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PRINCIPAIS PONTOS PARA ENTENDER  
O PDUI-RMSJRP E PARTICIPAR DOS DEBATES

O Caderno de Insumos para Estimular o Debate objetiva mos-
trar, em linhas gerais, tudo que foi feito até o momento em rela-
ção às propostas para construção do Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de São José 
do Rio Preto (RMSJRP).

Com esses conteúdos em mãos, os participantes terão o embasa-
mento necessário para acompanhar o debate nas audiências pú-
blicas e para fazer propostas presencialmente ou pela plataforma 
digital. 

Primeiro, é importante saber o que é o PDUI. Exigência do Estatuto 
da Metrópole (Lei Federal nº 13.089/2015), este plano resultará em 
lei estadual em breve e influenciará ações voltadas para a realidade 
regional. É uma abordagem nova do planejamento metropolitano e 
regional, em que Estado, municípios e cidadãos compartilham de-
cisões sobre problemas considerados comuns a vários municípios.

As próximas páginas abordam os objetivos, desafios e resultados 
esperados do PDUI, detalham o processo de sua elaboração e tra-
zem uma proposta preliminar de macrozoneamento regional.

Aqui estão resumidos os produtos técnicos resultantes do esforço de 
trabalho da equipe multidisciplinar responsável pelo PDUI-RMSJRP 
− que é uma iniciativa do Governo do Estado/Secretaria de Desenvol-
vimento Regional (SDR) com apoio técnico e logístico da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

São objetos centrais do PDUI-RMSJRP o macrozoneamento regio-
nal, que contribui para orientar o ordenamento territorial da uni-
dade regional, e a definição das Funções Públicas de Interesse Co-
mum (FPICs).

Está disponível neste caderno uma versão de ordenamento terri-
torial, com conceitos, caracterização e diretrizes, acompanhada 
de representação cartográfica do mapa da proposta preliminar 
do macrozoneamento regional, indicação de Estratégias de Ação 
Metropolitana (EAM) e de Áreas de Interesse Metropolitano (AIM).

O caderno traz, também, um conjunto de propostas preliminares 
para as FPICs, que deverão ser aperfeiçoadas a partir da colabo-
ração dos gestores públicos e da sociedade civil presentes nesta 
audiência pública.

Tudo que está disponibilizado nestas páginas pode ser pesquisa-
do, detalhadamente, na plataforma digital do PDUI-RMSJRP, no 
endereço https://pduirmsjrp.fipe.org.br/, que também está aberta 
para receber propostas até 10 dias após a realização das audiên-
cias públicas.

Cabe realçar o importante papel das contribuições dos gestores pú-
blicos e da sociedade civil por meio das propostas que serão rece-
bidas nas plataformas digitais. É com elas que será construído um 
conjunto de propostas coerentes, que podem até superar conflitos 
internos da região, fomentar as oportunidades e contornar as insufi-
ciências de acesso a serviços públicos e infraestrutura − e, dessa for-
ma, minimizar os desequilíbrios regionais. O período de elaboração 
do projeto é de cinco meses, de agosto a dezembro de 2022.

https://pduirmsjrp.fipe.org.br/
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A ELABORAÇÃO DO PDUI-RMSJRP

A construção do PDUI é um processo complexo. Envolve um siste-
ma de planejamento baseado em ampla organização e avaliação 
de dados, informações e contribuições de naturezas diversas − 
econômica, social, urbana, legal e ambiental. E requer um esforço 
coletivo para que tudo funcione bem, com a participação do Esta-
do, dos municípios integrantes da unidade regional e da sociedade 
civil. Dessa maneira, o problema de um é considerado problema 
de todos.

Afinal, o PDUI é um instrumento de planejamento e gestão basea-
do na governança interfederativa, que significa o compartilhamento 
de responsabilidades e ações. É ele que estabelece as diretrizes e 
aponta os meios necessários para orientar ações governamentais 
e da iniciativa privada em regiões metropolitanas (RMs), no que se 
refere às funções públicas de interesse comum (FPIC).

O PDUI é a principal referência do Conselho de Desenvolvimento 
Regional para orientar as prioridades de ação e investimento, bem 
como de destinação dos recursos orçamentários.

Por tudo isso, a construção do PDUI exige sólida articulação po-
lítica e institucional. É fundamental promover o diálogo com os 
municípios e com a sociedade civil para formar consensos, dar 
transparência ao conhecimento gerado e adotar procedimentos 
que democratizem sua construção ao validar seus resultados 
em audiência pública.

No meio do caminho, há imensos desafios sem os quais o PDUI não 
se viabiliza:

 ❏ Contar com base de dados e informações sólidas e atuais.
 ❏ Ter a participação ativa das prefeituras e da sociedade civil.
 ❏ Compreender que o PDUI é um instrumento de política re-

gional e não local.
 ❏ Formar consensos em torno de prioridades de ação metro-

politana.
 ❏ Reconhecer as restrições fiscais e financeiras para fazer 

frente às ações e planos decorrentes do PDUI.

Para superar esses desafios é preciso conhecer a realidade dos 
conflitos existentes na RMSJRP, as oportunidades que ela oferece, 
bem como as dificuldades de acesso aos serviços públicos e à in-
fraestrutura, almejando reduzir os desequilíbrios regionais. 

Nesse sentido, a construção do PDUI se desenvolveu a partir de 
uma construção temática, visando ao ordenamento territorial e ao 
equilíbrio regional das funções públicas de interesse comum.
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ORDENAMENTO TERRITORIAL DA RMSJRP

O PDUI-RMSJRP deve definir diferentes níveis de orientação 
para o ordenamento territorial de áreas urbanas e rurais, con-
forme segue:

 ❏ Macrozoneamento regional − São diretrizes gerais, ofere-
cendo as bases para articulação dos municípios quanto ao 
ordenamento territorial − parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano e rural.

