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APRESENTAÇÃO
Este documento apresenta o diagnóstico do ordenamento
territorial vigente nos municípios que integram a Região
Metropolitana de Jundiaí (RMJ), realizado a partir da sistematização e das análises das legislações urbanísticas
municipais incidentes no território.
O percurso metodológico descrito a seguir resulta numa
proposta 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
metodologia, com orientações gerais para construção do
macrozoneamento 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 Jundiaí.
❏ 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.
Por fim, cabe ressaltar que a Aglomeração Urbana de
Jundiaí (AUJ) tornou-se, por força da Lei Complementar
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nº 1.362, de 30 de novembro de 2021, Região Metropolitana de
Jundiaí (RMJ), mantendo a mesma composição territorial com sete
municípios. Neste documento, já está alterada a nomenclatura da
Unidade Regional, exceto em alguns mapas. No entanto, as análises
permanecem coerentes com a configuração da RMJ.
As considerações finais, com os próximos passos, constam do item V.

3

I. Metodologia do ordenamento territorial
das unidades regionais

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

I.1. Padrão de urbanização contemporânea

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.

e seus desdobramentos nas metrópoles paulistas

Sendo o objeto deste trabalho o ente metropolitano (planejamento
e gestão metropolitanos), visto como escala particular no desenvolvimento regional, julga-se importante fazer algumas considerações sobre sua atual fase de mudanças (tida como profunda e com
enormes desdobramentos para a formulação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado), considerando o planejamento territorial 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 social. As constatações iniciais detectadas por estudiosos e acadêmicos 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

Embora possam ser analisadas a partir de diferentes evidências,
na sua organização territorial e funcional as metrópoles estão intrinsecamente associadas ao processo de rápida e intensa instalação 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 crescimento físico e da organização funcional se materializaram em
curto prazo em todos os contextos territoriais metropolitanos. Inicialmente 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 social da inserção global dos países onde se inseriam as metrópoles.
Um traço comum a todas elas, mesmo considerando as obrigatórias 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 aceleradamente novos atributos. E, à medida que o processo avançava, foram 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, atividades escolares e acesso aos serviços −, indicou que a vida cotidiana
estava se realizando em um território ampliado, cada vez mais expandido, dadas as formas de crescimento urbano, em tudo distintas
daquelas que haviam produzido a metropolização sob o padrão industrial-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 urbanização extensiva. Inúmeros estudos teóricos e empíricos descrevem
essa nova etapa da urbanização metropolitana. Possui, dentre outros atributos, grande ênfase na presença de relações físico-territoriais ocorrendo em distâncias cada vez mais maiores, dissolvendo
limites administrativos, demarcações naturais e tradicionais, situadas 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 multiescalaridade, 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 urbanização 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 formação 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 metropolitanos. A sua gestão deverá, portanto, estar comprometida com o fortalecimento da rede intrametropolitana, apoiada nas novas centralidades
que são os pontos de articulação do conjunto multiescalar.
Analisar e apresentar caminhos para o desenvolvimento sustentável das metrópoles paulistas, reconhecendo o caráter embrionário 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 urbanização extensiva, que, no entanto, produziram resultados urbanos
distintos. Algumas metrópoles assumiram características de megacidades que são, sob muitos pontos de vista, o oposto das organizações 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 necessárias à gestão do ordenamento e dos planos plurimunicipais.
As regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas do quadro
metropolitano paulista objeto desse trabalho expressam, atualmente, muitas características da urbanização extensiva. No entanto, vale enfatizar que, em alguns casos, há na metrópole paulista
situações nas quais o padrão de crescimento metropolitano prevalente no período da urbanização conduzida pela industrialização
– a conurbação de áreas urbanas contíguas –, como é o caso da RMVPLN, 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 metrópoles 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 conduziu as análises apresentadas neste documento, além das propostas
conclusivas representadas cartograficamente no Macrozoneamento Preliminar.

A elaboração dos PDUIs das metrópoles paulistas enfrenta diversos desafios, que são tratados de forma homogênea, partindo dos
grandes temas que orientam as análises do ordenamento territorial, 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 interpretativa e propositiva, com um segundo mapeamento na elaboração
do Diagnóstico (P7), que traduz os grandes eixos do desenvolvimento 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 regional – 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 metodológico proposto para elaboração do Macrozoneamento (MZ) previsto considera, numa primeira etapa, os aspectos mais abrangentes
das regiões metropolitanas do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), 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 territorial 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 requerem 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.

três escalas distintas, porém articuladas. As suas definições pressupõem a observação de relações territoriais indicativas de funções específicas, cuja necessidade de melhores articulações intergovernamentais 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 relacionados às funções públicas de interesse comum (FPICs) que se
articulam no território. E, por último, aquela que aborda as possibilidades e as questões localizadas em sítios específicos, que são as
áreas de interesse metropolitano (AIM).

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 baseada 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.

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 associadamente. 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 territorial, conciliando, assim, interesses e demandas entre os entes
situados na escala regional, indicando a presença de um macrozoneamento regional mais eficiente.

A caracterização do ordenamento territorial de cada uma das unidades regionais metropolitanas resulta de análises realizadas em

O macrozoneamento regional (MZ Regional) é uma figura jurídica
central nesse processo – e é abordado em detalhes até o estágio

I.3. Definições e objetivos do ordenamento territorial

7

atual dos estudos –, pois orienta o padrão para o uso e ocupação
do solo no território regional, vencendo interesses específicos e exclusivos 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 setorial das diversas políticas que coincidem com funções, serviços e
programas de natureza sistêmica e de interesse comum dos municípios 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 Estatutos da Cidade e da Metrópole, devidamente compatibilizados.
A seguir, a Figura 1 sintetiza o percurso metodológico para a elaboração 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 continuidade, 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 concluída 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 entender 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 Regional (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 plataformas digitais do PDUI de cada UR, visando facilitar a participação social nas audiências públicas, que serão realizadas
a partir de janeiro 2022. Nelas, são apresentadas as versões
preliminares de MZ Regional, acompanhadas de seus respectivos conceitos e diretrizes. Essa versão é passível de ajustes
após as contribuições recebidas da sociedade civil e de instâncias públicas das respectivas URs pelas plataformas digitais.

A terceira etapa – pós-audiências públicas – tem como meta avaliar a pertinência das contribuições resultantes da consulta pública
e incorporar as contribuições que abram perspectivas de aperfeiçoamento da proposta preliminar de MZ Regional.
A partir dessa avaliação e incorporação, é produzido o Mapa de Macrozoneamento Final, a ser adotado no projeto de lei. E, concomitantemente, são avaliadas as estratégias para ação metropolitana,
com foco nos sistemas relacionados às funções públicas de interesse comum que estruturam o território e garantem a qualificação 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 constituem 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 compatibilização 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 Regionais: 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 produto resulta dos levantamentos das legislações de cada município: leis municipais referentes ao território, que incluem
os planos diretores e as leis de uso e ocupação do solo, quando 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 compatibilização das diversas nomenclaturas e conceitos adotados pelos
municípios em suas legislações. Etapa relevante para a construção 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 compatibilizadas na escala regional.
P4 − Proposição: Mapa Preliminar de Macrozoneamento Regional (MZ Regional). A proposição resultante das etapas anteriores embasa as discussões nas seguintes instâncias colaborativas: 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 disponíveis em órgãos oficiais, tais como: prefeituras e secretarias
municipais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
Fundação Seade, Instituto de Geociência (IGC), Instituto de Economia 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 metropolitanas 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 proteção 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 estruturante 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 instrumentos de política urbana de forma integrada) e conflitos
(limites geográficos, regularização fundiária, entre outros);
❏ considera-se a leitura unificada para definir algumas macrozonas ou áreas estratégicas;
❏ considera-se a governança metropolitana ativa, com participação 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 particularizada. 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, produzindo 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 zoneamento quando os dois mapas apresentarem informações
relevantes no âmbito regional (por exemplo: macrozona ambiental e zonas de expansão urbana);
❏ caso não haja tempo suficiente para mapeamento das duas
estruturas, escolher o macrozoneamento quando este apresentar 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) levantados estão organizados em relatórios e quadros para cada município 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 −, considerando, inclusive: leis de perímetro urbano e zonas especiais;
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória (PEUC); Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, Transferência 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 municipal; 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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(MZ Regional) é um processo bastante complexo, resultando na delimitação de amplos perímetros no território das unidades regionais (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 Regional 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, centrada na necessidade de articular interesses comuns e mais coesos e
eficientes.
O MZ avalia o definido nos municípios, mas o coloca em contraponto com outros fatores determinantes, tais como: condições favoráveis 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.

QUADRO 1. Leitura unificada para cada unidade regional

Município

Instrumento legal

Categoria

Classificação municipal

Sigla

Classificação
na leitura unificada

Descrição
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Para as conceituações e demarcações no território, são adotados
procedimentos gerais, cuja referência inicial são os estudos realizados anteriormente pela Empresa Paulista de Planejamento
Metropolitano (Emplasa) ao produzir o MZ Regional de outras regiões 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 sequência 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 Municipais das Unidades Regionais (Produto 2) subdivide-se nas seguintes 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 metodologia 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 Metropolitana 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 integram cada uma das unidades regionais, especialmente
envolvendo as secretarias de Desenvolvimento Urbano, de
Obras e Planejamento e de Meio Ambiente. Esta é uma etapa relevante do trabalho, pois a interação com o corpo técnico 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 desenvolvimento econômico, entre outros. Geralmente, essas
informações estão contidas em capítulo específico da Lei do
Plano Diretor, chamado “ordenamento territorial”. Entretanto, 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 Diretor. 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 conceituações 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 territorial 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 comparativas 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, características 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 compatibilizadas.
Os relatórios municipais – Relatório de Análise da Legislação Urbanística Municipal − nome do município – apresentam as soluções
encontradas no processo de compatibilização, relacionadas à interpretação do texto das leis municipais ou à ausência de informações.
É o instrumento utilizado para validar conceitos e sua aplicação pelos municípios2.
Verifica-se que alguns municípios possuem caracterização, objetivos 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 (coeficiente 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 apresentarem diretrizes;
2 Os relatórios municipais estão disponíveis na plataforma digital da unidade regional objeto 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 âmbito regional;

c. Parâmetros para legenda unificada do macrozoneamento
e zoneamentos municipais.
Para elaborar a legenda unificada do macrozoneamento e zoneamentos municipais e sua espacialização, são utilizados os parâmetros 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 macrozonas municipais, sendo quatro com funções ambientais – proteção, uso sustentável, recuperação e atividade rural – e cinco com
funções urbanas – consolidada, expansão, requalificação, adensamento 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 municípios envolvidos. No entanto, manteve-se os nomes das nove macrozonas como referência inicial da legenda em todos os casos, sem
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 Sorocaba, Aglomeração Urbana de Jundiaí e Aglomeração Urbana de Piracicaba.

prejuízo de sua conceituação básica, adotando-se, em cada unidade
regional, as pertinentes às características municipais.
A elaboração do mapa do macrozoneamento e zoneamentos municipais 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 Zoneamentos municipais (de cada unidade regional) – apresenta a
reclassificação das zonas e macrozonas municipais, de acordo com os nove parâmetros mencionados acima, sempre que
pertinente.
2. Quadro 1 – Compatibilização de Legendas – nome do município (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 (Produto 2 e Produto 3) têm como base informações relativas a cada um
dos municípios que integram a unidade regional. Em síntese, contêm 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. Instrumentos urbanísticos propostos nos planos diretores municipais (de
Legenda unificada dos MZS
e zoneamentos municipais

cada unidade regional)

Conceito

Característica

URBANA−CONSOLIDADA

Áreas com nível elevado de urbanização,
infraestrutura e equipamentos públicos,
configurando bairros consolidados

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

URBANA−ADENSAMENTO

Área urbana dotada de infraestrutura com
características físicas que favorecem o
adensamento

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

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 áreas 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 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

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)
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Legenda unificada dos MZS
e zoneamentos municipais

Conceito

Característica

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
infraestruturas específicas, como aterros sanitários
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O passo seguinte, que esta Etapa de Proposições conclui, é a elaboração do mapa preliminar de proposição do macrozoneamento
regional, no qual são considerados os interesses municipais já registrados 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 oficinas 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 decorrentes 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 escala 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 urbanização, por meio da adoção de políticas de intensificação do adensamento 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 produção agropecuária sustentável nas áreas de fronteira rural/urbana.
Pauta-se, portanto, pelo interesse metropolitano ou regional, conforme 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 empreendimentos 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 destaque 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 municipais;
• as áreas de expansão urbana definidas pelos municípios;
• a tendência de crescimento populacional da região;
• os padrões de urbanização identificados no percurso de leitura da unidade regional;
• a dinâmica econômica regional;
• as estruturas viária e de conectividade que suportam as dinâmicas decorrentes do processo de urbanização.
O levantamento desses temas, a realização de leituras e cruzamentos 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 dinâmicas socioeconômicas regionais, dado que o MZ Regional Final será
orientador da revisão dos planos diretores municipais.
As estratégias de ação metropolitana, como elementos estruturadores do ordenamento territorial, também fazem parte deste
Produto 4. Desse modo, cada unidade regional deve procurar identificar, no contexto do conjunto de seus municípios, os temas estratégicos 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 específicos 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 propor 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 Macrozoneamento Regional (MZ Regional) está apoiada em dois mapeamentos 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 elaboração do MZ Regional de cada UR. Nesse momento, apropria-se
dos diagnósticos e proposições relativos à ordenação territorial expressas no Produto 5−Panorama Regional e P7−Diagnóstico para
relativizar as informações resultantes da leitura do macrozoneamento municipal.
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FIGURA 2. Mapa exemplo – Proposta Preliminar de Macrozoneamento
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Entretanto, para avançar na proposta de MZ Regional é preciso incorporar inovação nas políticas urbanas, nas suas estratégias e nos
projetos de alcance metropolitano ou regional que demandam intervenções 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 dinâmicas 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 interfederativa, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado
(PDUI), como um de seus instrumentos de política de desenvolvimento regional.
Tudo isso demandou um entendimento do ordenamento para além
de seu vínculo forte com a legislação municipal. É importante considerar outros condicionantes que o impactam tanto quanto as normas 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 estudadas no território resultaram, a partir das sete Macrozonas Regionais, os respectivos conceitos que as sustentam.
Cotejadas com as realidades de cada unidade regional objeto de estudo, 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 Macrozona de interesse de Uso Rural.
Região Metropolitana de Ribeirão Preto (3 MZs Regionais): Macrozona de Proteção do Sistema Aquífero Guarani, 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 Macrozona de Interesse de Uso Urbano.
Aglomeração Urbana de Franca (3 MZs Regionais): Macrozona de
Proteção de Aquífero, Macrozona de Interesse de Uso Rural e Macrozona 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 características da urbanização extensiva – o crescimento urbano se mostra
alterado, sendo que as características marcantes do processo apontam para a fragmentação territorial, e não a conurbação entre municípios, juntamente com a dispersão de atividades.
Como resultante desse processo, novas formas de uso do solo tendem a se consolidar. O Macrozoneamento Regional terá papel re-
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QUADRO 3.

