
gerais que possam auxiliar nas ações e políticas públicas para as áreas não ocupadas e melhorar a segurança em áreas já ocupadas, mediante a
complementação e os detalhamentos que se façam necessários em nível local;
• Discutir e analisar projetos de Áreas de Interesse Metropolitano e seus respectivos Planos de Ação, quanto aos aspectos relacionados aos riscos
ambientais, quando pertinente;
• Incentivar e apoiar a realização de campanhas permanentes de educação, comunicação e capacitação técnica de recursos humanos das prefeituras,
dos sistemas de educação, da sociedade civil em geral e outros órgãos afins, disseminando e construindo conhecimento para aumentar a percepção
e a resiliência em relação aos riscos ambientais urbanos e desastres associados.
DIRETRIZES PARA AS ÁREAS DE RISCO
Para os municípios que possuem áreas suscetíveis à ocorrência de desastres, as ações relacionadas devem conter tanto intervenções estruturais como
não estruturais para controle, redução e erradicação dos desastres, dentre as quais:
• Incorporar informações dos mapeamentos de risco disponíveis aos planos diretores e leis de uso e ocupação de solo municipais;
• Elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização e estabelecer diretrizes urbanísticas com vistas à segurança dos novos parcelamentos do solo;
• Prevenir a formação de novas áreas de risco, por meio de diretrizes de urbanização e edificação compatíveis com as potencialidades e restrições do
meio físico;
• Criar mecanismos de controle e de fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos;
• Difundir informação sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos;
• Conscientizar as comunidades em áreas vulneráveis sobre perigos e riscos, e desenvolver programas de capacitação para enfrentamento de
situações de emergência;
• Articular as ações de redução de riscos com as demais ações e programas federais, estaduais e municipais, em particular habitação, drenagem e
defesa civil;
• Realizar a inscrição no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações
Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos;
• Elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre;
• Executar obras de estabilização de taludes e controle de erosão, sistemas de drenagem superficial e profunda, obras de proteção superficial
e obras de contenção, tanto da engenharia tradicional, quanto de medidas não convencionais (engenharia natural, soluções baseadas na
natureza, entre outras).
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AÇÕES
• Engajar a sociedade na realização de análise integrada e participativa de instrumentos de ordenamento territorial, planejamento urbano, e medidas
de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos perversos de destruição de bairros, casas, comércio, vidas e economias;
• Apoiar, e acompanhar junto aos municípios, a elaboração e a atualização dos mapeamentos das áreas suscetíveis a riscos e a ocorrência de
desastres, principalmente as cartas de suscetibilidade, as cartas geotécnicas de aptidão à urbanização e as cartas de setores de riscos, com limites
georreferenciados, que serão utilizados como instrumentos de planejamento, monitoramento e controle;
• Apoiar a elaboração de cartas geotécnicas municipais de aptidão à urbanização que apoiem o estabelecimento das diretrizes urbanísticas, com
vistas à segurança dos novos parcelamentos do solo;
• Apoiar a elaboração e a atualização dos Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR), com referenciais técnicos e gerenciais que possibilitem às
prefeituras implementar intervenções para controle, redução e erradicação de situações de riscos, bem como a instituição de órgãos municipais de
defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil;
• Consolidar o Sistema de Informações de Riscos e Desastres, enquanto instrumento para a realização das análises dos dados relativos à Gestão de
Riscos, a exemplo de plataforma geocolaborativa, capaz de reunir dados da região metropolitana produzidos por diferentes instituições que atuam
nesta área (Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Instituto Geológico (IG), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Departamento
de Águas e Energia Elétrica (DAEE), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do ABC (UFABC), Defesas Civis Municipais, entre outros),
monitorando a atualização de seus dados;
• Elaborar, implementar e monitorar o Plano Metropolitano de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, instrumento que dará materialidade aos
objetivos e diretrizes para a Gestão Integrada de Riscos e Desastres, plano este que considere os prognósticos e efeitos da emergência climática e
que contemple um forte plano de comunicação sobre os riscos de se ocupar áreas impróprias, junto com programas regionais de oferta de HIS em
áreas urbanas infraestruturadas e bem localizadas;
• Acompanhar a implementação de medidas de redução de riscos e desastres junto aos diversos órgãos das administrações municipais e estadual,
no âmbito de suas competências exclusivas, tais como: redução das áreas de ocupações irregulares nos fundos de vale e encostas, incentivo ao
cumprimento das leis de uso e ocupação do solo, e oferta de oportunidades de moradias adequadas;
• Organizar e divulgar as informações de risco e desastres que devem ser consideradas no âmbito do planejamento urbano e territorial da região
metropolitana e dos municípios, incentivando a incorporação das diretrizes para estas áreas aos respectivos planos diretores e zoneamentos;
• Promover a utilização dos dados sobre riscos e desastres por todos os agentes públicos envolvidos no planejamento metropolitano, fornecendo
diretrizes gerais que possam auxiliar nas ações e políticas públicas para as áreas não ocupadas e melhorar a segurança em áreas já ocupadas,
mediante a complementação e detalhamentos que se façam necessários em nível local;
• Promover campanhas permanentes de educação, comunicação de risco, formação e capacitação técnica de recursos humanos das prefeituras, dos
sistemas de educação, da sociedade civil em geral e outros órgãos afins, promovendo, disseminando e construindo conhecimento para aumentar a
percepção e a resiliência em relação aos riscos ambientais urbanos e desastres associados;
• Incorporar informações dos mapeamentos de risco e desastres disponíveis aos planos diretores e leis de uso e ocupação de solo municipais;
• Inscrever a região e seus municípios no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto,
Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos;
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• Elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de riscos de desastre;
• Planejar e priorizar a execução de obras de estabilização de taludes e controle de erosão, sistemas de drenagem superficial e profunda, obras de
proteção superficial e obras de contenção, tanto da engenharia tradicional, quanto de medidas não convencionais (engenharia natural, soluções
baseadas na natureza, entre outras);
• A delimitação das áreas com restrição à urbanização sujeitas a controle especial pelo risco de desastres, conforme disposto no Art. 12, § 1º, inciso
V do Estatuto da Metrópole, visando à proteção da vida, do patrimônio ambiental e cultural, devem considerar os mapeamento sobre áreas de
risco e de desastres, os estudos de identificação de ameaças/perigos, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastres das prefeituras e da
Defesa Civil do Estado de São Paulo, do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), e da Secretaria Estadual
de Infraestrutura e Meio Ambiente (Datageo). A partir desses dados, devem ser elaboradas e atualizadas diretrizes para o uso e ocupação do
solo municipal. Na investigação de situações de riscos e desastres nos municípios, importante contar sempre com a participação de técnicos das
administrações municipais e de agentes da Defesa Civil e da sociedade civil.
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Estratégias