 ❏ Estratégias para ação metropolitana – Resultam da articu-
lação setorial das políticas públicas que afetam a qualidade 
do território regionalmente.

 ❏ Áreas de interesse metropolitano – São porções do terri-
tório sujeitas a controles especiais, por meio de planos de 
intervenção urbana.

 ❏ Funções públicas de interesse comum – São aquelas que 
ultrapassam os domínios de um município. Em geral, são 
definidas na lei de criação das unidades regionais.

Objetivos do PDUI

 ❏ Estabelecer as diretrizes, projetos e ações capazes de in-
duzir e/ou estruturar o território, preparando a região me-
tropolitana para o adensamento de atividades e funções 
econômicas, equacionando, ao mesmo tempo, os passivos 
socioambientais, garantindo condições de desenvolvimento 
sustentável.

 ❏ Construir consensos e compromissos em torno das ques-
tões de interesse comum da região metropolitana.

 ❏ Propor projetos e ações focados no bem-estar da popula-
ção, por meio da melhoria do ambiente urbano e da redução 
das desigualdades sociais e territoriais.

Etapas de desenvolvimento do PDUI

Estudos analíticos
Na primeira fase do projeto, desenvolvida de agosto a outubro 
de 2022, foram produzidos o ordenamento territorial, o pano-
rama regional e o diagnóstico da RMSJRP, abordagens que 
permitiram construir um perfil socioeconômico e ambiental da 
região. A equipe técnica da Fipe trabalhou junto a técnicos das 
prefeituras, representações da sociedade civil e secretarias es-
taduais, e chegou a uma versão preliminar de macrozoneamen-
to regional e suas diretrizes.



5

Também foram definidas nessa etapa ações estratégicas e al-
gumas propostas de áreas de interesse metropolitano, além de 
analisadas as funções públicas de interesse comum. Os produ-
tos resultantes dos estudos analíticos estão na plataforma digi-
tal do PDUI-RMSJRP: https://pduirmsjrp.fipe.org.br/ .

Relatórios descritivos
No segundo momento, foi aberto o processo participativo, com 
a realização, em setembro, das reuniões dos grupos temáticos, 
que discutiram temas setoriais com órgãos estaduais. Segui-
ram-se, em outubro, as oficinas regionais, agrupando os muni-
cípios em sub-regiões – Tanabi e Nova Granada, José Bonifácio e 
São José do Rio Preto – definidas pela equipe técnica a partir de 
análises prévias sobre as dinâmicas da região. Paralelamente, a 
plataforma digital do PDUI-RMSJRP foi aberta para dissemina-
ção do conhecimento gerado e para recebimento de propostas. 
O processo de consulta pública se consolida com a realização de 
audiências públicas.

Documentos orientadores
O processo de construção do Plano é concluído com a montagem 
do caderno final de propostas, do mapa final do macrozonea-
mento regional e do caderno de sustentação, que acompanham 
o projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp). Os documentos serão finalizados 
em dezembro de 2022.

https://pduirmsjrp.fipe.org.br/
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1. ORDENAMENTO TERRITORIAL
1.1. Proposta preliminar de macrozoneamento regional para a RMSJRP
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Macrozona de Segurança Hídrica
Áreas em processo de urbanização e expansão do tecido urbano 
e áreas rurais que apresentam situação crítica em relação à se-
gurança hídrica e à cobertura vegetal, ou que oferecem impor-
tantes oportunidades de promover conectividade ambiental, ga-
rantir a qualidade das águas e explorar os atributos turísticos. 
Reúne os passivos e ativos ambientais da região, na intenção de 
melhorar a qualidade de seus recursos hídricos, considerando, 
simultaneamente: a situação precária com relação à segurança 
hídrica, os índices de cobertura vegetal dos municípios, a pre-
sença de fragmentos florestais prioritários para promover co-
nectividade e os índices de qualidade da água das sub-bacias 
hidrográficas.

Caracterização territorial
O território da Macrozona de Segurança Hídrica é caracterizado por 
áreas urbanas e rurais que ocorrem tanto em áreas de vulnerabi-
lidades ambientais, relacionadas a baixos índices de qualidade da 
água e de cobertura vegetal em Áreas de Preservação Permanente 
(APP), quanto em áreas onde esses índices são altos e se apresen-
tam como potencialidades naturais e turísticas a serem exploradas 
para aumento da segurança hídrica. Soma-se a isso as áreas onde 
a regulação urbanística dos municípios está voltada a usos susten-
táveis e proteção ambiental, bem como unidades de conservação 
existentes ou potenciais.

Objetivo
Assegurar qualidade e quantidade aos recursos hídricos da  
RMSJRP e garantir a segurança hídrica regional para usos rural, 

urbano, turístico e natural, por meio da implantação de corredo-
res ecológicos metropolitanos ao longo das Áreas de Preservação 
Permanente (APP), prioritárias para conectividade ambiental, e das 
sub-bacias que apresentam baixos índices de qualidade da água e 
de cobertura vegetal.

Diretrizes
i. Garantir a disponibilidade hídrica para sustentar o desen-

volvimento urbano e econômico da região, especialmente a 
atividade agrícola. 

ii. Incentivar, nas áreas de expansão do tecido urbano, propos-
tas de desenho urbano sensíveis à promoção de áreas verdes, 
permeáveis e integradas aos sistemas hídricos existentes.

iii. Manter e preservar os remanescentes de vegetação, sejam 
em áreas urbanas ou rurais.

iv. Incentivar o incremento da vegetação nas áreas prioritárias 
para conectividade ambiental.

v. Garantir que a localização das reservas legais dos imóveis 
rurais e das áreas verdes oriundas dos parcelamentos do 
solo possam se organizar e estejam conectadas entre si, de 
forma a constituir corredores ecológicos de conectividade 
ambiental.

vi. Garantir o 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.

vii. Controlar as captações e uso das águas para que não 
atinjam níveis de superexplotação. 

viii. Promover estudos detalhados para a quantificação da dispo-
nibilidade hídrica.
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ix. Priorizar o saneamento ambiental das áreas urbanizadas ou 
em processo de urbanização e expansão do tecido urbano.