Parâmetros considerados no Macrozoneamento Regional

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.
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levante na orientação dos planos diretores municipais, visando à
sustentabilidade do processo de urbanização e às relações de responsabilidade 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 embasa o processo de construção dos Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs), particularmente, na identificação do Ordenamento 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 Piracicaba (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 técnico e logístico da Fipe.
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PRODUTO 2
Mapeamento dos Macrozoneamentos
e Zoneamentos Municipais da Região
Metropolitana de Jundiaí

Sistematização das Informações
da Região Metropolitana de Jundiaí
Introdução
II.1. Levantamento de leis municipais referentes ao território
II.2. Mapeamento
Anexo

II. Sistematização das Informações da Região
Metropolitana de Jundiaí

de vista da proteção e do aproveitamento dos recursos naturais ou
da inserção ou requalificação urbana.

Introdução

II.1. Levantamento de leis municipais referentes ao

Este produto resulta dos levantamentos relativos às leis municipais
referentes ao território, que inclui os planos diretores e as leis de
uso e ocupação do solo, leis de perímetro urbano, zonas especiais,
ou outras que dizem respeito à regulamentação do território municipal.
Na Região Metropolitana de Jundiaí, todos os municípios possuem
planos diretores, porém, em Várzea Paulista e Itupeva, a revisão
está atrasada, com mais de 10 anos sem atualização, de acordo
com o estabelecido pelo Estatuto da Cidade. No caso de Campo
Limpo Paulista, a Lei 535/2019 está em processo de impugnação
pelo Ministério Público, e deverá ser revogada. Desse modo, dos
sete municípios da RMJ, atualmente, três estão com a missão de
revisar seus planos diretores.
Além de macrozoneamentos e zoneamentos, foi importante também
levantar os perímetros urbanos de cada município, para entender a
situação da ocupação urbana e as intenções de expansão futuras. Os
perímetros urbanos, geralmente, estão delimitados nos mapas de
macrozoneamento e zoneamento, porém, às vezes, têm delimitação
independente − ou não coincidem com as zonas urbanas.
Os zoneamentos especiais, como as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS ou AEIS) e Zonas Especiais de Interesse Ambiental
(ZEIA ou AEIA), indicam áreas que podem ser estratégicas do ponto

território

II.1.1. Contatos técnicos com órgãos municipais
No primeiro momento, foram contatados órgãos setoriais municipais para informá-los sobre a realização dos PDUIs e sobre a
necessidade e a importância da colaboração dos municípios no
processo. Na sequência, os contatos foram focados em setores
afins das prefeituras (secretarias de Planejamento, de Desenvolvimento Urbano, de Obras, de Meio Ambiente, entre outras), que
pudessem fornecer informações relativas à legislação urbanística dos seus municípios – planos diretores, leis de uso e ocupação
do solo, leis de perímetro urbano, de expansão urbana, zoneamentos especiais e instrumentos da política urbana –, bem como
os mapas correspondentes.
Todos os contatos e informações foram registrados em planilha
de controle, com os nomes dos representantes dos municípios,
telefone, e-mail e as observações sobre os documentos solicitados. Durante a análise desses documentos, as principais informações pertinentes ao ordenamento territorial de cada município foram registradas em relatórios individuais, utilizados como
referência durante a etapa de elaboração do macrozoneamento
regional.
Posteriormente, esses relatórios foram complementados com
a análise de compatibilização dos zoneamentos, e enviados aos
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municípios para a validação do trabalho – etapas do P3 – Mapa
da Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais.
II.1.2. Quadro da Regulação Urbanística Municipal na RMJ
O quadro a seguir apresenta o resultado do levantamento realizado
até o momento. Está sujeito a alterações e atualizações, após as
análises e validações dos municípios.
Nas legislações dos planos diretores municipais, também são estabelecidas as diretrizes para implementação de instrumentos da
política urbana definidos pelo Estatuto da Cidade.
O município de Jundiaí é o mais avançado nesse sentido. Seu plano regulamenta os instrumentos de Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsórios, IPTU Progressivo, Desapropriação com
Títulos da Dívida Pública, Outorga Onerosa do Direito de Construir,

Transferência do Direito de Construir e Direito de Preempção, definindo conceitos e locais de aplicação. Os outros municípios chegam a regulamentar e especificar áreas para alguns desses instrumentos, condicionando os demais à criação de leis específicas.
Pretende-se, ainda, consultar os representantes municipais sobre
a efetividade dessas ferramentas nas suas áreas urbanas.

II.2. Mapeamento
II.2.1. Procedimentos técnicos
Os mapeamentos foram feitos em arquivos vetorizados − shapefile
(GIS), DWG (CAD) ou KML (Google Earth). Na ausência desses formatos, as imagens foram georreferenciadas em PDF / JPEG.
Para informações complementares sobre os procedimentos técnicos de elaboração deste produto, deve ser consultado o Relatório
Técnico de Mapeamento – Anexo 1.

QUADRO 1. Regulação Urbanística Municipal − Região Metropolitana de Jundiaí

Município

Plano Diretor

LUOS

Perímetro urbano

Zoneamento especial

Cabreúva

LC nº 407/2018

LC nº 288/2005

LC 407/2018

LC nº 407/2018

Campo Limpo Paulista

LC nº 535/2019**

LC nº 379/2009

N/L

LC nº 302/2006

Itupeva

LC nº 153/2007*

LC nº 313/2012

LC nº 153/2007*

N/L

Jarinu

LC nº 200/2020

LC nº 201/2020

LC nº 200/2020

-

Jundiaí

Lei nº 9.321/ 2019

Lei nº 9.321/ 2019

Lei nº 9.321/ 2019

Lei nº 9.321/2019

Louveira

Lei nº 2.331/2013

Lei nº 2.332/2013

N/L

Lei nº 2.333/2013

Várzea Paulista

LC nº 167/2006*

LC nº 168/2006

N/L

N/L

LC = Lei Complementar N/L = leis não localizadas
*Estão em fase de revisão pelas prefeituras municipais ** O novo Plano Diretor será revogado
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II.2.2. Produto
Os produtos vetoriais do mapeamento dos macrozoneamentos e
zoneamentos municipais – shapefiles – apresentarão os seguintes
atributos, conforme exemplo:
Atributo

Exemplo

Nome do município

Louveira

Nome da área

Zona_de_Preservacao

Legenda

Zona de Preservação

Sigla

ZP

Instrumento legal

Lei Complementar nº…

Alterações

Lei Complementar nº…

Descrição

“Art. X A Zona de preservação tem as seguintes
características (...)

Fonte

Prefeitura Municipal de Louveira

Ano

2021

Nome do arquivo

“zoneamento.dwg”
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MAPA 1. Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais
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Legenda - Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais
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Anexo
Relatório Técnico de Mapeamento
Os produtos georreferenciados que compõem o Produto 2 – Mapa
dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais estão sendo
entregues em feições próprias e independentes:
a. Macrozoneamento
b. Zoneamento
c. Perímetro Urbano
d. Zonas Especiais de Interesse Ambiental
e. Zonas Especiais de Interesse Social
Como nos municípios de Jundiaí e Itupeva, as Zonas Especiais de
Interesse Social são estabelecidas nos próprios zoneamentos, elas
foram duplicadas e inseridas também na feição “E. Zonas Especiais
de Interesse Social”.
Definição do sistema de referência espacial
Para a espacialização de arquivos geoespaciais (shapefile, DWG,
KML, etc) − obtidos junto às prefeituras dos municípios em URs −,
foram adotados os seguintes parâmetros:
Parâmetros do sistema de referência espacial
Datum

Sistema de Referência de
Coordenadas (SRC)

EPSG

Unidade de
medida

SIRGAS 2000

Geográficas

4764

Grau decimal

É recomendável a utilização desses parâmetros de sistema de referência espacial e de coordenadas, uma vez que a localização espacial de algumas URs excede os limites de fuso (meridianos) no
sistema UTM – Zona 23 Sul e Zona 22 Sul.
Qualquer reprojeção de dados matriciais em PDF – convertidos
para extensões *.TIF, *.TIFF, *.JPEG ou *.JPG, a exemplo das cartografias de macrozeamentos e zoneamentos –, e que se encontrem
definidos em Sistema UTM metros, deve ser feita pelos parâmetros
do Quadro 2.
Vetorização de limites e feições
Nos casos em que foi necessário fazer a vetorização manual dos
polígonos das camadas do macrozoneamento, foi utilizada a escala
cartográfica de mapeamento, para evitar diferenças de precisão e
de detalhes dos limites entre as URs trabalhadas.
❏ Em áreas rurais: escala 1:5.000.
❏ Em áreas urbanas: escala 1:2.000.
No caso das áreas urbanas, em que os limites dos polígonos geralmente seguem o traçado do sistema viário, a escala 1:2:000 é
a indicada para que haja a adequada sobreposição com camadas
vetoriais de outros temas (uso do solo urbano, setor censitário, etc)
em futuras análises em ambiente SIG.
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PRODUTO 3
Mapeamento da Leitura Unificada
dos Macrozoneamentos e Zoneamentos
Municipais da Região Metropolitana
de Jundiaí

Introdução
III.1. Compatibilização de macrozoneamentos e zoneamentos
III.2. Mapeamento
III.3. Análise da leitura unificada
Anexo

Introdução
O Mapa dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais da Região Metropolitana de Jundiaí − apresentado anteriormente no Produto 2 − espacializa zonas e macrozonas municipais, evidenciando
as múltiplas classificações e conceituações adotadas pelos municípios, que dificultam a visão integrada da região, bem como a leitura
regional e homogênea dos seus elementos.
Para facilitar a visualização do conjunto, a leitura unificada do
ordenamento territorial da RMJ compatibiliza as diversas nomenclaturas e conceitos adotados por seus sete municípios nas
respectivas legislações, quanto ao macrozoneamento e zoneamento municipais.
Os resultados dessa compatibilização serão submetidos à apreciação e validação dos municípios.

III.1. Compatibilização de macrozoneamentos e

zoneamentos

III.1.1. Legenda unificada
A construção do mapa do macrozoneamento e zoneamento municipais na Região Metropolitana de Jundiaí, a partir de legenda unificada, é orientada pelos parâmetros unificadores apresentados no
Quadro 2 do item 1.3.2 da metodologia1.
1 Os parâmetros de compatibilização fazem parte do método desenvolvido pela Emplasa
para o macrozoneamento da Região Metropolitana de São Paulo, posteriormente aplicado
nos estudos de macrozoneamento da Região Metropolitana de Campinas, da Região Metropolitana de Sorocaba, da Região Metropolitana de Jundiaí e da Aglomeração Urbana de
Piracicaba.

No caso desta região, a categoria “Urbana Requalificação” precisou
de ajustes de redação, para adequação à sua realidade do uso e
ocupação do solo, resultando nas seguintes definições:
Urbana – Requalificação
Conceito: Área urbana, ou com característica urbana, estruturada
de forma inadequada ou irregular, com necessidades de requalificação urbanística ou ambiental, ou regularização fundiária.
Características: Caracteriza-se por áreas urbanas que podem apresentar elevados índices de vulnerabilidade social e baixos índices de
desenvolvimento humano, ocupadas por população predominantemente de baixa renda em assentamentos precários e irregulares,
com déficits na oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas
urbanas (principalmente em zonas ou áreas especiais de interesse
social); e por loteamentos irregulares com características urbanas
que não sejam de interesse social e que o município entenda que
possam ser objeto de ações de regularização fundiária.
Não foram encontradas, até o momento, correspondências das zonas e macrozonas dos municípios da RMJ com a categoria “Recuperação Ambiental”. No entanto, ela permanecerá como referência
e poderá ser aplicada, se outras legislações forem analisadas.
III.1.2. Quadro de compatibilização
Para organizar e facilitar o trabalho, foram elaborados quadros de
compatibilização de legendas para cada município2, onde constam
as informações sobre a lei utilizada, a composição do macrozonea2 Os Relatórios de Análise da Legislação Urbanística Municipal e os Quadros de Compatibilização de Legendas, depois de validados pelas prefeituras, serão disponibilizados na plataforma digital do PDUI.
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mento ou zoneamento, as descrições de cada elemento e as novas
classificações, de acordo com a legenda unificada. Durante a leitu-

ra dos artigos da lei que descrevem as zonas/macrozonas, foi feita
a análise e a correspondência para a macrozona da legenda unificada mais adequada, conforme exemplo do quadro:.

QUADRO 1. Compatibilização de legendas
Município
Louveira

Instrumento
legal
Lei nº 2.332,
de 13 de
dezembro de
2013 (LUOS)

Categoria
Zoneamento

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
Descrição
leitura unificada

Zona de Uso
Residencial

ZUR

Urbana
Consolidada
(quando incide
a APRM − Uso
Sustentável)

Art. 6º − A Zona de Uso Residencial (ZUR) destina-se, preferencialmente,
ao uso habitacional, com densidade demográfica máxima de 180 hab/
ha, lote mínimo de 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados) e frente
mínima de 12,00 m (doze metros).
Parágrafo único – Nas vias principais da Zona de Uso Residencial (ZUR),
serão admitidos estabelecimentos de comércio e serviço de pequeno
porte, quando considerados compatíveis com o uso habitacional.

