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REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE

Abertura da Oficina

ORIENTAÇÕES
● Escreva seu nome, instituição e e-mail no chat da oficina e indique
a sala em que deseja participar do debate: Sala 1 - Temas urbano e
ambiental. Sala 2 - Temas econômico e social.
● Durante a apresentação, mantenha seu microfone desligado.
● Durante o debate, caso queira falar, levante a mão.

CHAT

MICROFON
E

● Sempre que possível, deixe sua câmera aberta para a gente se ver,
como numa reunião presencial.

CÂMER
A

● Coloque suas dúvidas no mesmo chat em que você se identificou.
MÃO

A RMVPLN tem uma história de planos desenvolvidos com participação de instituições da região *
• 1940 – Serviço de Melhoramento do Vale do Paraíba – Possibilidades de aproveitamento agrícola das várzeas pelo
controle das águas do Rio Paraíba.
• 1971 – Caracterização e avaliação dos conhecimentos existentes sobre a Região do Vale do Paraíba e diagnósticos
resultantes - Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba e Litoral Norte (CODIVAP).
• 1976 – Macro-Eixo Rio-São Paulo – Governo Federal.
• 1978 – Macro-Eixo Paulista – Governo Estadual.
• 1979 – Diretrizes de ordenamento do Uso do Solo: Macrozoneamento da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –
Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEEIVAP).
• 1992 – Macrozoneamento do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo – MAVALE – INPE e CODIVAP.
• 2004 – Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte – ZEE/LN – Secretaria de Meio Ambiente do Estado.
• 2014 – Plano de Ação da Macrometrópole Paulista – PAM – EMPLASA.
• 2015 – Plano Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional – PMDH/RMVPLN – EMPLASA.
• 2021/2022 – PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO.

Gomes, Reschilian e Uehara. Perspectivas do planejamento regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte: marcos históricos e a institucionalização da região metropolitana no PAM.
2016. Urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management), 2018 jan./abr., 10(1), 154-171.

Sub-regiões
• Criada pela Lei Complementar Estadual 1.166, de 9 de
janeiro de 2012
• Constituída por 39 municípios
• População estimada 2.506.181 (SEADE 2021)
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Dinâmicas Urbanas

Padrões Socioespaciais UITs | 2014

• Identifica usos do solo caracterizados pela presença

significativa na organização intrarregional do território.
• Sub-centralidade em São Sebastião.
• Presença de área residencial de média renda no litoral de

Caraguatatuba e São Sebastião e em menor intensidade nos
municípios de Ubatuba e Ilhabela.
• Presença de área de média/alta e alta rendas no litoral de

São Sebastião.
Fonte: Emplasa, 2014

Estrutura urbana e centralidades

• Analisa a dinâmica de funcionamento da RM, em termos de

concentração de atividades e serviços, estabelecendo uma
hierarquia entre os centros.
• A estrutura urbana da RM é polarizada por São José dos Campos e

Guaratinguetá e, em menor nível, por Lorena e Cruzeiro, com
influência em suas sub-regiões.
• O Arranjo Populacional de Caraguatatuba , que inclui Ubatuba,

Ilhabela, São Sebastião no REGIC 2018, é um centro sub-regional B.
Fonte: IBGE, 2018; MapBiomas, 2020

Estrutura urbana e uso do solo

Fonte: SIMA, 2015; IBGE, 2014; SEADE, 2020.

•

Sub-regiões de São José dos Campos e Taubaté apresentam
conurbação, uma evidência da dinâmica urbana e econômica
dessas cidades que resulta em uma alta atratividade de fluxos.

•

Conurbação entre a faixa litorânea urbanizada de São Sebastião
e Caraguatatuba.

•

Presença de Porto em São Sebastião e aeroporto estadual
Gastão Madeira em Ubatuba.

•

Obras de duplicação da Rodovia Tamoios e anéis de contorno.

