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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o diagnóstico do ordenamento territo-
rial vigente nos municípios que integram a Região Metropolitana 
de Jundiaí (RMJ), realizado a partir da sistematização e das aná-
lises das legislações urbanísticas municipais incidentes no terri-
tório.

O percurso metodológico descrito a seguir resulta numa propos-
ta de mapa preliminar do Macrozoneamento Regional – principal 
instrumento de ordenamento territorial no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado – para ser debatido com as 
prefeituras e a sociedade civil, durante o processo de elaboração 
do PDUI.

Está organizado em quatro partes. A primeira descreve a meto-
dologia, com orientações gerais para construção do macrozonea-
mento regional. As demais apresentam as três etapas do trabalho 
e os produtos contratuais:

 ❏ Item II – Produto 2 – Mapeamento dos Macrozoneamentos 
e Zoneamentos Municipais da Região Metropolitana de Jun-
diaí.

 ❏ Item III – Produto 3 – Mapeamento da Leitura Unificada dos 
Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais da Região 
Metropolitana de Jundiaí.

 ❏ Item IV – Produto 4 – Mapa Preliminar do Macrozoneamento 
da Região Metropolitana de Jundiaí.

As considerações finais, com os próximos passos, constam do 
item V.
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I. Metodologia do ordenamento territorial  
das unidades regionais

I.1. Padrão de urbanização contemporânea  
e seus desdobramentos nas metrópoles paulistas

Sendo o objeto deste trabalho o ente metropolitano (planejamento 
e gestão metropolitanos), visto como escala particular no desen-
volvimento regional, julga-se importante fazer algumas considera-
ções sobre sua atual fase de mudanças (tida como profunda e com 
enormes desdobramentos para a formulação do Plano de Desen-
volvimento Urbano Integrado), considerando o planejamento terri-
torial em todas as suas escalas.

O processo de transformação dos territórios metropolitanos não 
se manifestou de forma concomitante em todo mundo. Porém, há 
consenso que, a partir dos anos 1980, já se fazia sentir de forma 
clara em todos os contextos urbanos mundiais − observadas as 
grandes distinções no grau de desenvolvimento econômico e so-
cial. As constatações iniciais detectadas por estudiosos e acadê-
micos de todos os campos do conhecimento ganharam força à 
medida que a progressão do processo revelava seu impulso e seu 
sentido.

No final da década de 1990, não havia dúvida que se estava – 
globalmente – diante de uma transformação radical no modo de 
produção industrial capitalista. A transição ocorria, como pontua 
o sociólogo catalão Manuel Castells, na segunda metade dos anos 
1990, não pela simples substituição das atividades produtivas, mas 
pela entrada em cena de novas formas de conhecimento técnico e 

tecnológico que iriam impactar a própria indústria, a agricultura 
e os serviços.

Tal processo, por sua profundidade e desdobramentos radicais, 
incidiu tanto na organização territorial como nas funções que ali 
são desempenhadas. Desde o início, as metrópoles estiveram − e 
permanecem −, no fulcro dessa transformação. Um adágio dos 
anos 1990 já afirmava que “as metrópoles são a riqueza da nação”. 
Restava saber como lidar com elas para justificar o otimismo da 
máxima.

Embora possam ser analisadas a partir de diferentes evidências, 
na sua organização territorial e funcional as metrópoles estão in-
trinsecamente associadas ao processo de rápida e intensa insta-
lação do modelo produtivo, que inicialmente foi denominado como 
pós-fordista. Nesse caso, são fruto desse modelo as chamadas 
metrópoles da primeira geração, que foram reconhecidas dos 
anos 1960 até o final da década de 1990.

Como a transformação produtiva afetou toda a economia global, 
sobretudo de formas distintas, aspectos do novo padrão de cres-
cimento físico e da organização funcional se materializaram em 
curto prazo em todos os contextos territoriais metropolitanos. Ini-
cialmente como hipótese, mas logo a seguir como constatação, o 
grau e o tipo de mudanças que ocorriam nas metrópoles dependia 
– de forma direta – do ritmo do desenvolvimento econômico e so-
cial da inserção global dos países onde se inseriam as metrópoles.

Um traço comum a todas elas, mesmo considerando as obrigató-
rias distinções, foi a reconfiguração dos territórios metropolitanos 
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nos quais a relação dual e assimétrica entre o perímetro urbano e 
o suburbano − ou seja, entre centro e periferia − ganhou acelerada-
mente novos atributos. E, à medida que o processo avançava, fo-
ram assumindo maior complexidade e apresentando mais desafios 
à sua observação, análise e políticas públicas urbanas coerentes 
com as novas demandas. 

O território urbano onde incidiu essa revolução produtiva sofreu 
transformações no próprio modo de vida metropolitano. Revelado 
por meio de atividades e funções sociais e culturais evidenciadas 
em formas bem precisas de deslocamentos intrametropolitano − 
como as viagens diárias pendulares em função de trabalho, ativida-
des escolares e acesso aos serviços −, indicou que a vida cotidiana 
estava se realizando em um território ampliado, cada vez mais ex-
pandido, dadas as formas de crescimento urbano, em tudo distintas 
daquelas que haviam produzido a metropolização sob o padrão in-
dustrial-periférico, cujo modelo de urbanização revelava processos 
de conurbação.

O motor, do ponto de vista dos territórios urbanos metropolitanos, 
que conduziu o processo foi a entrada em cena de um crescimento 
urbano, cujos traços principais se sintetizam na expressão urbani-
zação extensiva. Inúmeros estudos teóricos e empíricos descrevem 
essa nova etapa da urbanização metropolitana. Possui, dentre ou-
tros atributos, grande ênfase na presença de relações físico-terri-
toriais ocorrendo em distâncias cada vez mais maiores, dissolvendo 
limites administrativos, demarcações naturais e tradicionais, situa-
das no próprio território definido como metropolitano.

Um dos aspectos da grande complexidade se assenta no fato de que 
o território da urbanização extensiva não pode ser entendido apenas 
como um conjunto de trechos isolados, delimitados por espaços 
ocupados ou não ocupados. Trata-se, acima de tudo, de um campo 
de forças que se organiza e atua no próprio território metropolitano, 
no qual todas as escalas, desde a micro até a macro, atuam a partir 
de relações interativas e interdependentes, fortemente baseadas 
no sistema rodoviário que dá sustentação à função intrínseca da 
transformação territorial metropolitana – a mobilidade. Pode-se 
assim considerar que a noção de escala, ou seja, de multiescalari-
dade, deve ser assumida como relacional, e não apenas dimensional. 
Essa primeira observação é responsável pela grande ênfase dada 
às lógicas dos sistemas de mobilidade na construção da urbaniza-
ção extensiva.

Desdobrando-se desse mesmo processo, assiste-se a emergência 
contínua de centralidades estrategicamente localizadas, cuja função 
é sustentar o aspecto essencial da multiescalaridade, que é a forma-
ção de redes intrametropolitanas. A criação de um sistema em rede é 
um resultado almejado na medida em que possibilita e estimula uma 
desejável coesão territorial e funcional dos municípios metropolita-
nos. A sua gestão deverá, portanto, estar comprometida com o forta-
lecimento da rede intrametropolitana, apoiada nas novas centralidades 
que são os pontos de articulação do conjunto multiescalar. 

Analisar e apresentar caminhos para o desenvolvimento susten-
tável das metrópoles paulistas, reconhecendo o caráter embrio-
nário em algumas e fases de maior consolidação em outras, tem 
o objetivo de propor o Ordenamento Territorial por meio de seu 
macrozoneamento.
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Vale lembrar, ainda, uma distinção importante que existe entre as 
metrópoles paulistas, tal como foi descrita de forma sucinta acima, 
e as megacidades que emergiram do mesmo processo de urbani-
zação extensiva, que, no entanto, produziram resultados urbanos 
distintos. Algumas metrópoles assumiram características de me-
gacidades que são, sob muitos pontos de vista, o oposto das orga-
nizações metropolitanas às quais se refere este trabalho. No caso 
da megacidade, fica submersa a função administrativa municipal, e 
até mesmo estadual, criando um ente que dispensa os dispositivos 
e ferramentas que devem facilitar as relações interfederativas ne-
cessárias à gestão do ordenamento e dos planos plurimunicipais. 

As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas do quadro 
metropolitano paulista objeto desse trabalho expressam, atual-
mente, muitas características da urbanização extensiva. No entan-
to, vale enfatizar que, em alguns casos, há na metrópole paulista 
situações nas quais o padrão de crescimento metropolitano pre-
valente no período da urbanização conduzida pela industrialização 
– a conurbação de áreas urbanas contíguas –, como é o caso da RM-
VPLN, cujo processo de conurbação municipal foi influenciado pelo 
forte eixo da Rodovia Dutra.

O perfil metropolitano contemporâneo, observável em diferentes 
graus e com características específicas em cada uma das metrópo-
les paulistas, pode ser descrito por meio de alguns traços comuns. 
O primeiro, por óbvio, é a indiscutível organização multiescalar e 
policêntrica. Essa é uma importante linha metodológica que condu-
ziu as análises apresentadas neste documento, além das propostas 
conclusivas representadas cartograficamente no Macrozoneamen-
to Preliminar.

A elaboração dos PDUIs das metrópoles paulistas enfrenta diver-
sos desafios, que são tratados de forma homogênea, partindo dos 
grandes temas que orientam as análises do ordenamento territo-
rial, desde o processo de urbanização e a estruturação física que o 
acompanha, passando pelos temas que denunciam as dinâmicas 
existentes no território, para culminar com a gestão e a governança 
que garantem políticas públicas eficientes.

Os mapeamentos temáticos elaborados no Panorama Regional (P5) 
ganham importância metodológica ao serem cruzados, de forma inter-
pretativa e propositiva, com um segundo mapeamento na elaboração 
do Diagnóstico (P7), que traduz os grandes eixos do desenvolvimen-
to integral das metrópoles paulistas. Nesse cruzamento encontra-se 
presente a essência do Ordenamento Territorial proposto pela criação 
do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) das regiões 
metropolitanas. Nesse caso, o MZ Regional – macrozoneamento re-
gional – proposto é o ponto de partida para a utilização dos dispositivos 
criados para a indispensável articulação interfederativa. 

I.2. Metodologia do ordenamento territorial

No que se refere ao ordenamento territorial, o percurso metodoló-
gico proposto para elaboração do Macrozoneamento (MZ) previs-
to considera, numa primeira etapa, os aspectos mais abrangentes 
das regiões metropolitanas do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RM-
VPLN), de Ribeirão Preto (RMRP), de Piracicaba (RMP) e de Jundiaí 
(RMJ) e da Aglomeração Urbana de Franca (AUF).

Posteriormente, são incorporadas ao trabalho as singularidades 
que as distinguem − e que são básicas para a definição de políti-
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cas públicas eficientes para o desenvolvimento global da Unidade 
Regional. Nessa segunda etapa, cruzamentos com outras questões 
transversais tornam-se necessários − e decisivos − para que haja 
de fato transformações na ordenação territorial.

Portanto, diagnósticos e proposições relativos à ordenação territo-
rial devem resultar do reconhecimento do papel preponderante, na 
sua atual configuração, dos instrumentos que regem o uso do solo. 
A inovação nas políticas urbanas, nas estratégias e nos projetos 
demandam intervenções nesses ordenamentos territoriais que re-
querem cruzamentos e interações com questões e áreas que lhes 
são transversais.

Em outros termos, as proposições não se resumem às análises 
observadas e classificadas apenas no ordenamento atual. Este é 
apenas o ponto de partida. Para a finalidade que se apresenta neste 
trabalho, a expressão ordenamento territorial remete a normas e 
regras que estão atuando numa outra escala − a regional.

I.3. Definições e objetivos do ordenamento territorial

A metodologia adotada neste documento entende o PDUI como um 
instrumento de planejamento e gestão nos termos expressos no 
Estatuto da Metrópole. A boa organização do modelo federativo ba-
seada na divisão dos três entes – União, Estado e Município – se 
impõe para garantir o desenvolvimento com formas cooperativas 
na implementação dos serviços e ações de interesse comum.

A caracterização do ordenamento territorial de cada uma das uni-
dades regionais metropolitanas resulta de análises realizadas em 

três escalas distintas, porém articuladas. As suas definições pres-
supõem a observação de relações territoriais indicativas de fun-
ções específicas, cuja necessidade de melhores articulações inter-
governamentais demandam o aprimoramento dos instrumentos de 
governança para ações integradas no território metropolitano.

A primeira é o macrozoneamento regional (MZ Regional), cujo 
foco são as condições predominantes no processo e nas dinâmicas 
de urbanização regional, assim como os regramentos normativos 
urbanísticos e ambientais existentes. A segunda diz respeito às 
estratégias para ação metropolitana, dirigidas aos sistemas rela-
cionados às funções públicas de interesse comum (FPICs) que se 
articulam no território. E, por último, aquela que aborda as possibi-
lidades e as questões localizadas em sítios específicos, que são as 
áreas de interesse metropolitano (AIM).

O macrozoneamento metropolitano ou regional (MZ Regional) é 
um instrumento urbanístico da política metropolitana estabelecido 
pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro 
de 2015). O disposto na elaboração do macrozoneamento visa ao 
ordenamento territorial das unidades regionais associadamen-
te. Por definição legal, tem caráter orientador para os municípios 
que integram a região, em função de diretrizes comuns. Tal postura 
torna possível um diálogo entre as distintas políticas de âmbito ter-
ritorial, conciliando, assim, interesses e demandas entre os entes 
situados na escala regional, indicando a presença de um macrozo-
neamento regional mais eficiente.

O macrozoneamento regional (MZ Regional) é uma figura jurídica 
central nesse processo – e é abordado em detalhes até o estágio 
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atual dos estudos –, pois orienta o padrão para o uso e ocupação 
do solo no território regional, vencendo interesses específicos e ex-
clusivos de um ou mais municípios. Agindo de forma integrada e 
abrangente, o MZ Regional é uma referência para a localização e 
a natureza de futuros investimentos públicos e privados, servindo 
também de diretriz para a revisão, ou para a elaboração, de planos 
diretores municipais no caso de inexistência. 

As estratégias para ação metropolitana (ou regional, no caso das 
aglomerações urbanas) são estruturadoras da ação pública. Sua 
função básica é promover, no âmbito regional, a articulação seto-
rial das diversas políticas que coincidem com funções, serviços e 
programas de natureza sistêmica e de interesse comum dos muni-
cípios e demais entes federativos.

As áreas de interesse metropolitano são recortes territoriais 
específicos, que podem resultar ou não em perímetros que 
permitam a articulação de ações interfederativas e intersetoriais. 
Sua efetivação está condicionada às regulações especiais, assim 
como à utilização de instrumentos urbanísticos previstos nos Es-
tatutos da Cidade e da Metrópole, devidamente compatibilizados. 

A seguir, a Figura 1 sintetiza o percurso metodológico para a elabo-
ração dos produtos referentes ao Ordenamento Territorial – Visão do 
Território previstos no desenvolvimento dos PDUIs.

I.4. Etapas do estudo relativo  
ao ordenamento territorial

A elaboração dos mapeamentos das macrozonas e zoneamentos 
municipais das Unidades Regionais (URs) em estudo dão conti-
nuidade, no âmbito deste trabalho, ao levantamento de subsídios 
destinados à construção dos Planos de Desenvolvimento Urbano 
Integrado (PDUIs).

A primeira etapa, visando ao Ordenamento Territorial, foi concluí-
da com uma proposta preliminar de MZ Regional expressa no P4 
− Mapa Preliminar de Macrozoneamento Regional (MZ Regional) 
elaborado para cada uma das URs. Naquela etapa, busca-se enten-
der a regulação urbanística e ambiental incidente nos municípios e 
compatibilizar as nomenclaturas e conceitos. 

A segunda etapa, relativa ao Ordenamento Territorial, tem como 
objetivo rever o Mapa Preliminar de Macrozoneamento Regional 
elaborado para cada UR, buscando refinar os conceitos de MZ e 
incorporando documentos analíticos, tais como: o Panorama Re-
gional (P5) e o Diagnóstico (P7), que apresentam aspectos relativos 
à sua inserção regional e ao processo de urbanização, dimensão 
socioeconômica e suporte da infraestrutura. 

Para essa tarefa, dois aspectos se destacam: 

a. cotejar as análises e interpretações dos produtos P2, P3 e P4 
com o P5−Panorama Regional e o P7−Diagnóstico, de modo a 
calibrar as Macrozonas Regionais elaboradas para cada UR. 
Importante frisar que são consideradas as especificidades de 
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FIGURA 1. Percurso metodológico para a elaboração dos produtos da fase nº 1 do desenvolvimento dos PDUIs
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cada um dos territórios em pauta, a partir do reconhecimento 
das principais dinâmicas urbanas e econômicas presentes em 
cada um deles; 

b. rever e adequar os produtos para disponibilizá-los nas plata-
formas digitais do PDUI de cada UR, visando facilitar a parti-
cipação social nas audiências públicas, que serão realizadas 
a partir de janeiro 2022. Nelas, são apresentadas as versões 
preliminares de MZ Regional, acompanhadas de seus respec-
tivos conceitos e diretrizes. Essa versão é passível de ajustes 
após as contribuições recebidas da sociedade civil e de instân-
cias públicas das respectivas URs pelas plataformas digitais.

A terceira etapa – pós-audiências públicas – tem como meta ava-
liar a pertinência das contribuições resultantes da consulta pública 
e incorporar as contribuições que abram perspectivas de aperfei-
çoamento da proposta preliminar de MZ Regional.

A partir dessa avaliação e incorporação, é produzido o Mapa de Ma-
crozoneamento Final, a ser adotado no projeto de lei. E, concomi-
tantemente, são avaliadas as estratégias para ação metropolitana, 
com foco nos sistemas relacionados às funções públicas de inte-
resse comum que estruturam o território e garantem a qualifica-
ção da urbanização, além de abordar oportunidades e problemas 
específicos e localizados, que podem ser identificadas como áreas 
de interesse metropolitano para cada uma das URs. Estas consti-
tuem etapas de avaliação e análise relevantes para a elaboração do 
Caderno de Propostas.

I.5. Percurso metodológico e procedimentos adotados

A primeira etapa do Ordenamento Territorial resulta nos seguintes 
produtos para cada uma das URs: 1. Revisão bibliográfica e contato 
concomitante com as prefeituras municipais para levantamento e 
identificação das legislações pertinentes, resultando no Produto 2; 
2. Leitura analítica das leis urbanísticas municipais e compatibili-
zação dos zoneamentos (leitura unificada regional), resultando no 
Produto 3; 3. Elaboração preliminar do macrozoneamento regional, 
resultando no Produto 4.

Os três produtos mencionados abordam as cinco Unidades Re-
gionais: Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Região Metropolitana de 
Piracicaba, Região Metropolitana de Jundiaí e Aglomeração Urbana 
de Franca, que contam com o apoio técnico e logístico da Fipe na 
elaboração dos PDUIs.

Os produtos são descritos a seguir:

P2 − Levantamentos: Mapeamento dos Macrozoneamentos e 
Zoneamentos Municipais das Unidades Regionais. Este pro-
duto resulta dos levantamentos das legislações de cada mu-
nicípio: leis municipais referentes ao território, que incluem 
os planos diretores e as leis de uso e ocupação do solo, quan-
do existentes, leis de perímetro urbano, zonas especiais, ou 
outras que dizem respeito à regulamentação do território 
municipal. Na ausência de planos diretores, é necessário se 
apoiar em legislação mais difusa.
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P3 − Análises: Mapa da Leitura Unificada dos Zoneamentos 
e Macrozoneamentos Municipais. Trata-se da compatibiliza-
ção das diversas nomenclaturas e conceitos adotados pelos 
municípios em suas legislações. Etapa relevante para a cons-
trução do macrozoneamento regional, na medida em que 
identifica os principais conceitos, características e diretrizes 
das zonas e macrozonas definidas nas diversas legislações 
municipais. Estas serão agregadas de acordo com sua função 
predominante para gerar legenda única de macrozonas com-
patibilizadas na escala regional.

P4 − Proposição: Mapa Preliminar de Macrozoneamento Re-
gional (MZ Regional). A proposição resultante das etapas an-
teriores embasa as discussões nas seguintes instâncias cola-
borativas: a. Oficinas Regionais (ORs), com a participação das 
prefeituras e da sociedade civil; b. Grupos Temáticos (GTs), 
envolvendo segmentos da gestão pública estadual; c. Debate 
público derivado das Audiências Públicas (APs). 

I.5.1. Critérios gerais para os mapeamentos
Os mapeamentos são feitos a partir de dados e informações dis-
poníveis em órgãos oficiais, tais como: prefeituras e secretarias 
municipais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Fundação Seade, Instituto de Geociência (IGC), Instituto de Eco-
nomia Agrícola (IEA), Ministério do Meio Ambiente, secretarias do 
Governo do Estado de São Paulo, entre outros.

Apesar das distinções existentes em cada uma das regiões metro-
politanas e das aglomerações urbanas, todas seguem princípios 
definidos: 

 ❏ considera-se as leis ambientais vigentes nas três esferas 
governamentais (Unidades de Conservação e seus planos 
de manejo, Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais 
(APRM), Planos de Bacias, entre outros), aplicando-as como 
integrantes de macrozona ambiental, seja com nível de pro-
teção integral ou de uso sustentável;

 ❏ considera-se o perímetro urbano como critério definidor de 
áreas urbanas e de áreas de expansão urbana; 

 ❏ considera-se a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(PNPDEC), acrescentando as áreas de risco em item estrutu-
rante do ordenamento territorial; 

 ❏ localiza-se corredores de conurbação entre municípios e 
explora-se as potencialidades (áreas de desenvolvimento 
econômico, áreas de intervenção urbana, utilização de ins-
trumentos de política urbana de forma integrada) e conflitos 
(limites geográficos, regularização fundiária, entre outros);

 ❏ considera-se a leitura unificada para definir algumas macro-
zonas ou áreas estratégicas;

 ❏ considera-se a governança metropolitana ativa, com partici-
pação e colaboração de todos os municípios.

I.5.2. Critérios para o mapeamento  
das legislações municipais
Os macrozoneamentos e zoneamentos municipais apresentam 
muitas diferenças em sua composição. Em alguns municípios, o 
macrozoneamento é composto somente por duas macrozonas – 
urbana e rural –, enquanto em outros incorpora outras funções 
territoriais importantes, como a de preservação ambiental e a de 
desenvolvimento econômico.
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Já os zoneamentos trazem, geralmente, diversas funções de uso, 
muitas delas apenas para o território dentro do perímetro urbano. 
Ou seja, os municípios tratam suas legislações de maneira particu-
larizada. Como o PDUI deve tratar de assuntos na escala regional, 
faz-se necessário analisar cada situação em particular, de modo a 
construir macrozonas regionais que incorporem tais posturas, pro-
duzindo uma coesão coerente no âmbito regional.

Tendo em vista tais requisitos, são utilizados nos mapeamentos os 
seguintes critérios:

 ❏ mapear o instrumento disposto pela lei mais atual;
 ❏ sempre que possível, mapear macrozoneamento e zonea-

mento quando os dois mapas apresentarem informações 
relevantes no âmbito regional (por exemplo: macrozona am-
biental e zonas de expansão urbana);

 ❏ caso não haja tempo suficiente para mapeamento das duas 
estruturas, escolher o macrozoneamento quando este apre-
sentar uma mínima definição de urbano, rural e ambiental, 
deixando o zoneamento para um segundo momento;

 ❏ sempre mapear o perímetro urbano, mesmo se já houver 
macrozoneamento e zoneamento;

 ❏ sempre mapear ZEIS, ZEIAS e outros zoneamentos especiais, 
quando existirem;

 ❏ trabalhar com os Setores Censitários Urbanos 2020 (IBGE), 
no caso da ausência de perímetros urbanos;

 ❏ mapear em feições próprias e independentes: 
A. Macrozoneamento
B. Zoneamento
C. Perímetro Urbano

D. Zonas Especiais de Interesse Ambiental
E. Zonas Especiais de Interesse Social
F. Operações Urbanas ou outros instrumentos de Política 
Urbana.

Observação: caso as ZEIS/ZEIAS façam parte do macrozoneamento 
ou do zoneamento, criar cópias nas feições correspondentes.

I.5.3. Sistematização dos dados
Os dados relativos ao ordenamento territorial (leis municipais) le-
vantados estão organizados em relatórios e quadros para cada mu-
nicípio da unidade regional, sendo utilizados como instrumento de 
validação junto às prefeituras. 

O relatório de análise da legislação urbanística municipal contém 
informações sobre todas as leis urbanísticas vigentes no município 
– desde que sejam pertinentes ao ordenamento territorial −, con-
siderando, inclusive: leis de perímetro urbano e zonas especiais; 
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória (PEUC); Outor-
ga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, Transfe-
rência do Direito de Construir e Operação Urbana. 

No Quadro 1,  de compatibilização de legendas, são inseridas as 
macrozonas e zonas com os respectivos artigos da legislação que 
descrevem, nas seguintes colunas, conforme exemplo abaixo: 
nome do município; instrumento legal; categoria; classificação mu-
nicipal; sigla; classificação na leitura unificada; e descrição. 

I.5.4. Construção do macrozoneamento regional
Como foi dito acima, a construção do macrozoneamento regional 
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QUADRO 1. Leitura unificada para cada unidade regional

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Sigla Classificação  
na leitura unificada Descrição

(MZ Regional) é um processo bastante complexo, resultando na de-
limitação de amplos perímetros no território das unidades regio-
nais (metrópole ou aglomeração urbana).

Por outro lado, o macrozoneamento municipal, quando disponível, 
é o referencial inicial para a construção da leitura de cada unidade 
regional, cotejando-se essas informações com outras consideradas 
relevantes – ocupação urbana, condições socioeconômicas e 
vocação ambiental. A partir da análise desse conjunto de elementos, 
é possível identificar convergências, compatibilizações entre 
zoneamentos, ou mesmo a existência de conflitos entre legislações 
e políticas municipais. 

É preciso, portanto, enfatizar a importância de diferenciar o MZ Re-
gional do MZ Municipal. Como este último é um instrumento da 
política urbana municipal, sujeito às singularidades já apontadas, 
o MZ Regional resulta de uma nova construção territorial, centra-
da na necessidade de articular interesses comuns e mais coesos e 
eficientes.

O MZ avalia o definido nos municípios, mas o coloca em contrapon-
to com outros fatores determinantes, tais como: condições favorá-
veis ou não à urbanização; provisão de serviços ecossistêmicos e as 
dinâmicas rurais; possibilidades de adensamento do tecido urbano 
e o melhor aproveitamento do investimento urbano instalado. 
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Para as conceituações e demarcações no território, são adotados 
procedimentos gerais, cuja referência inicial são os estudos rea-
lizados anteriormente pela Empresa Paulista de Planejamento 
Metropolitano (Emplasa) ao produzir o MZ Regional de outras re-
giões metropolitanas do Estado de São Paulo, entre os quais o da 
Região Metropolitana de São Paulo e o da Região Metropolitana 
de Campinas1. 

 Os itens a seguir detalham a metodologia geral adotada na 
construção do Ordenamento Territorial Regional e utilizada na se-
quência dos Produtos 2, 3 e 4 do estudo FIPE-SDR, com foco na 
descrição das três etapas que culminam com a elaboração de uma 
proposta preliminar de Macrozoneamento Regional.

I.5.4.1. Etapa de levantamento
O Mapeamento dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Munici-
pais das Unidades Regionais (Produto 2) subdivide-se nas seguin-
tes atividades: 

a. Consulta à bibliografia disponível sobre temas de interesse 
para a elaboração dos PDUIs que permitam introduzir novos 
elementos na etapa de leitura analítica das leis urbanísticas 
municipais, além de contribuir com a tarefa de compatibilizar 
os distintos zoneamentos municipais, quando existentes.

1  A partir de 2016, a elaboração dos PDUIs de algumas regiões metropolitanas do Estado de 
São Paulo ficou sob a responsabilidade da Emplasa, que, na ocasião, desenvolveu uma me-
todologia para tratar do macrozoneamento regional junto aos municípios. Essa metodologia, 
adotada em muitas reuniões dos Grupos de Trabalho, resultou em definições consolidadas 
no Caderno Final de Propostas do PDUI da RMSP e no Caderno Preliminar de Propostas 
da RMC. Nas demais regiões e aglomerações (atualmente, agrupamentos) − Região Metro-
politana de Sorocaba e aglomerações urbanas de Jundiaí e de Piracicaba − as discussões 
chegaram à fase de conceituação do macrozoneamento. 

b. Diálogo com o corpo técnico das prefeituras que inte-
gram cada uma das unidades regionais, especialmente 
envolvendo as secretarias de Desenvolvimento Urbano, de 
Obras e Planejamento e de Meio Ambiente. Esta é uma eta-
pa relevante do trabalho, pois a interação com o corpo téc-
nico dos governos municipais permite verificar e confirmar 
a vigência da regulação urbanística do município bem como 
sua aplicação; 

c. Análise das leis de ordenamento territorial municipais. 
A leitura analítica dos textos das leis dos planos diretores, 
leis de zoneamento e leis de uso e ocupação do solo consiste 
em localizar e registrar dados relacionados ao ordenamento 
territorial do município: macrozoneamentos, zoneamentos, 
zonas especiais, áreas ambientais protegidas, áreas de de-
senvolvimento econômico, entre outros. Geralmente, essas 
informações estão contidas em capítulo específico da Lei do 
Plano Diretor, chamado “ordenamento territorial”. Entre-
tanto, há casos em que elas aparecem com outro nome, ou 
constam apenas na Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), ou 
mesmo pode ocorrer de não constarem dessas leis. 

Em geral, o macrozoneamento municipal é definido no Plano Dire-
tor. Na LUOS, o macrozoneamento integra o zoneamento municipal. 
Porém, quando o município não dispõe de Plano Diretor e possui lei 
de parcelamento do solo, algumas estratégias de aproximação são 
adotadas. Os produtos resultantes da etapa de levantamento são: 

 ❏ Mapa 1 – Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais (de 
cada unidade regional). Apresenta as zonas e macrozonas 
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municipais, evidenciando as múltiplas classificações e con-
ceituações utilizadas pelos municípios.

 ❏ Quadro 1 – Regulação Urbanística dos Municípios (de cada 
unidade regional).

I.5.4.2. Etapa de análise. 
Mapa da Leitura Unificada dos Zoneamentos  
e Macrozoneamentos Municipais (Produto 3) 

a. Leitura unificada dos macrozoneamentos  
e zoneamentos municipais.

A leitura unificada é o primeiro entendimento da organização territo-
rial regional, a partir da conjugação das necessidades e proposições 
internas a cada município. É possível, também, a partir dela, visualizar 
descontinuidades ou conflitos e discrepâncias entre diretrizes 
territoriais nos limites municipais, que se tornam ferramentas de 
sensibilização dos municípios frente à necessidade de uma atuação 
conjunta e colaborativa. Essa estratégia permite análises compara-
tivas entre o regional almejado e o municipal existente, assim como 
gerar diretrizes e orientações, ou incorporar ao macrozoneamento 
regional zonas/macrozonas municipais existentes;

b. A compatibilização entre nomenclaturas  
e conceitos adotados pelos municípios. 

Inicialmente, é necessário identificar os principais conceitos, ca-
racterísticas e diretrizes das zonas e macrozonas definidas nas 
legislações municipais, agregando-as de acordo com sua função 

predominante, para gerar uma legenda única de macrozonas com-
patibilizadas. 

Os relatórios municipais – Relatório de Análise da Legislação Ur-
banística Municipal − nome do município – apresentam as soluções 
encontradas no processo de compatibilização, relacionadas à inter-
pretação do texto das leis municipais ou à ausência de informações. 
É o instrumento utilizado para validar conceitos e sua aplicação pe-
los municípios2. 

Verifica-se que alguns municípios possuem caracterização, obje-
tivos e diretrizes de cada zona/macrozona bastante detalhados no 
texto da lei, e que outros apresentam somente a divisão das zonas/
macrozonas, sem detalhamento das suas funções. Diante dessas 
dificuldades, os seguintes critérios orientam a compatibilização:

• utilizar parâmetros urbanísticos de ocupação do solo para 
complementar as informações do texto da lei (coeficien-
te de aproveitamento, taxa de ocupação, tamanho do lote, 
etc.), quando esta não detalhar as funções de cada zona/
macrozona;

• utilizar o perímetro urbano como critério para definir entre 
urbano ou rural/ambiental;

• utilizar sobreposições de informações − como unidades de 
conservação, áreas de preservação permanente, áreas de 
mananciais e áreas de risco − para ajudar a caracterizar as 
zonas/macrozonas municipais, quando estas não apresen-
tarem diretrizes;

2  Os relatórios municipais estão disponíveis na plataforma digital da unidade regional obje-
to de estudo.
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• A leitura unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos 
é submetida à apreciação e validação dos municípios, para 
que quaisquer dúvidas sejam esclarecidas e para garantir a 
integridade das informações que serão analisadas no âmbi-
to regional; 

c. Parâmetros para legenda unificada do macrozoneamento  
e zoneamentos municipais.  

Para elaborar a legenda unificada do macrozoneamento e zonea-
mentos municipais e sua espacialização, são utilizados os parâ-
metros produzidos em estudo detalhado realizado pela Emplasa, 
quando da elaboração dos PDUIs de unidades regionais do Estado 
de São Paulo3. 

O resultado das agregações dá origem a uma legenda de nove ma-
crozonas municipais, sendo quatro com funções ambientais – pro-
teção, uso sustentável, recuperação e atividade rural – e cinco com 
funções urbanas – consolidada, expansão, requalificação, adensa-
mento e desenvolvimento econômico.

Em cada unidade regional, como veremos ao tratá-las neste estudo 
mais adiante, ocorrem variações e adaptações nas definições de 
cada macrozona – dependendo do nível de urbanização dos municí-
pios envolvidos. No entanto, manteve-se os nomes das nove macro-

3  Esse método teve origem na elaboração do macrozoneamento da Região Metropolitana de 
São Paulo e, posteriormente, foi aplicado nos estudos de macrozoneamento desenvolvidos 
para as seguintes URs: Região Metropolitana de Campinas, Região Metropolitana de Soroca-
ba, Aglomeração Urbana de Jundiaí e Aglomeração Urbana de Piracicaba.

zonas como referência inicial da legenda em todos os casos, sem 
prejuízo de sua conceituação básica, adotando-se, em cada unidade 
regional, as pertinentes às características municipais.

A elaboração do mapa do macrozoneamento e zoneamentos muni-
cipais a partir de uma legenda unificada orienta-se pelos seguintes 
parâmetros unificadores (Quadro 2):

Esta etapa de análise resulta nos seguintes produtos: 

1. Mapa 2 – Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zonea-
mentos municipais (de cada unidade regional) – apresenta a 
reclassificação das zonas e macrozonas municipais, de acor-
do com os nove parâmetros mencionados acima, sempre que 
pertinente.

2. Quadro 1 – Compatibilização de Legendas – nome do municí-
pio (de cada município para a unidade regional).

I.5.4.3. Etapa de proposição
Mapa Preliminar do Macrozoneamento Regional – MZ Regional 
(Produto 4).

Os levantamentos e análises detalhadas nas etapas anteriores (Pro-
duto 2 e Produto 3) têm como base informações relativas a cada um 
dos municípios que integram a unidade regional. Em síntese, con-
têm os elementos regulatórios dos diferentes municípios da UR e a 
leitura unificada do ordenamento territorial sob uma legenda única 
de macrozonas municipais, que representam, assim, as principais 
funções territoriais da unidade regional em estudo.
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QUADRO 2. Parâmetros considerados na legenda unificada dos MZs e zoneamentos municipais

Legenda unificada dos MZs  
e zoneamentos municipais Conceito Característica

Urbana−Consolidação  Áreas com nível elevado de urbanização, 
infraestrutura e equipamentos públicos, 
configurando bairros consolidados e em 
consolidação.