FPICs

2. Estratégia para enfrentamento da precariedade e informalidade habitacional

Meio ambiente, planejamento e uso do solo e habitação

OBJETIVOS
I. Articular as diversas instâncias de governo para uma gestão integrada dos municípios, visando a fortalecer e otimizar os resultados para o enfrentamento
de problemas relacionados aos assentamentos precários ou loteamentos irregulares em áreas afastadas dos centros urbanos e áreas de risco;
II. Estabelecer diretrizes mínimas para implementação de efetiva política pública de regularização fundiária urbana nos municípios, nos termos da
Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e otimizar resultados para os problemas dos assentamentos precários ou loteamentos irregulares em áreas
afastadas dos centros urbanos, por meio de uma gestão integrada.
DIRETRIZES
• Os planos, projetos e ações que envolvem a regularização fundiária urbana devem ser orientados pelas diretrizes estabelecidas no Plano Estadual
de Habitação (PEH) e na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e seu Decreto Regulamentador nº 9.310/2018, dentre as quais:
• garantir a efetivação da função social da propriedade;
• identificar os núcleos urbanos informais que devam ser regularizados, regularizá-los e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus
ocupantes, de modo a melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior;
• nos casos de assentamentos regularizados com predomínio de população de baixa renda, promover a integração social e a implantação de
programas de geração de emprego e renda;
• ampliar o acesso da população de baixa renda à terra urbanizada, priorizando, quando possível, a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos
urbanos informais regularizados;
• prevenir a formação de novos núcleos urbanos informais, intensificando o monitoramento e a fiscalização;
• no caso de núcleo urbano informal situado em área de preservação permanente, em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de
proteção de mananciais, deverá ser obrigatório estudo técnico que comprove que as intervenções de regularização fundiária implicam em melhoria
das condições ambientais em relação à situação da ocupação informal anterior; bem como a adoção das medidas nele preconizadas, inclusive por
meio de compensações ambientais, quando necessárias;
• assegurar a participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária;
• apoiar os municípios na participação dos programas de regularização fundiária do Estado – a exemplo do Programa Cidade Legal e dos programas
realizados pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp);
• apoiar os municípios para promover a assistência técnica em habitação de interesse social, que assegura às famílias de baixa renda assistência
técnica pública e gratuita de arquitetos e engenheiros para projetos e construções de habitação de interesse social, conforme a Lei Federal
nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008;
• Com relação ao licenciamento dos núcleos urbanos informais consolidados de interesse específico, é recomendado que a legislação municipal
garanta, dentre outros aspectos:
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– que as despesas decorrentes da execução da infraestrutura essencial ocorram por conta dos beneficiários, conforme Lei Federal n° 13.465/17 e
suas alterações;
– que, em havendo necessidade, sejam solicitados estudos técnicos e adoção de medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental aos
proponentes.
DIRETRIZES COMPLEMENTARES
• Definir critérios de reconhecimento, qualificação e enfrentamento das situações de problemas e necessidades habitacionais, considerando os
princípios orientadores da política habitacional do Estado de São Paulo e o acesso à habitação popular;
• Estimular o adensamento e a ocupação urbana em áreas providas de infraestrutura, incluindo empreendimentos de habitação de interesse social;
• Incorporar nos planos diretores a identificação de áreas urbanas não ocupadas e/ou subutilizadas em regiões com infraestrutura urbana e bem
localizadas em relação à equipamentos e serviços urbanos estratégicos, tais como os de saúde, educação e cultura, passíveis de aplicação de
instrumentos urbanísticos dos Estatutos da Metrópole e da Cidade que cumpram a função social da propriedade e que estimulem a construção de
Habitações de Interesse Social (HIS) em áreas dotadas de infraestrutura;
• Articular e fortalecer políticas públicas que melhorem as condições de vida e de convivência na região, tendo em vista o enfrentamento da
precariedade urbana e habitacional, e considerando os princípios orientadores da política habitacional do Estado de São Paulo;
• Articular a política habitacional com as políticas setoriais de saneamento, transportes, meio ambiente, desenvolvimento social, educacional, cultural
e econômico;
• Promover a troca de experiências para adoção de instrumentos urbanísticos e de gestão do território, no sentido de ampliar a implantação de
empreendimentos de habitação de interesse social, visando diminuir custos com a aquisição fundiária e imobiliária e adoção de novas tecnologias no
uso de materiais e processos construtivos, com vistas à qualidade e à sustentabilidade da moradia;
• Desenvolver suporte regional a sistemas de informações habitacionais e regionais, em plataformas georreferenciadas, capazes de integrar, de forma
padronizada, dados dispersos, municipais e estaduais, e contribuir para a articulação e priorização das ações de enfrentamento da precariedade
habitacional e da informalidade fundiária urbana, orientados pelas diretrizes estabelecidas na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, e Decreto
Regulamentador 9.310/2018, dentre as quais, as de: cumprimento da função social da propriedade; identificação de núcleos urbanos informais
passíveis de regularização para que seja assegurada a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar as condições
urbanísticas, ambientais e sociais em relação à situação de ocupação informal anterior, promovendo a necessária integração social e a implantação
de programas de geração de emprego e renda;
• Ampliar o acesso da população de baixa renda à terra urbanizada, priorizando, quando possível, a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos
urbanos informais regularizados;
• Desestimular a formação de novos núcleos urbanos informais, intensificando o monitoramento e a fiscalização;
• No caso de núcleo urbano informal situado em área de preservação permanente, em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de
proteção de mananciais, deverá ser obrigatório estudo técnico que comprove que as intervenções de regularização fundiária implicam em melhoria
das condições ambientais em relação à situação da ocupação informal anterior; bem como a adoção das medidas nele preconizadas, inclusive por
meio de compensações ambientais, quando necessárias;
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• Assegurar a participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária;
• Apoiar os municípios na participação dos programas de regularização fundiária do Estado – a exemplo do Programa Cidade Legal e dos programas
realizados pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp);
• Apoiar os municípios para promover a Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, que assegura às famílias de baixa renda assistência
técnica pública e gratuita de arquitetos e engenheiros para projetos e construções de habitação de interesse social;
• Com relação ao licenciamento dos núcleos urbanos informais consolidados de interesse específico, é recomendado que a legislação municipal
garanta, dentre outros aspectos, que as despesas decorrentes da execução da infraestrutura essencial ocorram por conta dos beneficiários,
conforme Lei Federal n° 13.465/17 e suas alterações; e que, em havendo necessidade, sejam solicitados estudos técnicos e adoção de medidas de
mitigação e compensação urbanística e ambiental aos proponentes;
• Considerar o recorte de gênero e raça como mecanismo de redução das desigualdades.
AÇÕES
• Promover a aplicação dos instrumentos relacionados ao cumprimento da função social da propriedade presentes nos Estatutos da Cidade e da
Metrópole, em articulação com a política habitacional das três esferas federativas;
• Estimular parcerias com órgãos governamentais e com a iniciativa privada, como órgão ambiental e as concessionárias, para projeto padrão de
saneamento;
• Fomentar modelos inovadores de incentivos e investimentos para regularização fundiária nas áreas urbanas e rural, de modo a integrar os núcleos
urbanos informais ao contexto legal da cidade, minimizando a segregação socioterritorial e garantindo a conservação ambiental, como o Plano de
Manejo da APASM;
• Fomentar modelos inovadores de incentivos e investimentos públicos e privados para moradia popular;
• Construir gestão interfederativa de planos de tributação e orçamento do Fundo de Desenvolvimento Urbano para prover estoque de terras para
empreendimentos habitacionais em áreas centrais evitando processos especulativos.
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Estratégias

FPICs

3. Estratégia de criação de rotas turísticas integradas

Turismo, que por sua vez se conecta aos temas de meio ambiente,
planejamento e uso do solo e desenvolvimento econômico

OBJETIVOS
• Fomentar o turismo ecológico com trilhas e educação ambiental;
• Incentivar o trabalho integrado dos municípios da região para que esses roteiros recebam investimentos e que outras possibilidades possam ser
criadas de maneira colaborativa, num sistema regional.
DIRETRIZES
•
•
•
•
•
•

Fomentar o desenvolvimento e integrar as rotas turísticas já existentes na região;
Investir na implantação de equipamentos turísticos de uso coletivo, como mirantes, ciclorrotas e sistema de transporte de turistas entre municípios;
Apoiar a preservação, conservação, restauro e valorização do patrimônio ambiental, cultural, histórico, artístico e paisagístico dos municípios;
Estimular parcerias destinadas à qualificação da mão de obra utilizada nas atividades turísticas, a exemplo das atividades gastronômicas e de lazer;
Consolidar as vocações culturais e turísticas dos municípios;
Estabelecer critérios operacionais e construtivos para as Estradas Cênicas do programa estadual Rotas Cênicas.