Estrutura urbana e uso do solo – Sub-região 5 – Caraguatatuba

• Processo de desenvolvimento relacionado às rodovias – Rio-Santos e
Tamoios.
• As áreas de uso residencial, comercial e serviços são de baixa densidade
e concentradas, com forte relação junto ao litoral e algumas rodovias.
• Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA) em
Caraguatatuba e Terminal Almirante Barroso e São Sebastião.
• Tamoios + Contornos Norte - Ubatuba e Sul - Porto de São Sebastião.
Fonte: SIMA/IG, 2015; IBGE, 2014; SEADE, 2020.; Petrobrás - RIMA, 2006

Uso predominante do solo

Fonte: Emplasa, 2010-2012

Uso predominante do solo | 2012 - Sub-região 5 Caraguatatuba

• Predominância de vegetação antrópica.

• Presença da Serra do Mar.

• Forte presença de área residencial horizontal ao longo do
litoral e nas principais rodovias.

• Presença esparsa e pouco intensa de atividades agrícolas
Fonte: Emplasa, 2010-2012

em Caraguatatuba e Ubatuba.

Taxa geométrica de crescimento anual | 2010 - 2020 e 2020 - 2030
Taxa de Crescimento

Fonte: SEADE, 2020

• A sub-região de Caraguatatuba apresenta uma dinâmica de decréscimo na taxa geométrica,
que acompanha a dinâmica regional, com tendência de queda

Expansão da mancha urbana | 2013 – 2020

Fonte: MapBiomas, 2013 - 2020

Expansão da mancha urbana | 2013 – 2020 Sub-região 5 – Caraguatatuba

• Expansão da área urbanizada em todos os núcleos já existentes em 2013.

• A expansão da mancha urbana é mais expressiva em áreas com menos
declividade.

• Destaques para expansão urbana em São Sebastião próximo a Bertioga e em
Ilhabela.

• Em Caraguatatuba e Ubatuba, a mancha é consolidada.
Fonte: MapBiomas, 2013 - 2020

Empreendimentos imobiliários GraproHab 2020

● Na RM – empreendimentos habitacionais concentrados nas manchas
urbanas ao longo da Via Dutra, em especial nas sub-regiões de São
José dos Campos e Taubaté.

Fonte: GRAPROHAB, 2020; MapBiomas, 2020

Empreendimentos imobiliários GraproHab 2020 – Sub-região 5 Caraguatatuba

• Na sub-região – empreendimentos habitacionais concentrados

nas manchas urbanas ao longo do litoral.
• Fora deste eixo, presença de loteamento/ condomínios na

Rodovia Oswaldo Cruz (Ubatuba).

Fonte: GRAPROHAB, 2020; MapBiomas, 2020

Deslocamentos de pessoas em razão de trabalho e estudo | 2010

• Dinâmica concentrada na sub-região, com fluxo para

Caraguatatuba e em menor intensidade para São Sebastião.

Fonte: IBGE, 2010
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Meio Ambiente

RMVPLN – Cobertura da terra
Região
•

34% do território da RM está coberto
com vegetação natural, com destaque
para o Litoral Norte, com mais de 86%.

•

Predomínio de pastagem no vale e
encostas das serras.

•

Agricultura predomina na calha do Rio
Paraíba.

•

Silvicultura (eucalipto) – áreas próximas à
RMSP – indústria de papel e celulose em
Jacareí.

•

Áreas urbanas próximas ao eixo da Dutra
(colar metropolitano - Arranjo
Populacional - Jacareí, São José dos
Campos, Taubaté e Guaratinguetá –
REGIC/IBGE, 2018).

RMVPLN – Sub-região 5 - Cobertura da terra
• Formação florestal na Serra do Mar e encostas litorâneas.
• Restinga em Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião.
• Pastagem na planície do Rio Juqueriquerê em
Caraguatatuba.

• Pequenas manchas de agricultura nas planícies costeiras
de Caraguatatuba e Ubatuba.