Zona de Uso
Misto 1

ZUM-1

Urbana
Adensamento

Art. 7º − A Zona de Uso Misto 1 (ZUM-1) abrange área do bairro Santo
Antônio, contígua a área já adensada, onde existe forte demanda para
uso habitacional.
§ 1º − Nesta Zona será admitido o uso residencial com densidade de 300
hab/ha, lote mínimo de 140 m² e frente de 7,0 metros.
§ 2º - Serão admitidos aqueles usos não residenciais compatíveis com
o uso habitacional, respeitado neste caso lote mínimo de 250 m² e frente
de 10,00m (dez metros).

Zona de Uso
Misto 2

ZUM-2

Urbana
Adensamento

Art. 8º − A Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2) abrange áreas com
infraestrutura consolidada, onde coexistem os usos residencial,
comercial, de prestação de serviços e até industrial com reduzido grau
de incômodo.
§ 1º − No caso de novos empreendimentos na Zona de Uso Misto 2
(ZUM-2), deverá ser observada a densidade demográfica máxima de até
300 hab/ha, lotes com área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta
quadrados) e frente mínima de 10,00 m (dez metros).
§ 2º − As instalações industriais, comerciais e de armazenamento
localizadas na ZUM-2 deverão prever espaços para manobras, cargas e
descargas no interior do lote.

Os quadros de compatibilização de cada município da RMJ encontram-se no Anexo.
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MAPA 2. Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos
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III.2. Mapeamento

III.3. Análise da leitura unificada

III.2.1. Procedimentos técnicos
Os mapeamentos foram realizados a partir do produto P2 – Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais, por meio de uma reclassificação das macrozonas/zonas, utilizando a coluna de atributos
da Leitura Unificada.

O mapa da leitura unificada representa graficamente as intenções
do desenvolvimento urbano e ambiental dos municípios, sendo um
instrumento muito útil para a realização de diversas análises territoriais na Região Metropolitana de Jundiaí.

Para informações complementares sobre os procedimentos técnicos de elaboração deste produto, deve ser consultado o Relatório
Técnico de Mapeamento – Anexo 1 do P2.
III.2.2. Produtos
Os produtos vetoriais do mapeamento – shapefiles – estão sendo
entregues comos seguintes atributos, conforme exemplo:
Atributo

Exemplo

Nome do município

Louveira

Nome da área

Zona_de_Preservacao

Legenda

Zona de Preservação

Sigla

ZP

Instrumento legal

Lei Complementar nº…

Alterações

Lei Complementar nº…

Descrição

“Art. X A Zona de preservação tem as seguintes
características (...)

Fonte

Prefeitura Municipal de Louveira

Ano

2021

Nome do arquivo

“zoneamento.dwg”

Leitura_Unificada

Uso_Sustentavel

Legenda Unificada

Uso Sustentável

Na elaboração de uma proposta preliminar de macrozoneamento
regional, objeto do Produto 4, essa leitura será fundamental para
analisar as sinergias e os conflitos entre legislações e para definir
macrozonas que incluam as informações municipais ou que orientem possíveis modificações nas revisões dos planos diretores e leis
de uso e ocupação do solo.
Alguns apontamentos imediatos podem ser feitos a partir da observação do mapa da leitura unificada, a seguir, mostrando possíveis
conflitos e questões que devem ser aprofundadas durante a elaboração do macrozoneamento regional:
1. As macrozonas e zonas urbanas apresentam continuidade entre
municípios, com exceção do município de Jarinu, desenhando uma
faixa de concentração de uso urbano de sudeste a noroeste do território da RMJ. A partir desta faixa, podemos sobrepor informações
como a mancha urbana atualizada por imagens de satélite, e analisar possíveis discrepâncias entre área de expansão urbana e oferta
de infraestrutura.
2. Ainda sobre essa faixa, verifica-se uma continuidade de áreas
com funções de desenvolvimento econômico (predomínio de zonas industriais, de comércio e serviços, de incentivo ao desenvolvi-
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mento econômico) que atravessa os municípios, acompanhando os
principais eixos viários.
3. Boa parte do território tem a função de abrigar um desenvolvimento sustentável do solo, que corresponde às áreas menos ocupadas e às de preservação ambiental. No entanto, devem ser analisadas com atenção as descontinuidades desta área nas fronteiras
municipais (destacados em círculos vermelhos na figura a seguir),
que podem refletir um conflito entre expansão da mancha urbana e
o uso sustentável do solo. Na proposição de um macrozoneamento regional (Produto 4), serão sobrepostas também as informações

de unidades de conservação, mananciais de importância regional,
vegetação nativa, entre outras; para avaliar a aderência dos regramentos ambientais aos planos diretores municipais.
4. Existem grandes áreas caracterizadas por diretrizes de expansão urbana, principalmente nos municípios de Cabreúva, Itupeva,
Campo Limpo Paulista e Jarinu. Será necessário analisar a mancha
urbana existente nessas áreas, bem como os dados da dinâmica
demográfica, para verificar se existe equilíbrio entre demanda e
oferta de áreas para urbanização.

FIGURA. Análise de leitura unificada
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Anexo

QUADRO 1. Compatibilização de legendas

Cabreúva
Município
Cabreúva

Instrumento
legal

Categoria

Zoneamento
Lei
Complementar
nº 407, de 22 de
janeiro de 2018

Classificação
municipal
Zona Especial
de Proteção
Ambiental

Sigla

Classificação na
leitura unificada

ZEPAM-P Uso Sustentável

Descrição
Art. 12 − As Zonas de Uso do Solo da Macrozona Rural, indicadas
nos mapas do Zoneamento Urbano e Rural, que constitui o Anexo IV
desta lei, são as seguintes:
I. ZEPAM-P − Zona Especial de Proteção Ambiental: compreende
uma faixa de até 50,00 (cinquenta) metros, a partir das bordas das
calhas do leito regular para todos os corpos d’água situados na
macrozona rural do município, constituindo áreas de preservação
e restauração da mata ciliar, com os seus primeiros 30,00 (trinta)
metros, contados a partir das referidas bordas, destinados
exclusivamente à A.P.P.; e os 20,00 (vinte) metros restantes para a
implantação de equipamentos urbanos.

Zona de Proteção
e Desenvolvimento
Sustentável

ZPDS

Uso Sustentável

Art. 12 [...]
II. ZPDS − Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável:
destina-se à proteção das áreas mais frágeis da APA-Cabreúva,
e compreende a Zona de Conservação da Vida Silvestre, as áreas
tombadas pelo CONDEPHAAT, a Serra do Itaguá e parte das áreas
de matacões.

Zona Especial de
Proteção Agrícola

ZEPAG

Uso Sustentável

Art. 12 [...]
III. ZEPAG − Zona Especial de Proteção Agrícola: compreende as
áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades agrícolas,
pecuária, agroindustrial e outras atividades previstas na legislação
de uso e ocupação do solo.

Zona Especial
de Recuperação
Ambiental

ZEPAM-R Uso Sustentável

Art. 13 − As Zonas de Uso do Solo da macrozona urbana, cujos
limites estão representados no mapa do Zoneamento Urbano e
Rural que constitui o Anexo IV desta lei, são as seguintes:
I. ZEPAM-R − Zona Especial de Recuperação Ambiental:
compreende uma faixa de até 50,00 (cinquenta) metros a partir
das bordas das calhas do leito regular para todos os corpos d’água
situados na macrozona urbana do município, constituindo áreas de
preservação e restauração da mata ciliar, com os seus primeiros
30,00 (trinta) metros contados a partir das referidas bordas,
destinados exclusivamente à A.P.P.; e os 20,00 (vinte) metros
restantes para a implantação de equipamentos urbanos.
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Cabreúva (cont.)
Município
Cabreúva

Instrumento
legal

Categoria

Lei
Zoneamento
Complementar
nº 407, de 22 de
janeiro de 2018

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Zona de Proteção
Histórica

ZPH

Urbana
Consolidada

Art. 13 [...]
II. ZPH − Zona de Proteção Histórica: compreende as áreas do
centro original de povoamento do município, especialmente o
perímetro do Centro Histórico do Distrito de Cabreúva, descrito
no Anexo III que faz parte integrante desta lei, e de outros bairros
e parcelamentos isolados anteriores a 19/12/1979, inclusive
aqueles que mantenham edificações ou benfeitorias de importância
histórica, arquitetônica, turística ou cultural.

Zonas de Uso
Misto

ZUM-1,
ZUM-2,
ZUR

Urbana
Adensamento e
Expansão

Art. 13 [...]
III. ZUM − Zonas de Uso Misto: abrangem as áreas urbanizadas
da macrozona urbana, acrescidas dos vazios urbanos entre elas,
excluídas somente a ZUI − Zona de Uso Industrial, a ZPH − Zona de
Proteção Histórica e as ZEIS, e destinam-se aos usos residenciais,
atividades comerciais, de serviços, institucionais e indústrias não
incômodas − não poluentes, de baixo fluxo de veículos e de baixo
impacto de vizinhança e, são constituídas pelas zonas:
a. ZUM-1 − Zona de Uso Misto 1: com densidade demográfica de até
200 hab/ha e lotes com dimensões mínimas de 250 m² para a área e
8,00 metros para a testada, a Zona de Uso Misto 1 abrange quase a
totalidade das Zonas de Uso Misto, com exceção, apenas, das áreas
destinadas ao uso predominantemente residencial, onde serão
permitidos parcelamentos do solo de interesse social.
b. ZUM-2 − Zona de Uso Misto 2: abrange as áreas de uso
predominantemente residencial, com densidade de até 250 hab/
ha e lotes com dimensões mínimas de 175 m² para a área e 7,00
metros para a testada.
c. ZUR − Zona de Uso Residencial: abrange as áreas periurbanas
situadas na fronteira entre as macrozonas urbana e rural,
destinadas ao uso residencial unifamiliar, com densidade
demográfica de até 80 hab/ha e lotes com áreas mínimas de 500 m²
e testadas mínimas de 16,00 metros.
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Cabreúva (cont.)
Município
Cabreúva

Instrumento
legal

Categoria

Lei
Zoneamento
Complementar
nº 407, de 22 de
janeiro de 2018

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Zona de Uso
Industrial

ZUI-1,
ZUI-2

Urbana
Desenvolvimento

Descrição
Art. 13 [..]
IV. ZUI − Zona de Uso Industrial: é subdividida em duas zonas
compreendendo as áreas destinadas à instalação de indústrias de
pequeno a grande portes e grandes estabelecimentos de prestação
de serviços, principalmente do ramo de logística, que atendam
às condições definidas pelo Decreto Estadual nº 43.284/98. São
permitidas, apenas, indústrias secas, que não utilizam ou que não
incorporam recursos hídricos no processo de produção, exceto em
circuito fechado; e que não geram efluentes líquidos provenientes
do processo de produção e; as indústrias especiais já implantadas
no município.
a. ZUI-1: compreende as áreas já ocupadas pelo uso industrial
e as áreas destinadas à ampliação da atividade industrial com
a instalação de empresas de risco ambiental leve ou moderado,
sendo permitido o parcelamento em lotes com área mínima de
1.000 m² e testada mínima de 20,00 metros.
b. ZUI-2: corresponde às áreas destinadas ao atendimento da
demanda por lotes para pequenas e médias empresas que exercem
atividades industriais ou de prestação de serviços, sendo permitido
o parcelamento em lotes com área mínima de 600 m² e testada
mínima de 15,00 metros.

Zona Especial de
Interesse Social

ZEIS

Urbana
Requalificação

Art. 13 [...]
V. ZEIS − Zona Especial de Interesse Social: compreende as
áreas para o desenvolvimento da política habitacional mediante
a regularização de parcelamentos, de condomínios ou de áreas
ocupadas, ou implantação de projetos que exijam parâmetros
urbanísticos próprios.
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Campo Limpo Paulista
Municipio
Campo
Limpo
Paulista

Instrumento
legal
Lei
Complementar
nº 379, de 24 de
novembro de
2009, alterada
pela Lei
Complementar
nº440 de
26/12/2011

Categoria
Zoneamento

Classificação
municipal

sigla

Classificação
leitura unificada

Descrição

Zona Mista
de Média Alta
Densidade

ZM-MA

Urbana
Adensamento

Art. 42. Para entendimento do Quadro e Mapa mencionados no
caput do artigo 41, são adotadas as seguintes denominações:
I- ZM-MA: Zona Mista de Média-Alta Densidade (ZM-MA1, ZMMA2,
ZM-MA3 e ZM-MA4);

Zona Mista de
Média Baixa
Densidade

ZM-MB

Urbana Expansão

Art. 42 (...) II- ZM-MB: Zona Mista de Média-Baixa Densidade (ZMMB 1, ZMMB2 e ZM-MB3);

Zona Mista de
Baixa Densidade

ZM-B

Uso Sustentável

Art. 42 (...) III- ZM-B: Zona Mista de Baixa Densidade (ZM-B(e), ZMB1, ZMB2, ZM-B3(a) e ZM-B3(b);

Zona de
Centralidade

ZC

Urbana
Consolidada

Art. 42 (...) IV- ZC: Zona de Centralidade;

Zona Industrial

ZI

Urbana
Desenvolvimento
Econômico

Art. 42 (...) V- ZI: Zona Industrial (ZI 1, ZI 2, ZI 3, ZI 4, ZI 5);

Zona Especial
Preservação
Ambiental

ZEPAM

Uso Sustentável

Art.42 (...) VI- ZEPAM: Zona Especial Preservação Ambiental
(ZEPAM1, ZEPAM2, ZEPAM 3, ZEPAM4, ZEPAM 5);

Área de
Intervenção
Urbana

AIU

Urbana
Requalificação

Art. 42 (...) VII- AIU: Área de Intervenção Urbana (AIU 1 e AIU 2).
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Itupeva
Município