AÇÕES
• Estabelecer parcerias com universidades e instituições para apoiar a preservação dos patrimônios histórico, paisagístico e cultural local.
• Identificar as Estradas do Programa Rotas Cênicas existentes e verificar a possibilidade de ampliação do programa;
• Definir parâmetros ambientais e atributos de paisagem para essas rotas, além da infraestrutura necessária para a segurança dos turistas e para o
dinamismo do Programa Rotas Cênicas;
• Estudar e propor áreas para receber políticas públicas específicas destinadas a criar e fortalecer o turismo regional, através de requalificação
urbanística vinculada a ações, projetos e políticas intersetoriais e interfederativas;
• Mapear os ativos turísticos existentes na RMVPLN e organizar mapas turísticos regionais, com roteiros, atrativos e equipamentos, a ser
disponibilizado em meio físico e em site específico, a ser criado, de forma a integrar as rotas turísticas da região;
• Investir na sinalização turística regional, estruturar um calendário anual de atividades turísticas regionais, incluindo um calendário de atividades
culturais itinerantes, acompanhado por política de divulgação em âmbito estadual e nacional;
• Investir na implantação de equipamentos turísticos de uso coletivo, como mirantes, ciclorrotas e sistema de transporte de turistas entre municípios.
• Apoiar a preservação, conservação, restauro e valorização dos patrimônios ambiental, cultural, histórico, artístico e paisagístico dos municípios;
• Estimular parcerias destinadas à qualificação da mão de obra utilizada nas atividades turísticas, a exemplo das gastronômicas e de lazer.
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Estratégias

FPICs

4. Estratégia para a mobilidade regional

Transporte e sistema viário regional, planejamento e uso do solo e desenvolvimento econômico

OBJETIVOS
• Integrar os sistemas de infraestruturas regionais existentes e previstas, potencializando o desenvolvimento econômico e social na região e o
fortalecendo a rede de cidades existente; melhorar o acesso às atividades urbanas e aos serviços existentes na região, promovendo o planejamento
e soluções articuladas e integradas de mobilidade, e buscando atender aos princípios de sustentabilidade, garantir a qualidade de vida e a
competitividade econômica regional;
• Buscar o equilíbrio da distribuição espacial das atividades urbanas e da infraestrutura no território regional;
• Melhorar o acesso às atividades urbanas e aos serviços existentes na região, promovendo o planejamento e soluções articuladas e integradas de
mobilidade, e buscando atender aos princípios de sustentabilidade, garantir a qualidade de vida e a competitividade econômica regional;
• Articular e apoiar tecnicamente a implementação de programas e projetos nas áreas de logística e transportes regionais, integrando-os às demais
funções públicas de interesse comum e às outras Câmaras Temáticas;
• Importante considerar o recorte de gênero e raça como mecanismo de redução das desigualdades no âmbito das estratégias de mobilidade regional.
DIRETRIZES
• Qualificar a rede de centralidades intraurbana, interligando sistemas de infraestruturas regionais existentes e previstas, e potencializando o
desenvolvimento econômico e social na região;
• Adequar estratégias regionais de mobilidade aos processos de planejamento e implementação de concessões;
• Promover a gestão integrada e interfederativa para melhoria da mobilidade urbana da região;
• Incentivar a elaboração dos planos municipais de mobilidade urbana, com base na Política Nacional de Mobilidade Urbana;
• Promover a troca de experiências de políticas públicas voltadas para a mobilidade urbana entre as municipalidades;
• Elaborar diagnóstico das condições atuais de mobilidade na região, considerando inclusive a atualização da pesquisa regional de Origem Destino
(2015, baseada em dados da pesquisa OD de São José dos Campos de 2011/2012), para identificação de perfil de viagens e para subsidiar a
elaboração de plano de mobilidade e logística regional;
• Preconizar a eficiência socioeconômica e ambiental da logística de cargas;
• Instituir processo permanente de participação social no planejamento, controle e avaliação das ações referentes aos sistemas viário, de transporte
coletivo e de logística;
• Dar transparência ao processo de gestão da mobilidade urbana regional divulgando dados, estudos, planos, projetos e ações propostas para os
sistemas viário, de transporte coletivo e de logística na RMVPLN;
• Promover o uso da tecnologia para melhorar os desempenhos técnicos e operacionais dos sistemas de transporte;
• Incentivar o uso de energias renováveis e menos poluentes pelos modos motorizados, com vistas a reduzir os efeitos da mudança climática e das
emissões de gases de efeito estufa, considerando também a Política Estadual de Mudanças Climáticas;
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• Garantir a conformidade das propostas e ações do Plano de Mobilidade Regional ao conjunto das demais funções públicas de interesse comum,
como estabelece o Artigo 7º do Estatuto da Metrópole, no âmbito da governança interfederativa.
AÇÕES
• Detalhar as análises acerca dos desdobramentos da dinâmica regional em escala intraurbana e evidenciar os elementos que integram sua rede
de centralidades. Essas informações ajudariam a mostrar de que forma esses centros e atividades econômicas estão distribuídos nas distintas
macrozonas propostas, se são bem articulados com a rede de mobilidade e transporte que os suporta e quais municípios têm acesso aos mesmos.
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5. Estratégia para gestão integrada da Rede de Centralidades

Planejamento territorial, uso e ocupação do solo

OBJETIVOS
• Qualificar e estruturar uma rede de centralidades, interligando cidades por meio de sistemas de infraestruturas regionais existentes e previstas,
para equilibrar a distribuição das atividades sociais e econômicas, minimizando desequilíbrios internos à região, e potencializar o desenvolvimento
urbano na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
DIRETRIZES
• Considerar a rede de centralidades intraurbana da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, analisando as centralidades indicadas
nos Planos Diretores Municipais e em outros documentos e estudos técnicos;
• Fortalecer o desenvolvimento das centralidades regionais, estimulando a oferta habitacional em áreas com infraestrutura disponível, para otimizar
ou ampliar o uso desta infraestrutura;
• Priorizar a formação de novas centralidades com influência regional em áreas carentes e densamente ocupadas com uso predominantemente
residencial, que estão atualmente distantes de centralidades metropolitanas existentes, para equilibrar a distribuição das atividades econômicas,
serviços sociais e empregos no território;
• Conectar as centralidades em rede, por meio de sistemas estruturais (redes viária, de transporte coletivo, de comunicação e demais infraestruturas)
e ambientais, potencializando o desenvolvimento urbano e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social.
AÇÕES
• Elaborar estudos para identificar novas centralidades a serem desenvolvidas e qualificar as existentes, considerando os dados disponíveis e
articulando os atores envolvidos da RMVPLN;
• Requalificar e reabilitar áreas deterioradas e subutilizadas dos centros municipais dos atuais e potenciais polos de centralidades;
• Discutir, analisar e propor projetos de Áreas de Interesse Metropolitano e seus respectivos Planos de Ação, previstos no Ordenamento Territorial da
RMVPLN, se localizados nos polos da rede de centralidades;
• Definir projetos de intervenção urbana, utilizando instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Metrópole e no Estatuto da Cidade para
fortalecer ou induzir a nova rede de centralidades.
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4. ÁREAS DE INTERESSE METROPOLITANO
DA UNIDADE REGIONAL

4.1. Indicações de áreas de interesse metropolitano
na unidade regional RM-VPLN

As Áreas de Interesse Metropolitano são recortes específicos do
território, que permitem a articulação das ações interfederativas
e intersetoriais, mediante regulações especiais e a utilização de
instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos da Cidade e da
Metrópole. Serão associadas a projetos específicos, que apresentem matriz de responsabilidades definindo as ações atribuídas a
cada ente federado. Portanto, para sua elaboração, é necessário
um acompanhamento permanente dos atores envolvidos.

Na RMVPLN, são áreas potenciais de interesse metropolitano: o
Polo de Alta Tecnologia Regional, o Corredor Verde Metropolitano
de Transportes, o Parque Linear do Rio Paraitinga, o Parque Linear
do Rio Paraíba do Sul e o Sistema Regional de Logística Integrada. A delimitação dessas áreas, características da região, deverá
orientar o desenvolvimento de projetos integrados.

As Áreas de Interesse Metropolitano serão delimitadas e regulamentadas por meio dos Planos de Ação Interfederativa, estabelecidos em regramentos específicos, observados os Planos Diretores e
normas urbanísticas dos municípios envolvidos.
Os Planos de Ação Interfederativa deverão conter no mínimo: justificativa, delimitação, diagnóstico, identificação e análise de demandas e potencialidades e mecanismos de financiamento.
O estabelecimento das Áreas de Interesse Metropolitano e seus
respectivos Planos de Ação Interfederativa devem ser precedidos
por análise e discussão nas Câmaras Temáticas pertinentes às funções públicas de interesse comum, na Câmara de Gestão do PDUI e
submetidos ao acompanhamento e aprovação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana.