• Áreas urbanas em planícies próximas ao eixo da
Rio-Santos e em encostas litorâneas em São Sebastião e
Ilhabela.

• Conexões com o vale, pela Tamoios, com a Baixada
Santista e o Rio de Janeiro, pela Rio-Santos.

• Porto e Terminal da Petrobrás em São Sebastião.
• Usina de tratamento de gás da Petrobrás na planície do
Rio Juqueriquerê em Caraguatatuba (UTGCA).

RMVPLN – Unidades de Conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável,
Terras Indígenas (2 no litoral) e Comunidades Quilombolas (3 no litoral)
Sub-região 5
UCs de Proteção Integral:
∙ Parque Nacional da Serra da Bocaina (Ubatuba)
∙ Parques Estaduais da Serra do Mar (Ubatuba,
Caraguatatuba, e São Sebastião), da Ilhabela e da
Ilha Anchieta (Ubatuba)
∙ Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de
Alcatrazes (São Sebastião)
∙ Parque Natural Municipal do Juqueriquerê
(Caraguatatuba)

UCs de Uso Sustentável:
∙ APA Estadual Marinha do Litoral Norte
(Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba)
∙ ARIE Estadual de São Sebastião
∙ APA Municipal Baleia-Sahy (São Sebastião)
∙ RPPNs Curusussu Mirim (Ubatuba), Rizzieri e
Toque-Toque (São Sebastião) e Sítio do Jacú
(Caraguatatuba)

RMVPLN – Unidades de Conservação e Empreendimentos imobiliários
Empreendimentos GRAPROHAB (2010 –
2020) e Unidades de Conservação
(2020)

Região

• 426 empreendimentos entre 2010 e
2020 (115 mil lotes)

Sub-região 5

•
•
•
•
•
•

35 empreendimentos (7.110 lotes)
dos quais 9 (2.042 lotes) como HIS
APA Baleia-Sahy
Parque Estadual da Serra do Mar
Parque Estadual de Ilhabela
Bacia do Rio Juqueriquerê
Parque Nacional da Serra da Bocaina

RMVPLN – Unidades de Conservação e assentamentos precários
Assentamentos precários (CEM 2013)
e Unidades de Conservação (2020)

Região:
• 142 mil pessoas em 41 mil domicílios
em assentamentos precários,
representando 6,7% das pessoas e
6,4% dos domicílios da região

Sub-região 5
22.185 domicílios em assentamentos
precários:
• 7.419 domicílios (32% do total de
domicílios) em São Sebastião
• 6.113 domicílios (25%) em Ubatuba

•
•
•

6.806 domicílios (22%) em
Caraguatatuba
1.847 domicílios (21%) em Ilhabela
Assentamentos precários próximos a
Parques e APAs

RMVPLN – Risco – Perigo de escorregamento
Sub-região 5
Assentamentos precários (CEM
2013) e perigo de escorregamento
(IG, 2014)

Encostas litorâneas
• Todos os municípios – P4 e P5

RMVPLN - Risco – Perigo de inundação
Sub-região 5
Assentamentos precários (CEM,
2013) e perigo de inundação (IG,
2014)

Planícies litorâneas
• São Sebastião – P5
• Todos – P4

RMVPLN – Recursos hídricos – Sub-bacias hidrográficas
Região
Balanço hídrico – disponibilidade e
demanda de água – bons resultados na
média, com bons atributos e qualidade
ambiental, considerando somente a
população residente, com base no Censo de
2010

• UGRHI 3 – Litoral – Conservação
• O ritmo de crescimento populacional
(TGCA) da UGRHI 3 é um dos mais altos
das UGRHIs do Estado

RMVPLN – Recursos hídricos – Sub-região 5 – População flutuante

Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte UGRHI 03, CBH-LN, 2017.

Relatório de qualidade das praias litorâneas, CETESB, 2020.