Instrumento legal

Categoria

Itupeva

Lei
Complementar
nº 153, de 29
de maio de
2007 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 330, de 28 de
dezembro de
2012)

Zoneamento

Classificação
municipal

Setor de
Estruturação

Sigla

SE

Classificação na
leitura unificada

Urbana
Consolidada

Descrição

Art. 5º − O artigo 26 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 26 − O Setor de Estruturação (SE) abrange a região central
do município, compreendida pelos bairros: Residencial Pacaembu
I, Residencial Pacaembu II, Jardim São Vicente, Jardim Nova
Itupeva, Jardim Samambaia, Jardim Buriti, Parque Amarilys,
Residencial São José, Jardim Arco-Íris, Vila São João, Jardim
Alegria, Jardim Ana Luiza, Vila Paraíso, Parque das Hortências,
Vila Independência, Jardim Boa Esperança, Portal Santa Fé e
Desmembramento Santa Clara, conforma Mapa de Setorização −
Anexo II.
§ 1º O Setor de Estruturação (SE) é a área primordial de
ocupação urbana, onde serão concentrados, prioritariamente,
os investimentos públicos do município e o preenchimento dos
vazios.
§ 2º Definem-se como principais ações de estruturação urbana:
a) aparelhamento do sistema viário;
b) interligação entre eixos descontínuos;
c) reformulação de interseções, semaforização, sinalização,
reformulação de mão de direção, regulamentação do tráfego de
caminhões, obras de infraestrutura, etc;
d) requalificação de praças e outras áreas de uso público;
e) recuperação das margens dos cursos d’água, do Rio Jundiaí, do
Córrego do Bonfim, do Córrego da Lagoa e do Córrego Piracatu;
f) recuperação das principais atividades de comércio, serviços,
instituições e uso residencial, admitindo-se maior densidade de
construção.
[...]”
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Itupeva (cont.)
Município

Instrumento legal

Categoria

Itupeva

Lei
Complementar
nº 153, de 29
de maio de
2007 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 330, de 28 de
dezembro de
2012)

Zoneamento

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Setor de
Consolidação

SCO

Urbana Expansão

Art. 6º O artigo 27 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 27 − O Setor de Consolidação (SCO) compreende dois setores
(SCO-1 e SCO-2), abrangendo os Bairros Jardim Primavera,
Moradia do Sol, Alto da Boa Vista, Jardim Pérola, Parque das
Laranjeiras, Parque Santa Isabel, Jardim Europa, Itupeva-D,
Residencial Girassol, Jardim Brasil, Residencial Santo Antônio I
e II, Jardim Nova Tuiuty, Sítio Paturi e demais áreas indicadas no
Mapa de Setorização − Anexo II.
§ 1º O Setor de Consolidação (SCO) localiza-se no entorno
imediato do centro urbano e receberá ações de consolidação do
tecido urbano, através de complementações do sistema viário,
como a ligação entre bairros e melhorias nas interseções,
a criação de praças e espaços abertos de uso público,
repovoamento vegetal das margens dos cursos d’água e ocupação
das áreas livres.
[...]”

Setor de Controle

SC

Urbana Expansão

Art. 7º − O artigo 28 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 28 − O Setor de Controle (SC) contempla áreas situadas em
diferentes regiões do município, dotadas de atributos comuns
quanto à urbanização e à preservação ambiental, algumas
já ocupadas, outras em fase de implantação. As referidas
áreas, devido ao seu estágio de urbanização e localização
geográfica, têm características urbanísticas comuns, de setores
predominantemente residenciais com a ocorrência de usos
de comércio, serviços e pequenas indústrias, alguns trechos
de matas naturais e de matas ciliares, próximas de cursos
d’água, cuja recuperação, revalorização e preservação são
imprescindíveis ao desenvolvimento do município.

Descrição
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Itupeva (cont.)
Município

Instrumento legal

Categoria

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Itupeva

Lei
Complementar
nº 153, de 29
de maio de
2007 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 330, de 28 de
dezembro de
2012)

Zoneamento

Setor de Chácaras

SCH

Uso Sustentável

Art. 8º − O artigo 29 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 29 − O Setor de Chácaras (SCH) abrange a região do
município compreendida pelos seguintes bairros: Horizonte Azul
Village Ambiental I e II, Induiá Eco Park, Parque dos Resedás,
Parque dos Cafezais I a VI, Outeiro das Flores, Residencial
Jardim do Ribeirão I e II, Residencial São José do Ribeirão,
Village Águas de Santa Eliza, Estância Hidromineral Santa Eliza,
Residencial Montes Claros, Village Morro Alto, Residencial dos
Lagos, Residencial Pollyana, Chácaras do Guacurí e Residencial
Paineiras e demais áreas indicadas no Mapa de Setorização Anexo II.
§ 1º Este setor compreende grande parte do território do
município, predominantemente a sudoeste do centro, mas
também a sudeste, sul e, em menor proporção, a noroeste,
ocupado por loteamentos de chácaras de lazer, em expansão
sobre áreas rurais intermediárias.
[...]
§ 6º O setor de chácaras (SCH) subdivise-se em 3 grupos: SCH 1,
SCH 2 e SCH 3, conforme Mapa de Setorização − Anexo II.
[...]”

Setor de
Desenvolvimento
Controlado

SDC

Urbana
Desenvolvimento

Art. 9º − O artigo 30 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 30 − O Setor de Desenvolvimento Controlado (SDC) abrange
o quadrante norte do Município, desde o Rio Jundiaí, em sua
maior parte, até a Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324 -−
Vinhedo-Viracopos) e desde a divisa com Vinhedo, acompanhando
o traçado da Rodovia dos Bandeirantes (SP 348), até a divisa com
Indaiatuba, conforme Mapa de Setorização − Anexo II.
[...]”

Descrição

44

Itupeva (cont.)
Município

Instrumento legal

Categoria

Itupeva

Lei
Complementar
nº 153, de 29
de maio de
2007 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 330, de 28 de
dezembro de
2012)

Zoneamento

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Setor de
Predominância
Comercial

SPC

Urbana
Desenvolvimento

Art. 10 − O artigo 31 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 31 − O Setor de Predominância Comercial (SPC) inicia-se na
divisa do Município de Itupeva, ao longo da Rodovia Vice-Prefeito
Hermenegildo Tonoli por toda sua extensão, segue pela Avenida
Emancipadores do Município até encontrar com a Avenida Brasil.
[...]”

Setor de Proteção
Ambiental

SPA

Uso Sustentável
e Proteção
Ambiental

Art. 11 − O artigo 32 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 32 − O Setor de Proteção Ambiental (SPA) se caracteriza
por ser área com monitoramento contra desmatamento e
aterro, com uso sujeito à anuência dos órgãos ambientais,
estímulo a empreendimento com baixa densidade, recuperação e
manutenção da cobertura vegetal e da drenagem natural.
[...]
§ 2º O SPA subdivide-se em quatro setores, a saber:
I − Setor de Proteção Ambiental 1 (SPA1): situa-se às margens
do Rio Jundiaí, na confluência com o bairro da Mina até a divisa
com o município de Jundiaí, incluindo as áreas de matas naturais
e o clube dos funcionários da empresa Akzo Nobel, segue pelo
córrego Caxambu, no sentido à montante até o ponto localizado
a 1000 metros à montante da atual estação de recalque de água
bruta do Córrego Caxambu, conforme Mapa de Setorização −
Anexo II. Serão admitidos usos industriais sendo vedado o uso
residencial.

45

Itupeva (cont.)
Município

Instrumento legal

Categoria

Itupeva

Lei
Complementar
nº 153, de 29
de maio de
2007 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 330, de 28 de
dezembro de
2012)

Zoneamento

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Setor de Proteção
Ambiental

SPA

Uso Sustentável
e Proteção
Ambiental

II − Setor de Proteção Ambiental 2 (SPA2): inicia-se no ponto
localizado no sentido de montante, a 1.000 metros da atual
estação de recalque de água bruta do córrego Caxambu.
Segue por uma faixa de 100 metros, acompanhando a divisa
do município, seguindo paralelamente pelo Córrego Caxambu
no sentido sul, até encontrar o Ribeirão das Pedras, seguindo
paralelamente a este até o encontro com o Ribeirão Cachoeira,
prosseguindo paralelamente a este até o encontro com a divisa
dos municípios de Itupeva, Jundiaí e Cabreúva, conforme Mapa
de Setorização − Anexo II. Será admitido o uso residencial, sendo
vedado o uso industrial.
III − Setor de Proteção Ambiental 3 (SPA3): caracteriza-se pela
presença de importantes espécies vegetais, bem como de
relevante valor cênico, hídrico, paisagístico, compondo maciços
isolados dispersos no território do município, conforme Mapa de
Setorização − Anexo II.
IV − Setor de Proteção Ambiental 4 (SPA4): caracteriza-se pela
presença de importantes espécies vegetais, de especial atenção
na preservação das reservas florestais, compondo maciços
isolados dispersos pelo território do município, conforme Mapa de
Setorização − Anexo II.

Setor Industrial

SI

Urbana
Desenvolvimento

Art. 12 − O artigo 33 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 33 − O Setor Industrial (SI) abrange as regiões Leste e
Sudeste do município, caracterizando-se pela proximidade com as
rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), Vice-Prefeito
Hermenegildo Tonoli (SP-300/66), dos Bandeirantes (SP-348) e a
Rodovia Vinhedo-Viracopos (SP-324), destacando-se, ainda, pela
proximidade com os complexos industriais junto às divisas com os
municípios de Jundiaí e Cabreúva, conforme indicado no Mapa de
Setorização − Anexo II.
[...]
§ 4º O SI subdivide-se em 4 setores, a saber: Setor Industrial
1 (SI1), Setor Industrial 2 (SI2), Setor Industrial (SI3) e Setor
Industrial 4 (SI4).
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Itupeva (cont.)
Município

Instrumento legal

Categoria

Itupeva

Lei
Complementar
nº 153, de 29
de maio de
2007 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 330, de 28 de
dezembro de
2012)

Zoneamento

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Setor de
Regularização
Fundiária

SRF

Urbana
Requalificação

Art. 13 − O artigo 34 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 34 − Setor de Regularização Fundiária (SRF) abrange os
núcleos ou assentamentos urbanos e parcelamentos do solo
irregulares dispersos no território do município, conforme Mapa
de Setorização − Anexo II.”
[...]

Setor de Especial
Interesse Social

SEIS

Urbana Expansão

Art. 14 − O artigo 35 da Lei Complementar nº 153, de 29 de maio
de 2007, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo
do Município de Itupeva, que ordena o território e as políticas
setoriais, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 35 − Setor Especial de Interesse Social (SEIS) define as áreas
destinadas ao uso habitacional de interesse social, que devem
possuir infraestrutura e serviços urbanos ou garantir a viabilidade
da sua implantação. Além de dispor de áreas para comércio e
serviços locais, que atendam os moradores da área. Localizado no
entorno do Loteamento Rio das Pedras, abrangendo trecho das
Estradas Municipais: IVA − 165, IVA − 233 e IVA − 350, conforme
Mapa de Setorização − Anexo II.

Setor Rural

SR

Atividade Rural

Art.23 §2 − Entende-se por perímetro rural a porção do território
destinada às atividades agropecuárias, minerais, ao agroturismo,
apoio às atividades agrosilvopastoris e à agroindústria, e à
conservação das áreas de interesse ambiental.

47

Jarinu
Município

Jarinu

Instrumento
legal

Plano Diretor
Lei
Complementar
nº 200, de 21
de outubro de
2020

Categoria

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Macrozoneamento Macrozona
Urbana

MZU

Urbana
Consolidada

Macrozona
Rural

MZR

Atividade Rural e Art. 20 − Fica definida a Macrozona Rural (MZR) como as porções
Uso Sustentável rurais do município, que possuem uma ou mais das seguintes
características:
I − Apresentarem usos agrícolas e pecuários, nas quais predominem o
setor da fruticultura;
II − Presença de pequenas propriedades, com predomínio do trabalho
agrícola conduzido pela própria família; e
III − Áreas com interesse de conservação ambiental e com presença
de grandes maciços vegetais de Floresta Ombrófila Densa e outras
formações vegetais, as quais são protegidas e regulamentadas pela
Lei Federal nº 11.428/2006, que poderão abrigar atividades de lazer,
turismo e agropecuária de pequena e média escala compatíveis com a
preservação da qualidade da paisagem natural.
§ 1º São objetivos da MZR:
I − Controlar a expansão da mancha urbana, preservando os limites
estabelecidos pelo Macrozoneamento;
II − Promover a conservação e a preservação do meio ambiente
natural;
(...)

Áreas
Estratégicas

Área Estratégica AECR
de Conservação
Ambiental e
Recuperação de
Manancial

Uso Sustentável

Art.19. § 1º − A Macrozona Urbana (MZU) coincide com o Perímetro
Urbano do município, onde é permitido o parcelamento do solo para
fins urbanos, nos termos da Lei de Parcelamento, Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo (LPZUOS).
§ 1º − A MZU coincide com o Perímetro Urbano de Jarinu, cuja
delimitação considera os seguintes critérios:
I − Art. 42-B do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), no
que se refere às áreas com restrições à urbanização e trechos sujeitos
a controle especial em função de ameaça de desastres naturais;
II − Limites legais e administrativos já estabelecidos por normas
vigentes;
III − Marcos físicos presentes no território, como estradas, rodovias e
corpos hídricos;
(...)

Art. 27 − A AECR é composta por áreas com relevância do ponto
de vista ambiental e hídrico, correspondente ao limite da Área de
Proteção Ambiental (APA) Jundiaí e da Sub-bacia Hidrográfica do
Ribeirão do Maracanã.
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Área
AECR
Estratégica de
Conservação
Ambiental e
Recuperação de
Manancial

Uso Sustentável

Art. 29 − Incidem sobre a AECR as seguintes estratégias e parâmetros
de uso e ocupação:
I − Retribuir os proprietários ou possuidores de áreas com
ecossistemas provedores de serviços ambientais, cujas ações
mantêm, restabelecem ou recuperam o meio ambiente por meio do
Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PSA);
II − Articular, com órgão estadual, a elaboração de Plano de Manejo
da APA Jundiaí, com foco na identificação e conservação das áreas de
fragilidade ambiental;
(...)