Foram utilizados os seguintes elementos cartográficos na compo-
sição da macrozona:

a. Baixos e altos índices de qualidade das águas (IQA) – menor 
que 0,25 e igual a 1 – por ottobacia (ZEE, 2022).

b. Baixos e altos índices de cobertura vegetal em APPs hídricas 
– nas faixas entre 0 e 0,25 e entre 0,75 e 1 – por Unidade de 
Análise da Biodiversidade (ZEE, 2022).

c. Áreas prioritárias para incremento da conectividade (ZEE, 
2022) maiores que 0,83, ou seja, as duas maiores classes 
entre as sete classificadas.

d. Macrozonas, zonas, áreas especiais e unidades de conser-
vação dos municípios da RMSJRP, cuja leitura unificada re-
gional tenha classificado como macrozonas de uso susten-
tável ou de proteção ambiental.

Macrozona de Diversificação Urbana
Áreas urbanizadas consolidadas, núcleos de pequeno porte, 
áreas em processo de urbanização e de expansão prioritária do 
tecido urbano, para as quais é prevista mistura e diversificação 
de usos, atividades e padrões de ocupação, com desejado 
equilíbrio na oferta de moradia e emprego, bem como garantia 
de suporte e pleno acesso à infraestrutura, aos equipamentos e 
aos serviços urbanos.

Caracterização territorial
O território da Macrozona de Diversificação Urbana corresponde 
às áreas urbanas definidas pelos municípios, quando existente 
em leis específicas integradas ou não ao regramento urbanísti-
co municipal. Inclui áreas consolidadas, em consolidação, com 
previsão de expansão da urbanização e setores com padrões 
diversos de ocupação: áreas de uso misto e prioritárias para 
adensamento, áreas que concentram a base produtiva, polos de 
emprego, ou ainda bairros predominantemente residenciais de 
média e baixa densidades. Foram também incluídos nesta ma-
crozona os núcleos urbanos de pequeno porte, vilarejos com al-
gum grau de mistura de usos, de forma a caracterizá-los como 
pequenos bairros, ainda que situados em meio à área rural. No 
caso da ausência de parâmetros municipais para demarcação da 
área urbana, foram consideradas áreas urbanas de acordo com 
as classificações dos Setores Censitários 2020 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Objetivo
Abrigar a urbanização, de acordo com os condicionantes do sítio fí-
sico, da infraestrutura ofertada e da legislação urbana e ambiental, 
tornando-se vetores prioritários para a expansão urbana, garantido 
o suporte infraestrutural, de equipamentos e serviços urbanos ne-
cessários à conformação de um tecido urbano consolidado.

Diretrizes
i. Proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos 

e infraestruturas nas áreas urbanas ou com previsão de 
urbanização, reduzindo as desigualdades intraurbanas e 
regionais.
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ii. Formular ou atualizar o regramento urbanístico municipal, 
de forma a planejar o crescimento e a transformação do te-
cido urbano.

iii. Abrigar as transformações de uso decorrentes da expansão 
urbana, atendendo às exigências estabelecidas no Artigo 
42-B do Estatuto da Cidade. 

iv. Priorizar a expansão do tecido urbano nas áreas mais propí-
cias à ocupação, promovendo a diversidade de usos do solo 
e o equilíbrio em relação à capacidade dos sistemas de in-
fraestrutura e serviços locais.

v. Direcionar a expansão da urbanização e qualificar as áreas 
urbanizadas, de forma a reduzir as externalidades negativas 
derivadas da urbanização dispersa, garantindo conectivida-
de e acessibilidade.

vi. Estimular a regulação da produção imobiliária para captura, 
pelas municipalidades, da valorização imobiliária decorren-
te de investimentos públicos, visando ao financiamento de 
melhorias e benefícios públicos.

vii. Estimular a ocupação dos vazios urbanos e o uso dos imó-
veis ociosos ou subutilizados em áreas com boa oferta de 
infraestrutura. 

viii. Identificar, caracterizar e monitorar os assentamentos pre-
cários, de forma a qualificá-los e integrá-los ao tecido urba-
no, mediante promoção de urbanização, oferta de habitação 
de interesse social e regularização urbanística e fundiária, 
onde couber.

ix. Recuperar a qualidade dos sistemas ambientais existentes 
integrados ao tecido urbano, especialmente dos rios, córre-
gos e áreas vegetadas, articulando-os adequadamente com 
os sistemas urbanos e estimulando circuitos verdes.

x. Minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos 
geológico- geotécnicos de inundações e decorrentes de so-
los contaminados, e prevenir o surgimento de novas situa-
ções de vulnerabilidade.

xi. 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.

Foram utilizados os seguintes elementos cartográficos na compo-
sição da macrozona:

Perímetros urbanos definidos em leis ou decretos municipais, 
quando existentes.

a. Macrozonas e zonas de uso e ocupação do solo definidas 
pelo plano diretor ou zoneamento municipais, quando exis-
tentes.

b. Áreas urbanizadas contíguas à mancha urbana principal, 
identificadas em imagens de satélite e ainda não incluídas 
nos parâmetros de área urbana municipais.

c. Setores censitários (2020) classificados como área urbana 
pelo IBGE.

d. Setores censitários (2020) classificados como núcleo urba-
no, povoado, núcleo e lugarejo pelo IBGE.



14

Macrozona de Interesse do Uso Rural
Áreas destinadas, prioritariamente, a atividades rurais que 
conciliem o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade 
ambiental do seu solo.