• 325 mil habitantes em 2020 e 355 mil habitantes em 2030.
• Demanda média abaixo da vazão mínima para a população residente.
• População flutuante – dobra.
• População da alta temporada – triplica – disponibilidade de água próximo de “pobre” – episódios frequentes de falta de água.

RMVPLN – Recursos hídricos – Sub-região 5
Sub-região 5
Plano de Bacias LN UGRHI 3, 2017
Balanço hídrico na temporada
% vazão (Q7.10)
• Bacias do Rio Guaxinduba (Caraguatatuba) e
Córrego Paquera / Cego (Ilhabela) –
disponibilidade hídrica crítica na temporada (80%
a 100% da vazão)
• Bacia do Rio São Francisco (São Sebastião) –
disponibilidade hídrica muito crítica (acima de
100% da vazão), tanto na alta como na baixa
temporada
Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte UGRHI 03 2017

RMVPLN – Saneamento – Água – 2010

Domicílios urbanos atendidos pela rede pública de água,
IBGE 2010
Região
• 92% dos domicílios conectados à rede de distribuição de água
Sub-região 5
• Caraguatatuba = 96%
• Ilhabela = 81%
• Ubatuba = 73%
• São Sebastião = 70%

RMVPLN – Saneamento – Água – 2010-2016
Sub-região 5 - Plano de Bacias LN UGRHI 3, 2017

UGRHI 3 – Litoral Norte
Plano de Bacias Hidrográficas do
Litoral Norte UGRHI 03 2017
• Piora no Índice de
Atendimento de Água, de 88%
para 71%, entre 2010 e 2016

Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte UGRHI 03 2017

RMVPLN – Saneamento – Água - 2018
Índice de Atendimento de Água
SIMA 2018
percentual da população efetivamente atendida
por abastecimento público de água (Sistema
Nacional de Informações de Saneamento –
SNIS).

Região
SABESP – 28 dos 39 municípios
Sub-região 5
• Todos municípios com IAA regular
(entre 50 e 90%)
• Todos operados pela Sabesp

RMVPLN – Saneamento – Esgoto 2010
Domicílios urbanos conectados à rede de
esgoto, IBGE 2010
Região
UGRHI 1 – Mantiqueira – 61%
UGRHI 2 – Paraíba do Sul – 88%

Sub-região 5
• Caraguatatuba = 56%
• São Sebastião = 52%
• Ubatuba = 27%
• Ilhabela = 7%

RMVPLN – Saneamento – Esgoto 2017
Sub-região 5
UGRHI 3 – Litoral Norte
Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte UGRHI 03
2017:

• Situação ruim na coleta e tratamento de esgoto.
• Que piora com a população flutuante, que triplica o
número de pessoas na região e com as crescentes
ocupações desordenadas em áreas irregulares, onde não
é permitido a implantação de sistemas públicos de
saneamento.

Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte UGRHI 03 2017

RMVPLN – Saneamento – Esgoto 2020
ICTEM 2020
Indicador de Coleta e Tratabilidade de
Esgotos da População Urbana de Município
a) Coleta; b) Existência e eficiência do sistema de
tratamento do esgoto coletado; c) Efetiva remoção da
carga orgânica em relação à carga potencial; d)
Destinação adequada de lodos e resíduos gerados no
tratamento; e) Não desenquadramento da classe do
corpo receptor pelo efluente tratado e lançamento
direto e indireto de esgotos não tratados.

Sub-região 5
• Ilhabela – muito baixo
• Ubatuba – baixo
• São Sebastião e Caraguatatuba – regular

RMVPLN – Sistemas de tratamento de esgotos – 2020

RMVPLN – Balneabilidade das praias – 2020
Relatório CETESB 2020, Sub-região 5
184 praias, 90 pontos da Cetesb
• Fevereiro, março e dezembro – mais eventos de
impropriedade das praias – chuvas intensas e
maior afluxo de banhistas.