O Parque Linear do Rio Paraitinga objetiva promover articulação interfederativa e intersetorial para ações estratégicas de preservação,
regeneração e desenvolvimento econômico sustentável da região da
bacia do Rio Paraitinga. A proposta de Parque Linear do Rio Paraitinga, passando por Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga, Lagoinha, Cunha e São José do Barreiro, se valeria do atributo de ser
uma região dotada, além da beleza cênica, de patrimônios histórico
e cultural. O eixo de ligação dessas cidades, o Vale do Rio Paraitinga,
um dos mais longos rios dessa região, faz junção com o Rio Paraibuna
para formar o Rio Paraíba do Sul. No contexto do Macrozoneamento
Regional, o Parque Linear do Rio Paraitinga está situado predominantemente na Macrozona de Uso Sustentável nos municípios de Cunha,
São Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra e Natividade da Serra,
com exceção dos municípios de Areias e São José do Barreiro, onde o
rio adentra a Macrozona de Preservação Ambiental. Neste percurso
hídrico pleiteado para essa AIM, essa indicação sugere a criação de
uma faixa orientada a um uso diferenciado do território, promovendo
desde a conservação e preservação de matas ciliares, passando pelo
estímulo ao desenvolvimento de atividades turísticas ecológicas, até a
canoagem de rio e a implantação de ciclovias para trilhas.
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O Corredor Verde Metropolitano objetiva promover articulação
interfederativa e intersetorial para ações estratégicas de preservação, regeneração e desenvolvimento econômico sustentável da
região da bacia do Rio Paraitinga. As diretrizes apontam para a
articulação de ações para preservar as nascentes e o leito do rio
a jusante, no trecho compreendido pela RMVPLN, e a fomentação
de atividades econômicas das cadeias do turismo rural sustentável e de atividades ligadas à produção agroecológica e agroflorestal, nessa porção do território da região. As margens do Rio Paraitinga serão propícias para a delimitação do Parque Linear, que em
sua grande extensão atravessa a Macrozona de Uso Sustentável
nos municípios de Redenção da Serra, Natividade da Serra, São
Luiz do Paraitinga, Lagoinha, Cunha, Silveiras, São José do Barreiro e Areias.
O Polo de Alta Tecnologia Regional indica essa área como de interesse metropolitano, por sua importância estratégica não só para a
economia regional como para a estadual e nacional. A região abriga
importantes empresas de alta tecnologia e institutos de ensino e
pesquisa. Além disso, possui os Parques Tecnológicos de São José
dos Campos, da Univap e da Unesp. Esse hub de inovação tem mais
de seis décadas de vocação técnico-científica. O Parque Tecnológico de São José dos Campos funciona como catalisador e modelo
para que outros municípios explorem o potencial técnico-científico,
gerando novos polos para a região e o estado. As implantações acima descritas encontram-se sobrepostas à Macrozona de Consolidação da Urbanização.
O Parque Linear do Rio Paraíba do Sul objetiva promover articulações interfederativas e intersetoriais para ações estratégicas de

preservação, regeneração e desenvolvimento econômico sustentável da região do Rio Paraíba do Sul. Seus objetivos incluem a articulação de ações para preservar as nascentes e o leito do rio na
sua porção que percorre a RMVPLN, bem como a possibilidade de
manutenção de atividades minerárias estratégicas para a região e
o estado − desde que conduzidas de forma ambientalmente sustentável. Outras ações envolvem a estruturação para recuperação
e regeneração de trechos degradados e das áreas de preservação
permanente, controle da poluição, bem como garantir ações de
educação ambiental que fomentem a participação da sociedade
civil. Por se tratar de um parque linear na extensão do Rio Paraíba
do Sul, será recomendável a delimitação desta faixa nas várzeas
contempladas em Macrozonas de Uso Sustentável entre os municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e
Pindamonhangaba.
O Sistema Regional de Logística Integrada incentiva novos negócios e grandes empreendimentos nas diversas cadeias produtivas
associados a investimentos em expansão da infraestrutura, reconhecendo, para tanto, a importância da interligação dos modais
regionais aéreo, rodoviário, ferroviário e portuário, com finalidade
logística e de desenvolvimento econômico. Um potente sistema rodoviário, como principal elemento de integração da Região Metropolitana, e importantes equipamentos de logística não só para os
centros de desenvolvimento econômico de sua região, mas também
de importância para o estado de São Paulo e para o Brasil. A Via
Dutra interliga as duas principais capitais do país e, com isso, diversos produtos e serviços circulam nos modais existentes. Contudo, a infraestrutura regional de logística está assentada no modal
rodoviário, ainda que tenha potencial para explorar outras opções
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– como ferrovias e integração com o Porto de São Sebastião, aeroporto regional, entre outros. Por se tratar de infraestruturas viárias, essa AIM contemplará sua inserção, em sua grande totalidade,
na Macrozona de Consolidação da Urbanização, onde se localizam
os centros nodais dessas interligações.

5. MAPA FINAL DO MACROZONEAMENTO
O Macrozoneamento do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do VPLN (PDUI-RMVPLN)3 foi
construído a partir de um processo participativo que envolveu setores da sociedade civil, governos municipais e estadual, além de
vários setores da economia. Desse modo, foram definidas três
macroonas para esse território: a Macrozona de Consolidação da
Urbanização; a Macrozona de Preservação Ambiental; e, a Macrozona de Uso Sustentável.
O mapa final do macrozoneamento da RMVPLN apresentado
a seguir reflete as correções que foram processadas nos perímetros
de cada macrozona.

3 Para a RMVPLN, o mapeamento dos perímetros das leis urbanísticas municipais foi realizado por meio de arquivos atuais disponibilizados pelas prefeituras. Para os municípios do
Litoral Norte, foram utilizados os dados do ZEEC 2017. Em 14 casos, foram utilizados os setores censitários (IBGE 2020) para delimitação das áreas urbana e rural dos seguintes municípios: Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Igaratá, Lagoinha, Lavrinhas, Paraibuna, Piquete,
Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José do Barreiro e
Silveiras.
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FIGURA 6 - Mapa Final do Macrozoneamento da UR VPLN
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6. PRODUTOS-SÍNTESES: QUADRO RESUMO
DA COMPOSIÇÃO DO MACROZONEAMENTO E
DIRETRIZES POR MACROZONA

conjunto regional, estes ajudaram a definir as diretrizes estratégicas gerais e específicas da MZ para a revisão dos PDEs municipais
e leis acessórias, visando à estruturação futura do território e as
estratégias de ação.

Os produtos-sínteses compõem o material que, em conjunto, representa o Macrozoneamento proposto e acordado para a região, e
constará como anexo ao projeto de lei do PDUI da unidade regional.
São eles: o Mapa Final do Macrozoneamento da Unidade Regional
(apresentado no item 5) e o Quadro resumo da composição do Macrozoneamento e as diretrizes por macrozona da Unidade Regional (a seguir).

O material produzido deverá ser referência para a revisão dos planos diretores e zoneamentos dos municípios constituintes dessa
região, no intuito de promover a integração de políticas na direção
de uma estratégia regional/metropolitana, sobretudo no tocante às
questões comuns aos municípios e territorialmente contíguas.

Para cada uma dessas macrozonas foram identificadas características e funções específicas, respeitando a proteção e a valorização
dos recursos ambientais, sociais e econômicos. Pensados em seu

Assim, a seguir, apresenta-se para cada uma das macrozonas da
unidade regional RMVPLN: Mapa Final do Macrozoneamento da
Unidade Regional (apresentado no item 5) e o Quadro resumo da
composição do Macrozoneamento e as diretrizes por macrozona da
Unidade Regional.
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Macrozona de Consolidação da Urbanização (MZR-CUrb)
MAPA FINAL DO MACROZONEAMENTO