Pode ser formada tanto por áreas centrais, com concentração de 
empregos, comércio e serviços, como por áreas predominantemente 
ou exclusivamente residenciais, onde se pretende controlar o 
adensamento

Urbana−Adensamento Área urbana dotada de infraestrutura com 
características físicas que favorecem o 
adensamento e diversificação de usos

É caracterizada pela existência de usos residenciais e não 
residenciais, com um nível médio de urbanização e de oferta 
de serviços e equipamentos, onde se deseja a promoção do 
adensamento e a diversidade de usos.

Urbana−Expansão Áreas com urbanização incipiente, localizadas 
em vetores de expansão pretendidos pelo 
município, geralmente fora do seu perímetro 
urbano

Possuem condições de serem urbanizadas por se localizarem em 
locais sem restrições físicas, geralmente com proximidade de 
infraestruturas já existentes

Urbana−Requalificação Área urbana estruturada de forma inadequada 
ou irregular, carente de infraestrutura, com 
necessidades de requalificação urbanística ou 
ambiental

Caracteriza-se por áreas urbanas com elevados índices de 
vulnerabilidade social, baixos índices de desenvolvimento humano 
e é ocupada por população predominantemente de baixa renda, em 
assentamentos precários e irregulares. Apresenta déficits na oferta 
de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. Constitui-se, 
principalmente, de zonas ou áreas especiais de interesse social

Urbana–Desenvolvimento 
Econômico

Área destinada preferencialmente a atividades 
produtivas – industriais ou de serviços

Caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema ferroviário 
e rodovias, que articulam diferentes municípios e polos de empregos, 
onde se verificam processos de transformação econômica e de 
padrões de uso e ocupação do solo. Constitui-se por áreas com 
concentração industrial já estabelecida ou a serem destinadas 
para expansão das atividades econômicas, corredores de comércio, 
serviços e indústrias
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Legenda unificada dos MZs  
e zoneamentos municipais Conceito Característica

Proteção Ambiental Corresponde às áreas de expressivo valor 
ambiental, com notáveis atributos naturais 
ainda preservados, apresentando distintas 
flora e fauna

São porções territoriais geralmente afastadas das áreas mais 
densamente urbanizadas, nas quais se observa o prolongamento de 
remanescentes florestais, a presença de nascentes e cursos d’água 
e demais elementos que configuram importância ao ecossistema e 
aos processos naturais locais. Ex.: Unidades de Conservação (UCs) 
e demais áreas de proteção integral, áreas especiais de interesse 
ambiental, parques municipais, áreas de preservação permanente 
(APP)

Uso Sustentável Áreas que apresentam importantes 
remanescentes naturais, entremeados por uso 
residencial de baixa densidade, propriedades 
de uso agrícola ou de recreação

Abrange região que apresenta relevância ambiental e áreas 
estratégicas à preservação ambiental e dos recursos hídricos. 
Exercem importância estratégica no território, na medida em que 
podem auxiliar na contenção do processo de expansão urbana, no 
desenvolvimento e incremento controlados de atividades econômicas, 
ou ainda, na preservação dos recursos naturais existentes. Compõem 
a Macrozona de Uso Sustentável, por exemplo, áreas especiais de 
interesse ambiental, áreas de proteção ambiental (APAs) e áreas de 
mananciais

Atividades Rurais Áreas rurais e núcleos isolados com diferentes 
índices e graus de urbanização e de restrições 
ambientais, com presença de atividades 
econômicas não urbanas

Pode se apresentar com características diversas, em áreas 
concentradas ou esparsas de produção agrícola, pecuária ou 
extrativista, agricultura familiar, com ocupação urbana de baixa a 
média densidade

Recuperação Ambiental Territórios ambientalmente frágeis, 
impactados por ações antrópicas, dotados 
ainda de importantes recursos naturais

Correspondem às porções territoriais degradadas do ponto de 
vista ambiental, podendo ser caracterizadas pela presença de 
precariedade habitacional em áreas de proteção ambiental, 
exploração mineral e recuperação ambiental, e infraestruturas 
específicas, como aterros sanitários
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O passo seguinte, que esta Etapa de Proposições conclui, é a ela-
boração do mapa preliminar de proposição do macrozoneamento 
regional, no qual são considerados os interesses municipais já re-
gistrados nas etapas anteriores, além de os cotejar com interesses 
mais amplos dos atributos regionais de interesse coletivo. 

Além disso, esta etapa, que prepara o acompanhamento das ofici-
nas regionais com a participação de atores regionais em diversas 
instâncias, visa ainda apresentar aos interessados uma primeira 
proposta do MZ, e incorporar contribuições e questionamentos de-
correntes desse processo.

Reafirma-se as Macrozonas Regionais como porções significativas 
do território metropolitano ou regional, que podem ser contínuas 
ou não, para as quais se pretende funções semelhantes na esca-
la regional e que devem receber as mesmas diretrizes de uso e 
ocupação do solo. Isso poderá ser visto nos casos específicos das 
distintas unidades regionais abordadas adiante. 

Além disso, as Macrozonas Regionais devem orientar a urbaniza-
ção, por meio da adoção de políticas de intensificação do adensa-
mento urbano e de controle da expansão urbana periférica, caso 
se pretenda reduzir a pressão sobre áreas de interesse ambiental 
e rural, de forma a proteger os recursos ambientais disponíveis − 
sobretudo as áreas de mananciais para abastecimento público. As 
MZs também devem incentivar o desenvolvimento de uma produ-
ção agropecuária sustentável nas áreas de fronteira rural/urbana.

Pauta-se, portanto, pelo interesse metropolitano ou regional, con-
forme estabelecido no Estatuto da Metrópole em 2015, sendo refe-

rência para os municípios, visando orientar o parcelamento, uso e 
ocupação do solo na unidade regional ou de licenciamento de em-
preendimentos urbanos, além da orientação em projetos setoriais.

Os elementos e temáticas cruzados e articulados no processo de 
construção do MZ Regional buscam construir uma proposta em 
que os perímetros respondam a uma mesma conceituação sob uma 
nova designação: uma macrozona regional de interesse comum.

Os elementos utilizados nesse processo de construção consideram:

• os ativos ambientais que devem ser preservados, com des-
taque para a proteção da quantidade e qualidade das águas 
que abastecem a região;

• as áreas sujeitas à ocorrência de desastres naturais;
• as áreas tombadas − indígenas e quilombolas;
• os perímetros urbanos definidos pelos planos diretores mu-

nicipais;
• as áreas de expansão urbana definidas pelos municípios;
• a tendência de crescimento populacional da região;
• os padrões de urbanização identificados no percurso de lei-

tura da unidade regional;
• a dinâmica econômica regional;
• as estruturas viária e de conectividade que suportam as di-

nâmicas decorrentes do processo de urbanização.

O levantamento desses temas, a realização de leituras e cruzamen-
tos de dados ocorrem nas etapas de elaboração do Panorama e 
do Diagnóstico de cada unidade regional. Esses estudos apoiam a 
delimitação das MZs Regionais.
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A proposta preliminar de macrozoneamento norteia as discussões 
nas oficinas regionais e nos Grupos de Trabalho, tendo em vista a 
necessária interação entre as realidades municipais e suas dinâmi-
cas socioeconômicas regionais, dado que o MZ Regional Final será 
orientador da revisão dos planos diretores municipais.

As estratégias de ação metropolitana, como elementos estrutu-
radores do ordenamento territorial, também fazem parte deste 
Produto 4. Desse modo, cada unidade regional deve procurar iden-
tificar, no contexto do conjunto de seus municípios, os temas es-
tratégicos para a ação regional. São alguns exemplos: sistema de 
parques e áreas verdes e ocupações irregulares e assentamentos 
precários.

Além disso, as unidades regionais podem apontar recortes espe-
cíficos do território, como áreas de interesse metropolitano, com 
a finalidade de implantação de projetos específicos que envolvam 
a articulação das ações interfederativas e intersetoriais, mediante 
regulações especiais e a utilização de instrumentos urbanísticos 
previstos nos Estatutos da Cidade e da Metrópole. 

A partir da discussão de diretrizes e estratégias de ordenamento 
territorial para as respectivas unidades regionais, é possível pro-
por um MZ Regional que oriente o desenvolvimento sustentável no 
âmbito regional.

Resulta dessa etapa de proposições o seguinte produto:

Mapa 3 – Proposta Preliminar do Macrozoneamento Regional.

Conforme visto, a elaboração do Mapa Preliminar do Macrozonea-
mento Regional (MZ Regional) está apoiada em dois mapeamen-
tos que o precederam: a. Mapeamento dos macrozoneamentos e 
zoneamentos municipais; b. Mapeamento da leitura unificada dos 
macrozoneamentos e zoneamentos municipais. 

I.5.5. Mapa de Macrozoneamento Preliminar de cada UR
Segunda Etapa 

Visando à construção do Mapa de Macrozoneamento Preliminar de 
cada UR, foram incorporados os seguintes aspectos: 

a. Singularidades que distinguem cada uma das URs objeto de 
estudo, conforme desenvolvido nos produtos P5 − Panorama 
Regional e P7 − Diagnóstico.

b. Consensos resultantes das discussões ocorridas ao longo das 
oficinas regionais, realizadas para cada uma das URs.

Esses subsídios foram fixados como ponto de partida para a ela-
boração do MZ Regional de cada UR. Nesse momento, apropria-se 
dos diagnósticos e proposições relativos à ordenação territorial ex-
pressas no Produto 5−Panorama Regional e P7−Diagnóstico para 
relativizar as informações resultantes da leitura do macrozonea-
mento municipal.
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FIGURA 2. Proposta Preliminar de Macrozoneamento – Mapa exemplo: Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
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Entretanto, para avançar na proposta de MZ Regional é preciso in-
corporar inovação nas políticas urbanas, nas suas estratégias e nos 
projetos de alcance metropolitano ou regional que demandam in-
tervenções nesses ordenamentos territoriais municipais para que a 
visão regional seja efetiva no âmbito dos interesses comuns. 

Assim, a ordenação territorial das cinco unidades regionais em 
estudo foi observada e analisada à luz de novos conceitos e dinâ-
micas urbanas e econômicas predominantes nas distintas regiões. 
Cada uma delas configura uma visão de desenvolvimento urbano 
que permite ao poder público traçar diretrizes, de forma interfede-
rativa, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
(PDUI), como um de seus instrumentos de política de desenvolvi-
mento regional. 

Tudo isso demandou um entendimento do ordenamento para além 
de seu vínculo forte com a legislação municipal. É importante con-
siderar outros condicionantes que o impactam tanto quanto as nor-
mas e regras atuantes e as distintas dinâmicas urbanas e regionais 
baseadas em relações possibilitadas/oferecidas por infraestruturas.

Da análise territorial no universo das cinco unidades regionais es-
tudadas no território resultaram, a partir das sete Macrozonas Re-
gionais, os respectivos conceitos que as sustentam. 

Cotejadas com as realidades de cada unidade regional objeto de es-
tudo, tem-se como resultante as seguintes macrozonas regionais 
por região: 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (3 MZs 
Regionais): Macrozona de Preservação Ambiental, Macrozona de 
Uso Sustentável e Macrozona de Consolidação da Urbanização. 

Região Metropolitana de Piracicaba (3 MZs Regionais): Macrozona 
de Interesse Ambiental, Macrozona de Interesse Uso Urbano e Ma-
crozona de interesse de Uso Rural. 

Região Metropolitana de Ribeirão Preto (3 MZs Regionais): Macro-
zona de Proteção de Aquífero, Macrozona de Interesse de Uso Rural 
e Macrozona de interesse de Uso Urbano. 

Região Metropolitana de Jundiaí (3 MZs Regionais): Macrozona de 
Preservação Ambiental, Macrozona de Uso Sustentável e Macrozo-
na de Interesse de Uso Urbano.

Aglomeração Urbana de Franca (3 MZs Regionais): Macrozona de 
Proteção de Aquífero, Macrozona de Interesse de Uso Rural e Ma-
crozona de interesse de Uso Urbano. 

Como destacado inicialmente, o padrão de urbanização das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas do quadro metropolitano 
paulista, objeto deste trabalho, expressa atualmente muitas carac-
terísticas da urbanização extensiva – o crescimento urbano se mostra 
alterado, sendo que as características marcantes do processo apon-
tam para a fragmentação territorial, e não a conurbação entre muni-
cípios, juntamente com a dispersão de atividades.

Como resultante desse processo, novas formas de uso do solo ten-
dem a se consolidar. O Macrozoneamento Regional terá papel re-
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MZ REGIONAIS CONCEITOS

1- Macrozona de Proteção de Aquífero Áreas de ocupação urbana ou rural cujos usos são pautados por ações e diretrizes que evitem impactos nas regiões de 
recarga dos aquíferos.

2- Macrozona de Interesse de Uso Rural Áreas destinadas, prioritariamente, para as atividades rurais que conciliem desenvolvimento econômico e 
sustentabilidade ambiental do seu solo.

3- Macrozona de Interesse de Uso Urbano Áreas urbanas com variadas categorias de uso, diversos padrões de ocupação e distintas atividades.
4- Macrozona de Preservação Ambiental Área de significativa importância ambiental com atributos especiais que demandam conservação e proteção, seja pela 

biodiversidade presente ou pelo papel relevante na manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais à qualidade de 
vida e à qualidade ambiental da região. 

5- Macrozona de Uso Sustentável Áreas com atributos naturais em diferentes graus de comprometimento com distintos padrões de ocupação e de 
atividades urbanas e rurais e econômicas, sendo simultaneamente produtora de serviços ecossistêmicos, devendo, 
portanto, conciliar a conservação do patrimônio socioambiental com o desenvolvimento das atividades.

6- Macrozona de Consolidação da Urbanização Áreas urbanas definidas pelos municípios que devem ser relativizadas com informações territoriais que extrapolem 
seus limites, de modo a qualificar e orientar o processo de desenvolvimento dessas áreas. 

7- Macrozona de Interesse ambiental Áreas com atributos naturais que apresentam diferentes necessidades de conservação e proteção, ocupadas ou não, 
com distintos padrões de atividades urbanas, rurais e econômicas, sendo produtoras de serviços ecossistêmicos 
essenciais à qualidade de vida e à qualidade ambiental da região devendo, portanto, conciliar a conservação do 
patrimônio socioambiental com o desenvolvimento das atividades.

QUADRO 3.  Parâmetros considerados no Macrozoneamento Regional
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levante na orientação dos planos diretores municipais, visando à 
sustentabilidade do processo de urbanização e às relações de res-
ponsabilidade social e territorial entre municípios de uma mesma 
unidade regional.

Diante do intenso processo de urbanização que ocorre no território 
paulista, é fundamental compreender de que forma ele repercute 
nos contextos regionais das metrópoles e aglomerações urbanas 
institucionalizadas mais recentemente, buscando as características 
das novas urbanizações.

Este tem sido um dos desafios enfrentados pela análise que emba-
sa o processo de construção dos Planos de Desenvolvimento Urba-
no Integrado (PDUIs), particularmente, na identificação do Ordena-
mento Territorial e na proposição do Macrozoneamento Regional 
das cinco unidades regionais: regiões metropolitanas do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), de Ribeirão Preto (RMRP), de Pi-
racicaba (RMP) e de Jundiaí (RMJ) e Aglomeração de Franca (AUF). 
Estas contam com o comprometimento do Governo do Estado de 
São Paulo para a formulação dos respectivos PDUIs, com apoio téc-
nico e logístico da Fipe.
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II. Sistematização das Informações da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte

Introdução

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte  
(RMVPLN), formada por 39 municípios, faz parte da Macrometró-
pole Paulista (MMP) e destaca-se como grande polo de desenvolvi-
mento do Estado de São Paulo.

Localizada estrategicamente entre as duas regiões metropolitanas 
mais importantes do país, São Paulo e Rio de Janeiro, caracteri-
za-se pela presença de indústrias altamente desenvolvidas, com 
predominância dos setores automotivo, aeronáutico, aeroespacial, 
bélico e farmacêutico.

A RMVPLN abriga parques tecnológicos que se beneficiam da pre-
sença de institutos de pesquisa e universidades de relevância na-
cional, a exemplo do Centro Técnico Aeroespacial (CTA), do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE). Juntos, constituem o polo aeroespacial e de 
tecnologia mais avançado do país.

Sua posição geográfica estratégica também facilita o acesso ao li-
toral norte de São Paulo, onde são desenvolvidas atividades do se-
tor petrolífero, ao Porto de São Sebastião e também à região de 
Campinas. No eixo da via Dutra nota-se expressivo processo de 
adensamento e expansão urbana, resultando na conurbação entre 
municípios, especialmente entre os mais populosos.

A configuração espacial da RMVPLN é policêntrica. A lei que cria a 
RM organiza seu território em cinco sub-regiões, com centros de 
diferentes portes hierárquicos, relacionados a seguir.

Sub-Região 1
Municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lo-
bato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos (sede).

Sub-Região 2
Municípios de Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pin-
damonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São 
Luiz do Paraitinga, Taubaté (sede), Tremembé, Redenção da Serra.

Sub-Região 3
Municípios de Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Gua-
ratinguetá (sede), Lorena, Piquete, Potim e Roseira.     

Sub-Região 4
Municípios de Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro (sede), Lavrinhas, 
Queluz, São José do Barreiro e Silveiras.

Sub-Região 5
Municípios do Litoral Norte, que engloba Caraguatatuba (sede), 
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
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II.1. Levantamento das leis municipais  
referentes ao território

Nessa etapa inicial do percurso metodológico para produzir o Ma-
crozoneamento Regional (MZ), foi feito um levantamento do aparato 
regulatório urbanístico de cada um dos 39 municípios que integram 
a RMVPLN. Esse levantamento resultou na identificação de um 
conjunto de leis relativas aos planos diretores municipais e leis de 
uso e ocupação do solo.

Para as cidades que não possuem plano diretor ou lei de uso do 
solo ou, ainda, mapas que identifiquem o perímetro urbano deli-
mitando zonas rural e urbana, foi adotado o recorte territorial dos 
setores censitários do IBGE de 2020.

II.1.1. Contatos técnicos com órgãos municipais
O levantamento das legislações municipais vigentes foi feito, ini-
cialmente, nos sites das prefeituras. Após a compilação da legisla-
ção identificada, a vigência e eventuais processos de revisão dessas 
leis foram confirmados junto aos órgãos municipais.

Foram enviados e-mails pela coordenação geral do projeto (Fipe) 
para todas as prefeituras e respectivas secretarias com interface 
com os temas do PDUI. A Agência Metropolitana (AgemVale) refor-
çou a comunicação enviando e-mails e ligando para as prefeituras 
e respectivas secretarias.

Nesses contatos, foi solicitado o envio de arquivos editáveis de ma-
pas relativos ao zoneamento municipal presentes nos planos dire-
tores e nas leis de uso e ocupação do solo. 

II.1.2. Quadro da Regulação Urbanística Municipal da RMVPLN
Nesta etapa do trabalho, foi possível identificar planos diretores e/
ou leis de uso e ocupação do solo para 25 dos 39 municípios da RM-
VPLN, com macrozonas e zonas, além das datas das referidas leis, 
conforme quadro que vem na sequência.

Buscou-se, também, levantar leis de perímetro urbano. Na ausên-
cia de planos diretores, essas leis podem indicar a situação da ocu-
pação urbana e a intenção de expansão futura. Vale lembrar que 
os perímetros urbanos, geralmente, estão presentes nos mapas de 
macrozoneamento e zoneamento, porém, às vezes, têm delimita-
ção independente, ou não coincidem com as zonas urbanas.

Para os 15 municípios onde não foi possível identificar planos di-
retores nem leis de uso e ocupação do solo, adotou-se a base de 
setores censitários do IBGE 2020, que busca levantar, junto ao mu-
nicípio, as respectivas áreas urbanas para fins da classificação de 
setores urbanos ou rurais do Censo Demográfico.

O quadro a seguir apresenta o balanço do levantamento feito com 
as prefeituras, identificando a respectiva legislação utilizada para 
24 dos 39 municípios.
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QUADRO 1. Legislação urbanística identificada
Sub- região Município Objeto de análise para leitura unificada

1 Caçapava LC nº 254, de 05 de junho de 2007 (Plano Diretor)
Com atualizações da LC nº 317, de 05 de junho de 2017
LC nº 4961, de 02 de junho de 2010 - AEA I
LC nº 5157, de 25 de julho de 2012 – AED

Igaratá Setor Censitário - IBGE 2000
Jacareí LC nº 49, de 12 de dezembro de 2003 (PDOT − Plano Diretor de Ordenamento Territorial)

Jambeiro LC nº 83 de 09 de novembro de 2020 (PD)
Monteiro Lobato LC nº 1650, de 15 de setembro de 2017 (Plano Diretor)
Paraibuna Setor Censitário - IBGE 2020
Santa Branca Setor Censitário - IBGE 2020
São José dos Campos LC nº 612, de 30 de novembro de 2018 (Plano Diretor)

LC nº 623, de 9 de outubro de 2019 (LPUOS - PD)

2 Campos do Jordão MZ: Plano Diretor Estratégico – Lei nº 2.737/2003 e suas alterações (Lei nº 3.003/2006 e Lei nº 3.820/2016)
Zoneamento: Lei nº 3049, de 02 de maio de 2007 – LUOS

Lagoinha Setor Censitário - IBGE 2020
Natividade da Serra Lei nº 706, de 22 de agosto de 2017 (Plano Diretor)
Pindamonhangaba Lei nº 03, de 10 de outubro de 2006 (Plano Diretor) com alterações via Lei nº 56 de 21 de dezembro de 2017
Redenção da Serra Setor Censitário - IBGE 2020
Santo Antônio do Pinhal Setor Censitário - IBGE 2020
São Bento do Sapucaí Lei nº 1.841, de 2016 (Plano Diretor)
São Luíz do Paraitinga Lei nº 1.347, de 07 de janeiro de 2010 (Plano Diretor)
Taubaté Lei nº 412, de 12 de julho de 2017 (Plano Diretor) com alterações via LC nº 259 de 26 de setembro de 2011  

e Lei 5.541 de 17 de março de 2020 - sobre criação e delimitação de ZEIS
Tremembé Lei nº 283, de 05 de dezembro de 2014 (Plano Diretor) e Lei nº 292 de 10 de agosto de 2015
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Sub-região Município Objeto de análise para leitura unificada

3 Aparecida Lei de nº 3.401, de 20 de dezembro de 2006 (Plano Diretor)
Cachoeira Paulista Setor Censitário IBGE 2020
Canas Setor Censitário IBGE 2020
Cunha Setor Censitário IBGE 2020
Guaratinguetá Lei de nº 23, de 09 de junho de 2006 (Plano Diretor)
Lorena Lei nº 244, de 15 de dezembro de 2016 (Plano Diretor)
Piquete Setor Censitário IBGE 2020
Potim Lei de nº 108, de 21 de agosto de 2020 (Plano Diretor) e Lei nº 006 de 2020
Roseira Setor Censitário IBGE 2020

4 Arapeí LC nº 278, de 09 outubro de 2014 (Plano Diretor)
Areias LC nº 05, de 11 setembro de 2014 (Plano Diretor)
Bananal LC nº 016, de 08 dezembro 2014 (Plano Diretor)
Cruzeiro LC nº 2266, de 09 janeiro de 1990

Com alterações no ordenamento pela Lei nº 2.772, de 25 janeiro de 1994 (Plano Diretor)
(com alterações na Lei nº 5.012 de 11 de dezembro de 2020 e Lei nº5.004 de 02 de dezembro de 2020)

Lavrinhas Setor Censitário IBGE 2020
Queluz LC nº 715, de 22 fevereiro de 2016 (Plano Diretor)
São José do Barreiro Setor Censitário IBGE 2020
Silveiras Setor Censitário IBGE 2020

5 Caraguatatuba LC nº 42, de 24 de novembro de 2011 (Plano Diretor – revisado pela LC nº 73/2018)

Ilhabela LC nº 421, de 5 de outubro de 2006 (Plano Diretor)
São Sebastião LC nº 263/2021 (Plano Diretor)

LC nº 225/78 com alterações (ZEE)
Ubatuba LC nº 2.892, de 15 de dezembro de 2006 (Plano Diretor)

ZEIS Vila Angelim, para fins de regularização urbanística e fundiária (Decreto nº 5822 de 25 de novembro de 2013)
ZEIS Sesmaria, implantação de novos empreendimentos Habitacionais de Interesse Social (Decreto nº 5841 de 11 de dezembro de 2013)
ZEIS Maranduba, para fins de implantação de Habitação de Interesse Social (Decreto nº 5989 de 20 de agosto de 2014)
ZEIS I Parque Guarani, para fins de regularização urbanística e fundiária (Lei nº 2977 de 13 de setembro de 2007)
ZEIS Vale do Sol, para fins de regularização urbanística e fundiária (Lei nº 3210 de 14 de agosto de 2009)
ZEIS Bairro da Pedreira, para fins de regularização urbanística e fundiária (Lei nº 3385 de 28 de junho de 2011)
ZEIS Ilha dos Pescadores, para fins de regularização urbanística e fundiária (Lei nº 3506 de 20 de março de 2012)
ZEIS Parque das Rosas no bairro do Ipiranguinha, para fins de regularização urbanística e fundiária (Lei nº 3566 de 11 de julho de 2012)
ZEIS Mato Dentro, para fins de regularização urbanística e fundiária (Lei nº 3660 de 21 de agosto de 2013)

(cont.)
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Para os 14 municípios onde não foram encontrados planos dire-
tores e/ou leis de uso e ocupação do solo, foram mapeados os 
setores censitários identificados como rurais e urbanos do IBGE 
2020. São eles: Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Igaratá, Jam-
beiro, Lagoinha, Lavrinhas, Paraibuna, Piquete, Redenção da Ser-
ra, Roseira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José do 
Barreiro e Silveiras.

Nos relatórios municipais encaminhados às prefeituras, está regis-
trada a existência de zoneamentos especiais das Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS ou AEIS) e de Zonas Especiais de Interes-
se Ambiental (ZEIA ou AEIA), áreas estratégicas do ponto de vista 
da proteção / aproveitamento dos recursos naturais ou da inserção/
requalificação urbana. Estas devem ser objeto de estudo e proposi-
ções no PDUI; e de instrumentos da política urbana aplicados pelos 
municípios da RM. (ver quadro a seguir)

QUADRO 2. Instrumentos urbanísticos e Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)  
e Ambiental (ZEIA) presentes nos planos diretores municipais

Município
Lei  
do Plano Diretor

Tem 
instrumento 
urbanístico?

Instrumentos urbanísticos  
identificados nos planos diretores

Especifica a zona de 
aplicação dos IUs?

Tem  
ZEIS?

Tem  
ZEIAs?

Aparecida LC nº 3.401, de 20 dez 2006 (PD) sim PEUC; IPTU Progressivo no Tempo e da Desapropriação 
com Pagamento em Títulos; Transferência do Direito de 
Construir; Operações Urbanas Consorciadas; Consórcio 
Imobiliário; Direito de Preempção; e Direito de Superfície.

sim sim não

Arapeí LC nº 278, de 09 out 2014 (PD) sim Outorga Onerosa; Transferência do Potencial Construtivo; 
Direito de Preempção; Operação Consorciada; Direito de 
Superfície; Permuta; Desapropriação; e Desapropriação 
com Pagamento em Títulos da Dívida Pública.

sim sim não

Areias LC nº 05, de 11 set 2014 (PD) sim PEUC e Direito de Preempção. sim sim sim
Bananal LC nº 016, de 08 dez 2014 (PD) sim Outorga Onerosa; Direito de Preempção; Transferência 

do Potencial Construtivo; Operação Urbana Consorciada; 
Estudo de Impacto Ambiental (EIV); Relatório de Impacto 
Ambiental (RIV); Permuta; PEUC; IPTU Progressivo no 
Tempo; Consórcio Imobiliário; Compensação Ambiental; 
Contrapartida de Empreendimentos.

sim sim sim

Caçapava LC nº 254, de 05 jun 2007 (PD) 
com atualizações da LC nº 317, 
de 05 jun 2017

não - - sim não

Cachoeira Paulista Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
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Município Lei do Plano Diretor Tem 
instrumento 
urbanístico?

Instrumentos urbanísticos identificados nos planos diretores Especifica a zona 
de aplicação dos 
IUs?

Tem 
ZEIS?

Tem 
ZEIAs?

Campos do Jordão LC 2.737/2003 e suas alterações 
(LC 3003/2006 e LC 3820/2016)

sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória 
(PEUC) na Zona Urbana Consolidada; IPTU Progressivo no 
Tempo; Desapropriação com pagamento mediante títulos 
da dívida ativa; Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
Transferência do Direito de Construir; Estudo de Impacto 
de Vizinhança (EIV); Direito de Preempção e Operações 
Urbanas Consorciadas (OUC).

sim sim não

Canas Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Caraguatatuba LC nº 42, de 24 nov 2011 (PD - 

revisado pela LC nº 73/2018)
sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; 

Direito de Preempção; Outorga Onerosa do Direito 
de Construir; Transferência do Direito de Construir; 
Regularização de assentamentos precários, conjuntos 
habitacionais, loteamentos e edificações; Regularização 
fundiária; Usucapião coletivo; Direito de superfície; Estudo 
prévio de impacto de vizinhança.

não sim sim

Cruzeiro LC nº 2.266, de 09 jan 1990 (com 
alterações no ordenamento pela 
LC nº 2.772, de 25 jan 1994 - PD)

sim Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios; 
Progressividade do Imposto Predial, Territorial e Urbano; 
Desapropriação; Direito de Preempção; Operações Urbanas 
Consorciadas; Consórcio Imobiliário.

não sim não

Cunha Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Guaratinguetá LC nº 23, de 09 jun 2006 (PD) sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios; IPTU Progressivo no Tempo; Outorga 
Onerosa do Direito de Construir; Transferência do Direito de 
Construir; Operações Urbanas Consorciadas; e Direito de 
Preempção.

não sim não

Igaratá Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Ilhabela LC nº 421, de 5 out 2006 (PD) não - - não não

(cont.)
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Município Lei do Plano Diretor Tem 
instrumento 
urbanístico?

Instrumentos urbanísticos identificados nos planos diretores Especifica a zona 
de aplicação dos 
IUs?

Tem 
ZEIS?

Tem 
ZEIAs?

Jacareí LC nº 49, de 12 dez 2003 (PDOT 
- Plano Diretor de Ordenamento 
Territorial)

sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios; IPTU 
Progressivo no Tempo; Desapropriação com Pagamento em 
Títulos; Outorga Onerosa do Direito de Construir; Direito 
de Preempção; Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
Operações Urbanas Consorciadas; Consórcio Imobiliário; 
Transferência do Potencial Construtivo; Estudo de Impacto 
de Vizinhança.

sim, alguns sim sim

Jambeiro Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Lagoinha Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Lavrinhas Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Lorena LC nº 244, de 15 dez 2016 (PD) sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios; IPTU Progressivo no Tempo; Direito de 
Preempção; Outorga Onerosa do Direito de Construir; 
Operações Urbanas Consorciadas; e Transferência do 
Direito de Construir.

não sim não

Monteiro Lobato LC nº 1.650, de 15 set 2017 (PD) sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios; IPTU Progressivo no Tempo; Transferência 
do Direito de Construir; Outorga Onerosa; Direito de 
Preempção; e EIV - Estudo de Impacto de Vizinhança.

não sim não

Natividade da 
Serra

LC nº 706, de 22 ago 2017 (PD) sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios; Direito de Preempção e da Outorga Onerosa 
do Direito de Construir.

sim sim não

Paraibuna Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Pindamonhangaba LC nº 03, de 10 out 2006 (PD) sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 

Compulsórios; IPTU Progressivo no Tempo; Outorga 
Onerosa do Direito de Construir; Operação Consorciada 
Centro.

sim, mas o 
mapa do anexo 
6 indicado 
no pd não foi 
encontrado

não sim

Piquete Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -

(cont.)
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Município Lei do Plano Diretor Tem 
instrumento 
urbanístico?

Instrumentos urbanísticos identificados nos planos diretores Especifica a zona 
de aplicação dos 
IUs?

Tem 
ZEIS?

Tem 
ZEIAs?

Potim LC de n° 108, de 21 ago 2020 
(PD)

sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios; Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) 
Progressivo no Tempo; Zonas Especiais de Interesse Social; 
Transferência do Direito de Construir; Operações Urbanas 
Consorciadas; Outorga Onerosa; Direito de Preempção; 
Estudo de Impacto de Vizinhança.

não sim não

Queluz LC nº 715, de 22 fev 2016 (PD) sim Direito de Preempção; Unidades de Conservação Ambiental; 
Estudo de Impacto de Vizinhança; Parcelamento, Edificação 
e Utilização Compulsória.

não sim não

Redenção da Serra Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Roseira Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Santa Branca Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Santo Antônio do 
Pinhal

Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -

São Bento do 
Sapucaí

LC nº 1.841, de 2016 (PD) sim PEUC - Parcelamento, Utilização e Edificação 
Compulsórios; Direito de Preempção; Outorga Onerosa do 
Direito de Construir; Impacto de Vizinhança; Tombamento.

não sim não

São José do 
Barreiro

Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -

São José dos 
Campos

LC nº 612, de 30 nov 2018 (PD) sim Outorga Onerosa do Direito de Construir; Transferência do 
Potencial Construtivo; Estudo de Impacto de Vizinhança; 
Operação Urbana Consorciada; PEUC - Parcelamento, 
Edificação ou Utilização Compulsórios; IPTU Progressivo no 
Tempo; Desapropriação e Direito de Preempção.

não sim (?) não

São Luiz do 
Paraitinga

LC nº 1.347, de 07 jan 2010 (PD) sim Outorga Onerosa do Direito de Construir, Transferência do 
Direito de Construir, PEUC - Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo no Tempo, e 
Operações Urbanas Consorciadas.

sim sim não

(cont.)
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Município Lei do Plano Diretor Tem 
instrumento 
urbanístico?

Instrumentos urbanísticos identificados nos planos diretores Especifica a zona 
de aplicação dos 
IUs?

Tem 
ZEIS?

Tem 
ZEIAs?

São Sebastião LC nº 263/2021 (PD) e LC nº 
225/78

sim Direito de Preempção, IPTU Progressivo no Tempo, 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios.

sim sim sim

Silveiras Setor Censitário - IBGE 2020 - - - - -
Taubaté LC nº 412, de 12 jul 2017 (PD) sim Transferência do Direito de Construir; PEUC – 

Parcelamento, Edificação ou Uso Compulsório e OODC – 
Outorga Onerosa do Direito de Construir.

não não não

Tremembé LC nº 283, de 05 dez 2014 (PD) sim PEUC - Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios; Zona Especial de Interesse Social; Outorga 
Onerosa do Direito de Construir; Transferência do Direito 
de Construir; Operações Urbanas Consorciadas; Direito 
de Preferência ou Preempção; Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV); Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
e Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA); 
Tombamento; Desapropriação e Compensação Ambiental e 
Social.

sim sim sim

Ubatuba LC nº 2.892, de 15 dez 2006 (PD) sim Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios. sim sim sim

(cont.)
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II.2.  Mapeamento

II.2.1. Procedimentos técnicos
Os mapeamentos foram realizados por meio dos seguintes arqui-
vos vetorizados: shapefile (GIS), DWG (CAD) ou KML (Google Earth). 
Na ausência de arquivos com esses formatos, foram georreferen-
ciadas imagens em PDF/JPEG. O detalhamento adotado para cada 
um dos 25 municípios está descrito nos relatórios municipais.

II.2.2. Produto
Os produtos vetoriais do mapeamento – shapefiles – serão entre-
gues com as seguintes informações (tabela de atributos): região, 
fonte, ano, município, instrumento legal, alterações, nome da área 
(nome da macrozona ou zona), sigla, descrição do artigo corres-
pondente à área e nome do arquivo original.