• Classificação OMS: associa a concentração de
enterococos ao risco de se contrair doenças.

• Ubatuba = 71% das praias nas categorias boa e
muito boa.

• Caraguatatuba = 50% das praias na categoria boa.
• São Sebastião = 33% das praias nas categorias
muito boa e boa.

• Ilhabela = 68% das praias na categoria boa.

RMVPLN – Saneamento – Resíduos sólidos, 2010
Coleta domiciliar de resíduos sólidos, IBGE 2010
Sub-Região 5
• Acima de 95% dos domicílios urbanos com
serviço de coleta.

RMVPLN – Saneamento – Destino dos resíduos sólidos, 2020
Região
• 9 aterros com IQR adequado
• 6 na região
• 3 fora da região: 1 na RMSP, 1 em Santos e 1
•
•

Barra Mansa/ RJ
Vida útil dos aterros: de menos de 2 anos a
mais de 5 anos
Estações de Transbordo: 6 na região, 5
adequadas (Guaratinguetá, Taubaté,
Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela) e 1
inadequada – São Sebastião.

Sub-região 5
• Todos dispõem em Jambeiro – IQR
•
•

adequado e vida útil maior que 5 anos
Estação de Transbordo de São Sebastião –
inadequada
Estações de Transbordo de Ubatuba,
Caraguatatuba e Ilhabela - adequadas

RMVPLN – Risco
Sub-região 5
Plano da Bacia UGRHI 03 LN, 2017
Perigos acentuados por eventos extremos e
perspectivas de aumento do nível do mar

•
•
•

Escorregamentos
Inundações
Exemplo – Caraguatatuba – Bacia do Rio Juqueriquerê

Impactos nos sistemas de saneamento e drenagem

•

Aumento do nível do mar – potabilidade do lençol
freático – aumento da área de influência de águas
salobras e diminuição da oferta de pontos de captação de
água subterrânea.

Fonte: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, 2020.
https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/2020/11/prefeitura-de-caraguatatuba-monitora-manguezal-do-rio-juqueriquere-para-dar-inicio-as-obras-do-enrocamento /
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Dinâmica Econômica

Distribuição do Emprego Formal por Setor de Atividade – Em % – 2019
• Sub-região de Caraguatatuba tem proporção de vínculos
formais entre os setores diferentes da Região
Metropolitana e demais sub-regiões.

• 64% dos vínculos formais de emprego na Sub-região de
Caraguatatuba se encontram no setor de Serviços e
26,5% no Comércio.
• Sub-região representa 13% dos vínculos formais da
RMVPLN.
• Cerca de 45% dos vínculos formais são ocupados por
pessoas de ensino médio completo e quase 15% por
pessoas de ensino superior completo.

Fonte: SEADE, 2019; RAIS/MTE, 2019

Valor Adicionado Total, por Setores de Atividade Econômica, em mil reais
• Sub-Região com as médias de PIB per
capita semelhantes às da RM, com
destaque para Ilhabela.

• Contribui com quase 20% do PIB da RM.

• Participa com cerca de 19% no Valor
Adicionado da RM.

• Setor de serviço predomina na sub-região,
à exceção de Ilhabela, cujo VA Industrial
advém de sua participação no setor de
petróleo e gás da bacia.
Fonte: SEADE, 2018

Participação dos Municípios no Valor Adicionado Total,
por Setores de Atividade – 2018
• Ilhabela se destaca com alta proporção

do Valor Adicionado Total e nos
setores de Indústria e Serviços.

• Este destaque está relacionado às

atividades do setor de petróleo e gás
na sub-região.

Fonte: SEADE, 2018

Recursos minerais – Lavras | 2021
• RM – Concentração de lavras em estudo/ análise no eixo da
Via Dutra e na sub-região de São José dos Campos e de
atividades na planície do Paraíba do Sul.

