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PDUI-RMSJRP
PLANO DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO INTEGRADO
DA REGIÃO METROPOLITANA  
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

METRÓPOLES SUSTENTÁVEIS
C I D A D Ã O S  M A I S  F E L I Z E S

Este material condensa as informações e diretrizes do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado da Região Metropolitana de São José do Rio Preto (PDUI-RMSJRP). Foram 18 
meses de trabalho realizado pelo Governo do Estado de São Paulo (GESP), por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR), com apoio da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), que resultou na finalização dos PDUIs de dez unidades regionais: 
Aglomeração Urbana de Franca, Região Metropolitana de Jundiaí, Região Metropolitana de 
Piracicaba, Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Região Metropolitana do Vale do Paraíba 
e Litoral Norte, Região Metropolitana de São José do Rio Preto, Região Metropolitana de 
Campinas, Região Metropolitana de São Paulo, Região Metropolitana da Baixada Santista e 
Região Metropolitana de Sorocaba.  

O levantamento considerou o estágio de desenvolvimento de cada município no contexto 
regional para que o PDUI apresentasse propostas para mitigar impactos, criar soluções, 
desenvolver processos ou intensificar ações, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
sustentável e o bem-estar de quem vive na região. 

O documento que compõe a proposta de projeto de lei a ser submetida à Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) detalha, além das diretrizes gerais, cada uma das 
diretrizes específicas para orientar a tomada de decisão para enfrentar dificuldades e riscos 
identificados. 

URBANIZAÇÃO

A expansão urbana na maioria dos municípios da RMSJRP não atinge escala regional. São cidades 
pequenas, com produção imobiliária local. Já na sub-região de São José do Rio Preto, identifica-
se processos de conurbação e de dispersão urbana, com a mancha urbana expandindo-se desde 
o município-sede e seguindo os eixos das rodovias principais. Os dados de licenciamento de novos 
loteamentos indicam crescimento expressivo nos últimos anos, com tendência de consolidação entre 
São José do Rio Preto e cidades vizinhas..

REDE DE CENTRALIDADES

A região é formada por três centralidades principais: o “Arranjo Populacional de São José do Rio 
Preto”, formado por 12 municípios com expressiva integração entre si; Olímpia, importante polo 
turístico regional; e José Bonifácio, que atrai municípios da porção sul da região. Outros polos 
potenciais são: Nova Granada, Tanabi e Monte Aprazível. A centralidade exercida pela RM estende sua 
influência para polos e centralidades vizinhas, inclusive de outros estados.

ECONOMIA

A RM abriga atividades produtivas diversas, com potente setor de serviços no município-sede. A 
agropecuária integrada à atividade industrial tem peso relevante na estrutura produtiva, com destaque 
para a produção de cana-de-açúcar e seus derivados, além de laranja, borracha e carne bovina, em 
menor escala. A região oferece sofisticado complexo médico-hospitalar em São José do Rio Preto, 
que é responsável por cerca de 56% do PIB regional, seguido por Olímpia, Mirassol, José Bonifácio e 
Tanabi, que juntos somam 75,6% de todos os bens e serviços. 

DINÂMICA AMBIENTAL

A região é marcada pela forte presença de agricultura e pecuária e ausência histórica de grandes áreas 
legisladas como proteção ambiental, resultando em um território com baixa cobertura vegetal nativa. 
Esta característica é um fator indutor de riscos ambientais e climáticos, como perda de biodiversidade 
e habitats, escassez hídrica, deterioração do solo e propensão a riscos geológicos. A gestão dos 
recursos hídricos é um grande desafio, uma vez que as demandas rurais e de abastecimento público 
são crescentes e pressionam os reservatórios superficiais e subterrâneos. A valorização de ativos 
ambientais como o Rio Turvo, os afluentes dos rios Grande e Tietê e a nascente do rio São José dos 
Dourados é fundamental para aumentar a resiliência e o enfrentamento das mudanças climáticas.

MOBILIDADE REGIONAL

A RMSJRP é conectada por eixos rodoviários que propiciam a articulação estadual e nacional. Os eixos 
formados pelas rodovias Washington Luís, Euclides da Cunha, Transbrasiliana e Assis Chateaubriand 
são a espinha dorsal do sistema de transporte, assumindo uma configuração radial, com o município-
sede e núcleos urbanos imediatos conformando uma rótula de distribuição dos deslocamentos 
regionais. A potente rede rodoviária complementa-se com a Hidrovia Tietê-Paraná, a infraestrutura 
aeroportuária e a ferrovia. 