FIGURA 7. Mapa (diagrama) do MZ em tons de cinza, com a divisão municipal, as principais rodovias e rios, a mancha urbana, e destaque para a MZ de Consolidação da Urbanização - MZR CUrb
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CARACTERÍSTICAS
A Macrozona de Consolidação da Urbanização reconhece as áreas urbanas definidas pelos municípios e pelo Zoneamento Ecológico-Econômico
Costeiro do Litoral Norte (2017) para, a partir delas, cruzar outras informações territoriais que podem qualificar e orientar o processo de
desenvolvimento urbano dessas áreas. Assim, esta macrozona é definida por áreas urbanas ocupadas por variadas categorias de uso, apresentando
diversos padrões de ocupação e distintas atividades.
FUNÇÕES
Abrigar urbanização de acordo com os condicionantes do sítio físico, da infraestrutura instalada e da legislação ambiental vigente. Sobre a Macrozona
de Consolidação da Urbanização podem incidir áreas das Estratégias para Ação Metropolitana e a Áreas de Interesse Metropolitano, e nesses casos as
diretrizes para uso e ocupação devem ser compatibilizadas.
DIRETRIZES
DIRETRIZES GERAIS
• proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas nas áreas urbanas: diminuir as desigualdades na oferta e distribuição dos
serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas entre os municípios; controlar o processo de adensamento urbano, de modo a não sobrecarregar
os sistemas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas; complementar os investimentos para oferta de serviços, equipamentos e
infraestruturas urbanas onde for necessário, e ampliar e requalificar os espaços públicos, áreas verdes e permeáveis; implementar o saneamento
básico, em especial nas áreas ocupadas por população de alta vulnerabilidade social, atendendo a Lei Federal nº 11.445/2007;
• estimular o adensamento construtivo em áreas urbanas mais centrais com oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas urbana que
tenham capacidade de receber este adensamento, com estímulo à usos diversificados;
• melhorar as condições urbanísticas e ambientais das áreas urbanas, compatibilizando usos e tipologias para o parcelamento e uso do solo urbano
com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo, em especial aquelas relativas aos perigos de escorregamento de encostas, de inundação
de planícies, através da aplicação de instrumentos de estímulo à reserva de áreas para absorção de água de chuva e à adoção de sistemas de
retenção de água de chuva;
• induzir o crescimento urbano para áreas mais propícias à ocupação urbana, promovendo a distribuição e a intensidade de usos do solo de forma
equilibrada em relação à capacidade, existente ou prevista, da infraestrutura urbana, entre elas as de mobilidade, e também de atendimento à rede
pública de equipamentos e serviços de saúde, educação e cultura;
• estimular a ocupação de áreas rbanas não ocupadas ou subutilizadas localizadas em áreas dotadas de infraestrutura e próximas a equipamentos e
serviços urbanos essenciais, como os de saúde, educação e cultura;
• estimular a regulação da produção imobiliária urbana para captura, pelas municipalidades, da valorização imobiliária decorrente de investimentos
públicos, com o objetivo de financiar ações de melhorias e benefícios públicos;
• qualificar e complementar o sistema de mobilidade regional, com a integração entre os sistemas de transporte coletivo, viário, cicloviário e de
circulação de pedestres entre os municípios;
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• promover a urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários, onde couber, considerando os princípios orientadores da política
habitacional do Estado de São Paulo e a legislação vigente sobre regularização fundiária;
• recuperar e preservar a qualidade dos sistemas ambientais existentes, especialmente dos rios, córregos e áreas vegetadas, articulando-os
adequadamente com os sistemas urbanos: recuperação e proteção das planícies fluviais, em especial do Rio Paraíba do Sul e seus principais
afluentes; recuperar e preservar áreas marginais a cursos d’água, nascentes, várzeas e fundos de vale; recuperar e preservar as Áreas de
Preservação Permanente e impedir a ocupação urbana em áreas de preservação permanente do Código Florestal - Arts 3º e 4º, Lei Federal nº
12.651/2012; orientar os municípios na elaboração e revisão de seus planos diretores e leis de uso e ocupação do solo, a recuperar e preservar áreas
estratégicas com função hidráulica de possibilitar o escoamento de enchentes ou inundações;
• promover ações que minimizem os problemas existentes nas áreas com riscos geológico-geotécnicos, de inundações e escorregamento, e
decorrentes de solos contaminados, prevenindo o surgimento de novas situações de vulnerabilidade; controlar e monitorar o uso do solo em áreas
de riscos de escorregamento e inundação, conforme o mapeamento geológico do Estado de São Paulo (GESP/SIMA/ZEE-SP, 2022);
• adotar soluções socioambientalmente viáveis para diminuir a precariedade habitacional, priorizando ações em assentamentos em áreas de risco;
• restringir a ocupação urbana sobre remanescentes de vegetação nativa, em especial aqueles situados nas Áreas Prioritárias para Conservação da
Biodiversidade Brasileira consideradas de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância (Decreto Federal 5092/2014) e nas Áreas Prioritárias
para Restauração e Conservação na bacia do Rio Paraíba do Sul (GESP/SIMA/DATAGEO, 2018); garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica,
conforme definido na Lei da Mata Atlântica; cumprir as determinações previstas nos Planos de Manejo das Unidades de Conservação;
• preservar os patrimônios histórico, artístico, arquitetônico, cultural e ambiental da RMVPLN;
• estimular a agroecologia, a agricultura familiar, a agricultura orgânica e agroflorestas em espaços urbanos não ocupados;
• garantir a implementação do Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo Net Zero 2050 em toda a região, sendo que, para o litoral norte, devese fomentar ações de monitoramento de parâmetros meteorológicos, oceanográficos e do nível médio do mar na região costeira, de avaliação do
comportamento das obras costeiras e portuárias, fortalecendo políticas públicas de Gerenciamento Costeiro Integrado, em especial as diretrizes do
Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Norte (ZEEC-LN, 2017);
• adequar o ordenamento territorial, visando a construir zoneamentos municipais, orientados no equacionamento de usos e ocupações do solo
divergentes entre as divisas municipais, objetivando a mitigação dos impactos negativos na Macrozona de Preservação Ambiental, das Unidades de
Conservação de Proteção Integral e das Unidades de Conservação de Uso Sustentável entre municípios limítrofes.
DIRETRIZES ESPECÍFICAS
• elaborar e revisar os planos diretores municipais, em especial o ordenamento territorial, orientados pelas diretrizes e composição gráfica da
Macrozona de Consolidação da Urbanização (MZR-Curb);
• adequar o uso e ocupação do solo em áreas ambientalmente frágeis, especialmente em regiões de mananciais com presença de represas
de abastecimento público de água, que devem ser orientadas pelas normas e diretrizes dispostas por Planos de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental (PDPAs);
• utilizar instrumentos de política urbana, tais como a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, para recuperação dos
investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;
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• restringir novas ocupações em áreas ambientalmente frágeis com presença de relevos com declividades acima de 45% (quarenta e cinco por cento),
orientados pelas normas e diretrizes do Código Florestal (art. 2°), que confere status de Área de Preservação Permanente (AP)P às “encostas com
declividade superior a 45° (quarenta e cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive”;
• coibir novas ocupações urbanas, protegendo territórios ambientalmente frágeis em porções litorâneas que apresentem várzeas e planícies de
inundação, em obediência à Lei nº 12.651 de 2012 (Código Florestal);
• elaborar e revisar os Planos Diretores dos municípios do Litoral Norte, no que se refere ao ordenamento territorial, respeitando as diretrizes do
Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) do Litoral Norte, Decreto nº 62.913/2017, em especial das Zonas Terrestres Z4, Z5-OD e Z5, que
compõem a Macrozona de Consolidação da Urbanização do PDUI-RMVPLN;
• estabelecer diretrizes para ocupações urbanas que atendam: o Art. 4º da Lei Federal nº 2.651/2012 (Código Florestal), em relação às normas gerais
sobre a proteção de Áreas de Preservação Permanente (APP); e o Artigo 42-B da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), em relação às
políticas, planos e ações integrados que visem à qualificação urbana, com ênfase na regularização fundiária, nos serviços de saneamento básico e
na oferta de equipamentos urbanos;
• priorizar a localização dentro da macrozona de consolidação da urbanização de áreas para instalações destinadas aos espaços de equipamentos
públicos e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).
• estimular o adensamento urbano em áreas mais centrais, bem localizadas e com boa oferta de infraestrutura urbana;
• promover a utilização de espaços não ocupados localizados no interior do tecido urbano, favorecendo a urbanização de maneira mais compacta e
menos espraiada;
• coibir o avanço do parcelamento e ocupação do solo de novas glebas localizadas distantes da área urbana infraestruturada, que em alguma
medida promova a urbanização dispersa do tecido urbano no interior dos municípios e causem uma sobrecarga para a gestão pública municipal no
atendimento de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas.
• observar as diretrizes gerais estabelecidas pelas APAs de Proteção Integral e de Uso Sustentável e as que vierem a ser criadas, nos termos das
legislações federal, estadual e municipal pertinentes;
• garantir a compatibilização do uso urbano com a conservação dos ativos ambientais nas áreas urbanas sob Unidades de Conservação existentes e as
que vierem a ser criadas, cumprindo as determinações previstas nos termos das legislações federal, estadual e municipal pertinentes;
• estimular a ocupação e o uso dos imóveis em áreas dotadas de infraestrutura, a partir de incentivos fiscais e da aplicação dos instrumentos de
política urbana definidos no Estatuto da Cidade;
• garantir, sempre que possível, a acessibilidade universal aos serviços, equipamentos e infraestruturas das áreas urbanas, com adequações das
calçadas, travessias e acessos às edificações, conforme normas que regulam o assunto;
• promover nas áreas centrais e naquelas com grande circulação de pessoas, a fachada ativa, calçadas largas e a fruição pública, por meio de
incentivos urbanísticos;
• considerar a preservação de áreas marginais a cursos d’água e fundos de vale que vão além das Áreas Preservação Permanente (APP) (Código
Florestal) que possuem a função hidráulica de evitar enchentes ou inundações, incrementando a recomposição das matas ciliares;
• incentivar e aplicar soluções baseadas na natureza (SbN) para controle da drenagem pluvial urbana;
• zelar pela manutenção da cobertura vegetal nas Áreas de Preservação Permanente, para garantir o equilíbrio hidrológico e sedimentológico e o
aumento da infiltração de água no solo, reduzindo o escoamento superficial e os processos erosivos;
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• promover programa de arborização urbana com intuito de favorecer o incremento de espaços verdes e o conforto térmico nas áreas urbanas;
• mitigar os problemas existentes nas áreas com riscos geológico-geotécnicos, de inundações e decorrentes de solos contaminados, e prevenir o
surgimento de novas situações de vulnerabilidade;
• utilizar instrumentos de política urbana, tais como a outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso, para recuperação dos
investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;
• criar zonas especiais de interesse social (ZEIS) como instrumento que possibilite terrenos adequados para a produção de Habitações
de Interesse Social (HIS) e permita regularização fundiária e urbanização de loteamentos irregulares, beneficiando a população de
assentamentos precários e informais.
• prever parâmetros urbanísticos e normas para edificações que garantam a acessibilidade universal aos serviços, equipamentos e infraestruturas
das áreas urbanas, com adequações das calçadas, travessias e acessos às edificações, conforme normas que regulam o assunto;
• prever parâmetros e instrumentos urbanísticos para fomentar o uso misto residencial e não residencial, especialmente nas áreas bem servidas pelo
transporte público, existente ou a ser implantado;
• garantir que as despesas decorrentes para licenciamento e regularização fundiária de núcleos urbanos informais de interesse específico ocorram
por conta dos beneficiários, nos termos da Lei Federal n° 13.465/17 e suas alterações.
COMPOSIÇÃO
• áreas de perímetros urbanos, zonas e macrozonas urbanas definidas nas legislações municipais - leis dos planos diretores, de uso e ocupação do
solo e de perímetros urbanos;
• áreas de setores censitários urbanos do IBGE 2020;
• Zona Terrestre 4 (Z4), Zona Terrestre 5 (Z5) e Zona Terrestre 5 de Ocupação Dirigida (Z5OD) do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral
Norte (ZEEC-LN), Decreto Estadual nº 62.913/2017;
• Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) extraídas da legislação municipal, em especial das leis dos planos diretores e de uso e ocupação do
solo municipais, não incidentes em Unidades de Conservação de Proteção Integral e nas zonas Z1 e Z1AEP do ZEEC-LN, Decreto Estadual nº
62.913/2017;
• Áreas de Preservação Permanente regulamentadas pelos Arts 3º e 4º da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) - não mapeadas devido à escala.
METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversão de projeção e coordenada
Georreferenciamento
Vetorização
Classificação de polígonos
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Macrozona de Uso Sustentável – MZR US
MAPA FINAL DO MACROZONEAMENTO