O mapeamento das macrozonas e zonas municipais dos 25 municí-
pios onde existem planos diretores e/ou leis de uso e ocupação do 
solo / zoneamento será mostrado a seguir. Para os 14 municípios 
onde essas leis não foram identificadas, são apresentados os seto-
res censitários do IBGE.
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MAPA 1. Macrozoneamento e Zoneamento dos Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação do Solo e os Setores Censitários do IBGE, 2020



37

Legenda. Mapa dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais
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Legenda. Mapa dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais
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Legenda. Mapa dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais
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Legenda. Mapa dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais
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II.3. Considerações finais

Nessa etapa do trabalho, foram feitas reuniões com importantes 
agentes da RMVPLN, em que foram relatadas experiências de re-
levância regional passíveis de serem replicadas para a melhoria da 
qualidade de vida, redução da desigualdade e potencialização do 
desenvolvimento socioeconômico das cidades da região, entre os 
quais:

 ❏ Prefeito de São José dos Campos: Felicio Ramuth
 ❏ Secretário de Projetos Estratégicos da Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos: José de Mello Correa
 ❏ Diretor executivo da Agência Metropolitana do Vale do Pa-

raíba e Litoral Norte (AgemVale): Sergio Theodoro e equipe 
técnica 

 ❏ Parque Tecnológico de São José dos Campos: Alberto Alves 
Marques Filho

 ❏ Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (Unesp): José 
Alexandre Matelli (diretor da Unesp)

 ❏ Secretário de Sustentabilidade e Urbanismo de São José dos 
Campos: Marcelo Manara

 
O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, abriu as por-
tas da prefeitura para a realização do trabalho, parabenizou a Fipe 
pela iniciativa e colocou sua equipe à disposição para compartilhar 
experiências, transferir tecnologia e fazer benchmark dos projetos 
que possam auxiliar outros municípios.

O secretário de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São José dos 
Campos, José de Mello Correa, apresentou projetos “de cunho re-

gional”, implantados ou em desenvolvimento no município, que po-
deriam ser estendidos para outras cidades, listados a seguir:

 ❏ Prefeitura Digital – Prefbook
 ❏ Linha Verde
 ❏ Fazenda Fotovoltaica – Geração Distribuída de Energia
 ❏ Troca total de lâmpadas para LED
 ❏ Cidade Inteligente
 ❏ Arena Esportiva
 ❏ Aeroporto Internacional Urbano Stumpf – São José dos Campos

Com o diretor executivo da AgemVale, Sergio Theodoro, foram dis-
cutidos os seguintes projetos:

 ❏ Cinturão de Câmeras no Vale da Fé e Vale Histórico – Sub-re-
giões 3 e 4.

 ❏ Saúde – Implantação de três hospitais de referência nos mu-
nicípios de Guaratinguetá, Cruzeiro e Lorena, que vão suprir a 
necessidade de um hospital regional e reduzir o deslocamen-
to de pacientes.

 ❏ Porto de São Sebastião – Ampliação de calhas 5 – 6 berços e 
concessão.

O engenheiro Alberto Alves Marques Filho, do Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, apresentou os projetos:

 ❏ Porto Seco no entroncamento das rodovias Carvalho Pinto e 
Tamoios – Terminal Intermodal.

 ❏ Lei de Logística e Centralidades Logísticas para definição de 
Áreas de Interesse Metropolitano (AIM).
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 ❏ Aeroporto de Cargas e Passageiros transferido à Prefeitura 
de São José dos Campos e em fase de concessão.

 ❏ Ferrovia – MRS Logística concessão em renovação.
 ❏ Centro de Desenvolvimento de Tecnologia em Saneamento 

(CDTASA), que congrega 180 municípios e tem representantes 
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 
da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP), Comitê de Integração da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) e Comitê de 
Bacias, com trabalhos em monitoramento de perdas d’água, 
tecnologia de tratamento e reuso de água, sistemas Tecplas, 
TEVAP e fossas sépticas inteligentes.

O diretor da Unesp e professor da Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá (FEG), José Alexandre Matelli, expôs vários temas 
e projetos, a exemplo do recém-criado Centro de Inovação e Tec-
nologia nas dependências da FEG-Unesp para desenvolvimento de 
novas tecnologias para a região do Vale Histórico, trabalho a ser 
desenvolvido e que pode agregar tecnologia em todos os produtos 
da cadeia regional.

O secretário de Sustentabilidade e Urbanismo de São José dos 
Campos, Marcelo Manara, levantou a possibilidade de uma Agência 
Regional Ambiental junto à AgemVale, apresentando o objetivo e a 
proposta de funcionamento.

Foi comentada, também, a localização geográfica e o mapa de zo-
neamento com o Porto Seco – Área de Desenvolvimento Estratégi-
co de Logística no PDUI 2018, que engloba áreas urbanas e rurais, 
atualmente a área urbana é classificada como Zona Industrial. O se-
cretário informou, ainda, sobre a vida útil atual do aterro sanitário.
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Introdução

Dando seguimento às etapas metodológicas descritas no P2 − Ma-
peamento dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais, o 
Produto 3 − Mapeamento da Leitura Unificada dos Macrozonea-
mentos e Zoneamentos Municipais utiliza-se dos levantamentos e 
da classificação realizados no Produto 2, com mapas que repre-
sentam os macrozoneamentos e zoneamentos dos municípios da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Naquele Produto, fica evidente a complexidade de classificações e a 
diversidade de definições para as zonas e macrozonas municipais, 
revelando uma forma fragmentada da leitura regional e uma hete-
rogeneidade dos elementos centrais que caracterizam as macro-
zonas e zonas municipais. Diante disso, para permitir uma leitura 
unificada do ordenamento territorial, foi adotada uma nomenclatu-
ra comum, conciliando os diversos nomes e conceitos.

A compatibilização foi feita após a leitura e a análise dos planos 
diretores e das leis de uso e ocupação do solo municipais, identifi-
cando os principais conceitos, características e diretrizes das zonas 
e macrozonas e agregando-os de acordo com sua função predomi-
nante. O resultado gerou uma legenda única, com nove macrozonas 
compatibilizadas.

Os resultados da leitura unificada dos macrozoneamentos e zonea-
mentos municipais serão submetidos, posteriormente, à apreciação e 
validação dos municípios para que tenham legitimidade para a etapa de 
proposição do Macrozoneamento Regional. Para isso, tanto o processo 
de compatibilização como os respectivos mapas para cada município 

foram detalhados em relatórios específicos, a serem encaminhados 
aos representantes municipais para conhecimento e validação.

III.1 Compatibilização do macrozoneamento  
e zoneamento 

III.1.1 Legenda unificada 
A leitura unificada regional resulta da compatibilização entre as di-
versas nomenclaturas e conceitos das macrozonas e zonas muni-
cipais, gerando uma legenda única, que passa a representar todas 
as funções pretendidas de uso desse território. Na leitura do or-
denamento territorial dos municípios, são identificados os princi-
pais conceitos, características e diretrizes das zonas e macrozonas, 
sendo possível agregá-los conforme sua função predominante.

Assim, foram definidas nove macrozonas, cujos conceitos e carac-
terísticos são apresentados a seguir:

1. Urbana – Consolidação
Conceito: áreas com nível elevado de urbanização, infraestrutura 
e equipamentos públicos, configurando bairros consolidados e em 
consolidação.

Características: pode ser formada tanto por áreas centrais, com 
concentração de empregos, comércio e serviços, como por áreas 
predominantemente ou exclusivamente residenciais, onde se pre-
tende controlar o adensamento.

Observação: também foi considerada urbana-consolidada a ma-
crozona urbana que se apresenta de forma única no macrozonea-
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mento. No entanto, uma macrozona urbana pode ser dividida em 
diversas zonas com diferentes diretrizes de ocupação. Pode ser ne-
cessário o detalhamento e desdobramento posterior.

2. Urbana – Adensamento
Conceito: área urbana dotada de infraestrutura, com característi-
cas físicas que favorecem o adensamento e diversificação de usos.

Características: existência de usos residenciais e não residenciais, 
com nível médio de urbanização e de oferta de serviços e equipa-
mentos, onde se deseja a promoção do adensamento e a diversida-
de de usos.

3. Urbana – Expansão
Conceito: áreas com urbanização incipiente, localizadas em vetores 
de expansão pretendidos pelo município, geralmente fora do seu 
perímetro urbano.

Características: possuem condições de serem urbanizadas por se 
localizarem em locais sem restrições físicas, geralmente com pro-
ximidade de infraestruturas já existentes.

4. Urbana – Requalificação
Conceito: área urbana estruturada de forma inadequada ou irregu-
lar, carente de infraestrutura, com necessidades de requalificação 
urbanística ou ambiental.

Características: áreas urbanas com elevados índices de vulnerabi-
lidade social, baixos índices de desenvolvimento humano, ocupa-
das por população predominantemente de baixa renda em assen-

tamentos precários e irregulares. Apresentam déficits na oferta de 
serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. Constituem-se, 
principalmente, de zonas ou áreas especiais de interesse social.

5. Urbana – Desenvolvimento Econômico
Conceito: área destinada, preferencialmente, a atividades produti-
vas – industriais ou de serviços.

Características: existência de vias estruturais, sistema ferroviário 
e rodovias, que articulam diferentes municípios e polos de empre-
gos, onde se verificam processos de transformação econômica e 
de padrões de uso e ocupação do solo. São áreas com concentra-
ção industrial já estabelecida ou a serem destinadas para expan-
são das atividades econômicas, corredores de comércio, serviços 
e indústrias.

6. Proteção Ambiental
Conceito: corresponde às áreas de expressivo valor ambiental, com 
notáveis atributos naturais ainda preservados, apresentando dis-
tintas flora e fauna.

Características: são porções territoriais geralmente afastadas das 
áreas mais densamente urbanizadas, nas quais se observa o pro-
longamento de remanescentes florestais, a presença de nascentes 
e cursos d’água e demais elementos que configuram importância 
ao ecossistema e aos processos naturais locais. Ex.: Unidades de 
Conservação (UCs) e demais áreas de proteção integral, áreas es-
peciais de interesse ambiental, parques municipais e áreas de pre-
servação permanente (APP).
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7. Uso Sustentável
Conceito: áreas que apresentam importantes remanescentes natu-
rais, entremeados por uso residencial de baixa densidade, proprie-
dades de uso agrícola ou de recreação.

Características: abrange região de relevância ambiental e áreas es-
tratégicas de preservação ambiental e dos recursos hídricos. Exercem 
importância estratégica no território, na medida em que podem auxi-
liar na contenção do processo de expansão urbana, no desenvolvimen-
to e incremento controlados de atividades econômicas, ou, ainda, na 
preservação dos recursos naturais existentes. Compõem a Macrozona 
de Uso Sustentável, por exemplo, áreas especiais de interesse am-
biental, áreas de proteção ambiental (APAs) e áreas de mananciais.

8. Atividades Rurais
Conceito: áreas rurais e núcleos isolados com diferentes índices e 
graus de urbanização e de restrições ambientais, com presença de 
atividades econômicas não urbanas.

Características: pode se apresentar com características diversas, 
em áreas concentradas ou esparsas de produção agrícola, pecuária 
ou extrativista, agricultura familiar, com ocupação urbana de baixa 
a média densidade.

9. Recuperação Ambiental
Conceito: territórios ambientalmente frágeis, impactados por ações 
antrópicas, dotados ainda de importantes recursos naturais.

Características: correspondem às porções territoriais degrada-
das do ponto de vista ambiental, podendo ser caracterizadas pela 

presença de precariedade habitacional em áreas de proteção am-
biental, exploração mineral e recuperação ambiental, e infraes-
truturas específicas, como aterros sanitários.

III.1.2. Compatibilização
Para organizar e facilitar o trabalho de compatibilização, foram ela-
boradas tabelas com o ordenamento territorial de cada um dos 39 
municípios da RMVPLN. Estas informações constam dos Relatórios 
Municipais produzidos, contendo: a lei utilizada, a composição do 
macrozoneamento ou zoneamento, as descrições de cada elemen-
to e as nove classificações, de acordo com a legenda unificada.

O processo envolveu a leitura dos artigos de leis que descrevem 
as zonas/macrozonas, a análise e a proposta de reclassificação em 
uma das nove macrozonas da legenda unificada que se julgou mais 
adequada, conforme tabela disponibilizada no Anexo.

Como citado no P2, dos 39 municípios da RMVPLN, foram georre-
ferenciados mapeamentos municipais de macrozonas e zonas dos 
25 municípios1 com planos diretores e/ou leis de uso e ocupação do 
solo a seguir: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, Cam-
pos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Ilhabela, 
Jacareí, Jambeiro, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, 
Pindamonhangaba, Potim, Queluz, São Bento do Sapucaí, São José 
dos Campos, São Luiz do Paraitinga, São Sebastião, Taubaté, Tre-
membé e Ubatuba.

1  Num primeiro momento, esses dados foram obtidos nas páginas das prefeituras e câma-
ras municipais disponíveis na internet, nas leis de planos diretores, leis de uso e ocupação do 
solo (LUOS ou LPUOS) e respectivos mapas. depois, foram enviadas consultas às prefeituras, 
para validação, correção ou complementação.
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Para os outros 14 municípios, onde não foi identificada a referida 
legislação municipal, foi adotado o recorte dos setores censitários 
do IBGE 2020. São eles: Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Igaratá,  
Lavrinhas, Lagoinha, Paraibuna, Piquete, Redenção da Serra, Ro-
seira, Santa Branca, Santo Antônio do Pinhal, São José do Barreiro 
e Silveiras. A reclassificação desses municípios nas nove macrozo-
nas da leitura unificada foi feita com base nos Setores Censitários 
do IBGE de 2020.

Para os quatro municípios da Sub-região 5, do Litoral Norte – Cara-
guatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba –, foi feita a sobrepo-
sição das macrozonas e zonas municipais ao Zoneamento Ecológi-
co Econômico (ZEE Litoral Norte). O ZEE, como um instrumento da 
Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentado pelo Decreto 
nº 4.297/2002, tem sido utilizado pelo poder público em projetos 
realizados em diversas escalas de trabalho e em frações do terri-
tório nacional.

Municípios, estados e órgãos federais têm elaborado ZEEs como 
importante instrumento de políticas públicas, com o objetivo de efe-
tivar ações de planejamento ambiental territorial (BRASIL, 2002). 
Para a RMVPLN, foi feito o ZEE do Litoral Norte Paulista (Decreto 
Estadual nº 62.913/2017), que dispõe sobre a revisão do Zoneamen-
to Ecológico-Econômico do Setor do Litoral Norte, estabelecendo 

as normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos na-
turais a serem observadas em cada uma das zonas e subzonas de 
que trata o referido diploma, ficando revogado o Decreto Estadual 
nº 49.215/2004 (SÃO PAULO, 2017).

A elaboração ou revisão de planos diretores e leis de ordenamen-
to territorial deverá considerar o ZEE, a fim de cumprir normas e 
regulações que visem ao desenvolvimento sustentável dos municí-
pios.

A seguir, apresenta-se um quadro síntese da compatibilização feita 
para a leitura unificada.
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III.1.3. Quadro síntese da compatibilização da leitura unificada

1. Classificação municipal 2. Macrozonas municipais

Macrozoneamento e/ou zoneamento identificado em leis municipais aprovadas, como 
Planos Diretores, Lei de Uso e Ocupação do Solo e mapas, conforme disponível nos sites das 
respectivas prefeituras

Verificar Quadro de Leitura Unificada em cada um dos 24 Relatórios Municipais, anexo ao P3

Leitura Unificada

Macrozona Urbana - Consolidada

Macrozona Urbana - Adensamento

Macrozona Urbana - Expansão

Macrozona Urbana - Requalificação

Macrozona Urbana - Desenvolvimento

Macrozona de Proteção Ambiental

Macrozona de Recuperação Ambiental

Macrozona de Uso Sustentável

Macrozona de Atividades Rurais

Setores Censitários IBGE 2020 encontrados na RMVPLN Leitura Unificada - Setores Censitários

Área Urbana de Alta Densidade de Edificações Macrozona Urbana - Consolidada

Área Urbana de Baixa Densidade de Edificações Macrozona Urbana - Adensamento

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - Expansão

Lugarejo Macrozona de Atividades Rurais

Povoado Macrozona de Atividades Rurais

Área Rural (exclusive aglomerados) Macrozona de Atividades Rurais
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III.2 Produto da Leitura Unificada

III.2.1. Mapa da Leitura Unificada da RMVPLN
MAPA 2. Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais
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III.2. 2. Quadro de Leitura Unificada - Anexo – Municípios com Planos Diretores e Leis de Uso e Ocupação do Solo

Aparecida

Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Aparecida Lei de nº 3401/A/2006, 

de 20 de dezembro de 
2006. (Plano Diretor)

Macrozoneamento Macrozona de 
Proteção Ambiental

MZPAM Art. 30. I - Corresponde a área de proteção 
do ambiente natural (...)

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Art. 31 -  MPZAM tem como objetivos: I. 
estabelecer restrições ao uso e ocupação 
do solo para manutenção e preservação do 
equilíbrio ambiental regional; II. garantir 
a renovação dos recursos naturais; III. 
estabelecer restrições ao uso e ocupação do 
solo para manutenção de áreas de encostas 
e declividades elevadas e preservação da 
estabilidade do solo e da cobertura vegetal 
existentes.

Área de Proteção 
Permanente

APP Art. 4 - As funções sociais da propriedade 
no município de Aparecida correspondem 
ao direito à cidade para todos e todas, o 
que compreende os direitos à serviços 
públicos e de infra e super estrutura, à 
moradia, ao saneamento ambiental, ao 
transporte coletivo, à mobilidade urbana e 
acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao 
lazer. Parágrafo único. A Área de Proteção 
Permanente do Rio Paraíba do Sul tem como 
função social a preservação ambiental do 
solo, de fauna e flora e produção de água 
para consumo público.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Macrozona Urbana 
Consolidada

MZUC Art. 33 - MZUC tem como objetivos: I. 
controlar e direcionar o adensamento 
urbano; II. garantir a utilização dos 
imóveis não edificados, subutilizados e 
não utilizados; III. ordenar a ocupação do 
território compatibilizando a diversidade de 
usos urbanos regulados pelo equilíbrio no 
interesse público.

Macrozona Urbana - 
Consolidação
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Aparecida Lei de nº 3401/A/2006, 

de 20 de dezembro de 
2006. (Plano Diretor)

Macrozoneamento Macrozona de 
Expansão Urbana

MZEU Art. 34 - MZEU tem como objetivos: I. 
estabelecer diretrizes para implantação 
de sistema viário ampliando e interligando 
as áreas lindeiras à Macrozona Urbana 
Consolidada; II. estabelecer prioridade de 
ocupação de áreas urbanizadas próximas 
das áreas consolidadas; III. restringir 
parcelamentos do solo de adensamento 
urbano em áreas de risco por declividades 
elevadas ou sujeitas a enchentes e 
inundações.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Macrozona de 
Contenção Urbana

MZC Art. 30 - VI. corresponde à área entre os 
limites da Macrozona Urbana Consolidada, 
junto a margem da Rodovia Presidente 
Dutra desde a divisa com o município de 
Guaratinguetá até o limite com a Macrozona 
de Expansão Urbana Diferenciada (MZEUD), 
tendo como limite ao sul a Macrozona de 
Proteção Ambiental.
Art. 36 - MZC tem como objetivos: I. 
restringir o parcelamento do solo e 
urbanização indiscriminada, principalmente 
em áreas de encosta; II. estabelecer 
normas e critérios para a sustentabilidade 
da ocupação existente; III. garantir a 
preservação da área de alta declividade 
impedindo processos erosivos e riscos de 
desmoronamentos; IV. estabelecer traçado 
e configuração de via de acesso à região 
sul do município, como estrada municipal 
sem impacto ambiental à Macrozona de 
Contenção Urbana evitando promover 
ocupação e parcelamento do solo às 
margens da via.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Aparecida (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Aparecida Lei de nº 3401/A/2006, 

de 20 de dezembro de 
2006. (Plano Diretor)

Macrozoneamento Macrozona Especial 
de Interesse 
Turístico Ecológico

MZEITE Art. 116 - tem como critério fundamental 
para definição de limitação de uso a 
exigência de proteção, recuperação, 
preservação e renovação permanentes dos 
recursos ambientais além da diversificação 
de atividades econômicas geradoras de 
emprego e renda, baseadas na vocação 
turística do município.
Art. 119 - O parcelamento do solo na 
Macrozona Especial de Interesse Turístico 
deve
obedecer à legislação estadual de Proteção 
aos Recursos Naturais e as restrições desta 
Lei.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona Rural de 
Requalificação

MZRR Art. 30 - IX - corresponde às área rurais, 
sem urbanização e povoados identificados, 
situada ao sul da Macrozona de Proteção 
Ambiental (...)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Art. 38 - MZRR tem como objetivos: 
I. identificar potencial de uso para 
diversificação de atividades produtivas 
em locais apropriados para exploração 
por turismo ecológico e atividades 
agrícolas diversificadas; II. recuperar 
áreas deterioradas e impedir a expansão 
de processo erosivo; III. estabelecer os 
elementos de infra-estrutura e acessos para 
apoio ao desenvolvimento das atividades 
rurais; IV. estabelecer diretrizes de política 
rural.

Zoneamento Zonas Especiais de 
Interesse Social

ZEIS Art. 43 - As Zonas Especiais de Interesse 
Social, ZEIS, são porções do território 
destinadas prioritariamente à regularização 
fundiária, urbanização e à produção de HIS.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Aparecida (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Aparecida Lei de nº 3401/A/2006, 

de 20 de dezembro de 
2006. (Plano Diretor)

Zoneamento Zonas Especiais de 
Proteção Ambiental

ZEPAM Art. 46 - As Zonas Especiais de Proteção 
Ambiental, ZEPAM, são áreas públicas 
ou privadas destinadas à proteção e 
recuperação da paisagem e do meio 
ambiente.
Art. 47 -  I. ZEPAM 1 - áreas verdes públicas, 
parques e unidades de conservação situados 
na Macrozona Urbana, cujas funções são 
proteger as características ambientais 
existentes e oferecer espaços públicos 
adequados e qualificados ao lazer da 
população; II. ZEPAM 2 - áreas naturais de 
preservação e sustentação do Rio Paraíba 
do Sul, de mata ciliar, cuja função é proteger 
as características ambientais existentes 
e promover recuperação de vegetação 
característica garantindo a renovação e 
manutenção da qualidade do solo e da água.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona Especial de 
Impacto Turístico

ZEIT Art. 55 -  A Zona Especial de Impacto 
Turístico - ZEIT, é a porção do território 
do município, em macrozona urbana 
consolidada, que tem como centro a Basílica 
Nacional de Nossa Senhora Aparecida, 
e como pólos, ainda que fora desse 
perímetro, o PORTO ITAGUAÇU e o MORRO 
DO CRUZEIRO, todos com relevância de 
âmbito nacional e geradores de impacto 
na cidade pelo afluxo de visitantes com 
influências sobre o dimensionamento de 
redes urbanas de infra-estrutura, resíduos 
sólidos, mobilidade, trânsito e transporte, 
assistência em saúde e atividades de 
comércio e serviços.
Art. 57 - A ZEIT objetiva a adequação das 
redes de infra e superestrutura urbanas 
da área de afluxo de população flutuante 
compatibilizando-as e equilibrando-as com 
as demandas da população fixa.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Aparecida (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Aparecida Lei de nº 3401/A/2006, 

de 20 de dezembro de 
2006. (Plano Diretor)

Zoneamento Zona de 
Desenvolvimento 
Industrial

ZDI Art. 62 - São objetivos na Zona de 
Desenvolvimento Industrial: I. ampliar e 
diversificar as atividades de geração de 
emprego e renda do município; II. incentivar 
e permitir a implantação de indústrias 
no município; III. regulamentar o uso e 
ocupação do solo por atividade industrial no 
município; IV. permitir o monitoramento e o 
controle ambiental; V. estruturar e ampliar 
as condições de acesso e tráfego de cargas 
de insumo e distribuição da produção; 
VI. estruturar sistema viário e obras de 
transposição da Rodovia Presidente Dutra, 
especialmente de ligação com a Zona de 
Expansão Urbana, em ações consorciadas 
entre indústrias, órgãos estaduais, federais 
e município.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Urbana de 
Desenvolvimento 
Diferenciado

ZUDD Art. 65 - São objetivos na Zona Urbana de 
Desenvolvimento Diferenciado: I. ampliar as 
atividades de geração de emprego e renda do 
município; II. regulamentar o uso e ocupação 
do solo compatibilizando as atividades com a 
proteção da estabilidade do solo e vegetação 
de suporte; III. permitir a manutenção de 
vegetação natural, seu monitoramento e o 
controle ambiental; IV. estruturar e ampliar 
as condições de acesso às regiões com de 
expansão de atividades turísticas geradoras 
de emprego e renda; V. estruturar sistema 
viário e obras de transposição da Rodovia 
Presidente Dutra, em ações consorciadas 
entre órgãos estaduais, federais, município e 
iniciativa privada.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Aparecida (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Arapeí Lei Complementar 

nº 278 de 09 de 
outubro de 2014

Macrozoneamento Macroárea de 
Urbanização 
Consolidada

MAUC Art. 118 Inc. 2 - Na Macroárea de Urbanização 
Consolidada - MAUC foi realizado o zoneamento 
de ocupação urbana. Art.119- A MAUC-
Macroárea de Urbanização Consolidada 
constitui uma porção territorial abrangendo 
toda a mancha urbana contínua de ARAPEI.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Macroárea Rural MARU Art. 130 - A MARU Macroárea Rural 
compreende toda a porção do território 
externa aos perímetros da MAUC, da MAPA e 
dos Núcleos Urbanos Isolados Campo Alegre 
(I, II e III) , e onde deverá ser incentivada a 
diversificação da produção agrícola.

Macrozona de Uso 
Sustentável e Rural

Arapeí



56

Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Areias Lei Complementar n° 

05, de 11 de setembro 
de 2014

Zoneamento Zona de Interesse 
Histórico-Cultural

ZIHC Art. 167 - são permitidos, além dos usos 
residencial e institucional, os usos comercial 
básico e serviços, e[...]. Parágrafo Único: 
Não serão computados para efeito de cálculo 
da área construída em estabelecimentos 
de comércio e serviços, os anexos: 
reservatórios inferior e superior de água, 
central de gás, cabine de segurança, cabine 
do transformador, etc.).

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zonas Residenciais ZRE Art. 173 - Nas zonas residenciais ZRE, em 
geral, são permitidos os usos residencial, 
institucional, comercial básico e serviços. 
Art. 174 - Em todas as zonas residenciais 
ZRE são proibidas: as atividades industriais 
de qualquer porte; II- estocar, manipular 
e/ou comercializar materiais explosivos, 
cancerígenos, teratogênicos, esterilizantes 
e similares; III- atividades: a) que produzam 
ruídos excessivos que causem incômodo à 
vizinhança; b) que exalem mau odor; c) que 
precipitem combustão e/ou que resultem 
efluentes gasosos tóxicos ou danosos 
à saúde pública e d) de reciclagem de 
materiais;

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Areias
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Areias Lei Complementar n° 

05, de 11 de setembro 
de 2014

Zoneamento Zonas de Ocupação 
Mista

ZOM Art. 196 - são permitidos, além dos 
usos comercial e de serviços, os usos 
residencial e institucional. Art.197- Nas 
Zonas Mistas são proibidas: as atividades 
industriais de qualquer porte; II- depósitos 
com área de estoque acima de 300m2 
[...]; III- estabelecimentos ou unidades 
que estoquem ou manipulem materiais 
explosivos, cancerígenos, teratogênicos, 
esterilizantes e similares. V- atividades: a) 
que produzam ruídos excessivos que causem 
incômodo à vizinhança; b) que exalem mau 
odor; c) que precipitem combustão e/ou 
que resultem efluentes gasosos tóxicos ou 
danosos à saúde pública e d) de reciclagem 
de materiais; VI- construções em encostas 
com inclinação superior a 30%.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de 
Desenvolvimento 
Econômico

ZDE Art. 201 - São objetivos abrigar atividades 
industriais, comerciais, de serviços e 
de logística, em estabelecimentos de 
pequeno e médio portes; II- impulsionar 
o desenvolvimento endógeno e inscrever 
AREIAS no circuito das economias regionais; 
III- através da criação de um mercado 
de trabalho, influenciar a qualificação 
profissional dos quadros jovens da cidade, 
gerar trabalho e renda e, por decorrência, 
evitar a migração e êxodo de sua população 
em idade economicamente ativa; IV- 
formar quadros aptos à efetivação das 
potencialidades locais.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Areias (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Areias Lei Complementar n° 

05, de 11 de setembro 
de 2014

Zoneamento Zonas Institucionais ZIN Art. 217 - é reservada a prioridade de 
implantação dos equipamentos públicos, 
com a finalidade de se garantir o entorno de 
áreas necessárias ao pleno funcionamento 
dos estabelecimentos que sediam. Parágrafo 
Único: Nas ZIN não serão permitidos 
usos que não se identifiquem com os fins 
institucionais: de ensino, de cultura, de 
assistência social, de saúde.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zonas de Ocupação 
Restrita

ZOR Art. 223 - será admitido exclusivamente 
o uso residencial unifamiliar de unidades 
isoladas, desde que a construção: a) observe 
o recuo de 20m (vinte metros) em relação ao 
eixo da Rodovia; h) não invada áreas de APP 
do Ribeirão Vermelho; c) não ocupe encosta 
com inclinação superior a 30% (trinta por 
cento) e d) não implique em ocupação de 
áreas suscetíveis à erosão.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona de Urbanização 
em Desenvolvimento

ZUD Art. 230 - A ZUD constitui área de ocupação 
consolidada e de uso predominantemente 
residencial, com carência de infraestrutura, 
apta, entretanto, ao adensamento urbano. 
§1°- A ZUD será gravada com o instrumento 
ZEIS 1. §2°- A ZUD terá prioridade de 
atendimento ao programa de regularização 
fundiária e aos serviços de infraestrutura: 
redes de abastecimento de água e coletora 
de esgotos e aos serviços de melhorias do 
sistema viário.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zonas de Expansão 
Urbana

ZEU Art.236 - abrangem áreas territoriais 
aptas, sob aspectos geológico, morfológico, 
ambiental e social, à expansão da mancha 
urbana, prioritariamente à ocupação de 
moradias, de forma a cumprir as funções 
sociais da cidade e da propriedade.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Areias (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Areias Lei Complementar n° 

05, de 11 de setembro 
de 2014

Zoneamento Zonas de Ocupação 
Controlada

ZOC Art. 247 - terão seus usos, ocupação e 
atividades regulados por normas específicas 
e que visam atenuar ou evitar os riscos a 
que poderão estar sujeitas as moradias 
e edificações que nelas venham a ser 
executadas. [...], apresentam relevo mais 
crítico ou inadequado à implantação 
de malha urbana com os padrões de 
acessibilidade e de serviços normalmente 
adequados às áreas habitadas, seja pela 
restrição de áreas apropriadas à ocupação 
seja pelas limitações que o próprio relevo 
impõem.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zonas de Contenção 
à Expansão

ZCEs Art. 255 - apresentam condicionantes 
fisiográficos desfavoráveis à ocupação 
urbana. São suas características: áreas 
não ocupadas ou de ocupação rarefeita, 
situadas dentro do perímetro urbano, 
impróprias ao padrão urbano usualmente 
adotado, independentemente de estarem 
ou não conectadas à malha viária;II- 
apresentam relevo íngreme, com inclinações 
superiores a 30%, impróprio à implantação 
de vias e à ocupação de moradias e 
funções correspondentes; III- parte situa-
se em áreas de exposição critica ou de 
instabilidade; IV- são áreas de transição, 
com função prevalente de proteção às áreas 
de alta e média suscetibilidade e à MARU;

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Areias (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Areias Lei Complementar n° 

05, de 11 de setembro 
de 2014

Zonas de Interesse 
Ambiental

ZIAS Art. 50 - O poder público municipal cumprirá 
no prazo de até 18 (dezoito) meses, como 
metas prioritárias à preservação de áreas de 
interesse ambiental: [...] como ZIAs Zonas de 
Interesse Ambiental, internas ao perímetro 
urbano; II - gestões junto aos órgãos 
federais e estaduais visando a elaboração 
dos planos complementares e projetos 
indispensáveis à efetivação dos objetivos e 
metas da Política Ambiental; III - restrição, 
através de fiscalização eficiente, à ocupação 
em áreas inadequadas sob critérios 
ambiental, geológico e geomorfológico, 
principalmente em encostas e baixadas 
vulneráveis a inundações; IV - priorização 
do florestamento de matas ciliares e a 
recuperação de áreas degradadas por 
processos erosivos; V - remediação de áreas 
afetadas por manejo inadequado do aterro 
sanitário;

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Áreas de 
Preservação 
Permanente

APP Seção IV Art. 50 - II - gestões junto aos 
órgãos federais e estaduais visando a 
elaboração dos planos complementares 
e projetos indispensáveis à efetivação dos 
objetivos e metas da Política Ambiental; 
III - restrição, através de fiscalização 
eficiente, à ocupação em áreas inadequadas 
sob critérios ambiental, geológico e 
geomorfológico, principalmente em encostas 
e baixadas vulneráveis a inundações; 
IV - priorização do florestamento de 
matas ciliares e a recuperação de áreas 
degradadas por processos erosivos; V - 
remediação de áreas afetadas por manejo 
inadequado do aterro sanitário;

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Areias (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Bananal Lei Complementar 

nº 016, de 08 de 
dezembro de 2014. 
(Plano Diretor)

Macrozoneamento Macroárea de 
Urbanização 
Consolidada

MAUC Art. 116 - (...) I - boa oferta de infraestrutura; 
II - distribuição adensada ao longo do vale do Rio 
Bananal e mais rarefeita ao longo do vale do Córrego 
Lavapés; (...) III - desagregação de algumas áreas 
de ocupação consolidada, (...), em relação à área 
central, com expressivo número de vazios; IV - área 
central com remanescentes arquitetônicos do ciclo 
do café, tombados pelo CONDEPHAAT, a maioria 
de conservação precária, todavia sem graves 
interferências no conjunto; V - bairros (...) padecem 
de alagamentos em vários pontos, decorrência 
do extravasamento das águas do rio Bananal; 
VI - ocupação crítica em encostas íngremes, (...) 
requerendo-se estudos mais detalhados a fim de 
avaliar-se os níveis de criticidade e os casos sujeitos 
à remoção; VII - situação fundiária irregular de 
grande parte dos imóveis. (...) VIII - baixa dinâmica 
social; IX - atividades econômicas modestas, 
predominando o setor de serviços.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Macroárea de 
Desenvolvimento 
Econômico

MADE Art. 119 - Constituem-se objetivos desta Macroárea: 
I - abrigar atividades industriais, comerciais, de 
serviços e de logística, em estabelecimentos 
de médio e grande portes; II - impulsionar o 
desenvolvimento endógeno e inscrever BANANAL 
no circuito das economias regionais; III - através 
da criação de um mercado de trabalho, influenciar 
a qualificação profissional dos quadros jovens da 
cidade, gerar trabalho e renda e, por decorrência, 
evitar a migração e êxodo de sua população em idade 
economicamente ativa; IV - formar quadros aptos à 
efetivação das potencialidades locais.
Art. 120 - Constituem estratégias de ação à 
efetivação dos objetivos: I - indústrias de ramos 
diversos, de médio e grande portes; II - centrais 
de distribuição, estabelecimentos de logística; III 
- centros empresariais; IV - postos de serviços; V - 
restaurantes; VI - usos institucionais da União, do 
Estado ou do Município.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Bananal
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Bananal Macroárea de 

Proteção Ambiental
MAPA Art. 126 - A Macroárea de Proteção Ambiental – 

MAPA abrange a Estação Ecológica de BANANAL (...) 
são suas características principais: I - expressiva 
presença de cobertura vegetal, de fundamental 
importância à preservação de mananciais e à 
qualidade ambiental, destacando-se a área da 
Estação Ecológica (...); II - reserva estratégica de 
área de recuperação ambiental (...); III - existência 
de ocupações não conformes, principalmente ao 
longo da Estrada do Sertão, e que deverão ser 
inibidas; IV - áreas de vegetação expressiva difusas 
pela Macroárea Rural - MARU e que deverão ser 
protegidas, tanto por estarem situadas em APPs 
(Áreas de Preservação Permanente) como, também, 
por constituírem áreas de reserva estratégica à 
paisagem e ao clima de BANANAL, à proteção 
de suas atratividades naturais e aos objetivos 
delineados ao seu desenvolvimento sustentável 
através do turismo orientado e compatível com o 
equilíbrio ambiental.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Macroárea Rural MARU Art. 132 - compreende toda a porção do território 
externa ao perímetro urbano, onde deverá ser 
incentivada a diversificação da produção agrícola.
Parágrafo Único - Compõem a Macroárea Rural 
MARU: as zonas de interesse ambiental – ZIAs, as 
zonas de desenvolvimento agropecuário – ZDA e os 
bairros rurais.
Art. 136 -  São diretrizes de ação estratégica para 
a MARU: I - (...) planos de recuperação ambiental e 
revitalização da economia agrária da região; II - em 
se tratando de uma região de economia agropecuária 
deprimida, a principal diretriz de ação estratégica é 
a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico/
ZEE.