Caracterização territorial
O território da Macrozona de Interesse de Uso Rural é composto 
por áreas onde predominam atividades relativas ao meio rural na 
região. 

Objetivo
Desenvolvimento das áreas rurais e de produção agrícola, com sus-
tentabilidade ambiental, econômica e social. 

Diretrizes
i. Estimular o aumento de produtividade das atividades rurais, 

observando-se o uso racional dos recursos naturais.
ii. Proporcionar a oferta de infraestrutura adequada às ativida-

des agropecuárias e ao escoamento de sua produção.
iii. Incentivar a diversificação, agregação de valor e integração 

às cadeias agroindustriais das propriedades, cooperativas e 
empresas agrícolas.

iv. Promover o desenvolvimento do turismo rural e do turismo 
ecológico.

v. Garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

vi. Estimular a produção e a comercialização local de alimen-
tos, de modo a garantir o abastecimento regional e a oferta, 
a preços adequados, de produtos frescos.

vii. Promover o controle ambiental e a fiscalização em áreas de 

mineração ativas, e a recuperação ambiental das áreas pa-
ralisadas e desativadas.

viii. Controlar e monitorar o uso do solo nas áreas prioritárias 
para Conservação da Biodiversidade Brasileira considera-
das de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância.

ix. Garantir a proteção do Bioma Cerrado, conforme previsto 
na Lei do Cerrado, Lei Federal nº 13.550, de 02 de junho de 
2009.

x. Promover a conservação e a recuperação dos serviços am-
bientais prestados pelos sistemas ambientais existentes, 
em especial aqueles relacionados à produção de água e re-
gulação climática.

xi. Garantir a regularização fundiária dos núcleos informais 
consolidados.

xii. Implantar serviços de coleta, afastamento e tratamento dos 
efluentes sanitários.

Foram utilizados os seguintes elementos cartográficos na compo-
sição da macrozona:

a. Macrozonas e zonas rurais definidas nas legislações muni-
cipais, desde que não sobrepostas à Macrozona de Seguran-
ça Hídrica.

b. Áreas fora dos perímetros urbanos dos municípios, desde 
que não sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica.

c. Áreas fora dos setores censitários (2020) classificados como 
área urbana, núcleo urbano, povoado, núcleo e lugarejo pelo 
IBGE, desde que não sobrepostas à Macrozona de Seguran-
ça Hídrica.
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1.2. Estratégias para Ação Metropolitana (EAM)

As macrozonas correspondem a uma das três escalas analíticas 
que se relacionam e caracterizam o ordenamento territorial da Re-
gião Metropolitana de São José do Rio Preto. As estratégias para 
ação metropolitana têm foco nos sistemas relacionados às fun-
ções públicas de interesse comum que estruturam o território; e as 
áreas de interesse metropolitano abordam problemas ou potencia-
lidades específicas e localizadas.

As estratégias para ação metropolitana constituem elementos 
estruturadores da ação pública, e têm por função básica pro-
mover 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.

Esse nível de orientação para a ação metropolitana integrada prevê a 
articulação dos entes federados para a consecução de objetivos co-
muns. Trata de áreas quase sempre descontínuas, de caráter dinâ-
mico, 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, o desenvolvimento e acompanhamento das estraté-
gias para ação metropolitana na RMSJRP é um trabalho a ser de-
senvolvido de forma permanente. Isso pode acontecer por meio da 
estrutura formal do Conselho de Desenvolvimento, de Câmaras Te-
máticas e Grupos de Trabalho com representação dos municípios, 
além das secretarias e instituições estaduais responsáveis.

Para início das discussões, são propostas duas redes que organi-
zarão o conjunto de estratégias de ação metropolitana, por meio 
da compreensão sistêmica do território: a rede de centralidades, 
mobilidade e logística regional e a rede ambiental e de recursos 
hídricos, conceituadas a seguir.
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1.2.1. Rede de centralidades, mobilidade e logística regional
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Tem por objetivo articular as centralidades existentes e fortalecer 
subcentros potenciais, visando à consolidação de uma rede de ci-
dades mais equilibrada e com estruturação polinuclear, permitindo 
maior distribuição de equipamentos, serviços de âmbito regional e 
ativos econômicos. A rede estrutura a Macrozona de Diversificação 
Urbana, uma vez que, além de ancorar ações de desenvolvimento 
urbano e econômico voltadas aos subcentros, ela tem como supor-
te as infraestruturas de mobilidade e logística, nas quais identifica 
interligações que precisam ser criadas ou qualificadas para orga-
nizar os movimentos de pessoas e os fluxos econômicos regionais, 
com vistas à maior diversificação e desconcentração da economia, 
hoje bastante concentrada no município-sede.

A rede é composta por duas Estratégias de Ação Metropolitana (EAM):

i. Fortalecimento da rede de centralidades e incentivo ao desen-
volvimento de subcentros

Busca qualificar e impulsionar as atividades econômicas e a oferta 
de equipamentos e serviços regionais nos subcentros existentes e 
potenciais, interligando aqueles centros que desempenham papel 
de intermediação entre cidades de menor porte e o município-sede.

A rede de centralidades é formada pelo polo principal, composto 
pelo conjunto de 12 cidades que formam o “Arranjo Populacional 
de São José do Rio Preto” (de acordo com o IBGE, além do municí-
pio-sede, contempla Bálsamo, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Ipi-
guá, Jaci, Mirassol, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Aliança e 
Uchoa), e pelos subcentros potenciais, correspondentes às cidades 
com níveis intermediários de atração regional, como José Bonifá-

cio, Monte Aprazível, Olímpia, Tanabi e Nova Granada. Tanto o polo 
principal quanto os subcentros potenciais desempenham funções 
importantes na rede de cidades no noroeste paulista, articulando, a 
partir dos eixos rodoviários estruturais, outros centros localizados 
além dos limites da RMSJRP, como Araçatuba, Barretos, Catandu-
va, Votuporanga, Fernandópolis e Jales, no Estado de São Paulo, 
além de atrair em seu raio de abrangência cidades do Mato Grosso 
do Sul, como Paranaíba, Cassilândia e Três Lagoas, e do sul de 
Minas Gerais, como Frutal e Iturama.