Para saber mais:  
https://pduirmsjrp.fipe.org.br/

 

Secretaria de
Desenvolvimento Regional

O PDUI reúne dados e aponta direções para a tomada de decisões capazes de impactar 
positivamente não apenas o município, mas a região a que pertence. É um instrumento que 
viabiliza a governança interfederativa nas unidades regionais paulistas.

Para sua construção, em conjunto com os prefeitos, contamos com contribuições da 
população e de órgãos de representação da sociedade civil, num esforço para que as 
diretrizes sejam as mais assertivas.

Com este amplo estudo, o Governo de São Paulo consolida seu apoio aos municípios da 
Região Metropolitana de São José do Rio Preto, a fim de que implementem ações para 
promover o desenvolvimento sustentável da região e tornar as pessoas que ali vivem mais 
felizes.

Rodrigo Garcia
Governador

O processo participativo do PDUI envolveu, como espaço 
aberto à discussão pública, diversos agentes e stakeholders 
do desenvolvimento regional, com a finalidade de construir 
consensos em torno dos objetivos, das diretrizes, dos projetos 
e ações propostos nos PDUIs.

GOVERNANÇA DO PDUI

Depois de virar lei, a implementação do PDUI requer uma governança que depende da articulação  
de diferentes atores públicos e privados e de uma estrutura de financiamento robusta e estável.

Principais critérios e exigências:

• ação interfederativa para planejar a execução das ações derivadas das diretrizes do PDUI;
• escolha de projetos e ações definidas como relevantes para impulsionar o desenvolvimento regional;
• possibilidades de financiamento dos projetos articulados com os planos plurianuais governamentais  
 de diferentes fontes financeiras;
• engajamento social, com papel maior para os cidadãos;
• integração das políticas setoriais de diferentes níveis governamentais;
• visão multissetorial e multiescalar na busca de soluções;
• Sistema de Planejamento e Gestão do PDUI para acompanhamento e avaliação da implementação  
 do Plano;
• adequação da legislação municipal vigente e adoção de instrumentos de intervenção para promover  
 o desenvolvimento urbano, socioeconômico e ambiental. 

INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA

A concepção de uma ação metropolitana mais eficiente na implementação dos planos e projetos  
depende da estruturação de instrumentos de governança, tais como:

•  planejamento de longo prazo, pactuado entre os diferentes atores responsáveis por sua implementação  
 e monitoração; 
•  incorporação do PDUI pelos respectivos Planos Plurianuais (PPAs);
•  construção de um sistema de monitoramento da implantação dos projetos e ações; 
•  escritório para gestão dos projetos prioritários e estruturantes apontados pelo Plano;
•  modelo de financiamento para os projetos e ações decorrentes do Plano;
•  modelos de diálogo e de governança do Plano que permitam discussões sobre estruturação dos projetos,  
 acompanhamento e revisões periódicas. 

Governança interfederativa:  
visão integrada e conjunta de municípios  
inseridos em uma mesma dinâmica urbana  
e socioeconômica
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https://rmj.pdui.sp.gov.br/wp- -content/uploads/DIAGNOSTICO-AGLOMERACAO-URBANA-DE-JUNDIAI-P7.pd  


MACROZONA DE DIVERSIFICAÇÃO URBANA 

ABRIGAR A URBANIZAÇÃO, DE ACORDO COM OS CONDICIONANTES DO SÍTIO FÍSICO, 
DA INFRAESTRUTURA E DAS LEGISLAÇÕES URBANA E AMBIENTAL.

DIRETRIZES GERAIS

 h Proporcionar oferta equilibrada de serviços, equipamentos e infraestruturas nas áreas urbanas.
 h Priorizar a expansão urbana nas áreas mais propícias à ocupação, com diversidade e uso equilibrado da 
infraestrutura e dos serviços.

 h Recuperar a qualidade e articular os sistemas ambientais integrados ao tecido urbano (rios, córregos e áreas 
vegetadas).

 h Proteger, recuperar e valorizar os patrimônios histórico, cultural e ambiental.