Fonte: Agência Nacional de Mineração, 2021

Recursos minerais – Lavras | 2021 – Sub-região 5 – Caraguatatuba
•

Sub-região – concentração de areia
em Caraguatatuba e, em menor
proporção, em Ubatuba.

•

Fonte: Agência Nacional de Mineração, 2021

Presença de cascalho em Ilhabela.

Empregos Formais – Serviços Intensivos em Conhecimento (SICs) – 2019
• Os SICs – Serviços Intensivos em Conhecimento consideram os
empregos formais nos setores Financeiro, Mídia/Cultura,
Profissionais, Social e Tecnologia.
• Na sub-região 5, estão mais presentes em Caraguatatuba.

Fonte:RAIS, 2019

Vínculos formais - Atividades Características do Turismo | 2019
Sub-região 1 – São José dos Campos

● Turismo – Inclui subclasses do emprego em:
alojamento, alimentação, transporte terrestre,
transporte aquaviário, transporte aéreo, agências
de viagem e cultura e lazer.
● Sub-região – Concentração em São Sebastião,
Ubatuba e Ilhabela.

Fonte: RAIS, 2019

Vínculos formais - Atividades Características do Turismo | 2019
Sub-região 1 São José dos Campos

Fonte: RAIS, 2019

●

Turismo - inclui subclasses do emprego em: alojamento,
alimentação, transporte terrestre, transporte
aquaviário, transporte aéreo, agências de viagem e
cultura e lazer.

●

Sub-região - concentração em São Sebastião, Ubatuba e
Ilhabela
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Questões Sociais

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) | 2018
• O IPRS é composto de quatro medidas: três indicadores sintéticos
setoriais, que mensuram as condições do município em termos de
riqueza, escolaridade e longevidade.

Fonte: SEADE, 2018

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) Escolaridade | 2018
• Índice composto por proporção de alunos da rede pública com

nível adequado nas provas de Língua Portuguesa e Matemática,
Taxa de atendimento escolar na faixa de 0 a 3 anos e Taxa de
distorção idade-série no ensino médio

• Índice Distorção Idade-Série no EM próximo da média estadual

(14%), porém os municípios de Santa Branca e Monteiro Lobato
com alto índice: 24 e 30%, respectivamente.

• Ubatuba apresenta baixo indicador de escolaridade.

Fonte: SEADE, 2018

Oferta de equipamento de educação profissionalizante e superior | 2020
•

Fonte: SEADE, 2020

Instituto Federal – em Caraguatatuba.

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) Longevidade | 2018

● Índice composto por mortalidade perinatal, mortalidade infantil,
mortalidade de pessoas de 15 a 39 anos e mortalidade de pessoas
de 60 a 69 anos.

● Sub-região de Caraguatatuba com municípios com média – Ubatuba
e Caraguatatuba e alta longevidade – São Sebastião e Ilhabela.

Fonte: SEADE, 2018

Oferta de equipamento de saúde pública e privada
• Unidade hospitalar pública estadual no município de Caraguatatuba.

• Unidades hospitalares particulares em Caraguatatuba e Ubatuba, com uma
unidade em São Sebastião e Ilhabela.

• Hospital Municipal em Ilhabela.

Fonte: CNES/DATASUS, 2021;SEADE, 2018-2021

Deslocamentos por motivo de internação pelo SUS | 2020

● Caraguatatuba como destino das internações na dinâmica da
sub-região, e como cidade origem, em menor quantidade, para São
Sebastião.

● Dinâmica de deslocamento que extrapola os municípios da própria
sub-região: São José dos Campos e Taubaté.
Fonte: Ministério da Saúde, 2020

Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) Riqueza | 2018

●

Índice composto pelo PIB per capita, remuneração dos
empregados formais e benefícios previdenciários,
consumo residencial de energia elétrica, consumo de
energia elétrica na agricultura, no comércio e nos serviços.

●

A sub-região de Caraguatatuba mantém o perfil de toda a
região do Vale do Paraíba e Litoral Norte em metade dos
municípios e destaca com alto índice nos municípios de
São Sebastião e Ilhabela.