Área
Estratégica de
Regularização
Fundiária

AERF

Requalificação
Urbana

Art. 30 − As AERFs correspondem aos núcleos urbanos irregulares
existentes em Jarinu, cujos parâmetros urbanísticos poderão ser
diferenciados, a fim de reduzir os desequilíbrios urbanos e sociais
causados pela irregularidade fundiária.
Art. 31 − O objetivo da AERF é diminuir as desigualdades territoriais,
garantindo o acesso a serviços urbanos e de saneamento, articulando
esforços com outras esferas de governo, sociedade civil, entidades
e iniciativa privada em favor da regularização dos núcleos urbanos
informais.
Art. 32. −Incidem sobre a AERF as seguintes estratégias:
I − Permitir padrões especiais de ocupação do solo que possibilitem
a regularização jurídica e urbanística dos núcleos urbanos informais,
garantindo a fixação da população local;
II − Intensificar e otimizar os processos de fiscalização de ocupações
irregulares e ilegais;
III − Promover oficinas técnicas de modo a capacitar os cidadãos
quanto às ações e programas municipais voltados à regularização
fundiária;
(...)

Área
Estratégica de
Reabilitação
Urbana

AERU

Requalificação
Urbana

Art. 33 − A AERU corresponde à área identificada como aglomerado
subnormal em Jarinu, conforme metodologia e enquadramento do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).
(...)
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Áreas
Estratégicas

Área
Estratégica de
Reabilitação
Urbana

AERU

Requalificação
Urbana

Art. 34 − O objetivo da AERU é promover um processo de gestão,
recuperação e reutilização de áreas já consolidadas da cidade,
sob enfoque dos espaços públicos, dos serviços urbanos e da
infraestrutura disponível, a fim de melhorar a qualidade de vida
da população residente, equalizar a degradação e a obsolescência
funcional da infraestrutura urbana.
Art. 35 − Incidem sobre a AERU as seguintes estratégias:
I − Reforçar a centralidade do bairro Vila Nova Trieste, criando
possibilidades de dinamizar a vida econômica e social, fortalecendo a
relação da população com o espaço em que vive, através de:
(...)
II − Elaborar e aprovar o Plano de Urbanização Específica de Interesse
Social, que deverá conter:
(...)

Parcelamento,
Uso e
Ocupação do
Solo
Lei
Complementar
201, de 21 de
outubro de
2020

Zoneamento

Zona de
Centralidade

ZC 1

Urbana
Consolidada

Art. 45 − A Zona de Centralidade (ZC 1) é o recorte constituído pela
porção territorial que apresenta urbanização já consolidada, com
grande concentração de áreas comerciais e equipamentos de serviços
públicos. Caracteriza-se pelas atividades típicas de regiões centrais,
porém, com necessidade de serem fomentadas e fortalecidas, pois
atendem grande parte da necessidade da população jarinuense.
Parágrafo único. São objetivos da ZC 1:
I − Fortalecer a centralidade existente, fomentando a implantação de
comércio e serviços e a densidade populacional baixa a média, para o
uso eficiente dos serviços e equipamento urbanos existentes;
II − Melhorar o sistema de mobilidade urbana, notadamente aquele
destinado ao transporte ativo, deslocamento a pé e por bicicleta, e ao
transporte público coletivo; e
III − Promover a requalificação dos espaços públicos e áreas verdes.

Zona de
Centralidade

ZC 2

Urbana
Adensamento

Art. 46 − A Zona de Centralidade (ZC 2) engloba o bairro do Maracanã,
onde se verifica um processo ocupação em fase de consolidação,
apresentando áreas comerciais de atendimento local, bem como
equipamentos públicos. Constitui-se como recorte estratégico para
o desenvolvimento urbano local, com potencial para o adensamento
e a maior mescla de usos, possibilitando a oferta de postos de
trabalhos, os quais poderão impactar na diminuição das demandas
por deslocamentos até a área central do município.
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Zona de
Ocupação
Prioritária

ZOP

Urbana
Adensamento

Art. 47 − A Zona de Ocupação Prioritária (ZOP) é o recorte territorial
onde se identifica a predominância de uso residencial, o qual
demanda atividades comerciais de nível local, cujo incômodo gerado
deve ser compatível às residências, podendo promover assim novas
centralidades de bairros.
Parágrafo único. São objetivos da ZOP:
I − Qualificar o território através da ampliação dos serviços e
infraestruturas urbanas;
II − Promover a distribuição de usos econômicos no território, de
modo a reduzir os deslocamentos diários; e
III − Preservar a morfologia urbana existente, resguardando o uso
residencial.

Zona de
Ocupação
Moderada

ZOM

Urbana
Expansão

Art. 48 − A Zona de Ocupação Moderada (ZOM) é composta por
porções do território sobre as quais predominam o uso residencial
de baixíssima densidade, característico de ocupação de franja
urbana, situadas próximas à infraestrutura urbana instalada, onde
se observam vazios urbanos e glebas, que eventualmente possuem
atividades rurais, com capacidade para absorver novos moradores.
Parágrafo único. São objetivos da ZOM:
I − Qualificar o território através da ampliação dos serviços e
infraestruturas urbanas;
II − Promover a distribuição de usos econômicos no território,
de modo a reduzir os deslocamentos diários; e III − Preservar a
morfologia urbana existente, resguardando o uso residencial.

Zona
Rururbana
de Ocupação
Controlada 1

ZURC 1 Urbana
Expansão

Art. 49 − A Zona Rururbana de Ocupação Controlada 1 (ZURC 1) é
caracterizada pela baixa densificação habitacional entremeada por
áreas verdes e rurais, porém, apresentam certo grau de alteração do
meio ambiente natural e se enquadram no Art. 42 da Lei Federal nº
5.172/1966, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional, quanto à
definição de áreas urbanas por atendimento dos requisitos mínimos
para tal.
§ 3º São objetivos da ZURC 1, ZURC 2 e ZURC 3:
I − Reconhecer os usos urbanos consolidados, conciliando-os com os
aspectos ambientais e de recursos hídricos;
II − Melhorar condições urbanísticas atuais, ampliando o acesso à
infraestrutura de transporte, energia e abastecimento público;
(...)
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Zona
Rururbana
de Ocupação
Controlada 2

ZURC 2 Urbana
Expansão

Art. 49 § 1º − Ficam definidas as mesmas características para a Zona
Rururbana de Ocupação Controlada 2 (ZURC 2), com menor densidade
de ocupação, definida pelos parâmetros de ocupação do solo.

Zona
Rururbana
de Ocupação
Controlada 3

ZURC 3 Urbana
Expansão

§ 2º Ficam definidas as mesmas características para a Zona
Rururbana de Ocupação Controlada 3 (ZURC 3), com menor densidade
de ocupação, cuja diferença é a obrigação do parcelamento do solo
estabelecidas por esta Lei Complementar.

Zona
Rururbana
de Ocupação
Restrita

ZUR

Urbana
Expansão

Art. 50 − A Zona Rururbana de Ocupação Restrita (ZUR) é a porção
territorial com características de ocupação semelhantes a ZURC,
diferindo no tamanho do lote mínimo permitido para o parcelamento,
com vistas a manutenção do perfil de ocupação atual, especialmente
no bairro Sítios Primavera, com acesso pela Estrada Municipal JAR010.
Parágrafo único. São objetivos da ZUR:
I − Reconhecer o uso consolidado, conciliando-os com os aspectos
ambientais e de recursos hídricos;
II − Conter a expansão territorial distantes das centralidades;
(...)

Zona de
Expansão
Controlada

ZEC

Urbana
Expansão

Art. 51 − A Zona de Expansão Controlada (ZEC) é caracterizada
pela presença de glebas desocupadas, com aptidão ambiental para
abrigar novas urbanizações, próxima a áreas urbanas consolidadas,
com acesso facilitado por estradas municipais e vias urbanas, sobre
as quais foram identificadas pressão à ocupação. Quando da sua
urbanização, deverão ser garantidas obras de infraestrutura urbana,
adequadas para atendimento da demanda, bem como a continuidade
dos eixos viários, conforme estabelece as regras para parcelamento
do solo.
Parágrafo único. São objetivos da ZEC:
I − Promover reserva de área para expansão urbana, considerando
os vetores de pressão à ocupação, respeitando as condicionantes
ambientais;
II − Ordenar e direcionar o crescimento urbano sustentável, de forma
a atender critérios técnicos e as demais diretrizes da política urbana;
e (...)
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Zona de
ZDE
Desenvolvimento
Econômico

Urbana
Art. 52 − A Zona de Desenvolvimento Econômico (ZDE) engloba
Desenvolvimento porções do território com predominância de atividades industriais e
de logística consolidadas, bem como áreas que apresentam vocação
para ampliação destes setores econômicos, incentivado a diversidade
dos usos empresariais, preferencialmente, aqueles incômodos e
incompatíveis ao uso residencial, adotando-se medidas mitigadoras
ao impacto gerado. A ZDE está localizada às margens das Rodovias
Estaduais SP-354 e SP-065 e da Estrada Municipal JAR-010, as quais
proporcionam facilidade de acesso e de escoamento da produção.
Parágrafo único. São objetivos da ZDE:
I − Estabelecer e regular as áreas de uso incômodo no município
garantindo o potencial econômico apoiado nos grandes eixos de
conexão regional e metropolitano;
II − Oferecer condições para fortalecimento e expansão da atividade
industrial e de logística, com potencial para dinamizar a economia do
município; e
III − Incentivar a instalação de empreendimento sustentáveis.

Zona de
Interesse
Ambiental

Uso Sustentável

ZIA

Art. 53 − A Zona de Interesse Ambiental (ZIA) engloba porções
do território onde há interesse de preservação, recuperação e
conservação ambiental, incluindo áreas de reserva legal e Área de
Preservação Permanentes (APPs), com restrições legais (Lei Federal
nº 6.766/79) e/ou suscetíveis a inundação ou escorregamento (IPT,
2019), em consonância ao inciso II do Art. 42-B da Lei Federal nº
10.257/2001, respeitando-se o estipulado pela legislação ambiental
em vigor (Lei Federal nº 12.651/2012 e nº 11.428/2006 e Lei Estadual
nº 13.550/2009 e nº 9.866/1997).
§ 2º São objetivos da ZIA:
I − Preservar as áreas ambientalmente protegidas, com especial
interesse em manter a cobertura vegetal, inibir a ocupação e o
aumento das áreas de risco de inundação e de escorregamento;
II − Ampliar as práticas de conservação e proteção ambiental,
contribuindo para a melhoria do microclima local; e
III − Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento
municipal.
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Macrozona
Urbana

Urbana
Consolidada

Art. 187 − II − Macrozona Urbana: compreende a porção urbanizada do
território e mais propícia para abrigar atividades urbanas, apresenta
grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo e padrões
diferenciados de urbanização.
Art. 193 − Para orientar o desenvolvimento urbano e dirigir a aplicação
dos instrumentos urbanísticos e jurídicos para atingir seus objetivos,
a Macrozona Urbana se subdivide em 6 (seis) zonas de uso do solo e 4
(quatro) zonas especiais, descritas a seguir e delimitadas no Mapa 2 do
Anexo I desta lei:
I − Zona de Reabilitação Central − ZRC;
II − Zona de Qualificação dos Bairros − ZQB;
III − Zona de Preservação dos Bairros − ZPB;
IV − Zona de Desenvolvimento Urbano − ZDU;
V − Zona de Uso Industrial − ZUI;
VI − Zona de Conservação Ambiental – ZCA.

Macrozona Rural

Atividade Rural

Art. 187 − I − Macrozona Rural: compreende áreas das bacias
hidrográficas de abastecimento de Jundiaí e outros municípios da
região, áreas de produção agrícola, que contribuem para manutenção
da biodiversidade, conservação do solo e manutenção dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, e áreas do Território de Gestão da
Serra do Japi e da Serra dos Cristais, constituída por remanescentes
florestais significativos em diversos estágios sucessionais, por
ecossistemas representativos de importância regional no âmbito da
fauna e flora, que contribuem para manutenção da biodiversidade,
conservação do solo e produção de água;
Art. 189 − A Macrozona Rural se divide nas 03 (três) zonas descritas a
seguir e delimitadas no Mapa 1 do Anexo I desta lei:
I − Zona de Proteção Hídrica e Desenvolvimento Rural;
II − Zona de Proteção da Serra dos Cristais;
III − Território de Gestão da Serra do Japi.
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Zona de Proteção
Hídrica e
Desenvolvimento
Rural

Atividades
Rurais

Art. 190 − A Zona de Proteção Hídrica e Desenvolvimento Rural
caracteriza-se pela relevância dos recursos hídricos, pela existência
de fragmentos significativos de vegetação nativa, entremeados por
grande número de núcleos urbanos informais e de áreas de produção
agrícola, bem como áreas de mineração em atividade ou abandonadas.
Parágrafo único. A Zona de Proteção Hídrica e Desenvolvimento
Rural tem a finalidade de garantir a proteção dos mananciais de
abastecimento do município, a preservação dos recursos naturais e a
promoção do desenvolvimento rural e da produção agrícola, mediante
a valorização da atividade rural e o incentivo às atividades de turismo e
ecoturismo nas propriedades rurais.