FIGURA 8. Mapa (diagrama) do MZ em tons de cinza, com a divisão municipal, as principais rodovias e rios, a mancha urbana, e destaque para a Macrozona de Uso Sustentável – MZR US
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CARACTERÍSTICAS
A Macrozona de Uso Sustentável corresponde a áreas com características ambientais relevantes, sejam elas urbanas ou rurais. Para as porções
urbanas, serão consideradas as áreas com características de baixo processo de urbanização, podendo incluir atividades econômicas que possam ser
desenvolvidas de modo sustentável, que atendam ou cumpram os requisitos jurídicos e técnicos para tanto, e que possam se comprometer a equacionar
impactos ambientais causados pelo uso e ocupação do solo.
FUNÇÕES
Conciliar a conservação do patrimônio socioambiental e seus serviços ecossistêmicos com o desenvolvimento de atividades urbanas e rurais. Sobre a
Macrozona de Uso Sustentável podem ainda incidir áreas das Estratégias para Ação Metropolitana e das Áreas de Interesse Metropolitano, e, nesses
casos, as diretrizes para uso e ocupação devem ser compatibilizadas.
DIRETRIZES
DIRETRIZES GERAIS
• promover a manutenção e a recuperação dos serviços ecossistêmicos prestados pelos sistemas ambientais existentes, em especial aqueles
relacionados com a produção da água, a proteção da biodiversidade regional e a regulação climática; promover e aplicar instrumentos de
compensação ambiental, a exemplo do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), de compensação financeira e demais instrumentos;
• monitorar o uso do solo e fomentar a recuperação das matas nativas nas Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira (Decreto
nº 5092 de 21/05/2004) consideradas de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância e nas Áreas Prioritárias para Restauração e Conservação
na bacia do Rio Paraíba do Sul (GESP/SIMA/DATAGEO, 2018);
• garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme definido na Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006);
• respeitar as condições de manejo e conservação das florestas e áreas com vegetação nativa, conforme estabelecido pelos Planos de Manejo das
Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCs_US) e fomentar a elaboração e aplicação dos Planos de Manejo para as UCs_US que ainda
possuem essa importante ferramenta de gestão de seus espaços;
• incentivar a manutenção da dinâmica dos espaços rurais para auxílio na proteção ambiental dos mananciais e áreas de nascente e garantir a
proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, criado pela Lei Federal nº 12.651/2012 (SICAR);
• promover o controle e o monitoramento da qualidade e permeabilidade do solo e a manutenção dos aquíferos subterrâneos, garantindo a recarga
dos mananciais; preservar áreas marginais a cursos d’água e fundos de vale, além das Áreas de Preservação Permanente da Lei Federal nº
12.651/2012, que têm a função hidráulica de controle de enchentes ou inundações;
• implementar o saneamento básico, atendendo a Lei Federal nº 11.445/2007;
• preservar os patrimônios cultural e ambiental presentes nessas porções do território;
• classificar como macrozona de uso sustentável os limites demarcados em planos de zoneamentos municipais para instalações destinadas aos
espaços de equipamentos públicos, em especial vinculadas à implantação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) e Núcleos Urbanos, que
estejam contidos em áreas de uso sustentável, zonas Z2, Z3 e Z4OD do ZEEC-LN 2017, conforme o disposto no artigo 65 do Decreto
nº 62.913/2017, ZEEC-LN;
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• adequar o ordenamento territorial, visando a construir zoneamentos municipais, orientados no equacionamento de usos e ocupações do solo
divergentes entre as divisas municipais, objetivando a mitigação dos impactos negativos nas Macrozonas de Uso Sustentável e de Preservação
Ambiental, das Unidades de Conservação de Proteção Integral e das Unidades de Conservação de Uso Sustentável entre municípios limítrofes.
• proporcionar o uso e ocupação do solo de modo sustentável em áreas com características de baixo processo de urbanização e de atividades de
desenvolvimento econômico, equacionando os impactos destes tipos de utilização do território, em especial nas áreas ambientalmente frágeis.
• compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo dos terrenos;
• diretrizes para a atividade agropecuária: estimular o aumento da produção agrícola em cadeias agropecuárias sustentáveis; estimular a
agroecologia, a agricultura familiar, a agricultura orgânica e as agroflorestas na Macrozona de Uso Sustentável;
• diretrizes para a atividade minerária: manter as áreas de mineração ativas com controle ambiental, e promover a recuperação ambiental das áreas
paralisadas e desativadas.
DIRETRIZES PARA ÁREAS URBANAS
• conter a expansão urbana sobre áreas de proteção dos mananciais hídricos e áreas de produção agrícola sustentável, e condicionar eventuais
demandas por transformações de perímetros urbanos ao atendimento das exigências estabelecidas no Artigo 42-B da Lei Federal nº 10.257/2001 Estatuto da Cidade;
• proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas nas áreas urbanas existentes e futuras; promover a melhoria das
condições urbanísticas e ambientais das áreas urbanas; implementar o saneamento básico, atendendo a Lei Federal nº 11.445/2007;
• promover a melhoria das condições urbanísticas e ambientais das áreas urbanas;
• restringir a ocupação urbana em ZEIS demarcadas em áreas distantes da zona urbana infraestruturada, com característica de baixa ou nenhuma
ocupação, situadas em áreas rurais e ou ambientalmente frágeis;
• orientar a elaboração e a revisão do Ordenamento Territorial Municipal das leis dos planos diretores e de uso e ocupação do solo dos municípios do
Litoral Norte, segundo as diretrizes e a composição gráfica do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC-LN, 2017) das zonas Z2, Z3 e Z4OD
como áreas com características sustentáveis;
• garantir a implementação do Plano de Ação Climática do Estado de São Paulo em toda a região, sendo que, para o litoral norte, deve-se fomentar
ações de monitoramento de parâmetros meteorológicos, oceanográficos e do nível médio do mar na região costeira, de avaliação do comportamento
das obras costeiras e portuárias, e de fortalecimento das políticas públicas de Gerenciamento Costeiro Integrado, em especial as diretrizes do
Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Norte (ZEEC-LN, 2017);
• Utilizar o instrumento da outorga onerosa de alteração de uso para conversão do solo rural para urbano nos processos de regularização fundiária de
interesse específico, como forma de controlar e coibir a dispersão de loteamentos irregulares fora dos perímetros urbanos municipais.
DIRETRIZES ESPECÍFICAS
• elaborar e revisar os planos diretores municipais, em especial o capítulo do ordenamento territorial, orientados pelas diretrizes e composição
gráfica da Macrozona de Uso Sustentável (MZR-US);
• adequar o uso e a ocupação do solo em áreas ambientalmente frágeis, especialmente em regiões de mananciais com presença de represas
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de abastecimento público de água, que devem ser orientadas pelas normas e diretrizes dispostas por Planos de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental (PDPAs);
restringir novas ocupações em áreas ambientalmente frágeis em municípios com presença de relevos com declividades acima de 45% (quarenta
e cinco por cento), orientados pelas normas e diretrizes dispostas segundo no Art. 2º da Lei Federal nº 12.651/201 – Código Florestal (art. 2°), que
confere status de Área de Preservação Permanente (APP) à vegetação localizada também nas “encostas ou partes destas, com declividade superior
a 45° (quarenta e cinco graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive”;
coibir novas ocupações e, do avanço da expansão urbana e de ocupações rurais-urbanas, em protegendo territórios ambientalmente frágeis dos
municípios litorâneos, que apresentem várzeas e planícies de inundação em obediência a Lei nº 12.651/ de 2012 – Código Florestal.
elaborar e revisar as leis dos Plano Diretores municipais dos municípios do Litoral Norte, do estado de São Paulo – em especial no que se refere ao
ordenamento territorial – , respeitando as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC-LN), segundo Decreto nº 62.913/2017,
como demarcações territoriais para o uso e ocupação do solo, em especial das Zonas Terrestres Z2, Z3 e Z4-OD, que compõem a Macrozona de Uso
Sustentável do PDUI RMVPLN;
estimular a elaboração de planos de manejos municipais das Unidades de Conservação de Uso Sustentável;
recuperar e preservar as Áreas de Preservação Permanente (APPs), em conformidade com o Artigo 4 do Código Florestal Brasileiro, Lei nº
2.651/2012, de 25 de maio de 2012;
orientar os municípios quanto à preservação dos seus espaços rurais, para definir regras de uso e ocupação do solo compatíveis com as atividades
econômicas agrícolas, agroecológicas, agroflorestais;
solicitar estudos prévios de impactos ambientais, visando ao desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com a sustentabilidade
ambiental, quando couber;
compor diretrizes para coibir o avanço do parcelamento e ocupação do solo de caráter urbano em áreas rurais sem avaliação prévia municipal, em
glebas localizadas distantes da área urbana infra estruturada, cujo processo de urbanização dispersa sobrecarrega a gestão pública municipal no
atendimento de infraestruturas e serviços;
garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural;
preservar as áreas marginais a cursos d’água e fundos de vale que vão além das Áreas de Preservação Permanente e que possuem a função
hidráulica de possibilitar o escoamento de enchentes ou inundações, incrementando a recomposição das matas ciliares;
compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo dos terrenos;
promover e aplicar instrumentos de compensação ambiental (PSA, compensação financeira e demais instrumentos);
prever as condições de controle ambiental, de acordo com as regras de licenciamento, para que as atividades mineradoras possam continuar
produzindo de forma ambientalmente adequada;
controlar as transformações de uso decorrentes da expansão urbana de forma planejada, atendendo às exigências estabelecidas no Artigo 42-B do
Estatuto da Cidade;
utilizar o instrumento da outorga onerosa de alteração de uso para conversão do solo rural para urbano nos processos de regularização fundiária
de interesse específico de núcleos situados em áreas rurais, como forma de controlar e coibir a dispersão de loteamentos irregulares fora dos
perímetros urbanos municipais;
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• considerar as determinações de uso, ocupação e parcelamento do solo estabelecidas pelas Unidades de Conservação existentes e as que vierem a
ser criadas, nos termos das legislações federal, estadual e municipal pertinentes.
COMPOSIÇÃO
• Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UC_US) do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei Federal 9985/2002, identificadas
no âmbito do PDUI: APA Bacia do Paraíba do Sul, APA Baleia Sahy, APA Campos do Jordão, APA do Banhado, APA Marinha do Litoral Norte, APA
São Francisco Xavier, APA Sapucaí Mirim, APA Serra da Mantiqueira, APA Silveiras, APA da Serra do Palmital, ARIE da Pedra Branca, ARIE de São
Sebastião, Floresta Nacional de Lorena, RPPN Besouro de Fogo, RPPN Caburé, RPPN Chácara Santa Inez, RPPN Fazenda Bela Aurora, RPPN
Fazenda Renópolis, RPPN Fazenda San Michele, RPPN Gigante do Itaguaré, RPPN Morro do Curussu Mirim, RPPN O Primata, RPPN Pedra da Mina,
RPPN Pousada Campos da Bocaina, RPPN Reserva dos Muriquis, RPPN Reserva Rizzieri, RPPN Rio Vermelho, RPPN Santa Rita de Cássia, RPPN
Serra da Bocaina, RPPN Serrinha, RPPN Sítio do Jacu, RPPN Sítio Manacá, RPPN Sítio São Joaquim, RPPN Toque Toque Pequeno; e demais UCs_US
existentes e que vierem a ser criadas no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei Federal 9985/2002;
• Macrozonas, zonas e áreas rurais (fora dos perímetros urbanos) das leis municipais dos planos diretores e de uso e ocupação do solo;
• Setores censitários rurais do IBGE, 2020, de 14 municípios onde não foram identificados leis e mapas de perímetros urbanos, planos diretores e
de uso e ocupação do solo, sendo eles: Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Igaratá, Lagoinha, Lavrinhas, Paraibuna, Piquete, Redenção da Serra,
Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José do Barreiro e Silveiras;
• Áreas e zonas ambientais com função de uso sustentável ou proteção ambiental assim classificadas pelas leis municipais dos planos diretores e de
uso e ocupação do solo;
• Zona Terrestre 2 (Z2), Zona Terrestre 3 (Z3) e Zona Terrestre 4 de Ocupação Dirigida (Z4OD) do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral
Norte, ZEEC-LN, Decreto Estadual nº 62.913/2017;
• Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) extraídas de leis municipais de planos diretores e de uso e ocupação do solo;
• Áreas de Preservação Permanente(APPs) regulamentadas pelos Arts 3º e 4º da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) – não mapeadas
devido à escala.
METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversão de projeção e coordenada
Georreferenciamento
Vetorização
Classificação de polígonos
Union
Dissolve
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Correção e validação de topologias.
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Macrozona de Preservação Ambiental (MZR-PA)
MAPA FINAL DO MACROZONEAMENTO