Essa estratégia de ação deverá, dentre outros: 

 ❏ identificar setores da economia que poderão se desenvolver 
ou se fortalecer nesses subcentros potenciais e em seu en-
torno, como a atividade turística em Olímpia, o setor movelei-
ro em Mirassol, Jaci, Bálsamo e Neves Paulista e o turismo 
náutico junto aos Rios Grande e Tietê;

 ❏ fortalecer e dinamizar as áreas e zonas industriais articula-
das ao sistema viário estrutural, tanto no polo principal quan-
to nos subcentros potenciais;

 ❏ identificar e desenvolver equipamentos voltados à qualifi-
cação de mão de obra nos subcentros potenciais, voltados à 
melhoria da produtividade e qualificação dos serviços oferta-
dos na região;

 ❏ Descentralizar os serviços urbanos e sociais, a serem anco-
rados nos subcentros potenciais, com vistas ao equilíbrio e à 
melhoria do acesso da população.
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ii. Estruturação e gestão da mobilidade e da logística regional

Integrar as infraestruturas de mobilidade, transporte e logística 
regionais existentes e previstas, fortalecendo os subcentros; me-
lhorar o acesso às atividades urbanas e aos serviços na região, em 
especial nos pequenos núcleos urbanos; bem como promover o 
planejamento e soluções articuladas e integradas de mobilidade, 
com foco na interação intermodal – rodovia, ferrovia e hidrovia.

A rede de mobilidade e logística é formada pelas articulações re-
gionais existentes, composta pelos eixos rodoviários estruturais 
– rodovias Washington Luís, Transbrasiliana, Assis Chateaubriand, 
Euclides da Cunha e Fernando Salles da Cunha –, por articulações 
regionais de integração, englobando a oferta de serviços de trans-
porte intermunicipal, pela presença do aeroporto e do potencial 
da hidrovia e pelo polo de mobilidade metropolitana, que envol-
ve o município-sede e cidades adjacentes que estabelecem mo-
vimentos pendulares cotidianos – Mirassol, Bady Bassitt, Cedral, 
Ipiguá e Guapiaçu. Busca, também, a qualificação de eixos viários 
secundários entre os subcentros potenciais, bem como ações de 
transformação e implementação de novos modais.

Essa estratégia de ação deverá, dentre outros:

 ❏ Estruturar um sistema de transporte regional entre as cida-
des que compõem o polo de mobilidade metropolitana.

 ❏ Ampliar a capacidade do sistema viário estrutural em trechos 
com alto carregamento derivado do fluxo intermunicipal, 
como o trecho da Rodovia Feliciano Salles da Cunha entre Mi-
rassol e Monte Aprazível; o trecho da Rodovia Assis Chateau-

briand entre Olímpia e São José do Rio Preto; e o trecho da 
Rodovia Washington Luís entre Uchoa e Mirassol.

 ❏ Planejar modal alternativo a ser implantado no leito da linha 
férrea entre Cedral, São José do Rio Preto e Mirassol, consi-
derando a efetivação do desvio ferroviário previsto.

 ❏ Melhorar os serviços de transporte intermunicipal e a cone-
xão entre os subcentros potenciais, em especial as ligações 
entre Tanabi, Monte Aprazível e José Bonifácio; entre Tanabi 
e Nova Granada; entre José Bonifácio e o conjunto de municí-
pios no sudeste da RM (Sales, Irapuã, Urupês e Ibirá) e entre 
Olímpia e a Rodovia Washington Luís.

 ❏ Promover a integração entre rodovia e hidrovia nos muni-
cípios banhados pelo Rio Tietê e localizados a montante da 
eclusa de Promissão, em Ubarana, ampliando o suporte ao 
escoamento de produtos industriais e agrícolas.

 ❏ Planejar a implantação do anel viário no polo de mobilidade 
metropolitana, em função da dinâmica de expansão do tecido 
urbano, de forma a mediar possíveis movimentos de indução 
à dispersão urbana, em especial em áreas de fragilidade am-
biental.

 ❏ Dimensionar a capacidade de atendimento aeroportuária, 
para as demandas das atividades econômicas presentes na 
RM.
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1.2.2. Rede ambiental e de recursos hídricos
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Tem por objetivo aumentar a conectividade da cobertura vege-
tal, a disponibilidade e a qualidade do sistema hídrico, a des-
tinação adequada dos resíduos sólidos, a resiliência climática, 
a proteção da biodiversidade e a oferta de espaços naturais 
e turísticos para usufruto da população. A rede estrutura a  
Macrozona de Segurança Hídrica, trazendo elementos advindos 
de seus passivos e ativos ambientais, enfrentando a situação crí-
tica com relação à segurança hídrica e à cobertura vegetal, bem 
como potencializando grandes estruturas ambientais existentes 
no território.

Esses elementos poderão ser mobilizados em tempos, formas, 
escalas e contextos diferentes, incluindo o urbano e o rural. São 
eles: Polo Turístico de Olímpia; Cinturão Verde de Proteção Am-
biental e Uso Sustentável de São José do Rio Preto; Unidades 
de Conservação existentes e prioritárias para criação; áreas 
prioritárias para a conectividade ambiental (ou corredores eco-
lógicos e turísticos metropolitanos); áreas com baixos índices de 
qualidade da água e cobertura vegetal em APPs hídricas; Áreas 
com altos índices de qualidade da água e cobertura vegetal em 
APPs hídricas; e aterros sanitários. Outra dimensão importante 
da rede é a articulação desses passivos e ativos com os progra-
mas e normativas de fomento e incentivo a projetos ambientais, 
notadamente na escala estadual, além de incorporar e potencia-
lizar as áreas classificadas como de Proteção Ambiental e Uso 
Sustentável pelos regramentos urbanísticos municipais e pelas 
unidades de conservação existentes.