Zona de Proteção
da Serra dos
Cristais

Proteção
Ambiental

Art. 191 − A Zona de Proteção da Serra dos Cristais, situada ao sul do
município, na porção leste da Rodovia Anhanguera, é formada pela
Serra dos Cristais e Castanho, e caracteriza-se pela existência de
sistemas ambientais cujos elementos e processos ainda conservam
características naturais.
Parágrafo único. São objetivos específicos da Zona de Proteção da
Serra dos Cristais:
I − manutenção das condições naturais dos elementos e processos que
compõem os sistemas ambientais;
II − proteção das espécies vegetais e animais, especialmente as
ameaçadas de extinção;
III − respeito às fragilidades geológico-geotécnicas e de relevo dos seus
terrenos;
IV − promoção de atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à
educação ambiental;
V − preservação de fragmentos de Mata Atlântica e proteção de
nascentes e corpos hídricos da bacia do Rio Jundiaí;
VI − desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com o
desenvolvimento sustentável;
VII − produção de água com potencial para o abastecimento público;
VIII − garantia da proteção e preservação dos fragmentos florestais de
Cerrado e da Mata Atlântica, sendo que a preservação dos estágios
médio e avançado de regeneração se dará na forma do art. 280 desta lei
e sua caracterização será feita pelo órgão licenciador competente.
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Proteção
Ambiental

Território de
Gestão da Serra
do Japi*

Art. 192 −O Território de Gestão da Serra do Japi compreende as áreas
da Serra do Japi e seu entorno imediato, com seus limites definidos
pela Lei Complementar n° 417, de 29 de dezembro de 2004. § 1º O
Território de Gestão da Serra do Japi é formado por:
I − Reserva Biológica da Serra do Japi;
II − Zona de Preservação, Restauração e Recuperação Ambiental;
III − Zona de Conservação Ambiental da Ermida;
IV − Zona de Conservação Ambiental da Malota;
V − Zona de Conservação Ambiental da Terra Nova.
§ 2º São objetivos específicos do Território de Gestão da Serra do Japi:
I − manutenção do zoneamento estabelecido pela Lei Complementar nº
417, de 29 de dezembro de 2004;
(...)

Art. 194 − A Zona de Reabilitação Central, situada no centro e de
ocupação mais antiga do município, caracteriza-se pela alta taxa de
urbanização, significativa saturação viária, elevada concentração de
empregos, serviços e equipamentos e pelo caráter de centralidade do
município, com a concentração de áreas e edificações que integram o
patrimônio histórico e cultural.
Parágrafo único. São objetivos específicos da Zona de Reabilitação
Central:
I − fortalecimento do caráter de centralidade municipal, respeitando o
patrimônio histórico e cultural, otimizando a oferta de infraestrutura
existente, renovando os padrões de uso e ocupação e fortalecendo a
base econômica local; (...)
IV − melhoria e complementação do sistema de mobilidade urbana,
com integração entre os sistemas de transporte coletivo, viário,
cicloviário e de circulação de pedestres, dotando-o de condições de
acessibilidade universal e sinalizações adequadas;(...)
VI - estímulo à provisão habitacional de interesse social para a
população de baixa renda de modo a aproximar a moradia do emprego;
VII − redefinição dos parâmetros de uso e ocupação do solo para
qualificação dos espaços públicos e da paisagem urbana e promoção da
proximidade de diferentes tipologias residenciais para grupos de baixa,
média e alta renda;
VIII − regulação da produção imobiliária para captura, pelo município,
da valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos, para
financiamento de melhorias e benefícios públicos; (...)
* O território da Serra do Japi possui zoneamento próprio, definido pela Lei Complementar nº 417, de 29 de dezembro de 2004.
Zona de
Reabilitação
Central

ZRC

Descrição

Urbana
Consolidada
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Zona de
Qualificação dos
Bairros

ZQB

Urbana
Consolidada

Art. 195 − A Zona de Qualificação dos Bairros abrange,
predominantemente, os bairros mais antigos, com alta taxa de
urbanização e uso misto. Parágrafo único. São objetivos específicos da
Zona de Qualificação dos Bairros:
I − melhoria das condições urbanísticas e ambientais dos bairros
existentes, com oferta adequada de comércio, serviços, equipamentos
comunitários e infraestruturas para formação e consolidação das
centralidades;
II − permissão de atividades não residenciais compatíveis com o uso
residencial, na perspectiva de garantir a manutenção da qualidade urbana
dos bairros tradicionais e reduzir sobrecargas no sistema viário local;
III − estímulo ao adensamento populacional nas áreas vazias, com
diversidade social, a fim de aproveitar melhor a infraestrutura instalada
e equilibrar a relação entre oferta de empregos e moradias;(...)
VII − manutenção da população moradora, inclusive mediante
promoção da urbanização e regularização fundiária de assentamentos
habitacionais irregulares existentes, com oferta de serviços,
equipamentos e infraestruturas urbanas que atendam à demanda;
VIII − estímulo à provisão habitacional de interesse social para a
população de baixa renda, de forma a contribuir para a redução do
déficit habitacional existente; (...)

Zona de
Preservação dos
Bairros

ZPB

Urbana
Consolidada

Art. 196 − A Zona de Preservação dos Bairros caracteriza-se pela
ocupação por áreas com menor densidade habitacional ou adjacentes
às áreas de urbanização consolidada. Parágrafo único. São objetivos
específicos da Zona de Preservação dos Bairros:
I − manutenção da qualidade urbanística e ambiental dos bairros
existentes, com características predominantemente residenciais e
baixa densidade habitacional;
II − formação de novos bairros com padrão de parcelamento em
lotes de 500 m² (quinhentos metros quadrados), menor densidade
habitacional e predominância do uso habitacional;
III − ocupação adequada dos vazios existentes, de forma a garantir a
qualificação do território;
IV − permissão de usos compatíveis com a ocupação residencial, com
pequena oferta de comércio e serviços para atendimento das demandas
locais;
V − estímulo à arborização urbana e à agricultura urbana;
VI − respeito ao patrimônio histórico cultural.
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Jundiaí (cont.)
Município

Jundiaí

Instrumento
legal

Plano
Diretor
Lei nº
9.321,
de 11 de
novembro
de 2019

Categoria

Zoneamento

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Zona de
Desenvolvimento
Urbano

ZDU

Urbana
Art. 197 − A Zona de Desenvolvimento Urbano corresponde às áreas ao
Desenvolvimento longo dos principais eixos viários da cidade, destinadas à implantação
de usos residenciais e atividades comerciais e de serviços que, por
sua natureza, gerem tráfego pesado ou intenso e de atendimento à
demanda de atividades necessárias.
§ 1° São objetivos da Zona de Desenvolvimento Urbano:
I − incentivo ao melhor aproveitamento do solo nas proximidades do
sistema estrutural de transporte coletivo com aumento na densidade
construtiva, demográfica, habitacional e de atividades urbanas;
II − promoção do incremento e da qualificação da oferta de diferentes
sistemas de transporte coletivo, articulando-os com os sistemas
cicloviário e de circulação de pedestres;
III − estímulo à provisão habitacional de interesse social para a
população de baixa renda, de modo a ampliar sua oferta na proximidade
do sistema estrutural de transporte coletivo e aproximar a moradia do
emprego;
IV − garantia de espaço para a ampliação da oferta de serviços e
equipamentos públicos.
§ 2° Os imóveis que integram a Zona de Desenvolvimento Urbano
nos trechos caracterizados por vias projetadas deverão seguir os
parâmetros de uso e ocupação do solo da Zona de Qualificação
dos Bairros (ZQB), e os parâmetros de parcelamento da Zona de
Desenvolvimento Urbano (ZDU) até que a via que define a zona esteja
devidamente implantada.

Zona de Uso
Industrial

ZUI

Urbana
Art. 198 − A Zona de Uso Industrial abrange as áreas ao longo das
Desenvolvimento rodovias Anhanguera, Prof. Hermenegildo Tonolli, Dom Gabriel Paulino
Bueno Couto e Presidente Tancredo Neves e demais áreas indicadas
no Mapa 2 do Anexo I, que articulam diferentes municípios e polos
de emprego regional, onde se verificam processos de transformação
econômica e dos padrões de uso e ocupação do solo.
Parágrafo único. São objetivos da Zona de Uso Industrial:
I − promoção da atividade econômico-industrial, de grandes
empreendimentos de comércio, serviços e logística de escala regional;
II − estímulo à atividade de geração de energias alternativas de forma
coletiva;
III − incentivo à geração coletiva de energia elétrica e a reciclagem
industrial.
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Jundiaí (cont.)
Município

Jundiaí

Instrumento
legal

Plano
Diretor
Lei nº
9.321,
de 11 de
novembro
de 2019

Categoria

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Zoneamento

Zona de
Conservação
Ambiental

ZCA

Uso Sustentável

Art. 199 − A Zona de Conservação Ambiental compreende áreas que
estabelecem a transição entre os usos urbano e rural, ou constituem
vazios urbanos cuja localização inviabiliza os usos rurais, mas possuem
atributos ambientais importantes que devem ser conservados e
protegidos, sobretudo mananciais de abastecimento de água.
Parágrafo único. São objetivos da Zona de Conservação Ambiental:
I − proteção e conservação dos mananciais;
II − redução e o controle do adensamento construtivo e demográfico nas
áreas próximas às áreas ambientalmente frágeis e de abastecimento
hídrico, gerando uma região de amortecimento para áreas de proteção;
III − apoio à manutenção das atividades rurais existentes.

Zonas Especiais

Zonas Especiais
de Interesse
Social

ZEIS I

Urbana
Requalificação

Art. 202 − A Zona Especial de Interesse Social − ZEIS destina-se,
predominantemente, à moradia da população de baixa renda, nos
termos definidos na Política de Habitação Social apresentada no Título
IV, Capítulo VII desta lei, e está subdividida em: I − ZEIS-1: compreende
as áreas ocupadas de forma irregular ou clandestina, que ainda
deverão passar pelo processo de regularização fundiária e urbanização;

ZEIS II

Urbana
Adensamento

Art. 202 − II − ZEIS 2: constituída de áreas vazias consideradas
adequadas para a implantação de empreendimentos de habitação
de interesse social, estrategicamente localizadas com o propósito de
viabilizar a produção e a oferta de moradias populares para famílias
com renda máxima de seis salários mínimos.

ZERF

Urbana
Requalificação

Art. 201 − A Zona Especial de Regularização Fundiária − ZERF é
constituída pelas áreas dos núcleos urbanos informais, ocupados ou
não por população de baixa renda, na forma prevista nesta lei. § 1°
As áreas que constituem a ZERF correspondem aos núcleos urbanos
informais consolidados, indicados nos Mapas 2 e 5 do Anexo I desta
lei e aqueles que constam nas ortofotos oriundas do levantamento
aerofotogramétrico realizado em 2012.
§ 2° É objetivo da Zona Especial de Regularização Fundiária delimitar
áreas passíveis de regularização dos núcleos urbanos informais, nos
termos definidos no Título VII desta lei.

Zona Especial de
Regularização
Fundiária

59

Jundiaí (cont.)
Município

Jundiaí

Instrumento
legal

Plano
Diretor
Lei nº
9.321,
de 11 de
novembro
de 2019

Categoria

Zonas Especiais

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Zona Especial
de Interesse
Histórico Cultural

ZEIC

Zonas Especiais
de Proteção
Ambiental

ZEPAM Proteção
Ambiental

Urbana
Consolidada

Descrição

Art. 207 − A Zona Especial de Interesse Histórico Cultural − ZEIC
compreende porções do território do município e tem por finalidade
a preservação e a valorização do seu patrimônio histórico e cultural,
subdivididas em 02 (duas) categorias: I − ZEIC 1: composta pelos
imóveis ou áreas tombadas por legislação municipal, estadual ou
federal e aqueles que se encontram na fase de estudo de tombamento,
bem como os imóveis pertencentes ao Inventário de Proteção do
Patrimônio Artístico e Cultural de Jundiaí − IPPAC; II − ZEIC 2:
composta por conjunto de imóveis, de domínio público ou privado,
cuja proteção ou preservação sejam de interesse comum, quer por
sua vinculação histórica, quer por seu valor cultural, arquitetônico,
arqueológico, artístico, paisagístico ou urbano.
§ 1° São objetivos específicos das ZEIC:
I − promoção da preservação, conservação, restauro e valorização do
patrimônio cultural, histórico, artístico e paisagístico do município;
(...)
Art. 210 − As Zonas Especiais de Proteção Ambiental − ZEPAM
são porções do território do município destinadas à preservação e
proteção de patrimônio ambiental, que têm como principais atributos
fragmentos de Mata Atlântica e de Cerrado, arborização de relevância
ambiental, alto índice de permeabilidade e existência de nascentes
e outros corpos d’água, áreas que prestam relevantes serviços
ambientais, entre os quais a conservação da biodiversidade, controle
de processos erosivos e de inundação, produção de água e regulação
microclimática e a consolidação da Zona de Vida Silvestre, como
estabelecido pela Área de Proteção Ambiental de Jundiaí, com base no
art. 4º da Lei Estadual nº 4.095, de 12 de junho de 1984, e no art. 16 do
Decreto Estadual nº 43.284, de 3 de julho de 1998.
Art. 211 − Integram a ZEPAM áreas em todo o território municipal,
preliminarmente identificadas nos Mapas 2 e 4 do Anexo I desta Lei,
com os seguintes atributos:
I − as APPs em conformidade com a Lei Federal nº 12.651, de 25 de
maio de 2012, e manchas de mata nativa secundárias em estágio médio
e avançado de regeneração natural da Mata Atlântica, conforme a Lei
Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e a vegetação rupestre,
correspondentes às Zonas de Vida Silvestre estabelecidas no art. 4º da
Lei Estadual nº 4.095, de 12 de junho de 1984;
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Jundiaí

Instrumento
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Plano
Diretor
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Zonas Especiais

Classificação
municipal

Zonas Especiais
de Proteção
Ambiental

Sigla

Classificação na
leitura unificada

ZEPAM Proteção
Ambiental

Descrição

II − manchas de mata nativa secundárias em estágio inicial de
regeneração natural da Mata Atlântica, conforme a Lei Federal nº
11.428, de 22 de dezembro de 2006, dentro das APPs descritas na Lei
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
III − áreas comprometidas com Termos de Ajustamento de Conduta
estipulados pelo Poder Executivo e porções destinadas a Termos de
Compromisso de Recuperação Ambiental determinados pelo órgão
licenciador;
(...)
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Louveira
Município

Louveira

Instrumento
legal

Categoria

Lei nº 2.332, Zoneamento
de 13 de
dezembro
de 2013
(LUOS).
Alterada
pela Lei nº
2.456, de 05
de agosto de
2015

Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Urbana
Consolidada
(quando incide
a APRM − Uso
Sustentável)

Descrição

Zona de Uso
Residencial

ZUR

Zona de Uso
Misto 1

ZUM-1 Urbana
Adensamento

Art. 7º − A Zona de Uso Misto 1 (ZUM-1) abrange área do bairro Santo Antônio,
contígua a área já adensada, onde existe forte demanda para uso habitacional.
§ 1º − Nesta zona, será admitido o uso residencial com densidade de 300 hab/ha,
lote mínimo de 140 m² e frente de 7,0 metros.
§ 2º − Serão admitidos aqueles usos não residenciais compatíveis com o uso
habitacional, respeitado neste caso lote mínimo de 250 ² e frente de 10,00 m (dez
metros).