FIGURA 9. Mapa (diagrama) do MZ em tons de cinza, com a divisão municipal, as principais rodovias e rios, a mancha urbana, e destaque para a MZ de Preservação Ambiental MZR - PA
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CARACTERÍSTICAS
A Macrozona de Preservação Ambiental é composta por territórios ambientalmente frágeis, de significativa biodiversidade, demandando cuidados
especiais para sua conservação. São áreas com maiores restrições de uso e ocupação do solo, protegidas pela legislação relativa às Unidades
de Conservação de Proteção Integral e ao Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Norte. Sobre a Macrozona de Preservação e
Conservação Ambiental podem incidir áreas das Estratégias para Ação Metropolitana, e, nesses casos, as diretrizes para uso e ocupação devem ser
compatibilizadas, devendo ser observadas as orientações mais restritivas.
FUNÇÕES
Contribuir para a proteção da biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas e a manutenção dos serviços ecossistêmicos necessários à qualidade de
vida e ao desenvolvimento sustentável. Sobre a Macrozona de Preservação Ambiental podem incidir áreas das Estratégias para Ação Metropolitana e
das Áreas de Interesse Metropolitano, e, nesses casos, as diretrizes para uso e ocupação devem ser compatibilizadas. Nas disposições que não forem
complementares, observar sempre as imposições mais restritivas.
DIRETRIZES
DIRETRIZES GERAIS
• manter a integridade das áreas de preservação permanente (APP), conforme disposto na Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal);
• promover a articulação entre municípios vizinhos e entidades estaduais e federais para a construção de estratégias integradas de conservação
ambiental e para fomentar a elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação existentes e as que vierem a ser criadas;
• estimular a elaboração de planos de manejo, como o principal instrumento de gestão das Unidades de Conservação de Proteção Integral, nos quais
constam a caracterização da unidade, o zoneamento com as respectivas normas e os programas de gestão;
• zelar pelo cumprimento das determinações previstas para as Unidades de Conservação existentes e as que vierem a ser criadas, nos termos das
legislações federal, estadual e municipal pertinente;
• respeitar as condições de manejo e conservação das florestas e áreas com vegetação nativa, conforme estabelecido pela legislação das Unidades de
Conservação;
• Incentivar a criação de áreas protegidas, de áreas verdes e de equipamentos comunitários, visando à preservação de áreas florestadas;
• garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme previsto na Lei Federal nº 11.428/2006 - Lei da Mata Atlântica;
• promover atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à educação ambiental;
• proteger a mata nativa e a fauna silvestre, especialmente as ameaçadas de extinção;
• reforçar a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR, Lei Federal nº 12.651/2012) incidentes na
Macrozona de Preservação Ambiental;
• orientar a elaboração e revisão dos Plano Diretores dos municípios do Litoral Norte, no que se refere ao ordenamento territorial, respeitando as
diretrizes o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) do Litoral Norte, Decreto nº 62.913/2017, em especial das Zonas Terrestres Z1 e
Z1AEP, que compõem a Macrozona de Preservação Ambiental do PDUI-RMVPLN;
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• restringir a localização de instalações destinadas aos espaços de equipamentos públicos, em especial vinculadas à implantação de Zonas Especiais
de Interesse Social (ZEIS) e regularização de Núcleos Urbanos Informais nas Zonas Z1 e Z1AEP do ZEEC-LN/2017;
• mitigar conflitos de uso do solo nas fronteiras dos municípios, buscando adequar o ordenamento territorial municipal, visando a construir
zoneamentos municipais que minimizem impactos negativos nas áreas contidas na Macrozona de Preservação Ambiental, em Unidades de
Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável entre municípios limítrofes.
DIRETRIZES ESPECÍFICAS
• revisar os planos diretores municipais, em especial seu capítulo de ordenamento territorial, orientados pelas diretrizes e composição gráfica da
Macrozona de Preservação Ambiental (MZR-PA);
• coibir novas ocupações irregulares e ilegais, de qualquer natureza, loteamentos de alta, média e baixa renda, em áreas de uso restritivo, em especial
no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral.
• elaborar e revisar os Plano Diretores municipais dos municípios do Litoral Norte - em especial no que se refere ao ordenamento territorial – ,
respeitando o zoneamento e as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC), Decreto nº 62.913/2017, como demarcações
territoriais para o uso e ocupação do solo, considerando que as zonas Z1 e Z1AEP do ZEEC-LN compõem a Macrozona de Preservação Ambiental
MZR do PDUI RMVPLN;
• estimular a elaboração, atualização e implementação dos planos de manejos das Unidades de Conservação de Proteção Integral;
• fomentar a elaboração de estudos municipais, visando à criação de novas Unidades de Conservação de Proteção Integral em áreas
ambientalmente frágeis;
• planejar e implementar ações de recuperação e proteção de áreas com vegetação nativa do Bioma Cerrado, objetivando a criação de áreas de
manutenção da fauna e da flora de espaços ambientalmente frágeis;
• planejar novos espaços de usos mais restritos, direcionados à recuperação e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, não contidas
em Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável, em especial nos municípios do Vale Histórico, fomentando a criação de novas
unidades de conservação com o objetivo de preservar áreas da recarga hídrica regional;
• estimular a criação de novas unidades de conservação de proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado, hoje não contidas em Unidades de
Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável, e que se configuram em porções territoriais fragmentadas na região de fragilidade ambiental
importantes para a criação de corredores de biodiversidade deste bioma;
• cumprir as determinações previstas para as Unidades de Conservação existentes e as que vierem a ser criadas, através da elaboração, atualização
e implementação de seus Planos de Manejo, que incluem a criação de zonas de amortecimento, nos termos das legislações federal, estadual e
municipal pertinentes;
• proteger e recuperar Áreas de Preservação Permanente (APP), conforme disposto na Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).
COMPOSIÇÃO
• Unidades de Conservação de Proteção Integral (UC_PI) do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei federal 9985/2002 identificadas no
âmbito do PDUI: Estação Ecológica Bananal, Estação Ecológica Tupinambás, Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, Monumento Natural
Municipal do Pico do Itaguaré, Monumento Natural da Serra da Mantiqueira Paulista, Parque Estadual da Ilha Anchieta, Parque Estadual da Serra do