Fonte: SEADE, 2018

Pirâmide Etária da RMVPLN
2020

2030

Fonte: SEADE

• A pirâmide traz a projeção populacional da RMVPLN para 2030, demonstrando uma evolução no envelhecimento, especialmente das mulheres.

Razão de Dependência (Jovens e Idosos) | 2020

● A população em idade ativa da sub-região de
Caraguatatuba, sustenta até 43% da população menor média da Região Metropolitana.

● O município com Razão de Dependência acima
de 43% é Caraguatatuba.

Fonte: SEADE, 2018
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Macrozoneamento

1ª etapa – Levantamento das macrozonas e zonas das Leis Municipais dos Planos Diretores
e de Uso e Ocupação do Solo
Onde não foram identificadas macrozonas e zonas municipais, adotou-se os setores censitários do IBGE de 2020

Mapa resultado da 1ª etapa – Macrozonas e Zonas Municipais com respectivas legendas

2ª etapa – Leitura de cada uma das macrozonas e zonas municipais e proposta
de classificação em Macrozonas Municipais
MACROZONA URBANA – CONSOLIDADA
Conceito: Possui nível elevado de urbanização, forte saturação viária e elevada concentração de empregos e serviços.
MACROZONA URBANA - ADENSAMENTO
Conceito: Área urbana dotada de infraestrutura com características físicas que favorecem o adensamento.

Exemplo de Classificação: Ubatuba
LC nº 2892, de 15 de dezembro de 2006 (PD)

MACROZONA URBANA - EXPANSÃO
Conceito: Áreas fora do perímetro urbano ou com urbanização incipiente.
MACROZONA URBANA - REQUALIFICAÇÃO
Conceito: Área urbana estruturada de forma inadequada ou irregular, carente de infraestrutura, com necessidades
de requalificação urbanística ou ambiental.
MACROZONA URBANA - DESENVOLVIMENTO
Conceito: Área destinada preferencialmente a atividades produtivas – industriais ou de serviços.

Exemplo de Classificação: Caraguatatuba
LC Nº 42, de 24 de Novembro de 2011, (PD - revisado pela LC Nº 73/2018)

MACROZONA DE ATIVIDADES RURAIS
Conceito: Áreas rurais e rururbanas com diferentes índices e graus de urbanização e de restrições ambientais, com
significativa presença de áreas de produção agrícola.
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL
Conceito: Áreas que apresentam importantes remanescentes naturais, entremeados por propriedades de uso
agrícola ou de recreação (sítios ou chácaras).

Exemplo de Classificação: Ubatuba
LC nº 2892, de 15 de dezembro de 2006 (PD)

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Conceito: Corresponde às áreas de expressivo valor ambiental, com notáveis atributos naturais ainda
preservados, apresentando distinta flora e fauna.
MACROZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Conceito: Associada aos territórios ambientalmente frágeis impactados por ações antrópicas, dotados ainda de
importantes recursos naturais.

Exemplo de Classificação: Ilhabela
Lc Nº 421, de 5 de outubro de 2006 (PD))

3ª etapa – Sobreposição das Macrozonas Municipais com o mapa das Unidades de Conservação

3ª Etapa – Sobreposição com o Mapa do ZEE-LN

3ª Etapa – Sobreposição com o Mapa do ZEE-LN
Pontos de verificação com os municípios de Caraguatatuba e Ilhabela

4ª etapa – Geração do Mapa da proposta de agregação das macrozonas e zonas municipais
nas 9 Macrozonas Municipais