A rede é composta por três Estratégias de Ação Metropolitana (EAMs):

i. Restauração florestal intensiva nas Áreas de Preservação Per-
manente Hídricas e estruturação do Sistema Metropolitano de 
Áreas Verdes e Conectividade Ambiental

Trata-se da organização de um conjunto de ações voltadas à 
promoção da conectividade ambiental e da estruturação das áreas 
verdes, visando a enfrentar a questão da insegurança hídrica nas 
áreas onde sua vulnerabilidade se expõe com mais intensidade, e 
articular as áreas de Proteção Ambiental e Uso Sustentável mu-
nicipais, as unidades de conservação e as reservas legais em um 
sistema único, passível de mapeamento, monitoramento, gestão e 
planejamento. Essa estratégia busca estruturar um Sistema Me-
tropolitano de Áreas Verdes geral para a unidade regional e fomen-
tar a restauração ambiental intensiva sobre uma área definida a 
partir de duas camadas do diagnóstico: a primeira são os Baixos  
índices de qualidade das águas (IQA) (ZEE, 2022), que se concen-
tram na ottobacia que abrange a porção norte do município de São 
José do Rio Preto e se estende por Ipiguá, Onda Verde e Nova Gra-
nada; a segunda são os Baixos índices de cobertura vegetal em 
APPs hídricas1, concentrados em área que se estende da porção 
norte do município-sede até a bacia do Rio São Domingos, abran-
gendo os municípios de Guapiaçu e Uchôa. 

1  Indicador utilizado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2002), tendo como base 
RODRIGUES, R.; BONONI, V. (Org.) Diretrizes para conservação e restauração da biodiversi-
dade no Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Botânica, 2008. 248p.
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Essa estratégia de ação deverá, dentre outras questões:

 ❏ Incentivar a recuperação, reabilitação e restauração ecológica 
das Áreas de Preservação Permanente (APP) hídricas, implan-
tando projetos e ações que incrementem a conectividade da pai-
sagem, com manejo de fragmentos de vegetação nativa, visando 
à minimização do efeito de borda e a recomposição de APPs. 

 ❏ Garantir que a localização das reservas legais dos imóveis ru-
rais e das áreas verdes oriundas dos parcelamentos do solo 
seja organizada e conectada, de forma a constituir corredores 
ecológicos de conectividade ambiental formados pelas Áreas 
de Preservação Ambiental (APP) hídricas.

 ❏ Integração das áreas verdes, de interesse ecológico e social, 
visando à formação e à consolidação de parques lineares.

 ❏ Nas áreas de expansão do tecido urbano, incentivar propostas 
de desenho urbano sensíveis à promoção de áreas verdes, per-
meáveis e integradas aos sistemas hídricos existentes, além 
da previsão de arborização urbana.

 ❏ Mapear e monitorar áreas de incremento da vegetação nativa, 
em conjunto com as áreas de preservação e de proteção am-
biental existentes, organizando um Sistema Metropolitano de 
Áreas Verdes e Conectividade Ambiental, com foco na Macro-
zona de Segurança Hídrica.

 ❏ Incentivar a pesquisa, difusão de conhecimento e adoção de 
sistemas agroflorestais, principalmente aqueles que incorpo-
rem as espécies nativas e ameaçadas de extinção.

 ❏ Articular as soluções ambientais aos programas e normativas 
de apoio, incentivo e fomento a soluções sustentáveis, notada-
mente aqueles dispostos na estratégia de ação metropolitana 
(iii) da rede ambiental.

ii. Estruturação dos corredores turísticos e ecológicos fluviais 
metropolitanos 

Visando potencializar os ativos ambientais regionais existentes, 
destacam-se na rede os corredores ecológicos de escala metro-
politana, as áreas com maior cobertura vegetal em APPs hídricas 
e as áreas com maior qualidade de água. Mais precisamente, esta 
estratégia de ação incide sobre três camadas do diagnóstico: a 
primeira é formada pelos Altos índices de qualidade das águas 
(ZEE, 2022), concentrados na ottobacia que abrange o Ribeirão da 
Fartura, desde a porção central da RMSJRP, ao sul do município-
-sede, até o Rio Tietê; a segunda é formada pelos Altos índices de 
cobertura vegetal em APPs hídricas (ZEE, 2022), que se estende 
ao longo do Rio Turvo, desde a porção leste, junto ao município de 
Olímpia, até as proximidades do Rio Grande, além de ocorrer nos 
municípios de Jaci, Neves Paulista, Mirassol e José Bonifácio; a ter-
ceira são as Áreas prioritárias para incremento da conectividade2, 
destacando-se a bacia do Rio Turvo e as bacias que atravessam os 
municípios de José Bonifácio, Planalto e Zacarias, na porção su-
doeste da região metropolitana.

Essa estratégia de ação deverá incidir, majoritariamente, sobre 
este território e incorporar, dentre outras questões:

 ❏ Ampliar a conectividade ambiental e incentivar o turismo sus-
tentável, considerando a implantação de circuitos turísticos 
complementares e integrados que se estendem ao longo dos 

2  Indicador utilizado pelo Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2002), tendo como base 
RODRIGUES, R.; BONONI, V. (Org.) Diretrizes para conservação e restauração da biodiversi-
dade no Estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Botânica, 2008. 248p.
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corredores ecológicos e turísticos metropolitanos, formados 
pelas áreas prioritárias para incremento da conectividade.