Macrozona de 
Atividades Rurais

Bananal (cont.)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Bananal Zona de 

Recuperação 
Ambiental

ZORA Localizada na Macroárea de Proteção Ambiental - 
MAPA;
Art. 409 - (...) Parágrafo único: (...) I - desenvolve-se 
ao longo da SP-247, na Macroárea Rural (MARU); 
II - parte de sua cobertura vegetal encontra-se 
em fase de regeneração;III- objetiva-se sua plena 
recuperação a fim de que possa a vir ser reincluída 
no Parque Nacional da Bocaina;
Art.410 - Serão permitidas na ZORA: I- atividades 
de caráter sustentável e de natureza ecológica, 
visitas de cunho educativo, pesquisas científicas e 
ensaios de programas escolares; II- implantação de 
viveiro para desenvolvimento de mudas de espécies 
nativas; III- atividades conservacionistas; IV- práticas 
esportivas não motorizadas nem predatórias; V- 
acampamentos de curta duração, não superior a 
uma semana; VI- atividades de apicultura e cultivo de 
essências medicinais.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Estação Ecológica de 
Bananal

- Art.39 - Integram o PATRIMÔNIO AMBIENTAL de 
BANANAL os elementos naturais: ar, água, solo e 
subsolo, fauna, flora, especificamente os ambientes 
da (...) Estação Ecológica, (...) assim como as 
amostras significativas dos ecossistemas originais 
locais indispensáveis à manutenção da biodiversidade 
ou à proteção das espécies ameaçadas de extinção, 
as manifestações fisionômicas que representam 
marcos referenciais da paisagem, que sejam de 
interesse proteger, preservar e conservar a fim de 
assegurar novas condições de equilíbrio urbano, 
essenciais à conservação da qualidade de vida.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Bananal (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caçapava Lei 

Complementar 
nº 254, de 05 de 
junho de 2007 
(Plano Diretor)
com algumas 
descrições 
pertencentes ao 
texto atualizado 
na Lei 
Complementar 
nº 317, de 05 de 
junho de 2017      

Macrozoneamento Zona Urbana - Art. 29. I - destinada ao uso de atividades econômicas 
urbanas, delimitadas como: comercial, serviços, habitacional, 
misto, de especial interesse social, com base em densidades 
proporcionais à infraestrutura viária, de saneamento básico, de 
transporte e de energia existentes e previstas

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de 
Expansão Urbana

- ART. 6 II -  Sujeita a parcelamento de solo gradativo de média 
para baixa densidade, partindo das Zonas urbanas para as 
Zonas Ambientalmente Protegidas, a ser detalhado na Lei de 
Ocupação e Parcelamento do Solo do Município e destinada 
às atividades econômicas para expansão urbana, agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura, recreação, 
lazer, turismo e atividades correlatas como clubes, hotéis, 
pousadas e similares e chácaras de recreio (...)

Macrozona Urbana - 
Expansão

Zona 
Ambientalmente 
Protegida

- ART. 6 III -  sujeita a licenciamento ambiental em conformidade 
com o Mapa Ambiental Municipal, e legislações vigentes no 
âmbito federal, estadual e municipal, ocupadas por atividades 
de extrativismo vegetal, agricultura e pecuária familiar, pesca, 
aquicultura e destinada em especial à proteção ambiental e ao 
ecoturismo, turismo rural e atividades correlatas como: clubes, 
hotéis, pousadas e similares e chácaras de recreio (...)
Art. 29. IV - classificadas segundo a legislação federal e 
estadual vigentes, destinadas a não ocupação por edificações e 
meios permeáveis de uso do solo, sendo permitidas travessias, 
parques, praças e jardins, sujeitas a licenciamento ambiental 
pelos órgãos competentes estaduais e municipais e atividades 
econômicas sujeitas a licenciamento ambiental, todas em 
conformidade com o Mapa Ambiental Municipal, encontrando-
se nesta Zona as áreas de especial interesse paisagístico, de 
patrimônio histórico e ao longo de rios e córregos, meandros, 
várzeas, áreas estas delimitadas no Mapa Ambiental e 
Macrozoneamento Municipal (...)
a. Zona de Meandro Rio Paraíba do Sul; b. Zona de Várzea Sul 
01; c. Zona de Várzea Sul 02; d. Zona de Várzea Norte 01; e. 
Zona de Várzea Norte 02.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Caçapava
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caçapava Lei 

Complementar 
nº 254, de 05 de 
junho de 2007 
(Plano Diretor)
com algumas 
descrições 
pertencentes ao 
texto atualizado 
na Lei 
Complementar 
nº 317, de 05 de 
junho de 2017     

Macrozoneamento Zona de Especial 
Interesse Social

ZEIS Art. 29. V - denominada ZEIS, destinadas aos programas e 
projetos de urbanização social, reurbanização para recuperação 
ambiental, destinadas a construção de unidades habitacionais 
de interesse social e programas de regularização urbanística de 
ordenamento do solo urbano e fundiário

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona Industrial e 
de Serviços

- ART. 6. VI - sujeita a parcelamento de solo, incompatível com 
o uso habitacional e correspondente às áreas voltadas aos 
vetores de desenvolvimento do eixo industrial e de serviços, 
voltadas às atividades econômicas relacionadas na Tabela 
de Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE da 
Receita Federal, exceto as proibidas no município estabelecidas 
pela legislação vigente (...)

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Rural - ART. 6. VIII - ocupadas por atividades voltadas à agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca, aquicultura, recreação, 
lazer, ecoturismo, turismo rural e atividades correlatas como 
clubes, hotéis, pousadas e similares e chácaras de recreio (...)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Zona de 
Transição 
Industrial e de 
Serviços

- ART. 6. IX - sujeita a parcelamento de solo, incompatível com 
o uso habitacional e correspondente às áreas voltadas aos 
vetores de desenvolvimento do eixo industrial e de serviços, 
voltadas às atividades econômicas relacionadas na Tabela 
de Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE da 
Receita Federal, exceto as proibidas no município estabelecidas 
pela legislação vigente (...)

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Caçapava (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caçapava Lei nº 4961, de 

02 de junho de 
2010

Zoneamento Área Especial 
Aeroportuária I

AEA I Art. 3 - Nas áreas especiais destinadas às atividades 
Aeroportuária, serão permitidas a instalação de todas as 
indústrias, serviços e comércio constantes da classificação 
nacional de atividades econômicas CNAE - 1995 da Receita 
Federal, exceto as atividades proibidas no território do 
Município de Caçapava, constantes do Art. 14 da Lei 
Complementar 109/99. 
§1º Nas áreas especiais destinadas às atividades Aeroportuária, 
estão restritos ou proibidos usos e instalações de natureza 
perigosa à aviação:
I - instalações ou edificações, temporárias ou permanentes, 
fixas ou móveis, cujos gabaritos possam embaraçar as 
manobras de aeronaves ou o funcionamento de equipamentos 
de apoio à navegação aérea:
II - atividades que produzam quantidade de fumaça ou 
emanações que possam comprometer vôo visual;
III - atividades que produzam quantidade de partículas sólidas 
que possam danificar as turbinas de Aeronaves;
IV - usos e atividades que possam atrair pássaros, em 
específico, aterros sanitários ou acúmulo de resíduos sólidos 
ou líquidos, canais abertos de esgoto não tratado, de qualquer 
natureza;
V - atividades que produzam diretamente ou indiretamente, 
interferência nas telecomunicações aeronáuticas ou nos 
equipamentos de apoio à navegação aérea, em específico: 
linhas de alta tensão e extra alta tensão, antenas de captação 
via satélite, torres de telecomunicação para ondas de qualquer 
natureza alheia à atividade aérea, torres de eletrificação 
acima de gabaritos autorizados, arborização urbana acima dos 
gabaritos autorizados;
VI - equipamentos e implantações de difícil visibilidade, ou que, 
por reflexos, irradiações ou qualquer outra forma, prejudiquem 
a visibilidade dos pilotos.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Caçapava (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caçapava Lei nº 5157, de 

25 de julho de 
2012

Zoneamento Áreas 
Especiais de 
Desenvolvimento

AED Art. 2 - Nas Áreas Especiais de Desenvolvimento serão 
permitidas a instalação de empreendimentos constantes da 
classificação nacional de atividades econômicas CNAE - 1995 
da Receita Federal, exceto as atividades proibidas no território 
do município de Caçapava, constantes do Art. 14 da Lei 
Complementar 109/99.
Art. Nas Áreas Especiais de Desenvolvimento serão permitidas 
aquelas que se destinam preponderadamente a implantação 
de atividades empresariais, permitindo-se entretanto usos 
comerciais, industriais de baixa e média complexidade, 
condomínios e loteamentos residenciais, condomínios e 
loteamentos empresariais e/ou industriais, sujeitos ao 
licenciamento ambiental no âmbito municipal, estadual e 
federal, permitidas em zona urbana e de expansão urbana.
Parágrafo Único. Ficam destinadas como Áreas Especiais de 
Desenvolvimento - AED, incompatíveis com o uso habitacional, 
as áreas localizadas nas Zonas de Transição Industrial e 
Serviço, criadas pela Lei Complementar nº 254/07 - Plano 
Diretor de Desenvolvimento do Município. (Incluído pela Lei 
Complementar nº 292/2013).

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Caçapava (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Campos do 
Jordão

Plano Diretor 
Estratégico - Lei 
2737/2003 e 
suas alterações 
(Lei 3003/2006 e 
Lei 3820/2016)
Lei nº 3049, de 
02 de maio de 
2007 - Lei de 
Uso e Ocupação 
do Solo.
Disponível em 
http://www.
camaracampos
dojordao.
sp.gov.br/wp-
content/
uploads/2020/
08/LEI-3049-
completa.pdf

Macrozoneamento Área urbana - As áreas urbana e rural constam na forma de texto, mas não 
há mapa para elas disponível no site da Prefeitura de Campos 
do Jordão, nem no site da Câmara de Vereadores.

-

Área rural - As áreas urbana e rural constam na forma de texto, mas não 
há mapa para elas disponível no site da Prefeitura de Campos 
do Jordão, nem no site da Câmara de Vereadores.

-

Zoneamento Zona Comercial 
Industrial 1

ZCI1 Zona de uso predominante de comércio atacadista e 
indústrias leves - zona para instalação do comércio 
atacadista e depósitos (Art. 13). Admite estabelecimentos de 
comércio varejista, atacadista, indústrias leves, depósitos, 
estabelecimentos industriais de comércio e serviços pesados, 
postos de abastecimento, garagens de veículos de frota, 
áreas verdes e de recreação, bares e restaurantes, usos 
institucionais (a critério do órgão competente) associado ao 
uso dos trabalhadores das indústrias, estabelecimentos de 
utilidade pública, residências unifamiliares que atendam 
aos índices da ZR1. Zona localizada no acesso à cidade, 
de forma tentacular, antes do portal de acesso à cidade, 
compreendendo áreas edificadas e não edificadas.
zona de alta densidade

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Comercial 
Industrial 2

ZCI2 Zona de uso exclusivo para transbordo de lixo e separação 
de lixo reciclável (Art. 13) - compreende dois polígonos 
específicos, sendo um na áerea de aterro e outro na área 
urbanizada, próximo à linha de trem.
zona de alta densidade

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Zona Comercial 
Industrial 4

ZCI4 Zona de uso predominante de indústria de beneficiamento de 
madeira e movelaria (Art. 13). Admite usos estabelecimentos 
de comércio varejista e atacadista, de prestação de serviços, 
áreas verdes e de recreação, usos institucionais (nos mesmos 
moldes que para a ZCI1). Zona compreende um único 
polígono no limite com o município de São Bento do Sapucaí, 
ao longo da SP-383. Há um núcleo urbanizada no local.
zona de média densidade

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Campos do Jordão
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Campos do 
Jordão

Plano Diretor 
Estratégico - Lei 
2737/2003 e 
suas alterações 
(Lei 3003/2006 e 
Lei 3820/2016)
Lei nº 3049, de 
02 de maio de 
2007 - Lei de 
Uso e Ocupação 
do Solo.
Disponível em 
http://www.
camaracampos
dojordao.
sp.gov.br/wp-
content/
uploads/2020/
08/LEI-3049-
completa.pdf

Zoneamento Zona Comercial 
Industrial 5

ZCI5 Zona de uso exclusivo para garagem de frota de veículos 
e guarda de animais (Art. 13), compreendendo um único 
perímetro junto à Rua Caravelas, onde há o pátio de veículos 
da Prefeitura de Campos do Jordão (confirmar).
zona de baixa densidade

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Comercial 1 ZC1 Zona de uso predominante de comércio e serviço de alta 
densidade (Art. 13), ao longo das principais vias de acesso às 
áreas turísticas, desde o portal de Campos do Jordão, até o 
início do Capivari.
zona de alta densidade

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Comercial 3 ZC3 Zona de uso predominantemente residencial de baixa 
densidade (Art. 13), em locais entremeados à área urbanizada 
em diversos locais na zona urbana.
zona de média densidade

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Comercial 6 ZC6 Zona de uso misto residencial /comercial de baixa densidade, 
vinculada à ZR3 (Art. 13). Consta um único perímetro no 
município todo, na área baixa da Vila Natal, área junto a 
remanescente florestal.
zona de baixa densidade

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona Comercial 7 ZC7 Zona de uso misto residencial /comercial de baixíssima 
densidade, vinculada à ZR4 e ZR5 (Art. 13).. Parte se trata 
de zona de corredor de uso, do Centro até a área do Parque 
Estadual de Campos do Jordão (Horto Florestal).
zona de baixa densidade

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona Residencial 
de Interesse 
Social 1

ZEIS1 Zona Residencial de Interesse Social 1 – zona residencial de 
elevada densidade em consequência do predomínio de lotes 
pequenos, com objetivo de atender a demanda de habitação 
popular (Art. 13). São áreas bastante consolidadas,
zona de alta densidade

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona Residencial 
de Interesse 
Social 2

ZEIS2 Zona Residencial de Interesse Social 2 – zona residencial 
de elevada densidade, com objetivo de atender a demanda 
de habitação popular. As ZEIS concentram-se no acesso à 
cidade, longe da área turística mais famosa.
zona de alta densidade

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Campos do Jordão (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Campos do 
Jordão

Plano Diretor 
Estratégico - Lei 
2737/2003 e 
suas alterações 
(Lei 3003/2006 e 
Lei 3820/2016)
Lei nº 3049, de 
02 de maio de 
2007 - Lei de 
Uso e Ocupação 
do Solo.
Disponível em 
http://www.
camaracampos
dojordao.
sp.gov.br/wp-
content/
uploads/2020/
08/LEI-3049-
completa.pdf

Zoneamento Zona Residencial 
1

ZR1 Zona de uso predominantemente residencial de alta 
densidade (Art. 13), localizadas nas áreas altas paralelas ao 
viário principal de acesso à área mais turística.
zona de alta densidade

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Residencial 
2

ZR2 Zona de uso predominantemente residencial de média 
densidade (Art. 13), localizados em áreas médias entre as 
mais altas e a do viário principal.
zona de média densidade

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Residencial 
3

ZR3 Zona de uso predominantemente residencial de baixa 
densidade (Art. 13), abrangendo as áreas mais periféricas da 
área urbanizada, onde somente parte é urbanizada.
zona de baixa densidade

Macrozona Urbana - 
Expansão

Zona Residencial 
4

ZR4 Zona de uso exclusivamente residencial de baixíssima 
densidade - zona com características de preservação e 
manutenção da biota, de tranqüilidade e sossego (Art. 13), 
ainda mais distantes da área urbanizada.
zona de baixa densidade

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona Residencial 
5

ZR5 Zona de uso exclusivamente residencial de baixíssima 
densidade de transição de rural para urbano (Art. 13), tendo 
áreas com e sem uso.
zona de baixa densidade

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona Rural ZRU Zona Rural - Destina-se aos parques e áreas de recreio ativo, 
passivo ou paisagístico, assim como para a implantação 
de sítios de recreio. Admite estabelecimentos comerciais 
voltados às atividades agrícolas e pecuárias, áreas de 
reflorestamento, sítios de recreio com área mínima 
de 20.000,00m², associações recreativas, residenciais 
unifamiliares, condomínio residencial em plano horizontal, 
hotéis em geral, hotéis de lazer, colônia de férias, flats ou 
hotel residência ou apart-hotel (Tabela nº 02 - Uso do Solo - 
Usos permitidos - Tabela 02.11 - p. 86).
zona de baixa densidade

Macrozona de Uso 
Sustentável

Campos do Jordão (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Campos do 
Jordão

Plano Diretor 
Estratégico - Lei 
2737/2003 e 
suas alterações 
(Lei 3003/2006 e 
Lei 3820/2016)
Lei nº 3049, de 
02 de maio de 
2007 - Lei de 
Uso e Ocupação 
do Solo.
Disponível em 
http://www.
camaracampos
dojordao.
sp.gov.br/wp-
content/
uploads/2020/
08/LEI-3049-
completa.pdf

Zoneamento Zona de 
Preservação 
Especial

ZPE Destinada à formação de Parque Urbano, tem vedação para 
edificar. Destina-se a constituição de um grande parque 
urbano e público para fins de recreação ativa, passiva e 
paisagística. Espaços cobertos podem ser utilizados para 
exposição de eventos culturais. Admite comércio ambulante 
e pequeno comércio com área inferior a 5,00m², e prédios de 
valor histórico e de preservação da memória do Município 
(Tabela nº 02 - Uso do Solo - Usos permitidos - Tabela 02.20 - 
p. 85). É constituída por áreas em maior parte não edificadas 
e com fragmentos de mata.
zona de baixa densidade

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS Art. 13 - Zona Residencial de Interesse Social - zona 
residencial de elevada densidade em consequência do 
predomínio de lotes pequenos, com objetivo de atender a 
demanda de habitação popular;

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Campos do Jordão (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caraguatatuba Lei 

Complementar 
nº 42, de 24 de 
Novembro de 
2011, Lei do 
Plano Diretor, 
revisada 
pela Lei 
Complementar 
nº 73/2018

Macrozoneamento - - Art. 102 - O Território do Município será dividido em 
Macrozonas que visem assegurar a homogeneidade 
das destinações e ocupações gerais do solo municipal, 
a saber: I - Macrozona de Proteção Ambiental / 
MZPA - Destinada à preservação dos recursos 
naturais geológicos, da - flora e da fauna, obedecidas 
as - legislações federais e estaduais pertinentes; 
II - Macrozona de Desenvolvimento Urbano / MZDU - 
Destinada ao desenvolvimento da ocupação urbana.

-

Zoneamento Zona de Logística 
e Industrial

ZLI I... caracterizada como área para apoio de logística 
intermodal e suporte ao corredor de contorno, bem 
como implantação de indústrias não poluentes;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Comercial 
Vertical

- III...caracterizada pelos usos de comércio, serviços 
diversificados atacadistas e de atendimento 
especializados e atividades industriais compatíveis, 
permitida a verticalização, de acordo com as definições 
das categorias de uso;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona 
Estritamente 
Residencial

ZER IV...caracterizadas por áreas estritamente residenciais 
horizontais;

Macrozona Urbana – 
Consolidação 

Zona Residencial 
Vertical

ZRV V...caracterizada por áreas estritamente residenciais, 
permitida a verticalização, de acordo com as categorias 
de uso;

 Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zona Mista ZM VI...caracterizada por áreas de uso misto de 
residências, comércios e serviços locais;

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zona Mista 
Vertical

ZMV VII...caracterizada por áreas de uso misto de 
residências, comércios e serviços, permitida 
verticalização;

Macrozona Urbana – 
Adensamento 

Zona de Orla 
Mista Horizontal

ZOMH VIII...caracterizada por áreas de uso misto de 
comércios, serviços e residências horizontais, na faixa 
de orla marítima demarcada na base cartográfica do 
Município;

 Macrozona Urbana – 
Consolidação

Caraguatatuba
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caraguatatuba Lei 

Complementar 
nº 42, de 24 de 
Novembro de 
2011, Lei do 
Plano Diretor, 
revisada 
pela Lei 
Complementar 
nº 73/2018

Zoneamento Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS IX...áreas com características de urbanização precária 
e/ou destinadas, prioritariamente, à implantação de 
habitação de interesse social, requalificação urbanística 
e regularização fundiária, compreendendo: a) zonas 
ocupadas por população de baixa renda, abrangendo 
ocupações irregulares e parcelamentos precários, 
b) zonas que apresentam terrenos não utilizados ou 
subutilizados, adequados à urbanização, onde haja 
interesse público em se promover a construção de 
habitações de interesse social;

 Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona Especial ZE X...são áreas de usos especiais, previstas para o 
estabelecimento de regulamentação específica a serem 
definidas no ato de sua proposição; (identificadas duas 
áreas com essa classificação, sem ocupação urbana).

 Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zona Turística 
Ecológica

ZTE XI...caracterizada especialmente pelos usos de turismo 
e lazer em áreas especiais de integridade ambiental, 
existentes na área urbana do Município, não podendo 
ser superior a 10% (dez por cento) de taxa de ocupação 
e responsabilizando-se pela proteção e conservação 
das áreas de preservação permanente;

Macrozona de Uso 
Sustentável 

Zona de 
Preservação 
Permanente

ZPP XII...caracterizadas por áreas de proteção e 
conservação permanente protegidas por esta Lei, com 
expressiva importância para integridade ambiental, 
proteção e conservação da biodiversidade da flora e 
fauna terrestre, como da flora e fauna marinha;

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona de Área de 
Risco

ZAR XIII...localizadas em áreas precárias, caracterizadas por 
ocupações em áreas de fragilidade ou risco iminente 
de acidentes ambientais, com processo de crescimento 
congelado, necessitando de readequação territorial 
através de projeto de reurbanização especifico;

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Caraguatatuba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caraguatatuba Lei 

Complementar 
nº 42, de 24 de 
Novembro de 
2011, Lei do 
Plano Diretor, 
revisada 
pela Lei 
Complementar 
nº 73/2018

Zoneamento Zona Expansão 
Urbana

ZEU XIV...é a área destinada para o plano estratégico 
de desenvolvimento urbano; Artigo 195 Nas áreas 
classificadas como Expansão Urbana - EU, destinadas 
para o crescimento da cidade, caracterizadas por 
encontrarem-se sem uso ou destinadas atualmente à 
atividade rural e pecuária, deverão ser desenvolvidos 
planos estratégicos, possibilitando a ocupação 
quando da alteração do uso das áreas destacadas no 
Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte, 
sendo: I - Adequação à urbanização: a) residencial 
(vertical, horizontal, condomínios e conjuntos 
habitacionais); b) comércio e serviços de grande porte 
(shopping, centros de distribuição, centro de compras 
condomínios empresariais). I - Área estratégica de 
desenvolvimento logístico e intermodal, adequada à 
urbanização e instalação de equipamentos de grande 
porte, como: a) aeródromo; b) condomínios logísticos; 
c) retroporto alfandegado.III - Área estratégica de 
desenvolvimento tecnológico prevista na faixa de 800 
metros da Avenida de Contorno, adequada à instalação 
de equipamentos tais como: III – Área estratégica de 
desenvolvimento tecnológico prevista na faixa de 800 
metros do Contorno Norte-Sul do Complexo Viário da 
Nova Tamoios, adequada à instalação de equipamentos 
tais como: a) indústrias não poluentes - indústrias 
de montagem e desenvolvimento tecnológico; b) 
universidades; c) escolas técnicas.

 Macrozona Urbana - 
Expansão

Zona Destinada a 
Retroporto

ZDR XV...área destinada à logística modal de materiais;  Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona de 
Amortecimento

ZA XVI...faixa lindeira entre a ZTE ou a Unidade de 
Conservação e a área urbanizada ou passível à 
urbanização; Artigo 197 Nas áreas classificadas como 
Amortecimento...serão permitidos os seguintes usos: 
I - Exploração mineral - areia, saibro ou brita; II - 
Ocupação rural e produção agrícola; III - Agroflorestal, 
sítios e chácaras.

 Macrozona de Uso 
Sustentável

Caraguatatuba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Caraguatatuba Lei 

Complementar 
nº 42, de 24 de 
Novembro de 
2011, Lei do 
Plano Diretor, 
revisada 
pela Lei 
Complementar 
nº 73/2018

Zoneamento Zona de Proteção 
Ambiental

ZPA XVII...sistema integrado de corredores ecológicos 
para controle de enchentes e proteção ambiental; 
Artigo 198 Nas áreas classificadas como Proteção 
Ambiental, ...poderão ser objeto de Operação Urbana 
para readequação de uso e tipologias de edificações, 
especialmente a constante da faixa de 200m ao longo 
da bacia do Juqueriquerê até a montante da SP 
55, visando à recomposição de área de várzea com 
possibilidade de uso náutico, turismo e atividades de 
lazer, respeitando a legislação ambiental.

Macrozona de Uso 
Sustentável 

Zona de 
Gerenciamento 
Especial

ZGE XX...localizadas em áreas precárias, caracterizada por 
ocupações em áreas de fragilidade ambiental, risco 
eminente de acidentes geográficos com processo 
de crescimento congelado e readequação territorial 
através de plano de reurbanização específico.
Artigo 201...caracterizadas como áreas congeladas 
para projetos urbanísticos específicos e readequação 
territorial através de plano de reurbanização específico.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental 

Caraguatatuba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Cruzeiro Lei nº 2266 de 

09 de janeiro 
de 1990 (com 
alterações no 
Lei nº5.012 de 
11 de dezembro 
de 2020 e Lei 
nº5.004 de 02 
de dezembro de 
2020)

Zoneamento 
Urbano

Zona Residencial ZR Art 26 §1º - tem uso essencialmente residencial, e destina-se 
a uma ocupação esparsa e de densidade baixa e média.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Comercial 1 ZC 1 Art 26 §2º - tem uso predominante das atividades comerciais 
e de prestação de serviços.

Macrozona - Urbana 
Desenvolvimento

Zona Comercial 2 ZC 2 Art 26 §3º - tem uso predominante de atividades mistas entre 
comerciais e prestação de serviços e ainda grande presença 
residencial.

Macrozona - Urbana 
Desenvolvimento

Zona Logística e 
Industrial

ZLI Art 26 §4º - tem uso permitido somente para atividades 
industriais, cujos processos submetidos e métodos 
adequados de controle e tratamento de afluentes, não 
causem incômodos sensíveis às demais atividades urbanas e 
nem perturbe o repouso noturno das populações.

Macrozona - Urbana 
Desenvolvimento

Zona de Proteção 
Natural

ZPN Art 26 §5º - destina-se a preservação das margens dos Rios 
e Córregos do Município, com distância mínima de 15 metros 
para tal, e da área de várzea do Rio Paraíba, com proteção 
de 100 metros em todo o curso, de uso, exclusivamente 
recreacional, cultural, esportivo, turístico ou de agricultura 
específica de várzea.

Macrozona  de Uso 
Sustentável

Zona de 
Expansão 
Próxima

ZEP Art 26 §6º - destina-se à expansão da área urbana e compete 
à Comissão de Uso e Ocupação do Solo Urbano a análise, 
aprovação e determinação de diretrizes quanto à instalação 
de empreendimentos nesta área.

Macrozona - Urbana 
Expansão

Zona de 
Desenvolvimento 
Comercial

ZDC Art 26 §7º - tem como característica, uma área destinada 
exclusivamente ao desenvolvimento comercial e de serviços.

Macrozona - Urbana 
Desenvolvimento

Cruzeiro
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Cruzeiro     
     
     

Lei nº 2266 de 
09 de janeiro 
de 1990 (com 
alterações no 
Lei nº5.012 de 
11 de dezembro 
de 2020 e Lei 
nº5.004 de 02 
de dezembro de 
2020)     

Zoneamento 
Urbano     

Zona de 
Interesse de 
Preservação

ZIP Art 26 §8º - caracteriza-se como a área onde se encontram 
os elementos arquitetônicos e urbanísticos de valor histórico, 
com forte apelo à cultura da cidade, devendo ser garantida a 
sua preservação, compatibilizados os diversos usos atuais e 
incentivados as atividades culturais e lazer.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zonas Especiais 
de Interesse 
Social

ZEIS Art 26 §9º - As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): 
destinam-se às famílias e construções de baixa renda, por 
isso têm regras de construção menos rígidas para uma área 
mais adensada e residencial.

Macrozona - Urbana 
Requalificação

APA Mananciais 
do Paraíba

- Art 26 §15º - Perímetro de Unidade de Conservação 
Ambiental [...] I – APA Mananciais do Paraíba – Decreto 
Federal nº 87.561/1982

Macrozona - Uso 
Sustentável

APA Serra da 
Mantiqueira

- Art 26 §15º - Perímetro de Unidade de Conservação 
Ambiental [...] II – APA Serra da Mantiqueira – Decreto 
Federal nº 91.304/1985

Macrozona - Uso 
Sustentável

RPPN Fazenda 
Bela Aurora

- Art 26 §15º - Perímetro de Unidade de Conservação 
Ambiental [...] III – RPPN Fazenda Bela Aurora – Portaria nº 
62/1999N.

Macrozona - Uso 
Sustentável

MONA Pico do 
Itaguaré

- Art 26 §15º - Perímetro de Unidade de Conservação 
Ambiental [...] IV – Monumento Natural Municipal Pico do 
Itaguaré – Decreto nº 356/2012.

Macrona - Proteção 
Ambiental

RPPN Gigante do 
Itaguaré

- Art 26 §15º - Perímetro de Unidade de Conservação 
Ambiental [...] V – RPPN Gigante do Itaguaré – Resolução 
SMA nº 52 de 10/05/2018.

Macrozona - Uso 
Sustentável

Zoneamento Rural Zona de 
Interesse 
Turístico da 
Mantiqueira

ZITM Artigo 2o.- será considerada com a finalidade URBANA, 
complementando a Lei Uso e Ocupação do Solo Urbano, 
porém com regras específicas regidas por esta Lei. § 1 o A 
Zona de Interesse Turístico da Mantiqueira (ZITM) tem caráter 
residencial.

Macrozona - Urbana 
Expansão

Cruzeiro (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Guaratinguetá Lei 

Complementar nº 
23, De
09 de Junho 
de 2006 (Plano 
Diretor)

Macrozoneamento Macrozoneamento - Art. 29. O Macrozoneamento delimita as áreas 
conforme os condicionantes topológicos, 
hidrológicos, de cobertura vegetal, de atividades 
produtivas de exploração do solo, da urbanização e 
seus vetores de expansão, referentes a ambientes 
natural e construído.

-

Macrozona 
de Proteção 
Ambiental 
Permanente

- Art. 31. I – garantir a preservação do ambiente 
natural, respeitando a Área de Proteção Ambiental 
– APA da Mantiqueira; II – garantir a renovação 
dos recursos naturais e produção de água; III – 
estabelecer restrições ao uso e ocupação do solo 
para manutenção e preservação do equilíbrio 
ambiental regional; IV – garantir a preservação do 
manancial de água para abastecimento do município; 
V – garantir a renovação natural de produção de 
água; e VI – estabelecer restrições ao uso e ocupação 
do solo para manutenção e preservação das 
condições de captação, reservação e abastecimento 
de água do município.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona 
de Proteção a 
Mananciais

- Art. 33. I – conter a ocupação, parcelamento e 
adensamento urbano; II – garantir a renovação 
de produção de água; III – restringir o uso urbano 
para manutenção e preservação das condições de 
captação, reservação e abastecimento de água do 
Município;

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona Urbana 
Consolidada

- Art. 32. I – controlar e direcionar o adensamento 
urbano; II – garantir a utilização dos imóveis não 
edificados, subutilizados e não utilizados; e III – 
ordenar a ocupação do território compatibilizando 
a diversidade de usos urbanos regulados pelo 
equilíbrio no interesse público.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Macrozona de 
Expansão Urbana

- Art. 34. I – estabelecer diretrizes para implantação 
de sistema viário ampliando e interligando as áreas 
urbanizadas dispersas consolidadas; II – estabelecer 
prioridade de ocupação de áreas urbanizadas 
próximas das áreas consolidadas; e III – restringir 
parcelamentos do solo de adensamento urbano 
dispersos e distantes das áreas consolidadas.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Guaratinguetá
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Guaratinguetá Lei 

Complementar nº 
23, De
09 de Junho 
de 2006 (Plano 
Diretor)

Macrozoneamento Macrozona de 
Contenção

- Art. 37. I – conter o parcelamento do solo e 
urbanização da área de proteção de mananciais; 
II – estabelecer normas e critérios para a 
sustentabilidade da ocupação existente; e III – 
garantir a preservação da área de proteção de 
mananciais.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona de 
Desenvolvimento 
Equilibrado

- Art. 35. I – definir os usos e ocupação do solo 
compatíveis com a expansão de adensamento urbano 
apoiada na Estrada Municipal Tancredo de Almeida 
Neves e polarizada no núcleo Povoado de Pedrinha; 
II – garantir adensamentos e usos equilibrados aos 
usos urbano e rural limítrofes;

Macrozona Urbana - 
Expansão

Macrozona Rural 
de Requalificação 
Agrícola

- Art. 36. I – revitalizar as atividades de exploração 
agrícolas e agropecuárias; II – recuperar áreas 
deterioradas e impedir a expansão de processo 
erosivo; III – recuperar áreas de vegetação ciliar 
mantendo produtividade agrícola; e IV – estabelecer 
os elementos de infra-estrutura e acessos para apoio 
ao desenvolvimento das atividades rurais.

Macrozona de 
Atividades Rurais

Zoneamento Zonas Especiais 
de Proteção 
Ambiental

ZEPAM 2 Seção 1 - das zonas especiais: Art. 45. As Zonas 
Especiais de Proteção Ambiental – ZEPAM, são 
áreas públicas ou privadas destinadas à proteção e 
recuperação da paisagem e do meio ambiente.