DIRETRIZES DE ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

 h Formular ou atualizar o regramento urbanístico municipal, de forma a planejar o crescimento.
 h Direcionar a expansão da urbanização e qualificar as áreas urbanizadas, com conectividade e acessibilidade.
 h Estimular a regulação da produção imobiliária para captura da valorização decorrente de investimentos 
públicos para financiamento de melhorias e benefícios.

 h Estimular a ocupação dos vazios urbanos e o uso dos imóveis ociosos em áreas com infraestrutura. 
 h Identificar, caracterizar e monitorar os assentamentos precários, promovendo sua urbanização, com 
habitação de interesse social e regularização urbanística e fundiária.

 h Minimizar os problemas existentes em áreas com riscos geológico-geotécnicos de inundações e decorrentes 
de solos contaminados.

 h Qualificar e complementar o sistema de mobilidade com a integração dos transportes coletivos, viário, 
cicloviário e a circulação de pedestres.

 h Compatibilizar o uso urbano com a conservação dos ativos ambientais nas áreas sob Unidades de 
Conservação.

 h Estimular a ocupação e o uso dos imóveis em áreas com infraestrutura, a partir de incentivos fiscais e da 
aplicação dos instrumentos de política urbana (Estatuto da Cidade). 

 h Estudar a adoção de um coeficiente de aproveitamento básico para contribuir na regulação dos preços da 
terra e viabilizar a aplicação da outorga onerosa do direito de construir.

 h Evitar conflitos entre usos impactantes e sua vizinhança. 
 h Compatibilizar usos e tipologias para o parcelamento e uso do solo urbano com as condicionantes geológico-
geotécnicas e de relevo. 

 h Garantir que despesas com licenciamento e regularização de núcleos urbanos informais de interesse 
específico ocorram por conta dos beneficiários (Lei Federal n° 13.465/17).

 h Abrigar as transformações de uso decorrentes da expansão urbana (Estatuto da Cidade). 
 h Elaborar um plano de arborização urbana baseado no plantio de espécies nativas.

DIRETRIZES PARA REVISÃO DE LEIS ACESSÓRIAS – PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

 h Garantir que áreas verdes públicas oriundas de destinação dos parcelamentos tenham conectividade ambiental 
e um plano de arborização e sejam de acesso público.

 h Garantir que o sistema viário público oriundo de destinação dos parcelamentos contemple passeios públicos, 
arborização, acessibilidade e ciclovias.

 h Garantir que as áreas institucionais públicas oriundas de destinação dos parcelamentos estejam localizadas em 
local acessível ao público.

 h Incentivar que os loteamentos contemplem uso misto, aproximando as residências das áreas comerciais e 
institucionais e seus moradores das atividades cotidianas.

 h Nos loteamentos, incentivar o uso de dispositivos SbN (Soluções baseadas na Natureza) em conjunto com 
infraestruturas de drenagem urbana tradicionais.

 h Cumprir as determinações legais sobre parcelamento, uso e ocupação do solo previstas para as Unidades de 
Conservação.

 h Compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo dos terrenos.
 h Restringir atividades incompatíveis e garantir a contenção da expansão urbana sobre áreas de mananciais 
hídricos.

 h Nas áreas sobre sistemas aquíferos de abastecimento, avaliar riscos e restringir o uso e a ocupação do solo.
 h Manter a integridade das Áreas de Preservação Permanente, conforme a lei.

MACROZONA DE SEGURANÇA HÍDRICA

ASSEGURAR QUALIDADE E QUANTIDADE AOS RECURSOS HÍDRICOS E A SEGURANÇA HÍDRICA 
REGIONAL PARA USOS RURAL, URBANO, TURÍSTICO E NATURAL.

DIRETRIZES GERAIS

 h Garantir a disponibilidade hídrica para sustentar o desenvolvimento urbano e econômico, especialmente a 
atividade agrícola. 

 h Incentivar propostas de desenho urbano sensíveis à promoção de áreas verdes, permeáveis e integradas aos 
sistemas hídricos.

 h Manter e preservar os remanescentes de vegetação em áreas urbanas ou rurais.
 h Incentivar o incremento da vegetação nas áreas prioritárias para conectividade ambiental.
 h Garantir que a localização das reservas legais dos imóveis rurais e das áreas verdes oriundas dos 
parcelamentos do solo formem corredores ecológicos de conectividade ambiental.

 h Estimular a agroecologia, a agricultura familiar, a agricultura orgânica e as agroflorestas.
 h Estimular a conservação do solo por meio de práticas que controlem processos erosivos.
 h Garantir o cumprimento das determinações legais previstas para as unidades de conservação.
 h Controlar as captações e uso das águas para que não atinjam níveis de superexplotação. 
 h Promover estudos para quantificar a disponibilidade hídrica.
 h Priorizar o saneamento ambiental de áreas urbanizadas ou em expansão do tecido urbano.