44

Mar, Parque Estadual de Campos do Jordão, Parque Estadual de Ilhabela, Parque Estadual dos Mananciais de Campos do Jordão, Parque Nacional
da Serra da Bocaina, Parque Natural Municipal Augusto Ruschi, Parque Natural Municipal do Banhado, Parque Natural Municipal do Juqueriquerê,
Parque Natural Municipal do Trabiju, Parque Natural Municipal Vale do Itaim, Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes); e demais UCs_
PI existentes e que vierem a ser criadas no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei federal 9.985/2002;
• Zonas do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Norte (ZEEC-LN, 2017): Zona Terrestre 1 (Z1) e Zona Terrestre 1 Áreas Especiais de
Proteção (Z1AEP);
• Áreas ambientais de caráter preservacionista dos planos diretores municipais, classificadas como “Zona de Preservação’’ e “Zona Especial de
Interesse Arqueológico” no mapa de Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais: Zona de Preservação I, II e III de São
Bento do Sapucaí e Zona Especial de Interesse Arqueológico de Tremembé;
• Áreas de Preservação Permanente regulamentadas pelos Arts 3º e 4º da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal) – não mapeadas devido à
escala.
METODOLOGIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversão de projeção e coordenada
Georreferenciamento
Vetorização
Classificação de polígonos
Union
Dissolve
Clip
Correção e validação de topologias
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As revisões e atualizações dos elementos que compõem o Ordenamento Territorial da RMVPLN devem ser, permanentemente,
acompanhadas pela Câmara Temática de Gestão do PDUI. Cabe
à CT de Gestão articular municípios vizinhos para compatibilizar
zoneamentos conflitantes nas fronteiras, em consonância com o
macrozoneamento regional, com base nas avaliações periódicas do
Sistema de Planejamento e Gestão do PDUI.
Os trabalhos do Sistema de Planejamento e Gestão do PDUI serão
desenvolvidos de forma permanente e interfederativa, coordenados
pelo Conselho de Desenvolvimento, devendo ser iniciados a partir
da publicação da Lei do PDUI.

As macrozonas metropolitanas, por abarcarem outras leis de âmbitos municipal, estadual e federal, devem ter suas delimitações
atualizadas conforme alterações e revisões dessas leis. Os planos
diretores municipais devem considerar as diretrizes do ordenamento
territorial no momento de suas revisões de zoneamentos. Sugere-se
que, quando houver alteração de perímetros nos zoneamentos municipais, estes sejam analisados e avaliados antes da sua incorporação ao macrozoneamento regional, na revisão do PDUI.
No caso das Estratégias para Ação Metropolitana e das Áreas de
Interesse Metropolitano, por tratarem de conjuntos de dados dinâmicos (que necessitam da gestão interfederativa e intersetorial
para definição de programas, planos e ações), devem ser previstos
mecanismos de atualização e regulamentação flexíveis e contínuos.
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