Macrozona de Uso 
Sustentável     

Guaratinguetá (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ilhabela Lei nº 421 de 5 

de outubro de 
2006
(Lei do Plano 
Diretor que 
possui: oito 
zonas usadas 
como base 
para a leitura 
unificada mas 
ainda não 
georreferenciadas; 
tres áreas 
de uso - 
georreferenciadas, 
mas não 
adotadas na 
leitura unificada)

Zoneamento Zona de Restrição 
Total à ocupação

ZRT Art. 9º - Compreende toda área de costões rochosos, praias, a 
área abrangida pelo Parque Estadual de Ilhabela e definidas neste 
Plano Diretor como: a) Terrenos não urbanizáveis por razões de 
ordem geotécnica e ecológica; b) Módulos não parceláveis e não 
desmembráveis nem mesmo por direitos hereditários.
Parágrafo único. Quando se tratar de uso de interesse público 
específico, qualquer atividade/edificação deverá submeter-se aos 
órgãos licenciadores ambientais.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona de Alta 
Restrição 1

ZR1 Art. 10º - Compreende as áreas que possuem como características 
relevos de inclinação predominante acima de 47%, recobertos por 
floresta ou não, constituindo-se zonas de alta restrição de uso 
por razões geotécnicas e ecológicas... §1º..áreas compreendidas 
entre o nível do mar e a cota de 100m de altitude que se estendem 
da Praia do Jabaquara pela vertente do Oceano Atlântico até o 
córrego da Sepituba no extremo sul do município...§ 2º exclui-
se a ZRT e Zona de Interesse Especial ZIE... Será permitido uso/
ocupação em módulos de tamanho mínimo de 10.000m² com taxa 
de ocupação residencial de 10%, coeficiente de aproveitamento 
de 0,10 e taxa de ocupação comercial de 10% e coeficiente de 
aproveitamento de 0,20... §4º É vedada abertura de vias de 
acesso e impermeabilização para circulação terrestre de veículos 
automotores. §5º É de responsabilidade do empreendedor 
que atuar nessas áreas o abastecimento de água e disposição 
e tratamento de resíduos líquidos e sólidos provenientes do 
empreendimento.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Ilhabela
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ilhabela Lei nº 421 de 5 

de outubro de 
2006
(Lei do Plano 
Diretor que 
possui: oito 
zonas usadas 
como base 
para a leitura 
unificada mas 
ainda não 
georreferenciadas; 
tres áreas 
de uso - 
georreferenciadas, 
mas não 
adotadas na 
leitura unificada)

Zoneamento Zona de Alta 
Restrição 2

ZR2 Art. 11º - Compreende as áreas que possuem como características 
relevos de inclinação predominante acima de 47%, recobertos por 
floresta ou não, que ocorram nas vertentes voltadas para o Canal 
de São Sebastião, portanto relativamente próximas aos centros 
administrativos, culturais e de comércio e serviços, constituindo-se 
zonas de alta restrição de uso por razões geotécnicas e ecológicas. 
§1º Será permitido uso/ocupação em módulos de tamanho 
mínimo de 3.000m², com taxa de ocupação de 15% e coeficiente de 
aproveitamento de 0,20 para empreendimento residencial e taxa de 
ocupação de 20% com coeficiente de aproveitamento de 0,30 para 
empreendimento comercial. §2º A aprovação de construções será 
feita mediante apresentação de estudos geotécnicos e averbação 
da área florestada como APP... §5º As áreas recobertas por floresta 
não poderão ser ocupadas seguindo disposto em Lei estadual e 
federal.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Ilhabela (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ilhabela Lei nº 421 de 5 

de outubro de 
2006
(Lei do Plano 
Diretor que 
possui: oito 
zonas usadas 
como base 
para a leitura 
unificada mas 
ainda não 
georreferenciadas; 
tres áreas 
de uso - 
georreferenciadas, 
mas não 
adotadas na 
leitura unificada)

Zoneamento Zona Urbana 
de Restrição 
Geotécnica e 
Ecológica

ZU1 Art. 12 - Compreende áreas que possuem como características 
relevos de inclinação entre 30% a 47%. § 1º Compreende terrenos 
urbanizáveis com restrições geotécnicas ou ecológicas, onde 
é possível o parcelamento do solo em módulos de terrenos de 
tamanho mínimo de 1.800m² - com de taxa de ocupação de 20% 
e coeficiente de aproveitamento de 0,30 para fins residenciais 
e taxa de ocupação de 30% e coeficiente de aproveitamento de 
0,5 para fins comerciais, obedecidas as diretrizes para ocupação 
constante na presente Lei. § 2º A apresentação de projetos de 
construção nestas áreas deve seguir os seguintes quesitos: a) 
obrigatória edificação de moradia com limite mínimo de 60m² para 
funcionários; b) apresentar estudo e projeto geotécnico; c) reserva 
legal de áreas florestadas como área de preservação permanente, 
de acordo com a legislação ambiental vigente; d) apresentar 
projeto de saneamento que inclua sistema de tratamento de 
esgoto, devidamente autorizado pelos órgãos competentes; e) no 
projeto construtivo contemplar as instalações de captação das 
águas pluviais em instalação dos micro-reservatórios temporários 
das águas de escoamento superficial, com tratamento adequado; 
f) contemplar no projeto construtivo a instalação de lixeiras 
diferenciadas para resíduos recicláveis e não recicláveis. § 3º Nas 
áreas tombadas pelo CONDEPHAAT os projetos de parcelamento 
e edificações devem apresentar análise do órgão competente. Os 
loteamentos devem ser analisados no todo e não por lotes quando 
se tratar de mancha de mata atlântica a ser preservada.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Ilhabela (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ilhabela Lei nº 421 de 5 

de outubro de 
2006
(Lei do Plano 
Diretor que 
possui: oito 
zonas usadas 
como base 
para a leitura 
unificada mas 
ainda não 
georreferenciadas; 
tres áreas 
de uso - 
georreferenciadas, 
mas não 
adotadas na 
leitura unificada)

Zoneamento Zona Urbana de 
Baixa Restrição

ZU2 Art. 13 - Compreende os relevos com inclinação predominante de 
0-30%, próximos ao centro administrativo, comercial e de serviços.
§ 1º Compreende terrenos urbanizáveis, onde é possível 
implantação de módulos de tamanho mínimo de 450m² sem 
desdobro e em áreas localizadas nos bairros do Perequê, Vila, 
Itaquanduba e Barra Velha. Nos demais bairros o tamanho mínimo 
deve ser 600m² sem desdobro. § 2º A taxa de ocupação é de 30% e 
o coeficiente de aproveitamento de 0,50 para fins residenciais e taxa 
de ocupação de 40% e coeficiente de aproveitamento de 0,5 para 
fins comerciais, obedecidas as diretrizes para ocupação constante 
na presente Lei. § 3º Onde não houver, o Poder Público deverá 
promover a coleta e tratamento de esgotos, em sistemas de sub-
bacias hidrográficas.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Ilhabela (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ilhabela Lei nº 421 de 5 

de outubro de 
2006
(Lei do Plano 
Diretor que 
possui: oito 
zonas usadas 
como base 
para a leitura 
unificada mas 
ainda não 
georreferenciadas; 
tres áreas 
de uso - 
georreferenciadas, 
mas não 
adotadas na 
leitura unificada)

Zoneamento Zona de Interesse 
Específico

ZIE Art. 14 - Compreende as áreas ocupadas pelas comunidades 
tradicionais, as áreas de Patrimônio Histórico e Cultural, bem como 
Sítios Arqueológicos. § 1º São Zonas de Interesse Específico as 
áreas com a seguinte delimitação na Ilha de São Sebastião: limites 
laterais pelo divisor de águas de cada sub-bacia hidrográfica 
contígua à praia ou costeira onde se encontram as moradias 
de cada uma das comunidades até atingir a cota que define o 
limite do Parque Estadual de Ilhabela segue pela quota 100m até 
encontrar outro divisor de águas que se estende até o mar. § 2º 
As diretrizes de uso e ocupação desta zona seguem as diretrizes 
da legislação estadual e federal por tratar-se de área de entorno 
de Unidade de Conservação. § 3º São atividades permitidas na 
Zona de Interesse Específico das comunidades tradicionais: 
a) Atividades representativas das práticas culturais caiçaras 
como pesca artesanal, agricultura de roça, artesanato, festas 
entre outras e acesso aos recursos ambientais; b) Atividade de 
promoção ambiental com restauração e conservação das Áreas de 
Preservação Permanente, de modo a garantir qualidade de vida 
ao ambiente e às futuras gerações; c) Atividades de promoção 
socioeconômica de baixo efeito impactante.
§ 4º São Zonas de Interesse específico as áreas dos Sítios 
Arqueológicos ou pré-históricos de quaisquer natureza existentes 
no território municipal e todos os elementos que nele se encontrem 
que representem testemunhos da cultura dos paleoameríndios 
como sambaquis, montes artificiais, jazigos, grutas, abrigos sob 
rocha, cemitério, aldeamentos, inscrições rupestres, locais de 
polimentos de utensílios e quaisquer outros vestígios de atividade 
de interesse arqueológico bem como ruínas de construções e ou 
vestígios de atividades de valor histórico e cultural, definidas em 
Lei federal e estadual. § 5º Deverão ser adotadas as seguintes 
diretrizes para as ZIE dos sítios arqueológicos, pré-históricos 
ou de valor histórico e cultural: a) promover a identificação e 
mapeamento no território municipal; b) promover a informação, 
divulgação e educação para a valorização do patrimônio cultural; c) 
incentivar a preservação do patrimônio histórico-cultural através 
de programas de incentivo fiscal para propriedades que abriguem 
o patrimônio a que se refere o parágrafo quarto do artigo 14; d) 
incentivar o uso do patrimônio histórico e arqueológico como 
modalidade de turismo sustentável.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Ilhabela (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Jacareí Lei 

Complementar 
nº 49, de 12 de 
dezembro de 
2003 - Plano 
Diretor de 
Ordenamento 
Territorial 
(PDOT)

Macrozoneamento Macrozona de 
Destinação 
Urbana

MDU Art. 10 - Compõem a Macrozona de Destinação Urbana as 
porções do território municipal destinadas a concentrar as 
funções urbanas, com os seguintes objetivos: I - otimizar 
a infra-estrutura urbana instalada; II - condicionar o 
crescimento urbano à capacidade de oferta de infra-estrutura 
urbana; III - orientar o processo de expansão urbana; IV - 
permitir o pleno desenvolvimento das funções urbanas; V 
- garantir o desenvolvimento da gestão da política urbana; VI 
- permitir o acesso à infra-estrutura urbana.
Art. 11 - O uso e ocupação do solo na Macrozona de 
Destinação Urbana deve observar as seguintes diretrizes: 
I - garantia da distribuição equitativa das funções urbanas; 
II - identificação das áreas nas quais a ocupação deve 
ser intensificada, controlada ou restringida, com base 
na capacidade da infra-estrutura urbana existente e a 
sustentação ambiental; III - articulação dos diferentes usos do 
solo; IV - recuperação dos investimentos públicos que resulte 
em valorização imobiliária, utilizando-se, para tal fim, dos 
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001.
A instalação de empreendimento industrial na MDU e na 
MDI fica condicionada ao “valor de complexidade de fonte de 
poluição - W” constantes no Anexo III - Quadro 4 (Art. 50 da Lei 
5867/2014), limitado a W até 3,0 na MDU.
Para classificação FIPE, seguir zoneamento.

Macrozona Urbana 
- Consolidação, 
Adensamento, 
Expansão, e 
Requalificação
(com detalhamento 
no Zoneamento)

Macrozona de 
Destinação 
Industrial

MDI Art. 14 - Porções do território municipal destinadas à 
instalação de indústrias e atividades correladas, objetivando 
orientar os investimentos para estimular o desenvolvimento 
da atividade Industrial, de forma harmônica com as outras 
atividades exercidas no município; minimizar os impactos 
derivados da atividade industrial; aproveitar a oferta de infra-
estrutura existente voltada à atividade industrial. Localiza-se 
junto aos principais eixos rodoviários do município (SP-65 
-Rodovia Dom Pedro I, BR-116 - Rodovia Presidente Dutra) 
e próximo à área delimitada pela RFFSA e Rio Parateí e 
entorno da Votorantim Papel e Celulose (VPC), atual Suzano, 
no Distrito de São Silvestre, e ao longo da JCR-340 - Estrada 
Biagino Chieffi.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Jacareí
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Jacareí Lei 

Complementar 
nº 49, de 12 de 
dezembro de 
2003 - Plano 
Diretor de 
Ordenamento 
Territorial 
(PDOT)

Macrozoneamento Macrozona de 
Destinação Rural

MDR Art. 16 - porções do território municipal destinadas 
a concentrar as atividades agropecuárias, extrativas 
vegetais, agroindustriais e compatíveis, com os objetivos 
de proteger as propriedades rurais produtivas e valorizar a 
atividade agropecuária enquanto elemento essencial para 
o desenvolvimento socioeconômico. Ficam autorizadas 
agroindústrias com valores de “W” até 2,0 (dois), sendo 
necessário aprovação de Estudo de Analise de Risco e do 
Estudo de Impacto de Vizinhança para os casos em que o valor 
“W” estiver entre 2,0 e 3,0. Agroindústrias com valores “W” 
acima de 3,0 não são autorizados (Art. 54 da Lei 5867/2014).
Obs: na prática a MDR pode ser classificada em Macrozona de 
Atividade Rural e em Macrozona de Uso Sustentável, visto que 
tem ocorrido diversos loteamentos clandestinos de chácaras 
de recreio, não permitidos nesta macrozona, uma vez que nela 
deve ser respeitado o módulo rural mínimo de 20.000,00m². 
Também há sobreposição da Área do Proteção Ambiental 
(APA) da Bacia do Paraíba do Sul nos limites Norte e Sul e 
onde também vem ocorrendo loteamentos clandestinos, 
especialmente próximo a Igaratá e nas proximidades de 
Jambeiro (Estrada do Varadouro e proximidades).

Macrozona de 
Atividades Rurais

Macrozona de 
Mineração

MM Art. 20 - Destina-se ao exercício das atividades de extração 
mineral, especialmente areia, com os seguintes objetivos: 
I - conservar o ambiente das várzeas e das áreas urbanizadas; 
II - manter a disponibilidade e a qualidade da água do Rio 
Paraíba do Sul; III - preservar a flora e fauna; IV - promover 
o desenvolvimento socioeconômico associado à preservação 
ambiental.
Obs: Necessário confirmar se o perímetro da Macrozona de 
Mineração corresponde à Zona de Mineração (ZM) definida 
no Zoneamento Minerário de trecho do Rio Paraíba do Sul 
(Resolução SMA 28/1999).

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Jacareí (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Jacareí Lei 

Complementar 
nº 49, de 12 de 
dezembro de 
2003 - Plano 
Diretor de 
Ordenamento 
Territorial 
(PDOT)

Macrozoneamento Macrozona 
de Interesse 
Ambiental

MIA Art. 18 - porções do território do município destinadas à 
concentração de atividades de recreação, de lazer, turística 
e extrativa vegetal que conciliem a proteção dos bens 
naturais e culturais, de forma a combinar o desenvolvimento 
socioeconomico com preservação do patrimônio ambiental do 
município para a presente e as futuras gerações; garantir a 
qualidade ambiental e paisagística das margens e das águas 
dos reservatórios do Rio Jaguari, ao norte, e de Santa Branca, 
ao sul do município.
Obs: Vale destacar que o perímetro da MIA não é totalmente 
coincidente com a APA Federal Bacia do Paraíba do Sul, 
portanto a definição fica mais limitada às áreas próximas às 
represas. Há trechos da APA que estão em MDR (nos limites 
Norte e Sul do município).

Macrozona de Uso 
Sustentável

Jacareí (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Jambeiro
     

Lei nº 83 de 09 
de novembro de 
2020

Macrozoneamento
     

Macrozona Rural MR Art.66 - corresponde a porção territorial rural 
do Município com baixa densidade demográfica e 
ocupações dispersas destinadas à agricultura, pecuária, 
reflorestamento e preservação, compreendendo o 
conjunto das áreas externas às demais Macrozonas e ao 
Reservatório.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona de 
Proteção Ambiental

MPA Art. 69 - abrange o entorno do Reservatório Santa Branca 
que se insere em Jambeiro, definida pela faixa de terras 
cujo perímetro externo coincide com a linha de cumeada 
das elevações mais próximas do Reservatório.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Núcleos Urbanos 
Isolados

NURIs Art. 73 - São considerados Núcleos Urbanos Isolados – 
NURIs os agrupamentos de pequeno porte, localizados na 
Macrozona Rural, desarticulados à dinâmica urbana da 
sede.

Macrozona - Urbana 
Expansão

Zoneamento Zona 
Predominantemente 
Residencial

ZPR Art. 81 - constituem-se de porções do território urbano 
destinadas ao uso predominantemente residencial de 
habitações unifamiliares, multifamiliares e aos serviços 
de moradia, tais como casas de repouso e asilos, bem 
como atividades não residenciais compatíveis com o uso 
residencial, com densidades demográficas e construtivas 
baixas e médias.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de Interesse 
Turístico

ZIT Art. 83 - é a porção do território do município formada 
por bens de valor histórico, arquitetônico e paisagístico 
destinadas a atividades de turismo, cuja manutenção 
seja necessária à preservação do patrimônio cultural do 
município

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Mista ZM Art. 87 - é destinada à implantação de usos residenciais 
e não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, 
segundo critérios gerais de compatibilidade de 
incomodidade e qualidade ambiental.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de Baixo 
Impacto Urbano

ZOBIU Art.90 - são constituídas por áreas de ocupação rarefeita, 
usos predominantemente residenciais de ocupação 
permanente e, secundariamente, pelos usos residenciais 
de ocupação eventual ou temporária (chácaras de lazer e 
recreio), de baixo e médio adensamentos, apresentando 
relevos de topografia variável, de inclinações mais 
acidentadas a suaves.

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Jambeiro
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Jambeiro
    

Lei nº 83 de 09 
de novembro de 
2020

Zoneamento Zona de 
Desenvolvimento 
Econômico

ZDE Art. 93 - consistem em regiões que apresentam potencial 
para atração e instalação de atividades de uso não 
residencial de médio e grande porte comerciais, de 
serviços e industriais.
Art. 94 -  As Zonas de Desenvolvimento Econômico 
são divididas nas seguintes áreas: I - Zona de 
Desenvolvimento Econômico 01 - ZDE 01: abrange áreas 
até 500 metros a partir do Eixo da Rodovia dos Tamoios 
(SP-099) e áreas que ultrapassam esse limite e que estão 
delimitadas no Anexo 4 da presente Lei Complementar, 
destinadas à instalação de atividades produtivas de 
baixo, médio e alto impacto, em destaque a Área Especial 
de Gerenciamento de Resíduos – AEGR, devendo ser 
instalado ao longo da Rodovia dos Tamoios (SP-099) os 
comércios e serviços de atendimento aos usuários da 
rodovia;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Área Especial de 
Gerenciamento de 
Resíduos

AEGR Art. 95 - A Área Especial de Gerenciamento de Resíduos 
– AEGR é específica para a manutenção do aterro 
sanitário existente e considera possíveis ampliações que 
dependerão de estudos específicos e aprovação de órgão 
ambiental competente.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Jambeiro (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Lorena Lei 

Complementar 
nº244, de 15 de 
dezembro de 
2016

Macrozoneamento Macrozona 
Urbana

- Art. 10 § 1º - corresponde ao perímetro delimitado pela Lei 
Complementar nº 181 de 27 de junho de 2014

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Macrozona Rural - Art. 10 § 2º - define-se por exclusão do perímetro que 
compõe a Macrozona Urbana.

Macrozona de 
Atividades Rurais

Zoneamento Macroárea 
de Interesse 
Industrial

- Art. 11.I - localizada nas imediações das rodovias 
que entrecortam a Macrozona Urbana, destina-se, 
prioritariamente, ao uso industrial, às atividades de 
transporte de carga e logística

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Macroárea de 
Preservação 
Ambiental

- Art. 11.II - se configura como os compartimentos 
moderadamente alterados da planície aluvial do rio Paraíba 
do Sul, destinados aos usos de baixo impacto, que não 
conflitem com a preservação ambiental permanente

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macroárea de 
Redução da 
Vulnerabilidade 
Socioterritorial

- Art. 11.III  - são áreas ocupadas por população 
predominantemente de baixa renda em assentamentos que 
apresentam precariedades, risco de inundação e déficits na 
oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Área Especial 
de Interesse 
Histórico

- Art. 12.I  - se configura como núcleo originário da cidade, 
conde se concentra casario e espaços livres de valor 
arquitetônico e urbanístico

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Prioritária 
para Urbanização

- Art. 12.II - são as áreas onde se poderá aplicar os 
instrumentos urbanísticos indutores da função social da 
propriedade, previstas no art. 182, §4º, da Constituição 
Federal, regulamentadas pelo Estatudo da Cidade e previstas 
neste Plano Diretor, porquanto, se configuram glebas ociosas, 
inseridas no contexto urbano e servidas de infraestrutura 
urbana e comunitária.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Lorena
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Lorena Lei 

Complementar 
nº244, de 15 de 
dezembro de 
2016

Zoneamento Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS I Art. 12.III - são porções do território destinadas, 
predominantemente, à moradia digna para a população 
da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, 
recuperação ambiental e regularização fundiária de 
assentamentos precários e irregulares, bem como a provisão 
de novas Habitações de Interesse Social - HIS - a serem 
dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas 
verdes, comércios e serviços locais, situadas na zona urbana.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Art. 13.I - ZEIS 1 - são áreas caracterizadas pela presença 
de empreendimentos habitacionais de interesse social e 
loteamentos habitados predominantemente por população 
de baixa renda, onde haja interesse público em manter a 
população moradora e promover a regularização fundiária e 
urbanística, recuperação ambiental e produção de Habitação 
de Interesse Social

ZEIS II Art. 12.III - são porções do território destinadas, 
predominantemente, à moradia digna para a população 
da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, 
recuperação ambiental e regularização fundiária de 
assentamentos precários e irregulares, bem como a provisão 
de novas Habitações de Interesse Social - HIS - a serem 
dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas 
verdes, comércios e serviços locais, situadas na zona urbana.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Art. 13.II - ZEIS 2 - são áreas caracterizadas pela presença 
de empreendimentos habitacionais de interesse social e 
loteamentos habitados predominantemente por população 
de baixa renda, desprovidos de algum tipo de infraestrutura 
urbana e distantes de equipamentos comunitários.

Lorena (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Monteiro 
Lobato

Lei 
Complementar 
nº1650, de 15 
de setembro de 
2017

Zoneamento Zona Urbana 
Consolidada

- Art. 110 -  A Zona Urbana Consolidada caracteriza-se 
pelas áreas de centralidade municipal consolidada, com 
concentração de infraestrutura, equipamentos e serviços 
públicos de atendimento municipal. É composta pela área 
urbanizada da sede, do Bairro dos Souzas e do Bairro de São 
Benedito.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de Expansão 
Urbana

- Art. 113  - A Zona de Expansão Urbana é composta por áreas 
propícias à ocupação e contíguas à Zona Urbana Consolidada, 
mas que constituem, ainda, vazios urbanos. (...)
Art. 114  - São objetivos específicos da Zona de Expansão 
Urbana: I - minimizar os custos de implantação, manutenção 
e otimização da infraestrutura urbana e serviços públicos 
essenciais; II - ordenar o processo de expansão territorial e o 
desenvolvimento do Município.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Zona de Ocupação 
Dirigida

- Art. 116 -  A Zona de Ocupação Dirigida foi delimitada para 
tratar da situação específica de vetores de ocupação ainda 
sem características urbanas, mas que configuram espaços 
contínuos e que podem mais facilmente se conectar à 
malha urbana existente, evitando situações fragmentadas 
e autônomas. Nessa Zona deve-se compatibilizar a 
ocupação e o adensamento com a capacidade de suporte 
da infraestrutura disponível, bem como a oferta de 
equipamentos sociais.

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zona de 
Desenvolvimento 
Sustentável

- Art. 119 - A Zona de Desenvolvimento Sustentável consiste 
na porção do território com destinação a empreendimentos 
estratégicos, em função de sua localização, usos instalados 
e condição geográfica e topográfica. § 1º (...) infraestrutura 
necessária e demais elementos indispensáveis à sua 
operação, devendo-se evitar empreendimentos industriais em 
áreas próximas a drenagens ou, se for preciso estabelecer 
projetos detalhados de implantação.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Monteiro Lobato
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Monteiro 
Lobato

Lei 
Complementar 
nº1650, de 15 
de setembro de 
2017

Zoneamento Zona de Ocupação 
Controlada I

- Art. 123 - A Zona de Ocupação Controlada I caracteriza-
se pelo parcelamento em grandes lotes, chácaras e sítios, 
predominantemente ocupados, e pela presença de vegetação 
significativa.
Art. 124  -São objetivos específicos da Zona de Ocupação 
Controlada I: I - promover a manutenção da qualidade 
ambiental; II - promover soluções para os conflitos 
socioambientais; III - proibir novos parcelamentos e o 
adensamento urbano.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona de Ocupação 
Controlada II

- Art. 125 - A Zona de Ocupação Controlada II caracteriza-se 
pela existência do Hotel Harmonia e Residencial São Gotardo, 
o qual tem lotes vazios e ocupados, e pela presença de 
vegetação significativa.
Art. 126 - São objetivos específicos da Zona de Ocupação 
Controolada II: I - promover a conservação do patrimônio 
ambiental do Município; II - manter os fragmentos de 
vegetação de Mata Atlântica nativa; III - promover soluções 
para os conflitos socioambientais; IV - qualificar, paisagística 
e urbanisticamente, os assentamentos existentes; V - 
garantir ocupação de baixa densidade, com atividades 
voltadas ao turismo sustentável e ao lazer, compatíveis com a 
manutenção da qualidade ambiental.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona Rural de Uso 
Diversificado

- Art. 128 -  A Zona Rural de Uso Diversificado caracteriza-
se pelo uso rural sustentável, com o objetivo de proteção 
ambiental. Nela são permitidos os usos agrícolas compatíveis 
com suas características geotécnicas, visando garantir 
cobertura vegetal, ao mesmo tempo em que viabiliza 
atividades econômicas, inclusive o turismo ambiental e rural.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona de Interesse 
Turístico e 
Ambiental

- Art. 130 - A Zona Rural de Interesse Turístico e Ambiental é 
composta pelas porções do território do Município destinadas 
à concentração de atividades de proteção ambiental, de 
recreação, de lazer, turística e de extração vegetal, que 
conciliem a proteção dos bens naturais e culturais.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Monteiro Lobato (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Natividade 
da Serra

Lei nº 706 de 
22 de agosto de 
2017

Macrozoneamento Macrozona Rural MARU Art. 73 I - compreende toda a porção do território [...] na 
qual deverá ser incentivada a ocupação para fins rurais, com 
respeito ao módulo rural da região (30.000m²), a recuperação 
de áreas degradadas, a diversificação da produção, o manejo 
sustentável do solo e dos recursos hídricos, a geração de 
renda por meio de atividades agrícolas, a qualificação da mão 
de obra e projetos de educação ambiental e rural, voltadas à 
permanência do homem no campo

Macrozona de 
Atividades Rurais

Macrozona 
Consolidada 
Urbana

MAC-
URB

Art. 73 II - são os núcleos dotados de maior infraestrutura e 
equipamentos e que possuem maior adensamento.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Macrozona 
Consolidada 
Rururbana

MAC-
RUR

Art. 73 II - contempla os núcleos no território rural, que 
guardam aspectos rurais, mas, com algumas características 
urbanas, sendo uma área de transição.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Parque Estadual 
Serra do Mar

PESM Art. 81 - criado pelo Decreto Estadual 10.251, de 30 de 
agosto de 1977, no território de Natividade da Serra está 
caracterizado em duas áreas: I. Área interna ao limite 
do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM); II. Zona de 
Amortecimento do PESM.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona de 
Amortecimento do 
Parque Estadual 
da Serra do Mar 
PESM

- Art. 81.II  - [...] compreende o “entorno de uma unidade de 
conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas 
a normas e restrições específicas, com o propósito de 
minimizar os impactos negativos sobre a unidade”.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Área de 
Preservação 
Permanente - 
Reservatório de 
Paraibuna

- Art. 82 - [...] consiste em faixa do entorno do reservatório. 
Parágrafo único: As APA’s são unidades de conservação 
de uso sustentável destinadas a proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 
a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, conforme 
estabelece o artigo 15 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Núcleos Isolados - Art. 84.- resultaram de parcelamento irregular do solo rural, 
descaracterizando a função social predominantemente 
rural e se estabelecendo com características urbanas, sem 
infraestrutura, gerando impactos sociais, econômicos e ao 
meio ambiente.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Natividade da Serra
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Pindamonhangaba Lei Complementar 

nº 03, de 10 
de Outubro de 
2006 (Plano 
Diretor) Com 
Alterações Via Lei 
Complementar 
nº 56 de 21 de 
Dezembro de 
2017.

Macrozoneamento Macrozona Urbana MZU Art. 76. I - Macrozona Urbana – MZU: Trata-se 
de território extenso e muito diversificado, com 
ocupação relativamente esparsa. São propostas 
para a Macrozona Urbana: a. um sistema 
viário integrador e reformulador do transporte 
coletivo, visando à mobilidade e acessibilidade, 
tratados em capítulo específico; b. o 
reordenamento que promova a requalificação 
das áreas ocupadas, incentivando a utilização de 
seus vazios, orientando as novas ocupações de 
maneira a não expandir aleatoriamente a infra-
estrutura e os serviços;

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zoneamento 
Urbano

Zona Central ZC Art. 82 -  A Zona Central –ZC, corresponde a 
região central e histórica do Município, de uso 
misto e alta densidade, com os seguintes usos 
permitidos: comércio, serviço e residência, com 
coeficientes de aproveitamento básico de 3,0 e 
máximo de 4,0, mediante outorga onerosa, a ser 
regulamentada.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Mista ZM Art. 85 -A Zona Mista – ZM, contempla áreas 
com uso residencial e de média densidade, além 
do comercio e serviço compatíveis com uso 
residencial. O Coeficiente de Aproveitamento é 
de 3,0 básico e 4,0 máximo, mediante outorga 
onerosa a ser regulamentada.
Parágrafo Único: O Coeficiente Mínimo 
estabelecerá o aproveitamento abaixo do qual 
considera-se que a propriedade não cumpre a 
sua função social.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Mista Especial ZMe Art. 88 -  A Zona Mista Especial – ZMe, envolve 
áreas com os mesmos usos da Zona Mista, 
porém compreende área residencial de baixa 
densidade.
Parágrafo Único: O Coeficiente Mínimo 
estabelecerá o aproveitamento abaixo do qual 
considera-se que a propriedade não cumpre a 
sua função social.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Pindamonhangaba
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Pindamonhangaba Lei Complementar 

nº 03, de 10 
de Outubro de 
2006 (Plano 
Diretor) Com 
Alterações Via Lei 
Complementar 
nº 56 de 21 de 
Dezembro de 
2017.

Zoneamento 
Urbano

Zona 
Predominantemente 
Residencial

ZPR Art. 90 - A Zona Predominantemente 
Residencial – ZPR, refere-se a zona de 
residências de baixa densidade, que abrange 
comércio para apoio ao uso residencial, 
conforme delimitada no Mapa de Zoneamento, 
Anexos 5, 5b (carta) e 5b (aerofoto), integrante 
desta Lei. O Coeficiente de Aproveitamento é 
de 1,0 Básico e 1,5 Máximo, mediante outorga 
onerosa;
Parágrafo Único: O Coeficiente Mínimo 
estabelecerá o aproveitamento abaixo do qual 
considera-se que a propriedade não cumpre a 
sua função social.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de Proteção 
Ambiental e 
Desenvolvimento 
Estratégico

ZPADE Art. 92 - A Zona de Proteção Ambiental 
e Desenvolvimento Estratégico – ZPADE, 
corresponde à área da Fazenda do Estado com 
uso predominante de preservação ambiental e 
institucional, que deverá ser objeto de um Plano 
Diretor de Desenvolvimento Estratégico, visando 
a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico nas 
diversas áreas do conhecimento, em parceria 
com o Governo do Estado. O coeficiente de 
Aproveitamento Básico e Máximo é de 0,1.

Macrozona de Uso 
Sustentável     

Zona Interesse 
Ambiental

ZIA Art. 93 - A Zona de Interesse Ambiental – ZIA, 
corresponde às áreas onde haja interesse na 
proteção ambiental e no uso sustentável. O 
coeficiente de Aproveitamento Básico e Máximo 
é de 0,1.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona Empresarial e 
Industrial - tipo b

ZEIb Art. 96 -  A Zona Empresarial e Industrial 
– tipo b compreende os usos de comercio, 
serviço e industria de risco ambiental leve, 
cujos Coeficientes de Aproveitamento Básico e 
Máximo é de 1,0.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Pindamonhangaba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Pindamonhangaba Lei Complementar 

nº 03, de 10 
de Outubro de 
2006 (Plano 
Diretor) Com 
Alterações Via Lei 
Complementar 
nº 56 de 21 de 
Dezembro de 
2017.

Zoneamento 
Urbano

Zona Industrial ZI Art. 98 - A Zona Industrial – ZI refere-se à 
zona industrial existente, com grandes plantas 
industriais, com risco ambiental moderado, 
de baixo grau de periculosidade, de elevado 
grau de nocividade e incomodidade, conforme 
Lei Estadual nº 5.597/87. Tem os seguintes 
usos permitidos: industrias de grande 
porte, empresas comerciais, de transporte, 
logística, atacadistas, cujos coeficientes de 
aproveitamento básico e máximo é de 0,65.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zoneamento Rural 
Norte

Macrozona Rural MZR Art. 103 - A Macrozona Rural Norte está 
subdividida em 6 zonas a seguir discriminadas:
Art. 111 - A Macrozona Rural Sul, está dividida 
em 03 (três) zonas

-

Zona de Proteção 
Ambiental

ZPA Art. 104 - Corresponde ao território da Área 
de Proteção Ambiental (APA) da Serra da 
Mantiqueira no Município de Pindamonhangaba, 
regida pelo Decreto Federal nº 91.304/85.
Art. 112 - A Zona de Proteção Ambiental Sul – 
ZPAs; corresponde à APA Mananciais do Vale do 
Paraíba do Sul, regida pelo Decreto nº
87.561/82.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Pindamonhangaba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Pindamonhangaba Lei Complementar 

nº 03, de 10 
de Outubro de 
2006 (Plano 
Diretor) Com 
Alterações Via Lei 
Complementar 
nº 56 de 21 de 
Dezembro de 
2017.

Zoneamento Rural 
Norte

Zona Agrícola 
Controlada

ZAC Art. 105 - Corresponde ao território da Área de 
Proteção Ambiental (APA) Municipal da Serra 
da Mantiqueira, (art. 29, Inciso I) tratando-se 
de zona de uso sustentável com o objetivo 
de proteção ambiental. Nela são permitidos 
os usos agrícolas compatíveis com suas 
declividades, visando garantir cobertura vegetal, 
ao mesmo tempo que viabiliza atividades 
econômicas, inclusive o turismo rural. Serve 
como transição entre a Zona Agrícola Norte 
– ZAn e a Zona de Proteção Ambiental Norte – 
ZPAn.
Art. 113 - A Zona Agrícola Controlada Sul – 
ZACs corresponde ao território da Área de 
Proteção Ambiental (APA) Municipal da Serra do
Quebra Cangalha, (art. 29 Inciso II). Trata-se 
de zona de uso sustentável, com o objetivo de 
proteção ambiental. Nela são permitidos os
usos agrícolas compatíveis com suas 
declividades, visando garantir cobertura vegetal, 
ao mesmo tempo que viabiliza atividades
econômicas, inclusive o turismo rural. Serve 
como transição entre a Zona Agrícola Sul – ZAs 
e a Zona de Proteção Ambiental Sul – ZPAs.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Pindamonhangaba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Pindamonhangaba Lei Complementar 

nº 03, de 10 
de Outubro de 
2006 (Plano 
Diretor) Com 
Alterações Via Lei 
Complementar 
nº 56 de 21 de 
Dezembro de 
2017.

Zoneamento Rural 
Norte

Núcleos Rururbanos 
em APA

- Art. 106 - Correspondem aos bairros rurais 
de Ribeirão Grande, Oliveiras e Piracuama. 
Tratam-se de núcleos rurais habitados, 
localizados em APAs Federal ou Municipal, 
que devem ter seus parâmetros para efeito 
de uso e ocupação do solo compatíveis com a 
zona rural e em conformidade com o Quadro de 
Característica de Uso e Ocupação das Zonas, 
Anexo 7. § 1º. Por estarem situadas em micro-
bacias hidrográficas de importância dentro da 
rede hídrica municipal, são requeridas todas as 
medidas necessárias para a proteção de suas 
águas, incluindo-se projetos de saneamento 
e balneabilidade, através de parcerias e 
convênios entre a Prefeitura Municipal e órgãos 
ambientais, tais como FEHIDRO, CETESB 
e outros; § 2º. Deverão ser estabelecidos 
programas de regularização fundiária, 
preferencialmente através de convênios e 
parcerias entre a Prefeitura Municipal e órgãos 
de apoio tais como ITESP e outros.
Obs.: núcleos não mapeados

-

Zona Agrícola ZA Art. 107 - Corresponde à região com elevado 
potencial agropecuário, na qual o zoneamento 
prevê os usos compatíveis com essa finalidade, 
bem como suas atividades correlatas e aquelas 
voltadas ao agro-negócio e ao turismo.

Macrozona de 
Atividades Rurais

Art. 114 - A Zona Agrícola Sul – ZAs 
corresponde à região com elevado potencial 
agropecuário, na qual o zoneamento prevê os 
usos
compatíveis com essa finalidade, bem como 
suas atividades correlatas e aquelas voltadas ao 
agronegócio e ao turismo.