Zona de Uso
Misto 2

ZUM-2 Urbana
Adensamento

Art. 8º − A Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2) abrange áreas com infraestrutura
consolidada, onde coexistem os usos residencial, comercial, de prestação de
serviços e até industrial com reduzido grau de incômodo.
§ 1º − No caso de novos empreendimentos na Zona de Uso Misto 2 (ZUM-2),
deverá ser observada a densidade demográfica máxima de até 300 hab/ha, lotes
com área mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta quadrados) e frente mínima
de 10,00 m (dez metros).
§ 2º − As instalações industriais, comerciais e de armazenamento localizadas na
ZUM-2 deverão prever espaços para manobras, cargas e descargas no interior do
lote.

Zona de
Conservação
Urbana 1

ZCU-1

Art. 6º − A Zona de Uso Residencial (ZUR) destina-se, preferencialmente, ao uso
habitacional, com densidade demográfica máxima de 180 hab/ha, lote mínimo
de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados) e frente mínima de 12,00 m (doze
metros).
Parágrafo único – Nas vias principais da Zona de Uso Residencial (ZUR), serão
admitidos estabelecimentos de comércio e serviço de pequeno porte quando
considerados compatíveis com o uso habitacional.

Uso Sustentável Art. 9 º − A Zona de Conservação Urbana 1 (ZCU-1) abrange áreas cuja função
principal é a conservação dos recursos naturais existentes.
§ 1º − Na Zona de Conservação Urbana (ZCU-1) será admitido o uso residencial
com densidade demográfica de até 40 hab/ha e lotes com área mínima de 1.000 m²
(mil metros quadrados) e frente mínima de 20 m (vinte metros).
§ 2º − Os usos não residenciais serão admitidos na ZCU-1 quando instalados nas
vias principais de circulação de veículos ou em grandes propriedades, desde que
não comprometam os objetivos de conservação dos recursos naturais.
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Lei nº 2.332, Zoneamento
de 13 de
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de 2013
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Alterada
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2.456, de 05
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municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Zona de
Conservação
Urbana 2

ZCU-2

Uso Sustentável Art. 10 − A Zona de Conservação Urbana 2 (ZCU-2) abrange áreas cujas funções
são, além da conservação dos recursos naturais existentes, permitir e promover
um desenvolvimento urbano orientado.
§ 1º − Na Zona de Conservação Urbana 2 (ZCU-2), será admitido o uso residencial
com densidade demográfica de até 120 hab/ha e lotes com área mínima de 360 m²
(trezentos e sessenta metros quadrados) e frente mínima de 12 m (doze metros).
§ 2º − Os usos não residenciais serão admitidos na ZCU-2 quando instalados nas
vias principais de circulação de veículos ou em grandes propriedades, desde que
não comprometam os objetivos de conservação dos recursos naturais.

Zona de
Conservação
Urbana 3

ZCU-3

Uso Sustentável Art. 11 − A Zona de Conservação Urbana 3 (ZCU-3) abrange os limites físicos dos
loteamentos Monterrey 1 e Monterrey 2, cuja característica é predominantemente
urbana e residencial, e objetiva preservar o meio ambiente (...).
§ 1º − A Zona de Conservação Urbana 3 (ZCU-3) tem o objetivo preservar o
meio ambiente por meio de uma baixa densidade demográfica, promovendo
a regularização dos parcelamentos do solo e das edificações com garantia da
qualidade ambiental e urbanística da região.
§ 2º − Na Zona de Conservação Urbana 3 (ZCU-3), será admitido o uso residencial
com densidade demográfica de até 40 hab/ha e lotes com área mínima de 1.000 m²
(mil metros quadrados) e frente mínima de 20 m (vinte metros).

Zona de
Conservação
Urbana 4

ZCU-4

Uso Sustentável Art. 12 − A Zona de Conservação Urbana 4 (ZCU-4) abrange a área de
amortecimento da área de proteção ambiental, próximo à Abadia, cuja função
primordial é a proteção das várzeas dos Córregos Fetá e Engenho, onde haverá
futura represa a ser utilizada no abastecimento de água do município.
Parágrafo único − O lote mínimo admitido para novos parcelamentos será de
1.000 m² (um mil metros quadrados), com frente igual ou superior a 20,00 m
(vinte metros), excetuadas as situações com lotes aprovados e registrados com
metragem inferior.

Zona de
Conservação
Urbana 5

ZCU-5

Uso Sustentável Art. 13 − A Zona de Conservação Urbana 5 (ZCU-5) abrange áreas cuja função
principal é a conservação dos recursos naturais existentes nos arredores dos
empreendimentos denominados “Chácaras Arataba” e área de captação de água
do Córrego Fetá.
§ 1º − Na Zona de Conservação Urbana 5 (ZCU-5) será admitido o uso residencial
com densidade demográfica de até 10 hab/ha e lotes com área mínima de 5.000 m²
(cinco mil metros quadrados).
§ 2º − Os usos não residenciais serão admitidos na ZCU-5 quando instalados
nas vias principais de circulação de veículos, desde que não comprometam os
objetivos de conservação dos recursos naturais.
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Categoria

Lei nº 2.332, Zoneamento
de 13 de
dezembro
de 2013
(LUOS).
Alterada
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2.456, de 05
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Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Zona de
Conservação
Ambiental
Urbana

ZCAU

Uso Sustentável Art.14 − A Zona de Conservação Ambiental Urbana (ZCAU) é caracterizada por
áreas com atributos ambientais importantes e pela localização estratégica em
relação ao sistema rodoviário.
§ 1º − O uso do solo nesta zona deverá ser compatibilizado com a proteção
ambiental e seu potencial econômico.
§ 2º − Será admitido o uso residencial com lote mínimo de 1.000 m² e densidade
demográfica até 40 hab/ha.
§ 3º − Será admitido o uso comercial e serviços de grande porte.
§ 4º − Serão proibidos os usos que possam comprometer os atributos naturais
existentes nesta zona.

Zona de Uso
Industrial

ZUI

Urbana
Desenvolvimento

Art. 15 − A Zona de Uso Industrial (ZUI) é constituída pelas áreas que possuam
localização e condições de acesso apropriadas para a instalação de indústrias,
centros de distribuição, depósitos e grandes estabelecimentos de comércio ou
prestação de serviços, observadas as restrições ambientais correspondentes às
especificidades de cada terreno e atividade.
§ 1º – Os novos lotes industriais não poderão possuir área mínima inferior a 500
m² (quinhentos metros quadrados) e testada mínima inferior a 14,00 m (quatorze
metros).
§ 2º − Admite-se a ocorrência de empreendimento habitacional na Zona de Uso
Industrial (ZUI), com densidade demográfica máxima de até 250 hab/ha, lotes
com área mínima de 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e testada
mínima de 10,00 m (dez metros) nas hipóteses em que se configure a inexistência
de impacto nocivo à compatibilização da atividade habitacional com a industrial.

Zona de
Proteção do
Patrimônio

ZPP

Urbana
Consolidada

Art. 16 − A Zona de Proteção do Patrimônio (ZPP) destina-se à proteção e
recuperação do patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paisagístico e cultural
e à qualificação e revitalização de áreas centrais de Louveira.
§ 1º − A Zona de Proteção do Patrimônio (ZPP) compreende imóveis do centro
histórico e da área onde se encontra a antiga estação ferroviária do município
que abrigam construções originais e edificações de interesse de preservação,
localizadas nas áreas centrais da cidade e na várzea do rio Capivari, com grande
valor paisagístico e fragmentos de mata nativa.
§ 2º − Na Zona de Proteção do Patrimônio (ZPP) serão tolerados os usos
habitacionais com densidade demográfica de até 180 hab/ha e lotes com área
mínima de 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) e frente mínima
de 10,00 m (dez metros) e; atividades de comércio e serviços, desde que não
comprometam os objetivos de conservação do patrimônio.
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Lei nº 2.332, Zoneamento
de 13 de
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de 2013
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Classificação
municipal

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Zona de
Proteção do
Patrimônio

ZPP

Urbana
Consolidada

§ 3º − Integram a ZPP as áreas de preservação permanente do Vale do Rio
Capivari, acrescidas das áreas públicas adjacentes, cujos limites serão definidos
no prazo de 180 dias da aprovação desta lei.
§ 4º − Admitir-se-á o desenvolvimento de projetos de parceria público-privado,
desde que priorizado o uso e interesse público.

Zona de
Urbanização
Específica

ZUE

Urbana
Requalificação

Art. 20 − A Zona de Urbanização Específica (ZUE), compreende as áreas ocupadas
por parcelamentos irregulares ou clandestinos, identificados na planta do Anexo
III, cuja regularização é de interesse do Poder Público Municipal.
Parágrafo único − A ZUE permite a adoção de parâmetros próprios para fins
de regularização de situações efetivamente implantadas, sendo que, após a
regularização, o padrão de parcelamento, uso e ocupação do solo seguirá as
regras do zoneamento onde a área estiver incluída.

Zona de Uso
Agrícola e
Turística

ZUAT

Atividade Rural

Art. 21 − A zona rural do município é constituída pelas áreas destinadas a este uso,
localizadas na Macrozona de Proteção Ambiental Fetá, excluídas aquelas que, em
virtude de ocupações existentes, se encontram incluídas em uma das zonas de
uso de solo urbanas.
§ 1º – As áreas que constituem a Zona Rural têm a finalidade de assegurar
a conservação dos recursos naturais e a manutenção da atividade agrícola e
turística, ficando denominada de Zona de Uso Agrícola e Turística (ZUAT).
§ 2º − Os projetos de desmembramento devem respeitar área mínima igual ao
módulo rural e ser previamente aprovado pela prefeitura.

Zonas
Especiais
de Interesse
Social 1

ZEIS 1

Urbana
Requalificação

Art. 67 − As Zonas Especiais de Interesse Social 1 − ZEIS-1, demarcadas no Mapa
Anexo III, são áreas urbanas ocupadas por moradias e loteamentos precários do
ponto de vista urbanístico e irregulares do ponto de vista fundiário, com clara
predominância de população de baixa renda.

Zonas
Especiais
de Interesse
Social 2

ZEIS 2

Urbana
Expansão

Art. 68 − As Zonas Especiais de Interesse Social 2 − ZEIS-2, deverão ser
demarcadas pelo município sobre imóveis urbanos desocupados, não edificados
ou subutilizados, localizados na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana,
através de lei específica, no prazo de 360 dias, aplicando-se sobre os mesmos os
instrumentos urbanísticos destinados à viabilização da produção habitacional de
interesse social.
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Várzea Paulista
Município

Várzea
Paulista

Instrumento
legal

Lei
Complementar
nº 167, de 09
de outubro de
2006 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 221, de 18
de novembro
de 2011)

Categoria

Classificação
municipal

Zoneamento

Zona Central

Urbana
Adensamento

Art. 20 − A Zona Central corresponde à porção do território destinada,
prioritariamente, à consolidação e expansão das atividades de comércio,
serviços e atividades administrativas de abrangência da cidade.

Zona de
Qualificação

Urbana
Requalificação

Art. 21 − A Zona de Qualificação corresponde às porções do território
caracterizadas pela ocupação predominantemente residencial, com
alta densidade populacional, carência de infraestrutura e equipamentos
públicos e incidência de parcelamentos irregulares, ocupados por
famílias de baixa renda.

Zona de
Estruturação

Urbana
Adensamento

Art. 22 − A Zona de Estruturação compreende as porções do território de
urbanização consolidadas e destinadas, prioritariamente, à implantação
de usos residenciais e não residenciais, de comércio, de serviços e
indústrias, conjugadamente aos usos residenciais, segundo critérios
gerais de compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental.

Zona de
Proteção do
Rio Jundiaí

Proteção
Ambiental

Art. 23 − A Zona de Proteção do Rio Jundiaí corresponde à porção
do território compreendida entre as duas marginais do Rio Jundiaí e
destinada à implantação de Parque Linear.

Zona
Industrial

Urbana
Art. 24 − A Zona Industrial corresponde à porção do território destinada,
Desenvolvimento prioritariamente, à implantação de atividades industriais.

Zona de
Proteção
Ambiental e
de Recursos
Hídricos

Uso Sustentável

Art. 25 − A Zona de Proteção Ambiental e Recursos Hídricos compreende
a região de transição entre as áreas com urbanização consolidada e as
áreas do Morro do Mursa, destinando-se a usos residenciais de baixa
densidade, chácaras e sítios de recreio, além de cumprir função de
proteção dos recursos hídricos do município.

Zona de
Preservação
Ambiental

Uso Sustentável

Art. 26 − A Zona de Preservação Ambiental corresponde aos limites do
Morro do Mursa, destinando-se a usos residenciais de baixa densidade.

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição
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Várzea Paulista (cont.)
Município

Várzea
Paulista

Instrumento
legal

Lei
Complementar
nº 167, de 09
de outubro de
2006 (alterada
pela Lei
Complementar
nº 221, de 18
de novembro
de 2011)

Categoria

Classificação
municipal

Macrozoneamento Macrozona de
Estruturação
e Qualificação
Urbana

Sigla

Classificação na
leitura unificada

Descrição

Urbana
Consolidada

Art. 15 − A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
corresponde à porção do território formada por áreas urbanizadas ou
em processo de urbanização, e por áreas que apresentam potencial de
expansão dos usos urbanos.