DIRETRIZES DE ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

 h Implementar ações de saneamento ambiental preventivas ou corretivas nos núcleos urbanos.
 h Em áreas sem restrição à ocupação, promover políticas integradas de qualificação urbana, com ênfase na 
regularização fundiária, no saneamento básico e na oferta de equipamentos.

 h Ampliar as redes coletoras de esgoto e reduzir vazamentos.
 h Delimitar as zonas potenciais de contaminação das águas subterrâneas por nitrato proveniente de sistemas 
de saneamento.

 h Proteger o entorno dos poços tubulares ativos e tamponar os poços abandonados.
 h Regenerar e ampliar as áreas verdes.
 h Elaborar um plano de arborização urbana baseado no plantio de espécies nativas.

DIRETRIZES PARA REVISÃO DE LEIS ACESSÓRIAS – PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

 h Definir parâmetros específicos de destinação de área verde pública para ampliar a área permeável e a 
arborização.

 h Garantir que áreas verdes públicas oriundas de destinação dos parcelamentos tenham conectividade 
ambiental e um plano de arborização e sejam de acesso público.

 h Garantir que o sistema viário público oriundo de destinação dos parcelamentos contemple passeios públicos, 
arborização, acessibilidade e ciclovias.

 h Garantir que as áreas institucionais públicas oriundas de destinação dos parcelamentos sejam acessíveis ao 
público.

 h Incentivar os loteamentos com uso misto, aproximando as residências das áreas comerciais e seus 
moradores das atividades cotidianas.

 h Nos loteamentos, incentivar o uso de dispositivos SbN (Soluções baseadas na Natureza), atuando em 
conjunto com as infraestruturas de drenagem urbana tradicionais.

MACROZONA DE INTERESSE DE USO RURAL

DESENVOLVER AS ÁREAS RURAIS E DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COM SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL, ECONÔMICA E SOCIAL. 

DIRETRIZES GERAIS

 h Estimular o aumento de produtividade das atividades rurais, com uso racional dos recursos naturais.
 h Proporcionar a oferta de infraestrutura adequada às atividades agropecuárias e ao escoamento da produção.
 h Incentivar a diversificação, agregação de valor e integração às cadeias agroindustriais das propriedades, 
cooperativas e empresas agrícolas.

 h Promover o desenvolvimento do turismo rural e ecológico.
 h Estimular a conservação do solo por meio de práticas que controlem processos erosivos.
 h Estimular a agroecologia, a agricultura familiar, a agricultura orgânica e as agroflorestas.

DIRETRIZES DE ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

 h Garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.
 h Estimular a produção e a comercialização local de alimentos, de modo a garantir o abastecimento regional.
 h Promover o controle ambiental e a fiscalização em áreas de mineração ativas e a recuperação das áreas 
desativadas.

 h Controlar e monitorar o uso do solo nas áreas prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira 
(Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância).

 h Garantir a proteção do Bioma Cerrado (Lei Federal nº 13.550/2009).
 h Promover a conservação e a recuperação dos serviços prestados pelos sistemas ambientais (produção de 
água e regulação climática).

 h Garantir a regularização fundiária dos núcleos informais consolidados.
 h Implantar serviços de coleta, afastamento e tratamento dos efluentes sanitários.

DIRETRIZES PARA REVISÃO DE LEIS ACESSÓRIAS – PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

 h Orientar que as áreas sujeitas à expansão do perímetro urbano na Macrozona de Interesse do Uso Rural 
(Estatuto da Cidade) passem a adotar as diretrizes da Macrozona de Diversificação Urbana quanto ao 
parcelamento, uso e ocupação do solo.

Mapa do Macrozoneamento da RM São José do Rio Preto