Pindamonhangaba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Pindamonhangaba Lei Complementar 

nº 03, de 10 
de Outubro de 
2006 (Plano 
Diretor) Com 
Alterações Via Lei 
Complementar 
nº 56 de 21 de 
Dezembro de 
2017.

Zoneamento Rural 
Norte

Zona de 
Conservação de 
Várzea

ZCV3 Art. 108 - Corresponde as várzeas de parte 
do Rio Paraíba do Sul e Ribeirão Grande, na 
qual o zoneamento prevê o uso sustentável 
agropecuário com o objetivo de proteger e 
recuperar a várzea dos mananciais.
-
Segundo LC de 2017:
Art. 1 Ficam substituídas as descrições das 
seguintes Zonas, passando a vigorar conforme 
os Anexos que integram a presente Lei 
Complementar:
Anexo II - Zona de Conservação de Várzea 3 
(ZCV3), que passa a encerrar uma área total de 
75.046.327,24m².

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona de 
Empreendimentos 
Estratégicos

ZEE Art. 109 - Corresponde a região que em 
função de sua localização e condição 
geográfica e topográfica, está vocacionada a 
empreendimentos estratégicos. Deverá ser 
objeto de Plano Diretor Estratégico específico 
para a área, que definirá seus parâmetros de 
uso e ocupação do solo, atividades permitidas, 
infraestrutura necessária e demais elementos 
necessários à sua operação. § 1º. Deverá ter 
uso restritivo à ocupação residencial § 2º. O 
Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico, 
referido no caput, deverá ser elaborado dentro 
de um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Pindamonhangaba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Pindamonhangaba Lei Complementar 

nº 03, de 10 
de Outubro de 
2006 (Plano 
Diretor) Com 
Alterações Via Lei 
Complementar 
nº 56 de 21 de 
Dezembro de 
2017.

Zoneamento Rural 
Norte

Zona Minerária e 
de Recuperação 
Ambiental

ZMRA2 Art. 110 - Corresponde as duas áreas a leste 
e oeste do Município, na várzea do Rio Paraíba 
do Sul, com finalidade de extração de areia, 
necessariamente vinculada à recuperação 
ambiental, em conformidade com o art. 169 da 
Lei Orgânica do Município.
-
Segundo LC de 2017:
Art. 1. Ficam substituídas as descrições das 
seguintes Zonas, passando a vigorar conforme 
os Anexos que integram a presente Lei 
Complementar:
Anexo I - Zona Minerária e de Recuperação 
Ambiental 2 (ZMRA2) - Moreira César, que passa 
a encerrar uma área total de 13.007.560,76m².

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Pindamonhangaba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Potim Lei 

Complementar 
N° 108/2020 de 
21 de Agosto de 
2020.

Macrozoneamento Macrozona Rural MR Art. 59 II  - Macrozona Rural (MR) - corresponde a porção 
territorial rural do município, com baixa densidade 
demográfica e ocupações dispersas destinadas à 
agricultura, pecuária, reflorestamento e preservação.

Macrozona de Uso 
Sustentável     

Zoneamento 
Urbano

Zona Mista ZM Art. 65 - A Zona Mista (ZM) é destinada à implantação 
de usos residenciais e não residenciais, inclusive no 
mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de 
compatibilidade de incomodidade e qualidade ambiental. 
Art. 66 - São objetivos da Zona Mista: I. adequar as 
estruturas viárias à expansão territorial e ao fluxo da 
população local e flutuante; II. melhorar a utilização da 
malha urbana e a infraestrutura instalada como forma 
de evitar a rarefação do processo de urbanização; III. 
regulamentar o uso e ocupação do solo levando em 
consideração os aspectos de ocupação futura do território 
da zona. IV. estabelecer prioridade de ocupação de 
áreas urbanizadas próximas das áreas consolidadas; 
V. promover a diversificação das atividades e a geração 
de empregos que atendam as demandas dos turistas; 
VI. incentivar os usos mistos no térreo dos edifícios por 
meio da adoção de fachadas ativas nas vias, em especial 
na Estrada Caminho da Fé; VII. desenvolver programa de 
recuperação e valorização de fachadas, com normatização 
da publicidade e identificação visual dos comércios

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zona de Interesse 
Turístico

ZIT Art. 67 - A Zona de Interesse Turístico é a porção do 
território do município formada por bens de valor 
histórico, arquitetônico e paisagístico destinadas a 
atividades de turismo, cuja manutenção seja necessária à 
preservação do patrimônio cultural do município.
Art. 68 - São objetivos da Zona de Interesse Turístico (ZIT): 
I. adequar as redes de infraestrutura urbana equilibrando-
as com as demandas da população fixa e flutuante; 
II. promover e incentivar a preservação, conservação, 
restauro e valorização das características epatrimônios 
históricos, sociais e culturais do município; III. estimular 
a fruição e o uso público do patrimônio cultural; IV. 
propiciar a realização de ações articuladas para melhoria 
de infraestrutura, turismo, da economia criativa e de 
desenvolvimento sustentável (...)

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Potim
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Potim Lei 

Complementar 
N° 108/2020 de 
21 de Agosto de 
2020.

Zoneamento 
Urbano

Zona de Expansão 
Urbana

ZEU Art. 69 - A Zona de Expansão Urbana localiza-se dentro 
do perímetro urbano e consiste em uma região em 
estruturação de infraestrutura urbana ou que apresenta 
ausência de infraestrutura urbana, destinada as atividades 
de uso residencial unifamiliar e multifamiliar e não 
residencial, mais especificamente comércio e serviços, 
estes em áreas previamente especificadas e com nível de 
incômodo compatível com o apresentado no Anexo 1 da 
presente Lei Complementar.
Art. 70 - São objetivos da Zona de Expansão Urbana: I. 
estabelecer diretrizes para a adequada ocupação urbana e 
implantação de redes de equipamentos de infraestrutura e 
de atendimento à população, reduzindo os deslocamentos 
para a região central; II. estabelecer regras para o 
parcelamento do solo e as devidas destinações de áreas 
para preservação ambiental e de equipamentos públicos 
especialmente destinados a educação e a saúde pública; 
III. estimular a recuperação das matas ciliares nos 
rios e córregos existentes nessa região e a criação de 
áreas verdes municipais; IV. estabelecer diretrizes para 
implantação de sistema viário ampliando e interligando 
as áreas lindeiras ao perímetro urbano; V. restringir 
parcelamentos do solo de adensamento urbano em 
áreas de risco, sob responsabilidade do empreendedor 
e do órgão de aprovação do empreendimento; VI. 
condicionar a aprovação de empreendimentos nesta 
zona à apresentação de declaração de viabilidade de 
fornecimento por parte de concessionárias de gás, energia 
elétrica, água e esgotamento sanitário;

Macrozona Urbana - 
Expansão

Potim (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Potim Lei 

Complementar 
N° 108/2020 de 
21 de Agosto de 
2020.

Zoneamento 
Urbano

Zona 
Predominantemente 
Residencial

ZPR Art. 71 - A Zona Predominantemente Residencial 
constitui-se de uma porção do território urbano destinada 
ao uso predominantemente residencial de habitações 
unifamiliares, multifamiliares eaos serviços de moradia, 
tais como casas de repouso e asilos, bem como atividades 
não residenciais compatíveis com o uso residencial, com 
densidades demográficas e construtivas baixas e médias.
Art. 72 - São objetivos da Zona Predominantemente 
Residencial: I. controlara ocupação de atividades de 
uso não residencial, mais especificamente comércio e 
serviços, II. compatibilizar os níveis de ruído com o uso 
predominantemente residencial; III. compatibilizar a 
ocupação e o adensamento com a implantação de redes 
de equipamentos de infraestrutura e de atendimento à 
população, especialmente o sistema de água e esgoto, 
bem como a oferta de equipamentos sociais.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zonas Industriais ZI Art. 73 - As Zonas Industriais consistem em regiões 
que apresentam potencial para atração e instalação de 
atividades de uso não residencial de médio e grande porte 
industriais correlatas as já existentes nos Municípios 
vizinhos do Vale do Paraíba e são divididas em 2 áreas: 
I. Zona Industrial 01 (ZI 01) —abrange área próxima a 
região central do município e é destinada à instalação de 
atividades produtivas de baixo impacto; II. Zona Industrial 
02 (ZI 02) -abrange área a extremo oeste do município e é 
destinada à instalação de atividades produtivas de médio e 
alto impacto;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS I Art. 79 - As ZEIS dividem-se em: I. Zona Especial de 
Interesse Social 1 (ZEIS 1) caracterizada pelas áreas onde 
ocorre a ocupação habitacional informal e de baixa renda 
destinada a programas de reurbanização e regularização 
fundiária

Macrozona Urbana - 
Requalificação

LC nº 006 de 
2020

Área Passível de 
Permuta

- Art. 82 - §2°. A delimitação do perímetro urbano na divisa 
com o município de Aparecida é passível de permuta 
conforme condições estabelecidas no Anexo 8 da presente 
Lei Complementar

Macrozona Urbana - 
Expansão

Potim (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Queluz Lei nº 715 de 22 

de fevereiro de 
2016

Macrozoneamento Macrozona de 
Conservação 
Ambiental e 
Interesse Turístico

MZCAIT Art. 52 - compreende as áreas do município ocupada 
pela Serra da Mantiqueira, e seus limites correspondem 
àqules das APAs - Áreas de Proteção Ambiental “Serra da 
Mantiqueira” e “Mananciais do Rio Paraíba do Sul”. São 
Unidades de Conservação (Ucs) de uso sustenstável e estão 
sob da União.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Macrozona 
de Proteção 
Ambiental

MZPAM Art. 54 - compreende a zona de amortecimento das Áreas de 
Proteção Ambiental federais, definidas em linhas paralelas a 
estas unidades de conservação até o limite de 2.000 metros 
e está sujeita às seguintes diretrizes: I. Estimular a adoção 
de práticas de conservação e recuperação das terras no uso 
do solo, conforme orientação dos órgâos oficiais de extensão 
rural; II. Incentivar a criação de Reservas Particulares do 
Patrimônio Natutal (RPPNs); III. Monitorar, controlar e coibir 
o uso do fogo para a limpeza do pasto; IV. Exigir dos novos 
empreendimentos turísticos, imobiliários, ou agropecuários 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos e tratamento de 
afluentes [...].

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona 
de Interesse 
Agrossilvipastoril

MZIAG Art. 55 - compreende toda a área [...] onde predominam 
atividades agrossilvopastoris e está sujeita às seguintes 
diretrizes: I. Estimular a adoção de práticas de conservação 
das terras no uso do solo, conforme orientação dos órgãos 
oficiais de extensão rural; II. Incentivar e prover apoio à 
realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR); III. Estimular 
a capacitação e capacitar a mão de obra e incentivar a 
permanência do jovem trabalhador no campo; [...].

Macrozona de 
Atividades Rurais

Macrozona 
Urbana

MZU Art. 59 - compreende a sede urbanizada do território 
municipal, onde se localizam os equipamentos 
adminstrativos e de serviço público, onde incidem os 
instrumentos jurídico-urbanísticos de regulação do solo.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental e 
Paisagística

MZRAP Art. 56 - área importante sob o ponto de vista geodinâmico e 
paisagístico da cidade, e onde se identificam diversos focos 
de processos erosivos que devem ser objeto de ações de 
recuperação.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Queluz
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Queluz Lei nº 715 de 22 

de fevereiro de 
2016

Zoneamento Zona de 
Adensamento 
Controlado

ZAC Art. 60 - compreende as áreas parceladas com deficiencias 
na implantação de infraestrutura básica, em que se 
aplicam critérios de controle de ocupação até que haja a 
regularização urbanística e estão sujeitas às seguintes 
diretrizes: I. Ampliar a infraestrutura de pavimentação de 
vias e o sistema de saneamento básico, possibilitando a 
ocupação das áreas desprovidas de infraestrutura básica 
completa; II. Implantar equipamentos públicos de lazer; III. 
Permitir usos coniventes diversificados, [...] IV. Proibir usos e 
atividades conflitantes como o uso residencial, [...] Estimular 
a ocupação após a urbanização completa das áreas.

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zona de 
Adensamento 
Restrito

ZAR Art. 61 - compreende as áreas parceladas formadas por 
ocupações localizadas às margens da Área de Preservação 
Permanente do Rio Paraíba, e em áreas de risco de 
deslizamento e inundação, em que se aplicam critérios de 
controle e restriões de uso e ocupação

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS Art. 62 - compreende as áreas em que se aplicam critérios e 
instrumentos específicos de parcelamento, uso e ocupação 
para fins de urbanização, regularização fundiária, melhorias 
ou construção de habitação de interesse social.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona de Especial 
Interesse 
Ambiental

ZEIA Art. 66 - compreende as áreas urbanas em que se aplicam 
critérios e instrumentos de preservação e recuperação 
ambiental em função das características naturias e 
paisagísiticas e que, sob condições epeciais, poderão ser 
destinadas a usos públicos coletivos não causadores de 
impactos.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Zona Industrial 
de Grandes 
Equipamentos

ZIGE Art. 67 - destinado à instalação de indústrias de pequeno 
e médio porte, com baixo imapcto ambiental, além da 
implantação de grandes equipamentos de uso coletivo e 
usos relacionados a atividades fins de interesse público.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona de 
Expansão Urbana 
Sustentável

ZEU Art. 68 - compreende as áreas de expansão urbana, 
sensíveis ambientalmente, e que não são consideradas 
prioritárias quanto aos investimentos públicos para 
urbanização.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Queluz (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Queluz Lei nº 715 de 22 

de fevereiro de 
2016

Zoneamento Zona Central ZC Art. 64 – A Zona Central (ZC) compreende o núcleo de 
ocupação inicial do município, os principais equipamentos 
públicos e institucionais, expressivo contingente de 
habitações unifamiliares, a maior concentração de serviços 
e comércio, e, por sua disposição em relação aos eixos de 
acesso, está sujeita a impactos originados pelo tráfego 
viário, os quais convêm minimizar.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de Especial 
Interesse 
Histórico e 
Cultural

ZEIHC Art. 65 – A Zona de Especial Interesse Histórico e Cultural 
(ZEIHC) compreende ao núcleo original de ocupação urbana 
com significativo valor histórico e cultural para o município, 
em que se aplicam critérios de manutenção da ambiência 
local e de preservação, recuperação e valorização de bens 
culturais e seu entorno

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Queluz (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São Bento 
do Sapucaí

Lei 
Complementar 
nº 1841 de 2016

Macrozoneamento Zona de Conservação 
Hídrica

ZCH Art. 78 - é constituída por áreas ricas em nascentes 
e corpos d’água em encostas acentuadas de relevo 
movimentado, sendo sua conservação de fundamental 
importância para o abastecimento de água no município de 
São Bento do Sapucaí para as atuais e futuras gerações. 
Art. 81 - A Zona de Conservação Hídrica (ZCH) deve ser 
priorizada na implantação de mecanismos de remuneração 
por serviços ambientais, como alternativa às atividades 
agropecuárias, incompatíveis nesta zona, bem como para 
receber incentivos para restauração e reflorestamento de 
mata ciliar.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona de Preservação ZP Art. 88 - consiste nas áreas com maior declividade e onde 
há maior cobertura vegetal, tendo como diretriz principal 
a preservação a flora e da fauna locais, sendo vedado o 
parcelamento do solo para fins urbanos e a retirada de 
cobertura vegetal.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona Rural ZR Art. 85 - é caracterizada pelas atividades de agropecuária 
e de comércio e serviços de apoio, podendo ter atividades 
industriais virtualmente sem impacto ambiental e de 
impacto ambiental leve, que se desenvolvam de forma 
artesanal e outras atividades relacionadas ao turismo e 
lazer no município, conforme os critérios definidos para 
cada Unidade de Planejamento.

Macrozona de 
Atividades Rurais

A Zona de 
Conservação da 
Biodiversidade

ZCBio Art. 82 - caracteriza-se pelo predomínio de áreas 
florestadas, fragmentos florestais conectados ou próximos 
e áreas rurais. Art. 83 - são considerados
adequados: I. O manejo florestal sustentável; II. O manejo 
de água; III. O exercício de atividades agrossilvipastoris; 
IV. A manutenção da infraestrutura física associada ao 
desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas 
agronômicas.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zoneamento Área Especial de 
Interesse Social

ZEIS Art. 114 - são porções do território que devem receber 
tratamento diferenciado, para viabilizar ações de 
urbanização, realocação ou regularização fundiária e 
provisão de habitação, e permitir a melhoria das condições 
para a permanência da população local.[...] em razão das 
características de uso e ocupação da área urbana.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

São Bento do Sapucaí
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São Bento 
do Sapucaí

Lei 
Complementar 
nº 1841 de 2016

Zoneamento Áreas Especiais 
de Preservação 
Ambiental e 
Restrição à 
Ocupação

AEPAR Art. 120 - têm como finalidade promover a proteção, 
preservação e recuperação das características 
paisagísticas e ambientais na Macrozona Urbana, sendo 
áreas favoráveis à formação de parques e à criação de um 
sistema de áreas verdes públicas.

Macrozona de Uso 
Sustentável 

Área de Expansão 
Urbana

AEU Art. 133 - considerada adequada para expansão da 
mancha urbana, sendo favorável à implantação de novos 
loteamentos que auxiliem na maior provisão de lotes legais 
no município, sendo desejável que sua ocupação ocorra 
após o parcelamento do solo das áreas inseridas na Zona 
Urbanizada

Macrozona Urbana - 
Expansão

Área de Expansão 
Predominantemente 
Institucional

AEPI Art. 138 - Na Área de Expansão Predominantemente 
Institucional são admitidos: I. Prioritariamente: instituições 
destinadas a educação, saúde, cultura, esporte, lazer, 
assistência social, a cultos religiosos, segurança e serviços 
públicos, cujas atividades relacionam-se às populações 
localizadas em diversos lugares.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área de Apoio AA Art. 131 - Na Área de Apoio (AA) são admitidos: I. 
Prioritariamente: oficinas mecânicas, postos de 
abastecimentos de combustíveis, borracharias, 
estabelecimentos comerciais de grande porte, 
restaurantes e lanchonetes, estabelecimentos de serviços 
industriais, indústrias de médio e pequeno porte, armazéns 
atacadistas, atividades comerciais e de serviços;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Área do Centro ACe Art. 106 - A Área do Centro (ACe) é o núcleo onde se 
concentra o conjunto arquitetônico urbano e vista para 
Pedra do Baú, de excepcional valor histórico e paisagístico.
Art. 107 - Na Área do Centro Histórico (ACe) são admitidos: 
I. Prioritariamente: comércio e serviços de pequeno e 
médio porte, que se relacionem com a atividade turística 
e habitacional, atividades institucionais e indústrias 
de pequeno porte que não ofereçam riscos à atividade 
residencial;

Macrozona Urbana - 
Consolidação

São Bento do Sapucaí (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São Bento 
do Sapucaí

Lei 
Complementar 
nº 1841 de 2016

Zoneamento Área de Urbanização 
Prioritária

AUP Art. 110 - A Área de Urbanização Prioritária (AUP) 
é definida pelas áreas mais ocupadas que ainda 
apresentam vazios urbanos, nas quais já existem serviços 
de infraestrutura, possuindo características viáveis à 
consolidação e ocupação prioritárias.
Art. 111 - Na Área de Urbanização Prioritária (AUP) são 
admitidos: I. Prioritariamente: atividade residencial, com 
habitações unifamiliares (R1) e coletivas (RC);

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área de Vocação 
Agrícola

AVA Art. 127 - A Área de Vocação Agrícola (AVA) compreende 
as áreas de várzea e sujeitas à inundação mais propícias 
à produção agrícola, constituindo áreas especiais que 
podem atender à demanda de produção de alimentos no 
município.
Art. 128 - Na Área de Vocação Agrícola são admitidos: I. 
Prioritariamente: atividades agrícolas realizadas de forma 
a não causar erosão do solo, assoreamento dos corpos 
d’água e poluição da água e do solo.

Macrozona de 
Atividades Rurais

São Bento do Sapucaí (cont.)
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São José dos Campos

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
    

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Macrozoneamento Macrozoneamento 
Rural

- Art. 8º - O Macrozoneamento Rural visa estabelecer 
o ordenamento do território rural do Município, 
considerando, a biodiversidade, os mananciais 
hídricos, o patrimônio material e imaterial e suas 
características de ocupação, objetivando a valorização 
e preservação dos recursos naturais e da paisagem 
natural, o desenvolvimento socioeconômico harmônico 
e sustentável, a inclusão social da população rural e a 
melhor inter-relação entre o território rural e urbano.

-

Área de Proteção 
Ambiental Municipal 
de São Francisco 
Xavier

- Art. 10 I - (...) destacando-se pelo turismo associado aos 
seus atributos e seu patrimônio paisagístico, histórico 
e cultural, cujo objetivo específico é: a) disciplinar a 
utilização dos recursos naturais da região, garantindo 
melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade 
ecológico-econômica e proteção dos ecossistemas, de 
acordo com os objetivos e disposições do plano de manejo 
da APA Estadual de São Francisco Xavier.

Macrozona de Uso 
Sustentável     

Macrozona de 
Proteção de 
Recursos Hídricos

- Art. 10 II - (...) destacando-se pela sua importância para 
proteção e a recuperação dos recursos hídricos, cuja 
ocupação deve ser planejada com vistas a racionalizar 
e disciplinar a utilização dos recursos naturais e a 
respeitar o princípio da sustentabilidade, conservando o 
intuito rural, e terá os seguintes objetivos específicos: a) 
preservar, conservar e recuperar os atributos e recursos 
naturais, sobretudo recursos hídricos superficiais e 
aquíferos subterrâneo; b) orientar a ocupação de forma a 
compatibilizar atividades permitidas na Macrozona Rural 
em consonância com a proteção dos recursos hídricos.

Macrozona de Uso 
Sustentável     
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
    

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Macrozona de 
Potencial Turístico

- Art. 10 III - Com características distintas devido ao 
potencial paisagístico e a vocação turística, e que 
demandam controle específico que possibilitem garantir 
a qualidade da água que alimenta o reservatório, e terá 
os seguintes objetivos específicos: a) proteger, recuperar 
e preservar os mananciais, os recursos naturais e o 
patrimônio paisagístico; b) orientar a ocupação de forma 
a compatibilizar atividades permitidas na Macrozona 
Rural com seu potencial turístico, desde que atendida as 
disposições previstas em legislação vigente; c) permitir 
residências rurais, chácaras, ranchos e sítios de recreio, 
desde que atendidas as disposições previstas em 
legislação vigente.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona de 
Desenvolvimento 
Sustentável

- Art. 10 IV - Área contigua ao perímetro urbano do 
Município, que compreende o conjunto das bacias (...), e 
apresenta características de ocupação diversas devido 
à presença de grandes áreas de uso tipicamente rural 
e da incidência de núcleos informais, (...) a) orientar 
a ocupação de forma a compatibilizar atividades 
permitidas na Macrozona Rural, com vistas a racionalizar 
a utilização dos recursos naturais, respeitando o 
princípio da sustentabilidade, conservando o intuito 
rural, porém, convivendo com a ocupação humana já 
instalada na região, buscando dotá-la de infraestrutura 
e proporcionando o equilíbrio ambiental; b) equacionar 
o desenvolvimento de atividades rurais e a implantação 
de atividades econômicas de comércio e serviço de baixo 
impacto ambiental em apoio ao meio rural, sobretudo as 
que se utilizem de técnicas de manejo sustentáveis; c) 
disciplinar as atividades desenvolvidas no Parque Natural 
Municipal Augusto Ruschi, atendendo as diretrizes de 
seu plano de manejo; e d) reconhecer a especificidade 
das atividades minerárias já instaladas e devidamente 
licenciadas.

Macrozona de Uso 
Sustentável
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
    

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Área de Proteção 
Ambiental Municipal 
da Serra de 
Jambeiro

- Art. 10 V - Compreende as nascentes das principais 
microbacias urbanas de São José dos Campos, (...), cujas 
características demandam normas específicas de uso 
e ocupação, caracterizando-se ainda pela incidência de 
núcleos informais, (...) a) proteger e recuperar os cursos 
d’água e suas cabeceiras de forma a contribuir para o 
controle das enchentes em áreas urbanas; b) disciplinar 
a utilização dos recursos naturais da região, garantindo 
melhoria da qualidade de vida, sustentabilidade 
ecológico-econômica e proteção dos ecossistemas, 
de acordo com os objetivos e disposições a serem 
estabelecidas por meio da implementação de plano 
de manejo, em conformidade com o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação - SNUC, com o objetivo 
precípuo da proteção ambiental; e c) reconhecer as 
especificidades de usos incompatíveis com o meio urbano 
e de segurança nacional que possam ser desenvolvidos 
na região rural.

Macrozona de Uso 
Sustentável     

Macrozoneamento 
Urbano

- Art. 11 - O Macrozoneamento Urbano visa estabelecer o 
ordenamento territorial, tendo como base a infraestrutura 
e os serviços existentes, bem como as características 
ambientais e locacionais, objetivando democratizar o 
acesso à terra urbanizada, promover o bem estar de 
seus habitantes e alcançar o desenvolvimento harmônico 
e sustentável da cidade por meio de uma ocupação 
equilibrada e ambientalmente correta.

-

Área de Proteção 
Ambiental do Rio 
Paraíba do Sul e 
Jaguari

APA Art. 12. IV - APA do Rio Paraíba do Sul e Jaguari: 
perímetro constituído pelas planícies aluvionares do Rio 
Paraíba do Sul e do Rio Jaguari, cujas características 
geomorfológicas e condições hídricas dos terrenos 
demandam normas específicas de uso e ocupação a 
serem estabelecidas por meio da implementação de pleno 
de manejo, em conformidade com o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação - SNUC, com o objetivo 
precípuo da proteção ambiental e da paisagem natural, de 
promoção de uso sustentável, em especial para produção 
agrícola orgânica, bem como reconhecendo seu papel na 
adaptação às mudanças climáticas.

Macrozona de Uso 
Sustentável     
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
    

Lei 
Complementar 
nº 623, de 9 de 
outubro de 2019

Zoneamento
     

Zona de 
Amortecimento 
do Parque Natural 
Municipal Augusto 
Ruschi 

ZA-
PNMAR

Art. 135 - A Zona de Amortecimento do Parque Natural 
Municipal Augusto Ruschi - ZAPNMAR, instituída pela 
Lei n. 8.195, de 17 de setembro de 2010, composta 
pelos Setores de Conservação e Recuperação e Uso 
Sustentável, foi definida no Plano de Manejo desta 
Unidade de Conservação de Proteção Integral e a 
implantação de novas atividades ou empreendimentos 
na ZAPNMAR deve atender integralmente às diretrizes e 
objetivos dispostos no Plano de Manejo.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

UC 
Municipal

PD: VI - Parque Natural Municipal Augusto Ruschi - 
PNMAR: unidade de conservação de proteção integral, 
criada pela lei n. 8.195, de 17 de setembro de 2010, que 
possui plano de manejo estabelecido pela Portaria SEMEA 
- Secretaria de Meio Ambiente - n. 002/2015 definindo 
a Zona de Amortecimento da unidade e o respectivo 
conselho gestor.

Parque Natural 
Municipal do 
Cerrado 

UC 
Municipal

Art. 52 - O patrimônio ambiental do Município deverá 
ser protegido por meio de unidades de conservação de 
proteção integral e de uso sustentável, identificadas 
no Anexo XIV- Mapa - Unidades de Conservação, deste 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, descritas e 
caracterizadas a seguir:
V - Parque Natural Municipal do Cerrado: dada a 
relevância dos fragmentos de cerrados na zona sul do 
perímetro urbano, deverá ser criada uma unidade de 
conservação de proteção integral para este bioma;

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Parque Natural 
Municipal do 
Banhado 

UC 
Municipal

IV - Parque Natural Municipal do Banhado: unidade 
de conservação de proteção integral, criada pela lei n. 
8.756, de 28 de junho de 2012, devendo ser implantado e 
elaborado o seu plano de manejo;

Macrozona de 
Proteção Ambiental
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
    

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

     Zoneamento
    

Centralidades 
Metropolitanas

CMETRO.
ED

Art. 110 - As Centralidades Metropolitanas têm por 
característica a atração de pessoas de todas as regiões da 
cidade e também de outros municípios, e subdividem-se 
em:
I - Centralidade Metropolitana Eixo Dutra - CMETRO.
ED: destinada a diversidade de usos comerciais e de 
serviços com baixo ou médio nível de impacto urbanístico 
e ambiental, as atividades geradoras de ruído noturno e 
as atividades industriais, admitindo-se o uso misto com 
o residencial multifamiliar desde que a Área Construída 
Computável - ACC total do uso residencial multifamiliar 
fica limitada ao percentual máximo de 30% (trinta por 
cento) da área total computável do uso não residencial 
com acesso exclusivo por via local, vedado o acesso por 
vias de maior hierarquia; e

Macrozona Urbana – 
Desenvolvimento

CMETRO.
CT

II - Centralidade Metropolitana Centro Tradicional - 
CMETRO.CT: destinada ao uso misto principalmente 
através da fachada ativa destinadas ao uso comercial, 
de serviço e institucional com baixo nível de impacto 
urbanístico e ambiental, as atividades geradoras de 
ruído noturno e ao uso industrial de baixo potencial de 
incomodidade.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Centralidades 
Municipais

CM Art. 111 - As Centralidades Municipais - CM: destinadas 
ao uso residencial multifamiliar, comercial, de serviço 
e institucional com baixo nível de impacto urbanístico 
e ambiental, e ao uso industrial de baixo potencial de 
incomodidade, sendo incentivado o uso misto com o 
residencial multifamiliar vertical, principalmente através 
da fachada ativa, subdividindo-se em:
I - Centralidade Municipal Centro Expandido - CM. Centro 
Expandido;
II - Centralidade Municipal Vila Adyana - CM. Vila Adyana;
III - Centralidade Municipal Aquarius - CM. Aquarius; e
IV - Centralidade Municipal Satélite - CM. Satélite

Macrozona Urbana - 
Consolidação
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
    

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
    

Centralidades 
Locais

CL Art. 112 - As Centralidades Locais - CL: destinadas ao 
uso residencial multifamiliar, comercial, de serviço e 
institucional com baixo nível de impacto urbanístico 
e ambiental, e ao uso industrial de baixo potencial de 
incomodidade, subdividindo-se em:
I - Centralidades Locais Existentes: a) Centralidade Local 
Jardim Paulista - CL. Jardim Paulista; b) Centralidade 
Local Vila Industrial - CL. Vila Industrial; c) Centralidade 
Local Santana - CL. Santana; e d) Centralidade Local 
Motorama - CL. Motorama.
II - Centralidades Locais a Induzir: a) Centralidade Local 
Parque Industrial - CL. Parque Industrial; b) Centralidade 
Local Colonial - CL. Colonial; c) Centralidade Local Novo 
Horizonte - CL. Novo Horizonte; d) Centralidade Local 
São Judas Tadeu - CL. São Judas; e) Centralidade Local 
Eugênio de Melo - CL. Eugênio de Melo; f) Centralidade 
Local Campos de São José - CL. Campos de São José; 
e g) Centralidade na expansão oeste do Urbanova - CL. 
Urbanova.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Especial de 
São Francisco Xavier

ZESFX constitui-se da área do núcleo urbano principal de São 
Francisco Xavier, destinada a fomentar as atividades 
de apoio ao turismo e a preservação de seu patrimônio 
histórico, paisagístico e cultural, sendo destinada à 
ocupação residencial e ao uso comercial, de serviço e 
institucional com baixo nível de impacto urbanístico e 
ambiental, e à atividade industrial de baixo potencial de 
incomodidade

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Aeroportuária ZA Art. 113 - As Zonas de Uso na área urbana do Município 
seguem a classificação abaixo:
XIII - Zona Aeroportuária - ZA: constitui-se da área do 
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do 
Ministério da Aeronáutica - DCTA e destina-se a abrigar o 
aeroporto e o desenvolvimento de atividades científicas e 
de pesquisa tecnológicas aeroespaciais, bem como outras 
atividades urbanas compatíveis;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
    

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
    

Zona Mista Um ZM1 II - Zona Mista Um - ZM1: constitui-se de áreas limítrofes 
aos bairros residenciais e outras áreas, onde deverá 
ser mantido o controle de uso, bem como a limitação 
do gabarito de altura, sendo destinadas à ocupação 
predominantemente residencial e ao uso comercial, 
de serviço e institucional com baixo nível de impacto 
urbanístico e ambiental, e à atividade industrial de baixo 
potencial de incomodidade;

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Mista Dois ZM2 III - Zona Mista Dois - ZM2: constitui-se de áreas mistas 
com ocupação predominantemente residencial, onde 
deve ser controlado o adensamento, sendo admitidos os 
usos residencial multifamiliar, com diversidade de usos 
comerciais e de serviços, com baixo nível de impacto 
urbanístico e ambiental e o uso industrial de baixo 
potencial de incomodidade;

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Mista Três ZM3 IV - Zona Mista Três - ZM3: constitui-se de áreas de 
uso misto destinadas a absorver o uso residencial 
multifamiliar, assim como os comércios e serviços com 
baixo nível de impacto urbanístico e ambiental e o uso 
industrial de baixo potencial de incomodidade;

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Mista Quatro ZM4 V - Zona Mista Quatro - ZM4: constitui-se de áreas mistas 
com maior diversidade de usos, cujas áreas vazias serão 
destinadas aos usos residenciais unifamiliar horizontal e 
multifamiliar vertical, os de comércio e de serviços com 
baixo e médio nível de impacto urbanístico e ambiental e o 
uso industrial de baixo potencial de incomodidade;

Macrozona Urbana - 
Consolidação
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos 

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
    

Zona Mista Cinco ZM5 VI - Zona Mista Cinco - ZM5: constitui-se de áreas 
identificadas como Zona Especial de Interesse Social 
– ZEIS ou Núcleos Informais no Anexo XV – Mapa – 
Núcleos Informais da Lei Complementar n. 612, de 
2018, de núcleos urbanos regularizados e das glebas 
adjacentes ou situadas em meio a esses núcleos, que 
serão destinadas à ocupação residencial unifamiliar e à 
implantação de comércio e de serviços de baixo nível de 
impacto urbanístico e ambiental, sendo admitido também 
o loteamento, com o objetivo de promover a reorganização 
viária e a previsão de áreas públicas para oferta de 
infraestrutura e equipamentos públicos;
-
Art. 119 - A Zona Mista Cinco – ZM5 deve obedecer às 
seguintes características: I - a implantação de qualquer 
uso ou atividade só será admitida mediante comprovação 
de regularidade fundiária do imóvel, que deverá ter frente 
para a via pública oficial de circulação; II - os imóveis 
com frente para as vias marginais da Rodovia Presidente 
Dutra e para as estradas municipais, situados na Zona 
Mista Cinco - ZM5, atenderão aos parâmetros de uso e 
ocupação do Corredor Três – CR3;
III – nos núcleos urbanos regularizados, as atividades 
comerciais, de serviços e institucionais admitidas em 
ZM5, conforme Anexo VI – Parâmetros de Uso e Ocupação, 
parte integrante desta Lei Complementar, caso sejam 
enquadradas como Polo Gerador de Tráfego – PGT serão 
permitidas somente nos imóveis com frente para as vias 
marginais da Rodovia Presidente Dutra e para as estradas 
municipais. (redação dada pela Lei Complementar n. 632, 
de 03 de abril de 2020).
Parágrafo único. As áreas classificadas como ZEIS e 
os núcleos informais relacionados no Anexo XV – Mapa 
Núcleos Informais, da Lei Complementar n. 612, de 2018, 
somente poderão adotar os parâmetros de ZM5 após a 
sua efetiva regularização fundiária.