Macrozona
de Proteção
Ambiental

Uso Sustentável

Art. 16 − A Macrozona de Proteção Ambiental corresponde à porção
do território composta por áreas de significativo valor paisagístico e
ambiental para o município e para região, compreendendo:
I − região do Morro do Mursa, em razão de suas características e
importância regional;
II − núcleos urbanizados, já existentes, formados basicamente de sítios
ou chácaras, olarias, pesqueiros e áreas com vegetação arbórea e
estradas de características rurais.

Zona de
Estruturação
Ampliada (LC
nº 221, de
18/11/2011)

Urbana
Expansão

Art. 1º − O Artigo 19 da Lei Complementar nº 167, de 09/10/2006, (Plano
Diretor do Município de Várzea Paulista), passa a viger com o seguinte
acréscimo:
“Art. 19. (...)
(...)
VIII − Zona de Estruturação Ampliada.
Art. 2º − A área demarcada no mapa anexo, parte integrante e
inseparável da presente Lei Complementar, abaixo descrita e
caracterizada, é reclassificada de Zona de Proteção Ambiental para Zona
de Estruturação Ampliada: [...]
[...]
Art. 4º − A Zona de Estruturação Ampliada corresponde à porção do
território caracterizada pela ocupação predominantemente residencial,
com baixa densidade populacional, destinada, exclusivamente, à
implantação de loteamentos fechados e condomínios horizontais, de uso
exclusivamente residencial unifamiliar (RU), consoante dispõe o inciso
I, do artigo 8º da Lei Complementar nº 168, de 30/10/2006, para todo o
trecho que faz frente para a Estrada do Mursa.
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Macrozoneamento Preliminar
da Região Metropolitana de Jundiaí

IV.1. Macrozoneamento preliminar

Introdução

IV.2. Definições, objetivos e diretrizes das macrozonas

O objetivo desta etapa é a construção preliminar das macrozonas
regionais da Região Metropolitana de Jundiaí, bem como das definições iniciais para as estratégias e áreas de interesse regional.
As bases analíticas para a definição das macrozonas regionais foram desenvolvidas em etapa anterior, quando foram identificadas
e analisadas as legislações urbanísticas dos sete municípios que
integram a RMJ. O resultado da compatibilização dos distintos zoneamentos municipais – o Mapa da Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais1 – constitui importante
subsídio da presente etapa de trabalho.
A proposta para o ordenamento territorial da RMJ considera os interesses municipais registrados nas etapas anteriores, e os coteja
com informações mais amplas dos atributos regionais de interesse
coletivo, registrados no Panorama Regional (Produto 5).

(veja o mapa na página seguinte)

propostas

Considerando as informações e indicadores levantados para o desenvolvimento do Panorama Regional (P5) da Região Metropolitana
de Jundiaí, principalmente aqueles que têm influência direta no seu
território, nesta primeira etapa de elaboração do macrozoneamento regional são sugeridas grandes macrozonas, que carregam funções básicas de ocupação: proteção ambiental e desenvolvimento
urbano e sustentável.
Foram considerados os seguintes aspectos para delimitação das
macrozonas:
❏ os ativos ambientais que devem ser preservados, com destaque para as Áreas de Proteção Ambiental existentes: APA
Cabreúva e APA Jundiaí (ver Mapa 2 nos anexos);
❏ os perímetros urbanos e macrozonas urbanas definidos pelos planos diretores municipais (ver Mapa 1 dos anexos);

A partir desses subsídios e dos diversos elementos que compõem o
território da RMJ, foi possível criar uma primeira proposta de macrozoneamento para a região, que serão detalhadas a seguir.

1 Ver Produto 2 – Mapeamento dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais e Produto 3 – Mapa da Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais da
Região Metropolitana de Jundiaí.
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MAPA 3. Proposta Preliminar do Macrozoneamento Regional
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Dessa forma, a proposta de macrozonas aqui sugerida representa um ponto de partida para as análises do ordenamento territorial da região metropolitana, podendo (e devendo) ser modificada
e aprimorada durante o processo de elaboração do PDUI da RMJ.
Portanto, deve considerar apontamentos e informações resultantes
das etapas de interlocução com os municípios (representantes das
prefeituras e da sociedade civil), por meio de contatos diretos e das
oficinas regionais, de grupos temáticos com representantes de órgãos setoriais do Governo do Estado de São Paulo, assim como dos
debates derivados das audiências públicas.
A seguir são descritos os conceitos, características, objetivos e
as composições de cada macrozona proposta.
IV.2.1 Macrozona de Preservação Ambiental
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 ecossistêmicos essenciais à qualidade de vida e à qualidade ambiental da região.
Caracterização: a Macrozona de Preservação Ambiental é um território ambientalmente frágil devido à sua significativa biodiversidade, demandando cuidados especiais para sua conservação.
Objetivo: Contribuir para a proteção da biodiversidade, o equilíbrio
dos ecossistemas e a manutenção dos serviços ecossistêmicos necessários à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável.

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 enti
dades estaduais e federais para a construção de estraté
gias integradas 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 flo
restas e áreas com vegetação nativa, conforme estabeleci
do pela legislação das APAs Jundiaí e Cabreúva;
V. Promover atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à
educação ambiental;
VI. Garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme
previsto na Lei da Mata Atlântica, Lei Federal nº 11.428, de
22 de dezembro de 2006;
VII. Garantir a proteção das espécies vegetais e animais, 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
municipal pertinentes.
Composição gráfica:
• Reserva Biológica Serra do Japi;
• Florestas e áreas de vegetação nativa na Zona de Conservação da Vida Silvestre das APAs Jundiaí e Cabreúva;
• Áreas de Preservação Permanente – estas não serão ma-
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peadas, mas sua integridade deve ser mantida, de acordo
com o que estabelece o Código Florestal em vigor.

IV.2.2 Macrozona de Uso Sustentável
Conceito: 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.
Caracterização: a Macrozona de Uso Sustentável corresponde às
áreas com características ambientais relevantes, sejam elas urbanas ou rurais.
Objetivo: Conciliar a conservação do patrimônio socioambiental e
seus serviços ecossistêmicos com o desenvolvimento de atividades
urbanas, rurais e econômicas diversificadas.
Diretrizes:

I.

II.
III.

Promover a manutenção e recuperação dos serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais existentes,
em especial aqueles relacionados com a produção da
água, biodiversidade e regulação climática;
Garantir a contenção da expansão urbana sobre áreas de
proteção dos mananciais hídricos e áreas de produção
agrícola sustentável;
Incentivar a manutenção da dinâmica dos espaços ru-

rais para auxílio na proteção ambiental dos mananciais e
áreas de nascentes;
IV. Garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural;
V. Promover a melhoria das condições urbanísticas e ambientais das áreas urbanas;
VI. Proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos
e infraestruturas nas áreas urbanas;
VII. Compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo dos terrenos;
VIII. Controlar e monitorar o uso do solo nas áreas prioritárias
para Conservação da Biodiversidade Brasileira consideradas de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância;
IX. Manter as áreas de mineração ativas com controle ambiental, e promover a recuperação ambiental das áreas
paralisadas e desativadas;
X. Zelar pelo cumprimento das determinações previstas
para as Unidades de Conservação existentes e as que
vierem a ser criadas, nos termos das legislações federal,
estadual e municipal pertinentes;
XI. Garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme
previsto na Lei da Mata Atlântica, Lei Federal nº 11.428,
de 22 de dezembro de 2006;
XII. Abrigar as transformações de perímetros urbanos decorrentes da expansão urbana atendendo as exigências
estabelecidas no Artigo 42-B do Estatuto da Cidade.
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Composição gráfica:
• Unidades de Conservação de Uso Sustentável do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação: APA Cabreúva e APA
Jundiaí, exceto as áreas urbanas definidas pelos municípios;
• Áreas e macrozonas rurais;
• Áreas ambientais de caráter preservacionista dos planos diretores municipais, classificadas como “uso sustentável” e
“proteção ambiental” no mapa de leitura unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos municipais. Essas áreas
serão incorporadas após validação da análise de leitura unificada com os municípios.

IV.2.3 Macrozona de Interesse de Uso Urbano
Conceito: áreas urbanas com variadas categorias de uso, diversos
padrões de ocupação e distintas atividades.
Caracterização: A Macrozona de Interesse de Uso Urbano consiste
nas áreas urbanas definidas pelos municípios. Boa parte dessa macrozona encontra-se dentro das áreas de proteção ambiental, o que
exige um maior cuidado com o uso do solo, devendo-se considerar
e reforçar as diretrizes estabelecidas no zoneamento das APAs.
Objetivo: abrigar urbanização de acordo com os condicionantes
do sítio físico, da infraestrutura instalada e da legislação ambiental vigente

Diretrizes:

I.

Proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos
e infraestruturas 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,
articulando-os adequadamente com os sistemas urbanos, com especial atenção à recuperação das planícies
fluviais do Rio Jundiaí;
IV. Minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos
geológico-geotécnicos, de inundações e decorrentes de
solos contaminados e prevenir o surgimento de novas situações de vulnerabilidade;
V. Estimular a regulação da produção imobiliária para captura, pelas municipalidades, da valorização imobiliária
decorrente de investimentos públicos, para financiamento de melhorias e benefícios públicos;
VI. 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;
VII. Compatibilizar usos e tipologias para o parcelamento e
uso do solo urbano com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo;
VIII. Promover a urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários, onde couber;
IX. Controlar e monitorar o uso do solo nas áreas prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira
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consideradas de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta
importância;
X. Zelar pelo cumprimento das determinações previstas
para as Unidades de Conservação existentes e as que
vierem a ser criadas, nos termos das legislações federal,
estadual e municipal pertinentes;
XI. Garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme
previsto na Lei da Mata Atlântica, Lei Federal nº 11.428,
de 22 de dezembro de 2006;
XII. Priorizar o crescimento dos municípios nas áreas mais
propícias à ocupação urbana, promovendo a distribuição
e intensidade de usos do solo de forma equilibrada em
relação à capacidade dos sistemas de infraestrutura e
serviços locais.
Composição gráfica:
• áreas de perímetros urbanos e zonas e macrozonas urbanas
definidas nas legislações municipais

IV.3 Estratégias de ação e áreas de interesse regional
As macrozonas correspondem a uma das três escalas analíticas
que se relacionam e orientam a leitura do território para caracterizar o ordenamento territorial da Região Metropolitana de Jundiaí.
As estratégias para ação regional têm foco nos sistemas relacionados às funções públicas de interesse comum que estruturam o
território; e as áreas de interesse regional focam em problemas ou
potencialidades específicas e localizadas.

As estratégias para ação regional constituem elementos estruturadores da ação pública e têm por função básica promover a articulação setorial das diversas políticas de âmbito regional. Estas, por
sua vez, coincidem com funções, serviços e programas de natureza
sistêmica e de interesse comum entre os municípios e demais entes federativos.
Até o momento, foram consideradas as seguintes funções públicas de interesse comum da RMJ, no nível das estratégias de
ação regional:
❏ Áreas com riscos de ocorrências de desastres naturais (planejamento e uso do solo, meio ambiente)
❏ Áreas com precariedade habitacional (habitação)
❏ Rede de centralidades intraurbanas (planejamento e uso do
solo)
❏ Estruturação de rotas turísticas integradas

Esse nível de orientação para a ação regional integrada prevê a articulação dos entes federados para a consecução de objetivos comuns.
Trata de áreas quase sempre descontínuas, de caráter dinâmico, cuja
definição no território necessita do alinhamento das visões dos atores envolvidos – tanto na identificação dos temas analisados, como
na escolha das formas de tratamento conjunto desses temas. Dessa
forma, a elaboração das Estratégias para a Ação Regional é um trabalho a ser desenvolvido de forma permanente, no âmbito da estrutura formal do Conselho de Desenvolvimento, por meio de Câmaras
Temáticas e Grupos de Trabalho, com representação dos municípios,
das secretarias e instituições estaduais responsáveis.
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As áreas de interesse regional são recortes específicos do território,
que permitem a articulação das ações interfederativas e intersetoriais, mediante regulações especiais, e a utilização de instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos da Cidade e da Metrópole.
Serão associadas a projetos específicos, que apresentem Matriz de
Responsabilidades, definindo as ações atribuídas a cada ente federado. Portanto, para sua elaboração é necessário acompanhamento permanente dos atores envolvidos.
Foram pensadas as seguintes áreas, na RMJ, que poderiam ser desenvolvidas no nível das áreas de intervenção regional e que, por
isso, requerem maior aprofundamento nos dados e análises: Vale
do Rio Jundiaí e Distrito Turístico Serra Azul em Itupeva, Louveira,
Jundiaí e Vinhedo.
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Anexo
MAPA 1. Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos
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MAPA 2. Unidades de Conservação de Uso Sustentável
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MAPA 3. Vegetação Nativa
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conteúdos apresentados neste documento são o ponto de partida para a construção do ordenamento territorial da Região Metropolitana de Jundiaí. O ponto de chegada será a versão final do
Macrozoneamento Regional da RMJ, a ser incluído no projeto de lei
do respectivo Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado.
Em um esforço conjunto de trabalho, as equipes técnicas observaram o percurso metodológico descrito inicialmente, que envolveu,
na primeira etapa, o levantamento do aparato regulatório urbanístico e ambiental; análises e compatibilizações de conceitos e legendas e, por fim, a proposição preliminar de macrozoneamento
regional.

As propostas enviadas via plataforma serão avaliadas tecnicamente, com devolutivas do que foi acatado e justificativas do que não foi
incorporado.
Concluído esse percurso de construção coletiva, o mapa do macrozoneamento regional da UR será finalizado e incorporado como
anexo ao Projeto de Lei do PDUI-RMJ.

Na segunda etapa, o mapa preliminar de macrozoneamento foi submetido à apreciação de representantes dos governos municipais e
da sociedade civil, durante a rodada de oficinas regionais, e, posteriormente, em reuniões com os órgãos setoriais do Governo do
Estado de São Paulo, 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 contribuições de ajuste.
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