Quadro resumo do passo a passo: macrozonas e zonas dos PDs/LUOS
9 Macrozonas Municipais, 3 Macrozonas Regionais.
Leitura Unificada
MACROZONA URBANA – CONSOLIDADA
Macrozoneamento e/ou Zoneamento identificado MACROZONA URBANA – ADENSAMENTO
MACROZONA URBANA – EXPANSÃO
em leis municipais aprovadas, como Planos
Diretores, Lei de Uso e Ocupação do Solo e mapas MACROZONA URBANA – REQUALIFICAÇÃO
conforme disponível nos sites das respectivas
MACROZONA URBANA – DESENVOLVIMENTO
prefeituras
MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
MACROZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL
MACROZONA DE ATIVIDADES RURAIS
Setores Censitários IBGE 2020 encontrados na
LEITURA UNIFICADA - Setores Censitários
RMVPLN
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
Prevalece o enquadramento da Unidade de
Quando se sobrepor à uma Unidade de Conservação
Conservação
Unidade de Conservação Estadual de Uso Sustentável
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL
- p.ex. Área de Proteção Ambiental APA
Unidade de Conservação de Proteção Integral
MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Proposta preliminar de macrozoneamento do PDUI
com base na metodologia adotada pelas URs

MACROZONA DE CONSOLIDAÇÃO DA URBANIZAÇÃO

MACROZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL E RURAL
Proposta preliminar de macrozoneamento do PDUI
com base na metodologia adotada pelas URs
MACROZONA DE CONSOLIDAÇÃO DA URBANIZAÇÃO
MACROZONA DE CONSOLIDAÇÃO DA URBANIZAÇÃO
MACROZONA DE CONSOLIDAÇÃO DA URBANIZAÇÃO
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL E RURAL
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL E RURAL
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL E RURAL
Prevalece o enquadramento da Unidade de
Conservação
MACROZONA DE USO SUSTENTÁVEL E RURAL
MACROZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

5ª etapa – Geração do Mapa ensaio de uma primeira aproximação da proposta do
Macrozoneamento do PDUI
Agregação das 9 Macrozonas Municipais nas 3 Macrozonas Regionais
Quais dinâmicas / atributos
territoriais de relevância para a
região, devemos considerar para
chegarmos a uma proposta de
Macrozoneamento Regional do
PDUI, para além das Unidades de
Conservação já consideradas?
• rede hídrica
• rede de mobilidade, transporte
e logística
• equipamentos
• áreas de risco
...

Questões para debate:
•

População flutuante (dobra e triplica)

•

Pressão pelas infraestruturas urbanas

•

Ativos ambientais

•

Desafios no processo de expansão urbana

•

Conflitos entre expansão urbana e áreas de interesse ambiental – estratégias para proteção e conservação dessas áreas

•

Desequilíbrios e lacunas identificados no saneamento – água, esgoto, resíduos

•

Porto de São Sebastião

•

Setor de petróleo e gás

•

Duplicação e anéis de contorno da Tamoios

•

Mudanças climáticas, eventos extremos, aumento do nível do mar
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Questões ou dúvidas?

Perguntas orientadoras:
• Quais as especificidades da UR na rede urbana paulista e sua articulação regional?
• Quais os ativos urbanos que merecem destaque?
• Quais os principais problemas nesse processo de expansão?
• Existem conflitos entre expansão urbana e áreas de interesse ambiental?
• Existem estratégias para proteção e conservação dessas áreas?
• A expansão da mancha urbana e as atividades agrícolas impactam os mananciais?
• Os municípios com maior vulnerabilidade em termos de emprego e renda tem acesso a equipamentos e programas voltados à
qualificação da mão de obra? Foram identificadas políticas específicas de geração de emprego e renda?

• Os equipamentos de educação, saúde e assistência social são suficientes?
• As atividades econômicas estão concentradas, existem polos específicos?
• Existe potencial para diversificação das atividades econômicas na UR e em municípios específicos?
• Quais os principais desafios à potencialização das atividades econômicas (questões ambientais, qualificação da mão de obra,
disponibilidade logística)?

• A distribuição da rede de mobilidade garante a conectividade de todos os municípios da UR?
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Obrigada