Macrozona Urbana - 
Expansão
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos  

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
    

Zona de Proteção 
Ambiental Um

ZPA1 VII - Zona de Proteção Ambiental Um - ZPA1: 
constitui-se de áreas de proteção ambiental, por suas 
características de várzea, com formação hidromórfica, 
aluvião ou por outros atributos naturais e que será 
destinada à implantação de Unidades de Conservação, 
ficando sujeitas à elaboração de Plano de Manejo, 
admitidos os usos agrícola e pecuário, florestal e seus 
complementares, em especial os usos para campos de 
pesquisa e experimentação agrícola, pecuária e florestal 
de institutos de pesquisa;
-
Art. 120 - A Zona de Proteção Ambiental Um – ZPA1 
atenderá aos parâmetros de uso e ocupação constantes 
nos Anexos VI – Parâmetros de Uso e Ocupação, parte 
integrante desta Lei Complementar, alterados em 
decorrência da elaboração do Plano de Manejo da 
Unidade de Conservação.

Macrozona Urbana 
de Uso Sustentável

Zona de Proteção 
Ambiental Dois

ZPA2 VIII - Zona de Proteção Ambiental Dois - ZPA2: constitui-
se de áreas periféricas, vulneráveis à ocupação urbana 
intensiva devido aos seus atributos ambientais, sendo 
apropriada às atividades de lazer e recreação, os usos 
agrícola, pecuário e florestal, sendo admitido o uso 
residencial unifamiliar e as atividades de características 
agroindustriais de baixo potencial de incomodidade; 
com baixa taxa de ocupação e baixo coeficiente de 
aproveitamento;
-
Art. 121 - São características específicas da Zona de 
Proteção Ambiental Dois – ZPA2: I - a área mínima de 
lote para terrenos com declividade inferior a 30% (trinta 
por cento) será de 2.000m² (dois mil metros quadrados) 
e para terrenos com declividade entre 30% (trinta por 
cento) e 40% (quarenta por cento) será de 4.000m² (quatro 
mil metros quadrados) e a taxa de permeabilidade do 
lote é de 30% (trinta por cento); LC. 623/19 PA 67.115/19 
40 II - será admitido o Condomínio Sustentável de 
Lotes Residenciais – RSCL desde que respeitadas as 
disposições do art. 189 desta Lei Complementar.

Macrozona Urbana 
de Uso Sustentável
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
   

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
    

Zona de 
Planejamento 
Específico

ZPE XIV - Zona de Planejamento Específico - ZPE: constitui-
se de glebas que, devido à sua localização estratégica 
para o crescimento urbano e o desenvolvimento do 
Município, deverão ser objeto de parcelamento do solo, 
preferencialmente, através de loteamento; subdividida 
em:
-
Art. 122 - As glebas situadas em Zonas de Planejamento 
Específico Um e Dois – ZPE1 e ZPE2 com área superior a 
50.000m² (cinquenta mil metros quadrados) deverão ser 
objeto de parcelamento do solo, através de loteamento, 
mediante a apresentação de Plano de Ocupação 
Específica, elaborado pelo interessado, atendidas as 
especificidades de cada ZPE, tratadas nos arts. 123 e 124 
desta Lei Complementar.

Macrozona Urbana – 
Expansão

Zona de 
Planejamento 
Específico Um

ZPE1 a) Zona de Planejamento Específico Um - ZPE1: 
compreende as glebas vazias que necessitam 
de orientação para a ocupação urbana, visando 
prioritariamente promover diversidade de usos, melhoria 
das condições de mobilidade local e integração territorial;

Macrozona Urbana – 
Expansão
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
   

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
    

Zona de 
Planejamento 
Específico Um

ZPE1 Art. 123 - A Zona de Planejamento Específico Um – ZPE1 
atenderá aos seguintes requisitos: I - as glebas com 
área igual ou inferior a 50.000m² (cinquenta mil metros 
quadrados) poderão ser desmembradas ou ocupadas, 
respeitando-se as frações mínimas e os demais 
parâmetros de uso e ocupação de solo estabelecidos para 
Zona Mista Quatro – ZM4, conforme definido no Anexo VI 
– Parâmetros de Uso e Ocupação, parte integrante desta 
Lei Complementar; II - as glebas a serem loteadas na 
Zona de Planejamento Específico Um - ZPE1, na ocasião 
da elaboração do Plano de Ocupação Específica, exigido 
no art. 122 desta Lei Complementar, atenderão aos 
seguintes itens: LC. 623/19 PA 67.115/19 41 a) deverão se 
constituir, preferencialmente, de zonas mistas, admitindo-
se outro zoneamento, dentre as classificações desta 
Lei Complementar, desde que tecnicamente justificado; 
b) para formação de novas centralidades deverão ser 
observados os objetivos e as diretrizes de ordenamento 
territorial estabelecidos na Lei Complementar n. 612, de 
2018, sendo necessária a análise específica dos órgãos 
municipais competentes de planejamento urbano e de 
mobilidade; c) não será admitido zoneamento destinado à 
verticalização em áreas contíguas às Zonas Residenciais 
- ZR. § 1º Excetuam-se das disposições do inciso I deste 
artigo as glebas com área igual ou inferior a 50.000m² 
(cinquenta mil metros quadrados) inseridas na Região 
Sul ,que respeitarão as frações mínimas e os demais 
parâmetros de uso e ocupação de solo estabelecidos para 
Zona Mista Dois - ZM2, conforme definido no Anexo VI - 
Parâmetros de Uso e Ocupação, parte integrante desta Lei 
Complementar. § 2º No caso das glebas com área igual ou 
inferior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), a 
serem desmembradas ou ocupadas, situarem-se ao longo 
de corredor de uso, deverão obedecer as características e 
exigências estabelecidas para o respectivo corredor.

Macrozona Urbana – 
Expansão
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
   

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
    

Zona de 
Planejamento 
Específico Dois

ZPE2 b) Zona de Planejamento Específico Dois - ZPE2: 
compreende as glebas vazias que necessitam de 
orientação para a ocupação urbana objetivando 
principalmente a formação de novas centralidades com 
boas condições de acessibilidade na região da Urbanova e 
no Perímetro Especial do Parque Tecnológico.
-

Macrozona Urbana – 
Expansão

Art. 124. A Zona de Planejamento Específico Dois - 
ZPE2 atenderá aos seguintes requisitos: I - as glebas 
com área igual ou inferior a 50.000m² (cinquenta mil 
metros quadrados) poderão ser desmembradas ou 
ocupadas, respeitando-se as frações mínimas e os 
demais parâmetros e exigências de uso e ocupação de 
solo estabelecidos para Zona Mista Três - ZM3, conforme 
definido no Anexo VI - Parâmetros de Uso e Ocupação, 
parte integrante desta Lei Complementar; II - as glebas a 
serem loteadas na Zona de Planejamento Específico Dois 
- ZPE2, na ocasião da elaboração do Plano de Ocupação 
Específica, exigido no art. 122 desta Lei Complementar, 
atenderão aos seguintes itens: 
a) na região do Urbanova deverá ser prevista formação 
de nova centralidade, conforme determina o parágrafo 
único do art. 39, da Lei Complementar n. 612, de 2018, 
a se configurar preferencialmente nas proximidades do 
Parque Paraíba do Sul, delimitado no Anexo XIII - Mapa 
Parques Urbanos, parte integrante da Lei Complementar 
n. 612, de 2018;
 b) para formação da centralidade, tratada na alínea 
“a” do inciso II deste artigo, deverá ser destinado, no 
mínimo, 15% (quinze por cento) da área de lotes, para o 
uso não residencial ou para o uso misto com o residencial 
multifamiliar atendendo, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) da área edificada do pavimento térreo com o uso 
não residencial ou, no mínimo, 15% (quinze por cento) da 
Área Construída Computável - ACC com um dos usos; LC. 
623/19 PA 67.115/19 42
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos

   Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
   

Zona de 
Planejamento 
Específico Dois

ZPE2 c) para formação de centralidade na área situada no 
Perímetro Especial do Parque Tecnológico, deverão ser 
observados os objetivos e as diretrizes de ordenamento 
territorial estabelecidos na Lei Complementar n. 612, de 
2018, sendo necessária a análise específica dos órgãos 
municipais competentes de planejamento urbano e de 
mobilidade; d) não será admitido zoneamento destinado à 
verticalização em áreas contíguas às Zonas Residenciais 
- ZR ou em áreas circundantes a comunidades 
predominantemente residenciais já existentes no local. 
Parágrafo único. No caso das glebas com área igual ou 
inferior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), a 
serem desmembradas ou ocupadas, situarem-se ao longo 
de corredor de uso, deverão obedecer às características e 
exigências estabelecidas para o respectivo corredor.

Macrozona Urbana – 
Expansão

d) não será admitido zoneamento destinado à 
verticalização em áreas contíguas às Zonas Residenciais 
- ZR ou em áreas circundantes a comunidades 
predominantemente residenciais já existentes no local. 
Parágrafo único. No caso das glebas com área igual ou 
inferior a 50.000m² (cinquenta mil metros quadrados), a 
serem desmembradas ou ocupadas, situarem-se ao longo 
de corredor de uso, deverão obedecer às características e 
exigências estabelecidas para o respectivo corredor.
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São José dos Campos (cont.)

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
José dos 
Campos
  

Lei 
Complementar 
nº 612, de 30 
de novembro 
de 2018 (Plano 
Diretor - MZ 
georreferenciado)

Zoneamento
   

Zona Residencial ZR I - Zona Residencial - ZR: constitui-se de áreas 
consolidadas ou glebas vazias destinadas ao uso 
residencial unifamiliar;
Art. 118. A Zona Residencial – ZR atenderá os seguintes 
requisitos:
I – por ocasião da aprovação de novos loteamentos, 
serão indicadas, se necessário, as vias que deverão ser 
classificadas como corredores de uso para implantação 
de atividades enquadradas nas categorias de uso 
comercial, de serviços e institucional com impacto 
urbanístico e ambiental LC. 623/19 PA 67.115/19 
39 irrelevante – CS e uso comercial, de serviços e 
institucional com impacto urbanístico e ambiental baixo – 
CS1, com a finalidade de apoio a essas zonas.
II – a Quadra 6 do Loteamento Jardim Apolo, integrante 
do perímetro Centralidade Municipal Vila Adyana, criado 
pela Lei Complementar n. 612, de 2018, fica classificada 
como Zona Residencial – ZR. (redação dada pela Lei 
Complementar n. 632, de 03 de abril de 2020).

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de Uso 
Diversificado

ZUD IX - Zona de Uso Diversificado - ZUD: constitui-se de 
áreas destinadas à localização de atividades comerciais, 
de serviços, institucionais e industriais, que visam 
garantir a proteção das áreas circunvizinhas, admitindo-
se os usos de comércio, de serviços e institucionais de 
baixo a alto nível de impacto urbanístico e ambiental, o 
uso industrial de baixo a médio potencial de incomodidade 
e as atividades geradoras de ruído noturno;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona de Uso 
Predominantemente 
Industrial Um

ZUPI1 X - Zona de Uso Predominantemente Industrial Um - 
ZUPI1: compreende plantas industriais existentes no 
Município, sendo destinada à manutenção da atividade 
industrial, admitidas as atividades comerciais e de 
serviços complementares ao processo industrial;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona de Uso 
Predominantemente 
Industrial Dois

ZUPI2 XI - Zona de Uso Predominantemente Industrial Dois - 
ZUPI2: constitui-se de áreas destinadas à localização 
de atividades comerciais, de serviços e institucionais de 
baixo a alto nível de impacto urbanístico e ambiental, 
o uso industrial de baixo a médio-alto potencial de 
incomodidade e as atividades geradoras de ruído noturno;

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São Luiz do 
Paraitinga

Lei 
Complementar 
nº. 1.347, de 
07 de janeiro 
de 2010 (Plano 
Diretor - MZ 
ainda não 
georreferenciado, 
não está 
disponível no site 
da Prefeitura)

Zoneamento Zona de 
Preservação 
Arquitetônica, 
Urbanística e 
Paisagística

ZPAUP Art. 60 - Tem como objetivo definir como função social da 
zona urbana a preservação dos edifícios de valor histórico 
e cultural, o conjunto urbanístico por eles formado e a 
paisagem natural e construída no entorno desse conjunto 
urbanístico.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de 
Consolidação 
Urbana Avançada

ZCU I Art. 61 - Corresponde aos espaços urbanos em processos 
avançado de ocupação, com poucos vazios urbanos, 
já dotados de infra-estrutura e com possibilidade de 
ampliação da densidade acima do coeficiente básico, 
estipulado neste Plano Diretor Participativo mediante 
contrapartidas sociais através dos instrumentos de gestão, 
previstos no Estatuto da Cidade. São áreas apontadas nas 
leituras comunitárias como necessitadas de equipamentos 
públicos como lazer, esporte, meio ambiente, cultura e 
outros.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de 
Consolidação 
Urbana Inicial

ZCUI II Art. 62 - Corresponde aos espaços vazios urbanos em 
processo inicial e ocupação com muitos vazios urbanos, 
falta de infra-estrutura e com possibilidade de ocupação 
do coeficiente básico estipulado neste Plano Diretor 
Participativo, mediante as contrapartidas sociais, através 
dos instrumentos de gestão previstos pelo Estatuto da 
Cidade. Há necessidade de áreas e equipamentos públicos 
adequados para esse crescimento.

Macrozona Urbana - 
Expansão

São Luiz do Paraitinga
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São Luiz do 
Paraitinga

Lei 
Complementar 
nº. 1.347, de 
07 de janeiro 
de 2010 (Plano 
Diretor - MZ 
ainda não 
georreferenciado, 
não está 
disponível no site 
da Prefeitura)

Zoneamento Zonas Especiais 
de Interesse 
Social

ZEIS Art. 63 - (...) zonas que possuem função social prioritária 
de controle, melhoria e construção social das moradas. 
Poderá superar o coeficiente de aproveitamento básico 
definido neste plano, mediante as contrapartidas sociais, 
ambientais e econômicas previstas no Estatuto da Cidade e 
a critério do Conselho Municipal de Planejamento ou Grupo 
Gestor do Plano Diretor Participativo.
§ 1º Zonas Especiais de Interesse Social I: Espaços físicos 
ocupados com risco ambiental com problemas sócio-
econômicos e fundiários
§ 2º Zonas Especiais de Interesse Social II: Espaços físicos 
urbanos, para a implantação prioritária de moradias 
populares e equipamentos sociais
§ 3º Zonas Especiais de Interesse Social III: Espaços físicos 
rurais que poderão ser transformados em áreas urbanas 
ou que necessitem de transferência de sua população para 
outras ZEIS

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona de Expansão 
Urbana

ZEX Art. 64 - (...) zonas de expansão levam em conta a 
necessidade de rígido estudo de impacto ambiental de 
cada projeto, de expansão, a possibilidade e capacidade 
de pagamento pelo empreendedor de todas as outras para 
corrigirem os impactos de vizinhança por elas gerados, a 
sua articulação e gestão com o incentivo para formação 
de ZIRPAS (...). Para consolidação das ZEX estão previstos 
projetos especiais de articulação entre elas e os Parques 
Integrados Urbanos buscando favorecer a formação dos 
corredores biológicos.

Macrozona Urbana - 
Expansão

Zona Industrial, 
de Serviços e 
Comércios

ZISC Art. 65 - Correspondem aos espaços físicos urbanos 
definidos para receberem, exclusivamente, atividades 
industriais não poluidoras, indústrias de serviços e 
comércio. Possuem caráter de aproveitar dentro da zona 
urbana, os potenciais estratégicos da Rodovia Oswaldo 
Cruz, pela facilidade de divulgação e distribuição de 
produtos, assim como para promover a valorização cultural 
e turística, local e regional.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

São Luiz do Paraitinga (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São Luiz do 
Paraitinga

Lei 
Complementar 
nº. 1.347, de 
07 de janeiro 
de 2010 (Plano 
Diretor - MZ 
ainda não 
georreferenciado, 
não está 
disponível no site 
da Prefeitura)

Zoneamento Zonas de Projetos 
Especiais

ZPE Art. 68 - As Zonas de Projetos Especiais correspondem 
aos espaços físicos definidos no Plano Diretor Participativo 
para a implantação de projetos urbanos especiais, voltados 
para lazer, esporte, turismo, cultura, exposições, eventos, 
meio ambiente, pontes, passarelas, marinas, projeto de 
urbanização de vias com caráter turístico e paisagístico, 
estacionamentos, infra estrutura, projetos urbanos de 
articulação das Zonas de Incentivo a Recuperação e 
Preservação Ambiental (Z.I.R.P.A’s) e outros.

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zonas de Incentivo 
à Recuperação 
e Preservação 
Ambiental

ZIRPA
     

ZIRPA I - Zona com presença de unidades de mata nativa 
com uso restrito

Macrozona de 
Proteção Ambiental

ZIRPA II - Zona com presença de unidades de recuperação 
ambiental com uso restrito
ZIRPA V - Zona com presença de unidades de recuperação 
ambiental e proteção do Rio Paraitinga     

ZIRPA
     

ZIRPA III - Zona com presença de unidades de mata com 
uso sustentável     

Macrozona de Uso 
Sustentável

ZIRPA IV - Zona com presença de unidades de recuperação 
ambiental com uso sustentável          

Área de Proteção 
Ambiental 
“Cinturão Verde”

APA - 
“Cinturão 
Verde”

Art. 70 -  Corresponde aos espaços físicos com mínimo 
de três quilômetros do entorno da área urbana, cuja 
função social prioritária é o uso sustentável através de 
atividades agroecológicas, permitindo uma transição 
entre a zona rural e urbana, bem como a possibilidade 
de recuperação e proteção de matas nativas capazes de 
criar um extenso corredor biológico que integre outras 
unidades de conservação da zona rural, com os Parques 
Urbanos Integrados. Nessa A.P.A. não será permitido o 
parcelamento do solo para fins urbanos, bem como os 
critérios de uso sustentável e de atividades agroecológicas 
deverão obedecer às diretrizes dos órgãos ambientais 
e de agricultura locais e do Conselho Municipal de 
Planejamento.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

São Luiz do Paraitinga (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
Sebastião

Lei 
Complementar nº 
263/2021 (Plano 
Diretor) E Lei 
nº 225/78 Com 
Alterações (Zee)

Macrozoneamento Macroárea 
de Proteção 
Ambiental 
Integral

- Art. 68 - A Macroárea de Proteção Ambiental Integral é a 
porção do território do Município subordinada à necessidade 
de preservar ou recuperar o ambiente natural, garantindo a 
sua qualidade ambiental, compatível territorialmente com 
a Zona 1 Terrestre de Áreas Especialmente Protegidas – 
Z1TAEP do ZEE/LN.
§ 1° - Na Macroárea de Proteção Ambiental Integral, a 
política municipal de desenvolvimento tem como objetivo 
a consolidação das Unidades de Conservação de Proteção 
Integral definidas legalmente, representada especialmente 
pelo Parque Estadual da Serra do Mar. Os usos e atividades 
permitidos são aqueles definidos na legislação que regula 
as Unidades de Proteção Integral federais, estaduais e 
municipais, e as terras indígenas que no diploma legal que 
as criou, bem como, nos respectivos Planos de Manejo, 
quando aplicáveis.
§ 2º - Os empreendimentos a serem implantados na 
Macroárea de Proteção Ambiental Integral deverão atender 
aos seguintes condicionamentos urbanísticos e ambientais: 
I. será permitido o uso e a ocupação do solo voltado 
apenas para o turismo ecológico e atividades compatíveis 
com os Planos de Manejo das Unidades de Conservação 
de Proteção Integral; II. é vedada a abertura de vias de 
acesso para circulação terrestre de veículos automotores 
e a impermeabilização do solo; III. não é permitida a 
implantação de novas habitações e nem a regularização 
daquelas já implantadas, exceto quando se tratar de 
populações tradicionais, devidamente reconhecidas na forma 
da lei.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

São Sebastião
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
Sebastião

Lei 
Complementar nº 
263/2021 (Plano 
Diretor) E Lei 
nº 225/78 Com 
Alterações (Zee)

Macrozoneamento Macroárea de 
Conservação 
Ambiental

- Art. 69 - A Macroárea de Conservação Ambiental faz parte 
da porção do território do Município onde a ordenação e o 
controle do uso do solo devem ser voltados para os conceitos 
de conservação e uso sustentável dos recursos naturais 
ou sua recuperação, e é compatível territorialmente com o 
definido no ZEE/LN para a Z1T, onde os Planos e Programas 
objetivarão a meta de conservação ou recuperação de 90% 
(noventa por cento) da cobertura vegetal nativa garantindo a 
diversidade biológica das espécies.
§ 1º - Na Macroárea de Conservação Ambiental a política 
municipal de desenvolvimento urbano tem como objetivo a 
conservação dos recursos naturais existentes, protegidos 
pela legislação ambiental e outras áreas de relevante 
interesse ambiental e paisagístico existentes no território 
municipal.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Macroárea de Uso 
Sustentável

- Art. 70 - A Macroárea de Uso Sustentável compõe a parte 
da porção do território do Município onde a ordenação e o 
controle do uso do solo devem ser voltados para os conceitos 
de conservação e uso sustentável dos recursos naturais 
ou sua recuperação, e é constituída pelas Z2T e Z3T, onde 
os Planos e Programas objetivarão a meta de conservação 
ou recuperação de, no mínimo: I – Na Z2T, 80% (oitenta por 
cento) da zona com cobertura vegetal nativa garantida a 
diversidade biológica das espécies; II - Na Zona Z3T, 50% 
(cinquenta por cento) da zona com cobertura vegetal nativa, 
exceto para as pequenas propriedades ou posses rurais 
familiares, que deverão atender a meta de conservação 
ou recuperação de, no mínimo, 30% (trinta por cento) da 
zona com cobertura vegetal nativa, através da formação de 
corredores entre remanescentes de vegetação.

Macrozona de Uso 
Sustentável

São Sebastião (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
Sebastião

Lei 
Complementar nº 
263/2021 (Plano 
Diretor) E Lei 
nº 225/78 Com 
Alterações (Zee)

Macrozoneamento Macroárea de 
Qualificação da 
Urbanização

- Art. 71 - § 1º - A Macroárea de Qualificação da Urbanização 
é compatível territorialmente com o definido pelo ZEE/
LN para a Z4T, onde os Planos e Programas objetivarão a 
meta de conservação ou recuperação de, no mínimo, 40% 
(quarenta por cento) da zona com áreas verdes.
§ 2º - Na Macroárea de Qualificação da Urbanização ficam 
estabelecidos os seguintes condicionantes e parâmetros 
urbanísticos básicos: I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) de 
até 60% (sessenta por cento); II - Taxa de Área Verde (TAV) 
de no mínimo 40% (quarenta por cento); III – Coeficiente 
de Aproveitamento Mínimo de 0,1; IV – Coeficiente 
de Aproveitamento Básico de 1,2; V - Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo de 1,8.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Macroárea da 
Urbanização 
Dirigida

- Art. 71 - § 3º - A Macroárea de Urbanização Dirigida é 
compatível territorialmente com o definido no ZEE/LN 
para a Z4TOD. O objetivo urbanístico desta macroárea é de 
orientar as novas urbanizações, com a finalidade de manter 
o padrão de urbanização atual e estimular pousadas e hotéis 
de turismo e o uso residencial, incluindo casas de veraneio, 
mantendo-se a característica ambientais destas regiões.
§ 4º - Na Macroárea de Urbanização Dirigida ficam 
estabelecidos os seguintes condicionantes e parâmetros 
urbanísticos básicos: I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) de 
até 40% (quarenta por cento); II - Taxa de Área Verde (TAV) 
de no mínimo 60% (sessenta por cento); III – Coeficiente 
de Aproveitamento Mínimo de 0,1; IV – Coeficiente 
de Aproveitamento Básico de 0,8; V - Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo de 1,2.

Macrozona Urbana - 
Adensamento

São Sebastião (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
Sebastião

Lei 
Complementar nº 
263/2021 (Plano 
Diretor) E Lei 
nº 225/78 Com 
Alterações (Zee)

Macrozoneamento Macroárea da 
Urbanização 
Consolidada

- § 5º - A Macroárea de Urbanização Consolidada é a porção 
do território que se encontra consolidada e estruturada, 
e é compatível com o definido no ZEE/LN para a Z5TOD, 
que inclui parte do Centro e da Costa Norte (Porto Grande, 
Pontal da Cruz e São Francisco). O objetivo urbanístico desta 
macroárea é estabelecer políticas urbanas para territórios 
consolidados, visando potencializar o aproveitamento da 
infraestrutura instalada.
§ 6º - Na Macroárea de Urbanização Consolidada ficam 
estabelecidos os seguintes condicionantes e parâmetros 
urbanísticos básicos: I - Taxa de Usos e Atividades (TUA) 
de até 80% (oitenta por cento); II - Taxa de Área Verde 
(TAV) de no mínimo 20% (vinte por cento); III – Coeficiente 
de Aproveitamento Mínimo de 0,1; IV – Coeficiente 
de Aproveitamento Básico de 1,6; V - Coeficiente de 
Aproveitamento Máximo de 2,4.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Macroárea da 
Estruturação, 
Uso Logístico e 
Industrial

- §7º A Macroárea de Estruturação e Uso Logístico é uma 
área estratégica para o município, destinada à ampliação 
da produção industrial e de suporte à atividade portuária. 
É compatível com o definido pelo Zoneamento Ecológico-
Econômico para a Z5T, que inclui o porto e áreas de apoio 
ao porto, as tancagens da Petrobrás e o bairro do Jaraguá, 
na costa norte, no trecho contíguo a Rodovia do Contorno 
– Trecho Sul, projetada para acesso ao Porto Comercial de 
São Sebastião. O objetivo urbanístico desta macroárea é de 
propiciar ao município a organização de áreas de suporte 
à produção industrial, serviços de logística e atividades 
portuárias. Seus usos serão os mesmos permitidos pelo 
ZEE/LN.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

São Sebastião (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São 
Sebastião

Lei 
Complementar nº 
263/2021 (Plano 
Diretor) E Lei 
nº 225/78 Com 
Alterações (Zee)

Macrozoneamento Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS Art. 54 As ZEIS definidas no MAPA 03 e definida nos 
termos do artigo 3º desta lei, são voltadas à recuperação 
e regularização de áreas ocupadas por população de 
baixa renda, abrangendo favelas, loteamentos precários 
e empreendimentos habitacionais de interesse social, em 
que haja interesse público em promover a recuperação 
urbanística, à regularização fundiária, a produção e 
manutenção de Habitações de Interesse Social – HIS, 
incluindo equipamentos sociais e culturais, espaços 
públicos, serviço e comércio de caráter local.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Núcleos Urbanos 
Informais

-            Lei Complementar 263/2021 - Artigo 53 – Os Núcleos 
Urbanos definidos nos termos do artigo 3º incisos XLVII, 
XLVIII e XVLIX desta lei estão relacionados como o previsto 
na Lei Federal nº 13.465/2017 define como prazo de 
consolidação para as áreas objeto de REURB, promovida 
mediante legitimação fundiária, determinando que a 
reurbanização somente poderá ser aplicada para os núcleos 
urbanos informais comprovadamente existentes, na forma 
da Lei, até 22 de dezembro de 2016 (art. 9, § 2º).

Macrozona Urbana - 
Requalificação

São Sebastião (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Taubaté Lei 

Complementar 
412 de 12 de 
julho de 2017 
com alterações 
via LC nº 259 de 
26 de setembro 
de 2011 e Lei 
5.541 de 17 de 
março de 2020 - 
sobre criação e 
delimitação de 
ZEIS

Macrozoneamento Macrozona Rural - Art. 138 - I - [...] situada fora do perímetro urbano e se 
caracteriza por baixas densidades demográficas e pela 
presença de atividades rurais onde predominam a pecuária 
leiteira e a cultura de eucalipto. [...] com eventual presença de 
atividade minerária;

Macrozona de 
Atividades Rurais

Zoneamento Zona de Proteção - Art. 160 - tem como objetivo resgatar o ecossistema 
formado pelo rio Paraíba do Sul, a vegetação remanescente 
preservada, especialmente as associadas aos meandros 
abandonados, ficando estabelecidas as seguintes medidas 
urbanísticas. [...] I. Incentivar e estimular a recuperação das 
áreas de APP e a recuperação do solo; II. Criar ambiente 
normativo e institucional para implementar gestão 
participativa junto à CETESB, especialmente quanto à 
fiscalização da área; e III. Adotar no município a Normativa 
SMA nº 28/1999 – Zoneamento Ambiental para Mineração de 
Areia no trecho do rio Paraíba do Sul, ou as normativas que a 
sucederem e o seu respectivo Mapa Minerário.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Zona de 
Mineração

- Art. 162 - se destina à indústria extrativista mineral, 
especialmente a areia, [...]. de acordo com os estudos 
técnicos realizados pela Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do 
Estado de São Paulo, ou por órgão que a substitua, [...], 
sempre observando os critérios impostos pela legislação 
estadual vigente, com o objetivo de: I. Preservar o meio 
ambiente na forma da lei;II. Promover o desenvolvimento 
socio-econômico associado à preservação ambiental. III. 
Garantir que aquele que explorar recursos minerais se 
obrigue a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com a solução técnica exigida pelo órgão licenciador final 
conforme a legislação estadual vigente.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Taubaté
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Taubaté Lei 

Complementar 
412 de 12 de 
julho de 2017 
com alterações 
via LC nº 259 de 
26 de setembro 
de 2011 e Lei 
5.541 de 17 de 
março de 2020 - 
sobre criação e 
delimitação de 
ZEIS

Zoneamento Zona de 
Recuperação

- Art. 165 - compreende áreas definidas como prioritárias à 
recuperação ambiental de empreendimentos minerários em 
processo avançado de esgotamento das reservas de areia e de 
empreendimentos desativados, lindeiros à Zona de Proteção e 
próximos a áreas urbanizadas e tem como objetivo promover, 
nas áreas degradadas, a sua recuperação socioambiental 
e incentivar os usos agrícolas e turísticos,[...] Art. 167 É 
proibida a criação e operação de novos empreendimentos 
de mineração nesta zona, mesmo que anteriormente 
aprovados, sendo permitida a operação e encerramentos dos 
já existentes.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Zona de 
Conservação de 
Várzea

- Art. 168 - tem como objetivo monitorar a conservação e 
a proteção da várzea, colaborando com a SMA, ficando 
estabelecidas as seguintes medidas urbanísticas: I. Declarar 
interesse local, sempre que pertinente, buscando apoio 
técnico de programas estaduais e federais, para conservação 
de áreas de várzea e serra; II - monitorar as atividades 
exercidas na região da várzea e no seu entorno. III. Fiscalizar, 
notificar e autuar ações irregulares nas áreas de várzea.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Zona de 
Conservação da 
Mantiqueira

- Art. 170 - tem como objetivo garantir a preservação do 
meio ambiente e de nascentes compatibilizando com o uso 
sustentável do solo, mantendo as características rurais, 
ficando estabelecidas as seguintes medidas urbanísticas:I. 
Intensificar os processos de fiscalização de parcelamento 
irregular do solo; II. Controlar o adensamento por módulo 
rural; III. Incentivar a implantação de Unidades de 
Conservação previstas pelo SNUC – Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação; IV. Elaborar Plano de Manejo, das 
unidades de conservação a serem constituídas, conforme 
previsto em lei; V. Incentivar a prática de turismo sustentável, 
promovendo a atividade como veículo de sensibilização, 
educação e interpretação ambiental; VI. Incentivar atividades 
de educação ambiental com a adoção de condutas e práticas 
de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio 
ambiente natural; e VII. Observar os termos da legislação 
federal pertinente quanto ao uso de solo.

Macrozona de Uso 
Sustentável     

Taubaté (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Taubaté Lei 

Complementar 
412 de 12 de 
julho de 2017 
com alterações 
via LC nº 259 de 
26 de setembro 
de 2011 e Lei 
5.541 de 17 de 
março de 2020 - 
sobre criação e 
delimitação de 
ZEIS

Zoneamento Zona de 
Consolidação

Z1 Art. 178 - A Zona de Consolidação Urbana está localizada ao 
sul da rodovia Presidente Dutra, possui ocupações urbanas 
densas ao longo da rodovia e mais espaçadas em direção ao 
sul, dentro do perímetro urbano, estabelecido por lei vigente e 
tem os seguintes objetivos:
I. Adequar às estruturas viárias à necessidade de expansão 
territorial;
II. Coordenar as futuras ocupações do território; e
III. Melhorar utilização da malha urbana e a infraestrutura 
instalada como forma de evitar a rarefação do processo de 
urbanização.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona de 
Adensamento 
Preferencial

Z3 Art. 191 - A Zona de Adensamento Preferencial está 
localizada entre a ferrovia e a rodovia Presidente Dutra desde 
o distrito industrial de Piracangaguá, até o Distrito Industrial 
do Una e tem os seguintes objetivos:
I. Diversificar as atividades e gerar novos empregos;
II. Promover o adensamento; e
III. Estimular a manutenção da estrutura urbana compacta e o 
aproveitamento de investimentos realizados na região, como 
nas pistas locais e marginais da rodovia Presidente Dutra em 
consonância com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Macrozona Urbana 
Adensamento

Zona Especial de 
Planejamento

Z2 Art. 185 - A Zona Especial de Planejamento está localizada ao 
longo da ferrovia, que cruza o território. Esta zona acompanha 
o seu entorno com início na área do distrito industrial do 
Piracangaguá e finaliza no limite da cidade confrontando 
com município de Tremembé e incorpora áreas ocupadas e 
adensadas e áreas degradadas no entorno da linha férrea e 
tem os seguintes objetivos:
I. Promover a recuperação da paisagem urbana;
II. Estimular a ocupação, incluindo usos mistos; e
III. Promover a ocupação de áreas subutilizadas e não 
ocupadas.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Taubaté (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Taubaté Lei 

Complementar 
412 de 12 de 
julho de 2017 
com alterações 
via LC nº 259 de 
26 de setembro 
de 2011 e Lei 
5.541 de 17 de 
março de 2020 - 
sobre criação e 
delimitação de 
ZEIS

Zoneamento Zona de 
Desenvolvimento 
Econômico

Z6 Art. 220 - A Zona de Desenvolvimento Econômico engloba 
regiões distribuídas dentro do território, principalmente 
localizadas nas porções leste e oeste do município. Esta zona 
abriga os distritos industriais existentes, e será destinada 
a implantação de novas áreas industriais, com permissão 
para presença de comércios e serviços fortemente geradores 
de incômodo ou de grande porte, além de equipamentos 
institucionais e educacionais compatíveis com as atividades 
desta zona.

Macrozona Urbana 
Desenvolvimento

Zona de 
Qualificação 
Urbana

Z4 Art. 197 - A zona de qualificação urbana está localizada ao 
norte da ferrovia
compreendida entre a divisa Distrito Industrial do 
Piracangaguá com o município de
Tremembé ficando estabelecidos os seguintes objetivos:
I. Melhorar a utilização da malha urbana e da infraestrutura 
instalada como forma de
evitar a rarefação do processo de urbanização; e
II. Diversificar as atividades.

Macrozona Urbana 
Requalificação

Zona Especial 
Urbana

Z5 Art. 202 - A Zona Especial Urbana está localizada em torno 
dos rios Itaim e Una, com ocupações urbanas espaçadas, 
mescladas com atividades rurais, na porção urbana do 
município, em porção do território especialmente afetada 
por processos de assoreamento e onde o crescimento da 
urbanização merece cuidados adicionais.

Macrozona Urbana - 
Expansão     

Taubaté (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Taubaté Lei 

Complementar 
412 de 12 de 
julho de 2017 
com alterações 
via LC nº 259 de 
26 de setembro 
de 2011 e Lei 
5.541 de 17 de 
março de 2020 - 
sobre criação e 
delimitação de 
ZEIS

Zoneamento Zona de Expansão 
Urbana

ZEU 1 Art. 232 - A Zona de Expansão Urbana está localizada ao 
sul da Macrozona Urbana, entre o limite do município de 
Caçapava e o limite do município de Pindamonhangaba, 
passando pelo trecho da Rodovia Oswaldo Cruz ao sul do 
bairro Marlene Miranda. Apresenta predomínio do uso rural 
na atualidade, com eventual ocorrência de parcelamentos 
de solo irregulares. Caracteriza-se pela ausência de 
infraestrutura urbana.
Art. 233 - Para a Zona de Expansão Urbana, ficam 
estabelecidos os seguintes objetivos:
I. Transformar em área urbanizada, como processo 
sequencial à consolidação da Macrozona Urbana, o que 
implica em desestímulo à sua ocupação imediata;
II. Condicionar a urbanização à presença de infraestrutura 
urbana;
III. Desestimular a ocupação tendo em vista a manutenção 
do patrimônio ambiental da região e a consolidação prévia da 
Macrozona Urbana; e
IV. Impor elementos urbanos e usos econômicos (priorizando 
comércio e serviços) nos projetos de ocupação.