 ❏ Articular as soluções ambientais desta estratégia de ação aos 
programas e normativas de apoio, incentivo e fomento a solu-
ções sustentáveis, notadamente aqueles dispostos na estra-
tégia de ação metropolitana (iii) da rede ambiental.

iii. Articular políticas públicas de restauração ambiental e desen-
volvimento sustentável com a implantação de projetos de su-
porte à rede ambiental

Esta estratégia de ação, do ponto de vista espacial, incide, majorita-
riamente, sobre as macrozonas, zonas, áreas especiais e unidades 
de conservação dos municípios da RMSJRP cuja leitura unificada 
regional tenha classificado como Macrozonas de Uso Sustentável 
ou de Proteção Ambiental, sobre os corredores turísticos ecológi-
cos e sobre as áreas de baixa qualidade da água e cobertura vegetal 
em APPs hídricas. Essa estratégia indica a necessidade de buscar 
suporte nos programas e normativas elaborados, principalmente, 
pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São 
Paulo (Sima), para fomentar e incentivar projetos de restauração 
ambiental, de aumento da qualidade das águas, de destinação sus-
tentável dos resíduos sólidos, de criação de unidades de conserva-
ção, de produção agrícola sustentável, entre outros elementos que 
deem sustentabilidade à rede ambiental. Em adição, a estratégia 
contempla a orientação para elaboração de planos complementa-
res, voltados para a gestão do sistema hídrico, do abastecimento 
de água, do esgotamento sanitário e da destinação adequada dos 
resíduos sólidos. 

Essa estratégia de ação deverá, dentre outros: 

 ❏ Buscar suporte para implementação de projetos e planos 
ambientais nos programas e normativas especializados, 
principalmente de âmbito estadual, tais como: Programa 
Nascentes, que realiza a articulação entre áreas que neces-
sitam realizar compensação ambiental com áreas passíveis 
de receberem a restauração; Lei do ICMS Ambiental, que traz 
incentivos fiscais para criação de unidades de conservação, 
aumento da cobertura vegetal municipal e planos de gestão 
de resíduos sólidos; Programa Refloresta SP, no âmbito da 
Política Estadual de Mudanças Climáticas de São Paulo – 
PEMC (Lei Estadual nº 13.798/2009), que estabelece a pro-
moção de ganhos econômicos associados a quem restaura, 
protege e produz com sustentabilidade, à luz da bioeconomia 
e de diversos modelos de sistemas integrados de cultivo-pe-
cuária-floresta; Programa Municípios Resilientes, que sele-
cionou 13 municípios para participarem de programas am-
bientais, sendo um deles São José do Rio Preto, resultando 
no Plano de Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima de 
São José do Rio Preto – SP (SIMA, s/d); Programa Município 
Verde-Azul, que oferece capacitação ao corpo técnico espe-
cializado das prefeituras municipais; Fehidro – Fundo Esta-
dual de Recursos Hídricos, que financia os empreendimentos 
relacionados à limpeza pública, ao tratamento e à destinação 
de resíduos sólidos.

 ❏ Definir estratégias para as áreas de Proteção Ambiental e 
Uso Sustentável previstas nos regramentos urbanísticos mu-
nicipais, que sejam condizentes com a construção da rede 
ambiental metropolitana, e orientar a criação de novas áreas 
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dessa natureza nos municípios adjacentes, promovendo con-
tinuidade. Destacam-se as seguintes áreas: Macrozona de 
“Restrição à Ocupação” de São José do Rio Preto, faixa de 2 
km de largura localizada no contorno do município, prevista 
pelo município para trazer maior segurança hídrica e conter 
novos crescimentos do tecido urbano, bem como para ser 
replicada nos municípios vizinhos ao município-sede. Outra 
área verde importante está localizada ao redor da mancha ur-
bana de Olímpia, uma Área de Especial Interesse Ambiental 
(AEIA) voltada à proteção do manancial de abastecimento de 
água do Ribeirão Olhos d’Água e Rio Cachoeirinha. É impor-
tante que sejam pensadas formas de articulação dessa área 
verde com a bacia do Rio Turvo, ativo ambiental e turístico de 
âmbito regional.

 ❏ Articulação da instância metropolitana e dos Comitês de Ba-
cia Hidrográfica do conjunto de Unidades Hidrográficas de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHIs) incidentes na 

RMSJRP, para o monitoramento da disponibilidade hídrica e 
controle das captações para que não atinjam níveis de supe-
rexplotação, bem como previsão de ampliação do número de 
mananciais e de áreas de recarga das águas subterrâneas, 
por meio da implantação de áreas verdes e superfícies per-
meáveis nos meios urbano e rural. 

 ❏ Incremento da infraestrutura e estratégias de gestão dos 
resíduos sólidos, contemplando estudos para a destinação 
adequada dos resíduos sólidos, implementação de estraté-
gias para fomento da não geração, redução, reutilização e 
reciclagem desses resíduos e para o planejamento e gestão 
dos mesmos em escala regional, priorizando soluções com-
partilhadas, em especial relativas a novas infraestruturas.

 ❏ Fomento à gestão consorciada ou intermunicipal dos resí-
duos sólidos, de forma a reduzir custos, criar mecanismos 
que busquem a sustentabilidade econômico-financeira das 
atividades de gestão e gerenciamento dos resíduos na região.
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1.3. Área de Interesse Metropolitano (AIM)
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As áreas de interesse metropolitano são recortes específicos do 
território que permitem a articulação das ações interfederativas 
e intersetoriais, mediante regulações especiais e a utilização de 
instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos da Cidade e da 
Metrópole. Serão associadas a projetos específicos que apresen-
tem Matriz de Responsabilidades definindo as ações atribuídas a 
cada ente federado. Portanto, para sua elaboração é necessário um 
acompanhamento permanente dos atores envolvidos.