Macrozona de 
Expansão Urbana

Zona Especial de 
Expansão Urbana

ZEU 2 Art. 241 - A Zona Especial de Expansão Urbana está 
localizada ao sudeste da Macrozona Urbana, limitada pelos 
rios Una, Itaim e limite municipal com Pindamonhangaba.
§ 1o - Caracteriza-se pelo uso predominantemente rural e 
ocupação rarefeita, pela ausência de infraestrutura urbana, 
na forma de sistema de distribuição de água, sistemas 
de coleta e tratamento de esgotamento sanitário e com 
dependência de estradas originalmente rurais.
§ 2o - Esta zona possui limitada capacidade de suporte 
ao aumento de tráfego e a presença do rio Una é fator de 
destaque nesta porção de Taubaté, em função do seu caráter 
de manancial e necessidade de proteção, em função do 
intenso processo de assoreamento.

Macrozona de 
Expansão Urbana

Taubaté (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Taubaté Lei 

Complementar 
412 de 12 de 
julho de 2017 
com alterações 
via LC nº 259 de 
26 de setembro 
de 2011 e Lei 
5.541 de 17 de 
março de 2020 - 
sobre criação e 
delimitação de 
ZEIS

Zoneamento Território 
de Cultura e 
Memória

- Art. 210 - A Área 1 tem como objetivo a revitalização de 
imóveis com importância histórica, dinamizar as atividades 
comerciais e de serviços e os edifícios de uso público, 
melhorar a paisagem urbana e promover a ocupação da 
região em todos os horários, além de favorecer o trânsito 
de pedestres, em conformidade com o Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana (...)
Art. 212 - A Área 2 tem como objetivo o favorecimento 
do turismo gastronômico e histórico e a preservação da 
memória, por meio da manutenção das características locais

Macrozona Urbana 
-  Consolidação

Taubaté (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Tremembé Lei 

Complementar 
nº 283, de 05 de 
dezembro de 
2014 e Lei de 
nº 292 de 10 de 
agosto de 2015

Zoneamento Zona Mista de 
Adensamento 
Prioritário

ZMAP Art. 53  - Compõem [...] as porções do território do Município 
que predominantemente possuem ocupação consolidada, não 
apresentam fragilidade ambiental e possuem boas condições 
de infraestrutura (água e esgoto), acesso a transporte, 
educação, saúde e lazer.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Mista de 
Adensamento 
Secundário

ZMAS Art. 58 - Compõem [...] as porções do território do 
Município que possuem infraestrutura ou infraestrutura 
nas redondezas, não apresentam fragilidade ambiental e 
concentram um grande número de vazios urbanos.

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Zona Mista de 
Adensamento 
Controlado

ZMAC Art. 63 - Compõem [...] as porções do território do Município 
com condições insuficientes de infraestrutura e que podem 
apresentar algum tipo de fragilidade ambiental (como alta 
declividade, altos índices de erosão do solo, forte presença 
de recursos hídricos e áreas suscetíveis a processos de 
inundação e assoreamento).

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona Mista de 
Adensamento 
Restrito

ZMAR Art. 68 - Compõem [...] as porções do território do Município 
sem infraestrutura e que freqüentemente apresentam 
fragilidade ambiental (como alta declividade, altos índices de 
erosão do solo, fortepresença de recursos hídricos e áreas 
suscetíveis a processos de inundação e assoreamento)

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona Industrial ZI Art. 75 - Compõem [...] as porções do território do Município 
já ocupadas por plantas industriais. O uso permitido para 
esta zona é exclusivamente oindustrial e compatível com 
as atividades industriais já instaladas e em funcionamento. 
Parágrafo Único. Não será admitido na Zona Industrial (ZI) o 
uso residencial, exceto para moradia de caseiros da própria 
indústria.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Zona Empresarial 
e Industrial

ZEI Art. 79 - Compõem [...] as porções do território do Município 
destinadas à instalação de comércio, serviços e indústrias 
virtualmente sem risco ambiental, de risco ambiental leve e 
com risco ambiental moderado.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento

Tremembé



140

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Tremembé Lei 

Complementar 
nº 283, de 05 de 
dezembro de 
2014 e Lei de 
nº 292 de 10 de 
agosto de 2015

Zoneamento Zona Especial 
de Interesse 
Ambiental

ZEIA Art. 109 - Compõem [...] as porções do território do Município 
formadas pela Área de Preservação Permanente (APP) do 
Córrego do Convento Velho e por fragmentos e resquícios 
florestais em estágio médio e avançado de regeneração, 
todas localizadas dentro da Macrozona urbana edestinadas 
à concentração de atividades de recreação, esporte, lazer 
e turismo que conciliem a proteção ambiental e o uso 
sustentável.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS Art. 123 - é constituída por porções do território do Município 
destinadas prioritariamente à regularização fundiária, 
urbanização e à produção e manutenção de habitação de 
interesse social (HIS), bem como à produção de loteamentos 
de interesse social, sempre de modo compatível com o meio 
ambiente.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Zona 
Agropecuária

ZA Art. 83 - Corresponde às regiões do território com elevado 
potencial agropecuário, na qual o zoneamento prevê os usos 
compatíveis com essa finalidade, bem como suas atividades 
correlatas e aquelas voltadas ao agronegócio e ao turismo.

Macrozona de 
Atividades Rurais

Zona de 
Conservação de 
Várzea

ZCV Art. 86 - prevê o uso sustentável agropecuário e turístico com 
o objetivo de proteger e recuperar as várzeas dos citados 
mananciais. Art 87 - São objetivos da Zona de Conservação 
de Várzea (ZCV): I. proteger e conservar a planície aluvionar, 
garantindo a permeabilidade dos solos e a não contaminação 
das águas, através de usos compatíveis com sua função 
ecológica; II. não permitir a urbanização de áreas situadas 
dentro dos seus perímetros; III. promover o desenvolvimento 
sustentável do seu potencial agropecuário; IV. incentivar 
o desenvolvimento sustentável do turismo rural e do 
ecoturismo

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Zona de Interesse 
Ambiental

ZIA Art. 89 - Compõem [...] as porções do território do Município 
destinadas à concentração de atividades de proteção 
ambiental não vinculadas a área de preservação permanente 
(APP), de recreação, de lazer, turística e de extração vegetal, 
que conciliem a proteção dos bens naturais e culturais

Macrozona de Uso 
Sustentável

Tremembé (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Tremembé Lei 

Complementar 
nº 283, de 05 de 
dezembro de 
2014 e Lei de 
nº 292 de 10 de 
agosto de 2015

Zoneamento Zona de 
Mineração e 
Recuperação 
Ambiental

ZMRA Art. 91 - destina-se ao exercício das atividades de extração 
mineral, especialmente areia, obedecidos os seguintes 
princípios: I. conservar o ambiente das várzeas e das áreas 
com potencial de uso turístico;II. manter a disponibilidade 
e a qualidade da água do Rio Paraíba do Sul; III. preservar a 
flora e fauna; IV. promover o desenvolvimento socioeconômico 
associado à preservação ambiental.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Zona Especial de 
Aterros Sanitários

ZEAS Art. 105 - Os aterros sanitários já existentes e aqueles a se 
instalar [...] deverão operar de modo a fornecer proteção 
ao meio ambiente, evitando a contaminação das águas 
subterrâneas pelo chorume e evitando o acúmulo do biogás 
resultante da decomposição anaeróbica do lixo no interior do 
aterro.

Macrozona de 
Recuperação 
Ambiental

Zona Especial 
de Interesse 
Arqueologico

ZEIarq Art. 111 - Compõe a Zona Especial de Interesse Arqueológico 
a porção do território do Município destinada à concentração 
de atividades de preservação, pesquisa científica e turística 
que conciliem a proteção do jazigo fossilífero, de forma 
a: I. combinar o desenvolvimento socioeconômico com a 
investigação e preservação do patrimônio arqueológico 
do Município para a presente e as futuras gerações; II. 
preservar trechos do território como testemunho desse jazigo 
fossilífero, cuja localização e dimensão serão definidas a 
partir da orientação científica das Universidades depositárias 
de coleções extraídas neste sítio e da Sociedade Brasileira de 
Paleontologia (SBP) ou entidade equivalente.

Macrozona de 
Proteção Ambiental     

Tremembé (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Tremembé Lei 

Complementar 
nº 283, de 05 de 
dezembro de 
2014 e Lei de 
nº 292 de 10 de 
agosto de 2015

Zoneamento Zona Especial 
de Interesse 
Histórico

ZEIH Art. 113 - A Zona Especial de Interesse Histórico (ZEIH) 
é constituída por uma porção do território municipal que 
possui ocupação consolidada, não apresenta fragilidade 
ambiental e possui boas condições de infraestrutura (água 
e esgoto), acesso a transporte, educação, saúde e lazer. 
Ocupada predominantemente por uso residencial, de serviços 
e comércio de apoio à moradia, não permite o uso industrial. 
Abrange o núcleo embrionário estruturador da malha 
urbana do Município, conservando praticamente o mesmo 
traçado de suas vias de circulação desde o início do séc. XX. 
Concentra imóveis de potencial interesse histórico, cultural 
e arquitetônico e alguns dos principais pontos turísticos do 
Município.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Especial 
de Interesse 
Institucional

ZEII Art. 118 - A Zona Especial de Interesse Institucional (ZEII) é 
constituída pela porção do território municipal ocupada pela 
Penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, sob 
administração do Governo do estado de São Paulo, devendo, 
em virtude de sua privilegiada localização dentro da malha 
urbana do Município, ficar exclusivamente reservada para 
futuro uso institucional de interesse do Município.

Macrozona Urbana - 
Consolidação     

Zona Especial 
de Unidades 
Prisionais

ZEUP Art. 132 - Compõe a Zona Especial de Unidades Prisionais a 
porção do território do Município destinada exclusivamente 
à concentração de atividades institucionais relacionadas às 
Unidades Prisionais do Governo do Estado de São Paulo.

Macrozona Urbana - 
Desenvolvimento     

Tremembé (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ubatuba Lei nº 2892, de 

15 de dezembro 
de 2006 que 
institui o 
Plano Diretor 
Participativo e 
o processo de 
planejamento 
e gestão do 
desenvolvimento 
urbano de 
Ubatuba. 
Também com 
atualizações de 
Leis conforme 
o Plano 
Diretor para a 
implementação 
de ZEIS no 
município.

Macrozoneamento Macrozonas 
de Gestão 
Compartilhada

- Art. 157 - Fica o Município de Ubatuba dividido nas seguintes 
Macrozonas caracterizadas pela peculiar situação topográfica 
e de ocupação humana existente, bem como pelos princípios 
de preservação, de paisagem e de apropriação adotados para 
a prática de usos e atividades compatíveis a ser incorporados 
pela legislação de Uso e Ocupação do Solo: I. Unidades de 
Conservação (UCs) de proteção ambiental: Parque Estadual; 
da Serra do Mar, Parque Estadual da Ilha Anchieta e Parque 
Nacional da Serra da Bocaina; II. de Gestão Compartilhada 
das Populações Tradicionais; III. de Gestão Compartilhada dos 
Terrenos da União; IV. Da Sede Municipal; V. de Penínsulas, 
Ilhas e Meio-Encostas; VI. Da Orla Marítima; VII. Dos Sertões.

-

Art. 159 - As premissas básicas ... para cada Macrozona 
são: I. Nas Macrozonas de Gestão Compartilhada (Unidades 
de Conservação (UCs) de proteção ambiental: Parque 
Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual da Ilha Anchieta 
e Parque Nacional da Serra da Bocaina): a) Prioridade para 
os usos e ocupações de usufruto coletivo; b) Paisagem como 
bem coletivo e característico do Município; c) Preservação 
ambiental e desenvolvimento turístico; d) Respeito e 
acatamento das atividades características do modo de vida e 
cultura das populações tradicionais do Município.

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Macrozona de 
Penínsulas, Ilhas 
e Meio-Encostas

- Art. 159.II - As premissas básicas para Macrozona de 
Penínsulas, Ilhas e Meio-Encostas, são: a) Paisagem como 
bem coletivo e característico do Município; b) Paisagem como 
expressão da biodiversidade; c) Paisagem como atrativo 
turístico; d) Prioridade de uso e ocupação de baixo impacto 
ambiental.

Macrozona de Uso 
Sustentável

Macrozona da 
Orla Marítima

- Art. 159.III - As premissas básicas para a Macrozona da 
Orla Marítima, são: a) Volumetria, ventilação, insolação 
e transparência como bens coletivos e característicos 
do Município; b) Prioritária para atividades ligadas ao 
atendimento turístico, tratamento paisagístico especial, lazer 
público e habitação da população local e flutuante.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Ubatuba



144

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ubatuba Lei nº 2892, de 

15 de dezembro 
de 2006 que 
institui o 
Plano Diretor 
Participativo e 
o processo de 
planejamento 
e gestão do 
desenvolvimento 
urbano de 
Ubatuba. 
Também com 
atualizações de 
Leis conforme 
o Plano 
Diretor para a 
implementação 
de ZEIS no 
município.

Macrozoneamento Macrozona de 
Sertões

- Art. 159.IV - As premissas básicas para a Macrozona 
de Sertões, são: a. Áreas de produção agrícola, lazer 
rural e ecológico; b. Áreas de fruição paisagística e vida 
silvestre; c. Paisagem como bem coletivo característico do 
Município, expressão da biodiversidade e atrativo turístico; 
d. Áreas prioritárias para a implantação de instalações e 
equipamentos públicos e comunitários, comércio e prestação 
de serviços ao longo das vias conectoras e de habitação da 
população local ao longo das vias locais.

Macrozona de Uso 
Sustentável 

Macrozona da 
Sede Municipal

- Art. 159.V - As premissas básicas para Macrozona da Sede 
Municipal, são: a) Área tradicional de centralidade urbana e 
oferta de serviços públicos de
âmbito municipal; b) Área com maior potencial para aplicação 
dos instrumentos do Estatuto da Cidade, em virtude de maior 
incidência de infraestrutura urbana;
c) Multiplicidade de usos compatíveis com o desenvolvimento 
turístico, econômico e social do Município; d) Área 
prioritária para a implantação de projetos de reurbanização 
e recuperação de áreas degradadas e implantação de 
habitações destinadas à população local.

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Zona Especial de 
Interesse Social 

ZEIS 1 Art. 160 - Conceituam-se como ZEIS1 (Zona Especial de 
Interesse Social 1) as áreas ocupadas por assentamentos 
urbanos ou rurais consolidados e irregulares de baixa renda, 
assim definidas por decreto do Poder Executivo municipal.
Art. 162 - Fica o Poder Executivo municipal autorizado 
a delimitar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS 
1), em áreas urbanas e rurais, mediante decreto, a 
regularizar os assentamentos em ZEIS, bem como os 
parcelamentos irregulares, ou parte deles, cujas ocupações 
sejam tecnicamente consideradas como consolidadas e 
irreversíveis, e tenham ocorrido até a data da publicação 
desta Lei Complementar.
Com atualização pela Lei nº 2977 de setembro de 2007. Art. 
1º - Fica delimitada como Zona Especial de Interesse Social 
I, para fins de regularização urbanística e fundiária, a área 
conhecida como Parque Guarani e descrita no parágrafo único 
deste artigo, de acordo com o Plano Diretor do Município de 
Ubatuba.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

Ubatuba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Ubatuba Lei nº 2892, de 

15 de dezembro 
de 2006 que 
institui o 
Plano Diretor 
Participativo e 
o processo de 
planejamento 
e gestão do 
desenvolvimento 
urbano de 
Ubatuba. 
Também com 
atualizações de 
Leis conforme 
o Plano 
Diretor para a 
implementação 
de ZEIS no 
município.

Macrozoneamento Zona Especial de 
Interesse Social

ZEIS 2 Art. 161 - Considera-se como ZEIS2 (Zona Especial de 
Interesse Social 2), as áreas desocupadas que possam 
receber empreendimentos imobiliários de interesse social, 
de caráter público ou privado, assim definidas por decreto do 
Poder Executivo municipal.

Macrozona Urbana - 
Requalificação

ZEIS ZEIS Vila Angelim, para fins de regularização urbanística e 
fundiária (Decreto nº 5822 de 25 de novembro de 2013)
ZEIS I Parque Guarani, para fins de regularização urbanística 
e fundiária (Lei nº 2977 de 13 de setembro de 2007)
ZEIS Vale do Sol, para fins de regularização urbanística e 
fundiária (Lei nº 3210 de 14 de agosto de 2009)
ZEIS Bairro da Pedreira, para fins de regularização 
urbanística e fundiária (Lei nº 3385 de 28 de junho de 2011)
ZEIS Ilha dos Pescadores, para fins de regularização 
urbanística e fundiária (Lei nº 3506 de 20 de março de 2012)
ZEIS Parque das Rosas no bairro do Ipiranguinha, para fins 
de regularização urbanística e fundiária (Lei nº 3566 de 11 de 
julho de 2012)
ZEIS Mato Dentro, para fins de regularização urbanística e 
fundiária (Lei nº 3660 de 21 de agosto de 2013)
ZEIS Maranduba, para fins de implantação de Habitação de 
Interesse Social (Decreto nº 5989 de 20 de agosto de 2014)
ZEIS Sesmaria, implantação de novos empreendimentos 
Habitacionais de Interesse Social (Decreto nº 5841 de 11 de 
dezembro de 2013)

Ubatuba (cont.)
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Cachoeira 
Paulista

Setor Censitário 
- IBGE

- Povoado - - Macrozona de 
Atividades Rurais

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Lugarejo Macrozona de 
Atividades Rurais

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - 
Expansão

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Canas Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Cachoeira Paulista

Canas
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Cunha Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Povoado Macrozona de 
Atividades Rurais

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - 
Expansão

Unidade de 
Conservação 
Estadual (Parque 
Estadual Serra do 
Mar) - Proteção 
Integral

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Cunha
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Igaratá Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Baixa Densidade 
de Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - 
Expansão

Lagoinha
Município Instrumento 

legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Lagoinha Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Igaratá
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Paraibuna Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Povoado Macrozona de 
Atividades Rurais

Lugarejo Macrozona de 
Atividades Rurais

Unidade de 
Conservação 
Federal (Parque 
Estadual Serra do 
Mar) - Proteção 
Integral

Macrozona de 
Proteção Ambiental

Paraibuna
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Lavrinhas Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Baixa Densidade 
de Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - 
Expansão

Unidade de 
Conservação 
Federal (APA 
Serra da 
Mantiqueira) - 
Uso Sustentável

Macrozona de Uso 
Sustentável

Lavrinhas
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Piquete Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Unidade de 
Conservação 
Federal (APA) - 
Uso Sustentável

Macrozona de Uso 
Sustentável

Redenção da Serra
Município Instrumento 

legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Redenção 
da Serra

Setor Censitário 
- IBGE

- Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Piquete
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Roseira Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Baixa Densidade 
de Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Santa Branca
Município Instrumento 

legal Categoria Classificação 
municipal

Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Santa 
Branca

Setor Censitário 
- IBGE

- Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Lugarejo Macrozona de 
Atividades Rurais

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - 
Expansão

Povoado Macrozona de 
Atividades Rurais

Roseira
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Santo 
Antônio do 
Pinhal

Setor Censitário 
- IBGE

- Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - 
Expansão

Povoado Macrozona de 
Atividades Rurais

Unidade de 
Conservação 
Estadual (APA 
Sapucaí Mirim) - 
Uso Sustentável

Macrozona de Uso 
Sustentável

Unidade de 
Conservação 
Federal (APA 
Serra da 
Mantiqueira) - 
Uso Sustentável

Macrozona de Uso 
Sustentável

Santo Antônio do Pinhal
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
São José do 
Barreiro

Setor Censitário 
- IBGE

- Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Urbana de 
Alta Densidade de 
Edificações

Macrozona Urbana - 
Consolidação

Núcleo Urbano Macrozona Urbana - 
Expansão

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Lugarejo Macrozona de 
Atividades Rurais

São José do Barreiro
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal
Sigla 
mun. Descrição Leitura unificada

MZ Municipal
Silveiras Setor Censitário 

- IBGE
- Área Urbana de 

Alta Densidade de 
Edificações

- - Macrozona Urbana - 
Consolidação

Área Urbana de 
Baixa Densidade 
de Edificações

Macrozona Urbana - 
Adensamento

Área Rural 
(exclusive 
aglomerados)

Macrozona de 
Atividades Rurais

Povoado Macrozona de 
Atividades Rurais

Unidade de 
Conservação 
Estadual (APA) - 
Uso Sustentável

Macrozona de Uso 
Sustentável

Silveiras
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Introdução

A partir da leitura da legislação vigente e de elementos presentes 
no território da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte (RMVPLN), foi possível esboçar uma primeira proposta de 
Macrozoneamento Regional, apresentada na sequência.

Dadas as especificidades da região, optou-se, num primeiro mo-
mento, por propor três macrozonas: Macrozona de Preservação 
Ambiental, Macrozona de Uso Sustentável e Macrozona de Conso-
lidação da Urbanização.

Neste Produto 4, apresenta-se uma proposta de Macrozoneamento 
Regional para subsidiar as discussões sobre a construção do PDUI.

A seguir apresenta-se o mapa resultado desse ensaio.
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IV.1. Macrozoneamento Preliminar

IV.1.1. Mapa preliminar do Macrozoneamento Regional
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IV.1.2. Definições, objetivos e diretrizes das macrozonas 
propostas
Considerando as informações e indicadores apresentados no Pa-
norama Regional (Produto 5) da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, − principalmente aqueles que têm influên-
cia direta no seu território −, nesta etapa de elaboração do macro-
zoneamento regional são sugeridas três grandes macrozonas que 
carregam funções básicas de ocupação: proteção ambiental e de-
senvolvimento urbano e sustentável.

A partir delas, iniciou-se uma série de discussões e análises com 
a participação dos municípios, órgãos setoriais do Estado e repre-
sentantes da sociedade civil, que vão aprofundar e embasar as 
questões e demandas relativas ao território da RMVPLN, e assim 
subsidiar a construção final do seu macrozoneamento regional.

Dessa forma, a proposta de macrozonas aqui sugerida representa 
um ponto de partida para as análises do ordenamento territorial 
da região metropolitana, durante o processo de elaboração do 
Macrozoneamento do PDUI da RMVPLN, incorporando os aponta-
mentos e informações dos demais produtos − diagnóstico, audiên-
cias públicas etc.

A seguir, são descritas a caracterização, conceito, objetivo e dire-
trizes para as três Macrozonas da proposta de Macrozoneamento 
Regional da MVPLN

Vale registrar que esta proposta deve servir como referência para se 
definirem funções presentes nas dinâmicas territoriais da região - de 
preservação ambiental, uso sustentável e consolidação da urbaniza-

ção, como por exemplo, áreas propícias para preservação, adensa-
mento urbano, áreas onde se pode estimular o desenvolvimento eco-
nômico, onde a expansão e o adensamento urbano devem ser mais 
restritos. Por tratar de assuntos que envolvem fortemente a dinâmica 
urbana e política de cada município, as Macrozonas têm uma aborda-
gem ampla, dando espaço para detalhamentos que forem possíveis 
nas diferentes fases do debate público de elaboração do PDUI.

A seguir, são descritas a caracterização, conceito, objetivo e dire-
trizes para as três Macrozonas da proposta de Macrozoneamento 
Regional da RMVPLN.

1. Macrozona de Preservação Ambiental – MZR-PA

Caracterização:
A Macrozona de Preservação Ambiental é um território ambiental-
mente frágil devido à sua significativa biodiversidade, demandando 
cuidados especiais para sua conservação. 

Conceito: 
Área de significativa importância ambiental com atributos especiais 
que demandam conservação e proteção, seja pela biodiversidade 
presente ou pelo papel relevante na manutenção dos serviços ecos-
sistêmicos essenciais à qualidade de vida e à qualidade ambiental 
da região. 

Objetivo: 
Contribuir para a proteção da biodiversidade, o equilíbrio dos ecos-
sistemas e a manutenção dos serviços ecossistêmicos necessários 
à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável.
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Diretrizes:
I. manter a integridade das áreas de preservação permanente, 

conforme disposto na Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal)
II. promover a articulação entre municípios vizinhos e entidades 

estaduais e federais para a construção de estratégias integra-
das de conservação ambiental;

III. reforçar a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural;

IV. respeitar as condições de manejo e conservação das florestas 
e áreas com vegetação nativa, conforme estabelecido pela le-
gislação das Unidades de Conservação;

V. promover atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à 
educação ambiental.

VI. garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme previs-
to na Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.429/2006); 

VII. proteger espécies vegetais nativas e animais silvestres, espe-
cialmente as ameaçadas de extinção;

VIII. 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 mu-
nicipal pertinentes.

Composição gráfica:

• Unidades de Conservação de Proteção Integral.
• Terras Indígenas (TI) da Etnia Guarani, presentes no Litoral 

Norte, nos municípios de Ubatuba e São Sebastião: TI Boa 
Vista Sertão do Promirim em Ubatuba, TI Ribeirão Silveira 
em São Sebastião. 

• Territórios de Comunidades Quilombolas, em Ubatuba, Lito-
ral Norte: Caçandoca, Itamambuca e Cambury.

2. Macrozona de Uso Sustentável -MZR-US

Caracterização: 
A Macrozona de Uso Sustentável corresponde às áreas com carac-
terísticas ambientais relevantes, sejam elas urbanas ou rurais.  

Conceito: 
Áreas com atributos naturais em diferentes graus de comprometi-
mento com distintos padrões de ocupação e de atividades urbanas 
e rurais e econômicas, sendo simultaneamente produtora de ser-
viços ecossistêmicos devendo, portanto, conciliar a conservação do 
patrimônio socioambiental com o desenvolvimento das atividades.

Objetivo: 
Conciliar a conservação do patrimônio socioambiental e seus servi-
ços ecossistêmicos com o desenvolvimento de atividades urbanas, 
rurais e econômicas diversificadas. 

Diretrizes:
I. promover a manutenção e recuperação dos serviços ecossis-

têmicos prestados pelos sistemas ambientais existentes, em 
especial aqueles relacionados com a produção da água, biodi-
versidade e regulação climática.

II. II. controlar e monitorar o uso do solo nas Áreas Prioritárias 
para Conservação da Biodiversidade Brasileira  consideradas 
de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância (Decreto 
Federal nº 5092 de 21/05/2004);

III. respeitar as condições de manejo e conservação das florestas 
e áreas com vegetação nativa, conforme estabelecido pelos 
Planos de Manejo das Unidades de Conservação;
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IV. garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme previs-
to na Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006); 

V. garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural;

VI. incentivar a manutenção da dinâmica dos espaços rurais 
para auxílio na proteção ambiental dos mananciais e áreas 
de nascentes;

VII. estimular a agroecologia, agricultura familiar, agricultura or-
gânica e agroflorestas;

VIII. compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geo-
técnicas e de relevo dos terrenos;

IX. conter a expansão urbana sobre áreas de proteção dos ma-
nanciais hídricos e áreas de produção agrícola sustentável e 
condicionar eventuais demandas por transformações de perí-
metros urbanos ao atendimento das exigências estabelecidas 
no Artigo 42-B do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001);

X. proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos e in-
fraestruturas nas áreas urbanas existentes;

XI. contribuir para a manutenção de áreas livres de ocupação urbana;
XII. manter as áreas de mineração ativas com controle ambien-

tal, e promover a recuperação ambiental das áreas paralisa-
das e desativadas.

Composição gráfica:
• Unidades de Conservação de Uso Sustentável;.
• Áreas e macrozonas rurais (fora dos perímetros urbanos).
• Áreas ambientais com função de uso sustentável ou prote-

ção ambiental assim classificadas pelos planos diretores e 
leis de uso e ocupação do solo dos municípios.

3. Macrozona de Consolidação da Urbanização – MZR-CUrb

Características:
A Macrozona de Consolidação da Urbanização tem por objetivo re-
conhecer as áreas urbanas definidas pelos municípios para, a par-
tir delas, cruzar outras informações territoriais que podem qualifi-
car e orientar o processo de desenvolvimento urbano dessas áreas. 
Assim, a Macrozona de Consolidação da Urbanização é definida por 
áreas urbanas ocupadas por variadas categorias de uso, apresen-
tando diversos padrões de ocupação e distintas atividades.

Conceito:
Áreas urbanas definidas pelos municípios que devem ser relativizadas 
com informações territoriais que extrapolem seus limites de modo a 
qualificar e orientar o processo de desenvolvimento dessas áreas.

Objetivo: 
Abrigar urbanização de acordo com os condicionantes do sítio físi-
co, da infraestrutura instalada e da legislação ambiental vigente.

Diretrizes:
I. proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos e in-

fraestruturas nas áreas urbanas; 
II. estimular a ocupação dos vazios urbanos e ao uso dos imóveis 

ociosos ou subutilizados dotados de infraestrutura;
III. recuperar a qualidade dos sistemas ambientais existentes, 

especialmente dos rios, córregos e áreas vegetadas, articu-
lando-os adequadamente com os sistemas urbanos, com es-
pecial atenção à recuperação das planícies fluviais, em espe-
cial do Rio Paraíba do Sul e seus principais afluentes; 
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IV. estimular a regulação da produção imobiliária para captura, 
pelas municipalidades, da valorização imobiliária decorrente 
de investimentos públicos, para financiamento de melhorias e 
benefícios públicos; 

V. qualificar e complementar o sistema de mobilidade, com a 
integração entre os sistemas de transporte coletivo, viário, 
cicloviário e de circulação de pedestres entre os municípios; 

VI. compatibilizar usos e tipologias para o parcelamento e uso do 
solo urbano com as condicionantes geológico-geotécnicas e 
de relevo;

VII. promover a urbanização e regularização fundiária de assenta-
mentos precários, onde couber;

VIII. melhorar as condições urbanísticas e ambientais das áreas 
urbanas;

IX. diminuir as desigualdades na oferta e distribuição dos servi-
ços, equipamentos e infraestruturas urbanas entre os muni-
cípios; 

X. induzir o crescimento dos municípios nas áreas mais propí-
cias à ocupação urbana, promovendo a distribuição e intensi-
dade de usos do solo de forma equilibrada em relação à capa-
cidade, existente ou prevista, da infraestrutura, da mobilidade 
e do atendimento à rede pública de serviços;

XI. controlar o processo de adensamento urbano, de modo a não 
sobrecarregar os sistemas de infraestrutura e serviços locais;

XII. complementar os investimentos em infraestrutura e equipa-
mentos onde for necessário;

XIII. promover a urbanização e regularização fundiária de assenta-
mentos precários, onde couber;

XIV. ampliar e requalificar os espaços públicos, áreas verdes e 
permeáveis;

XV. abrigar áreas de adensamento construtivo e demográfico, 
com estímulo à usos diversificados;

XVI. minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos geo-
lógico-geotécnicos, de inundações, de escorregamento, e de-
correntes de solos contaminados, prevenindo o surgimento de 
novas situações de vulnerabilidade;

XVII. adotar soluções socioambientalmente viáveis para diminuir a 
precariedade habitacional, priorizando aquelas situadas em 
áreas de risco;

XVIII. controlar e monitorar o uso do solo em áreas de riscos de es-
corregamento e inundação (SIMA/IG, 20176);

XIX. impedir a ocupação urbana em áreas de preservação per-
manente do Código Florestal - Arts 3º e 4º, Lei Federal nº 
12.651/2012;

XX. para os remanescentes de vegetação nativa inseridos na MZ-
CUrb: controlar e monitorar o uso do solo nas Áreas Prioritá-
rias para Conservação da Biodiversidade Brasileira conside-
radas de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância 
(Decreto Federal 5092/2014); garantir a proteção do Bioma 
Mata Atlântica, conforme definido na Lei da Mata Atlântica 
(Lei Federal nº 11.428/2006); e cumprir as determinações pre-
vistas nos Planos de Manejo das Unidades de Conservação.

Composição gráfica: 
• áreas de perímetros urbanos e zonas e macrozonas urbanas 

definidas nas legislações municipais;
• áreas de setores censitários urbanos - IBGE 2020.
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IV.2. Definições iniciais das áreas e temas estratégicos 
de ação propostas

Nas oficinas sub-regionais, levantou-se os seguintes temas rela-
tivos às funções públicas de interesse comum da RMVPLN para 
serem tratados no âmbito do Macrozoneamento Regional, seja no 
nível das Macrozonas, das Áreas de Interesse Regional ou mesmo 
das Estratégias para a Ação Regional:

 ❏ Áreas com riscos de ocorrência de desastres naturais;
 ❏ Áreas com precariedade habitacional;
 ❏ Rede de centralidades;
 ❏ Polo de alta tecnologia, incluindo o tema aeroespacial e o 

Parque Tecnológico em São José dos Campos;
 ❏ Setor de petróleo e gás presente em São José dos Campos, 

Taubaté, Caraguatatuba e São Sebastião, com impactos na 
região, inclusive por conta dos royalties;

 ❏ Turismo como elemento de conexão regional – de negócios, 
ecológico, histórico, cultural, litorâneo, religioso;

 ❏ Áreas de relevante interesse ambiental – Unidades de Con-
servação, Áreas de recarga de aquífero das bacias hidrográ-
ficas regionais;

 ❏ Sistemas de transporte e logística regional;
 ❏ Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Litoral Norte;
 ❏ Transposição de águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul 1.

1  A transposição de águas oriundas da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a Bacia Cantareira, na 
Grande São Paulo, enquadra-se como temática importante e de caráter regional. Em outubro/2017, 
a ANA publicou a Resolução nº 1.931, de 30/10/2017, tornando públicas as recomendações cons-
tantes no ofício nº 2/2015/AA-ANA, bem como as condicionantes operativas referentes à transpo-
sição do reservatório da UHE Jaguari para o reservatório Atibainha, constantes do relatório con-
junto elaborado pelo Grupo Técnico em 15/01/2015. Já em março de 2018, ocorre a inauguração da 
transposição paulista, sentido Jaguari-Atibainha; em abril do mesmo ano, ocorre o primeiro teste 
das estruturas de bombeamento no sentido Jaguari-Atibainha. A Sabesp elabora Nota Técnica con-
tendo o plano de operação e transferência de água da represa Jaguari para a represa Atibainha.
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MAPA 4. Mapa do Macrozoneamento Regional - RMVPLN
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os conteúdos apresentados neste documento são o ponto de parti-
da para a construção do ordenamento territorial da Região Metro-
politana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). O ponto de 
chegada será a versão final do Macrozoneamento Regional da RM, 
a ser incluído no projeto de lei do respectivo Plano de Desenvolvi-
mento Urbano Integrado (PDUI). 

Em um esforço conjunto de trabalho, as equipes técnicas obser-
varam o percurso metodológico descrito inicialmente, que envol-
veu, na primeira etapa, o levantamento do aparato regulatório ur-
banístico e ambiental; análises e compatibilizações de conceitos e 
legendas e, por fim, a proposição preliminar de macrozoneamen-
to regional. 

Na segunda etapa, o mapa preliminar de macrozoneamento foi 
submetido à apreciação de representantes dos governos munici-
pais e da sociedade civil. Eles puderam conhecer o mapa prelimi-
nar durante a rodada de oficinas regionais, e, posteriormente, em 
reuniões com os órgãos setoriais do Governo do Estado de São Pau-
lo, por meio dos Grupos de Trabalho Temáticos.

Após receber os ajustes decorrentes das discussões da segunda 
etapa, a proposta do macrozoneamento, ainda preliminar, será 
apresentada em audiência pública, após o que será disponibilizada 
por um mês na plataforma digital do PDUI para receber contribui-
ções de ajuste.

As propostas enviadas via plataforma serão avaliadas tecnica-
mente, com devolutivas do que foi acatado e justificativas do que 
não foi incorporado. 

Concluído esse percurso de construção coletiva, o mapa do ma-
crozoneamento regional da UR será finalizado e incorporado como 
anexo ao Projeto de Lei do PDUI-RMVPLN.
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