As análises da RMSJRP realizadas até o diagnóstico elaborado para a 
região permitiram a identificação preliminar da AIM Orla Ferroviária.

Objetivo 
Conexão entre Mirassol, São José do Rio Preto e Cedral, por meio 
de novo modal de transporte público de média capacidade, articu-
lado à transformação e à qualificação urbana do entorno. 

Abrangência territorial preliminar 
Engloba o leito ferroviário que atravessa os três municípios, e que 
estará disponível para novos usos a partir da efetivação do desvio 
da estrada de ferro existente. Poderá também abranger áreas no 
entorno do leito ferroviário, articulando a função da mobilidade re-
gional com a transformação do uso e ocupação do solo intraurbano.

Justificativa 
A movimentação diária de cargas na ferrovia pertencente à malha 
paulista tem provocado externalidades negativas nos municípios da 
RM, considerando que a via férrea atravessa áreas consolidadas e 
centrais, bastante dinâmicas e adensadas. Por outro lado, a traves-
sia dentro de áreas urbanizadas traz conflitos às movimentações 

logísticas, possivelmente impactando a operação ferroviária. Uma 
vez efetivado o desvio ferroviário em planejamento, os municípios 
hoje atravessados pela linha férrea ganham uma extensa faixa de 
terra bem localizada junto às suas áreas centrais, que poderá an-
corar novas funções urbanas e regionais. 

Uma dessas funções – a mobilidade –, revelada no diagnóstico da 
RMSJRP, responde a um aumento expressivo no fluxo pendular diário 
entre Cedral, São José do Rio Preto e Mirassol. O alto volume de veí-
culos tem levado o poder público estadual a pensar possíveis vias mar-
ginais à Rodovia Washington Luís para suportar esses deslocamentos. 

Alinhado aos compromissos do PDUI com o desenvolvimento sus-
tentável da RM, vislumbra-se que a utilização do leito ferroviário 
para suportar modal de média capacidade – sistema Bus Rapid 
Transit (BRT) elétrico, Veículo Leve sobre Pneus ou Trilhos, etc. – é 
uma alternativa importante para suportar esses movimentos pen-
dulares entre as três cidades, com a utilização de sistemas com 
baixa emissão.

Ademais, a contiguidade do leito ferroviário com áreas centrais 
nas três cidades e com um conjunto de equipamentos públicos e 
um sistema de parques já consolidados em São José do Rio Preto 
apontam que o entorno desse novo modal tem potencial para anco-
rar transformações estruturais de uso e ocupação do solo.

Instrumentos urbanísticos
A presença de um setor imobiliário amadurecido em São José do 
Rio Preto e entorno, a possível valorização do solo urbano e a ne-
cessidade de planejamento da integração do tecido urbano local 
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indicam que a AIM tem potencial para recepcionar instrumentos 
urbanísticos dos Estatutos da Cidade e da Metrópole. Esses instru-
mentos visam a compatibilizar a inserção do novo modal e a inte-
gração entre os dois lados do leito ferroviário, além de promover 
a captura de parte da valorização do solo provocada pelos investi-
mentos públicos. 

Complementarmente, a coexistência de uma estrutura fundiária 
composta por imóveis de diferentes titularidades, considerando o 
leito ferroviário federal, e a autonomia municipal para o estabele-
cimento do regramento urbanístico exigirão a modelagem de ins-
trumentos específicos para mediar interesses públicos e privados, 
como é o caso, por exemplo, da Operação Urbana Consorciada In-
terfederativa ou a demarcação de zonas para uso compartilhado de 
instrumentos do Estatuto da Cidade.
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2. FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM 
– PROPOSTAS PRELIMINARES

Na RMSJRP, o Conselho de Desenvolvimento tem a atribuição legal 
de eleger as Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs) que 
serão tratadas no âmbito de sua governança regional, como se ob-
serva no Artigo 12 da Lei nº 1.290, de 6 de julho de 2016.

Para efeito de elaboração de propostas para o PDUI, as FPICs apon-
tadas na lei de criação da RMSJRP (Lei Complementar nº 1.359, de 
24 de agosto de 2021) foram agrupadas em áreas temáticas, con-
forme o quadro a seguir:

Áreas temáticas FPICs na lei da RMSJRP

Planejamento territorial e uso 
do solo

I - planejamento e uso do solo
III - habitação

Meio ambiente, saneamento e 
recursos hídricos

IV - saneamento ambiental
V - meio ambiente

Desenvolvimento econômico e 
atendimento social

VI - desenvolvimento econômico
VII - atendimento social
VIII - esportes e lazer
IX - turismo

Mobilidade, transporte e 
logística

II - transporte e sistema viário regional

As propostas a seguir consideram as principais questões aponta-
das no panorama regional, no diagnóstico e nas sugestões e de-
bates nos grupos de trabalho, realizados em setembro, além das 
oficinas regionais das sub-regiões, realizadas em outubro.

2.1. Planejamento territorial e uso do solo
O planejamento e a gestão do território é uma das FPICs com maior 
impacto no bem-estar da população. É na regulação do uso e da 
ocupação do solo urbano, no planejamento do crescimento urbano 
das cidades e nos instrumentos e procedimentos de gestão urba-
na e ambiental que reside um dos maiores desafios institucionais 
do PDUI. As propostas apresentadas nesta FPIC dialogam com os 
objetivos e diretrizes do macrozoneamento regional. As principais 
questões abordadas dizem respeito ao planejamento e à qualifica-
ção da expansão urbana, à necessidade de desconcentrar a oferta 
de equipamentos e serviços e avançar no aperfeiçoamento do re-
gramento urbanístico municipal.

P1: Equilibrar o acesso aos equipamentos e serviços no território

Os mapeamentos e leituras da RMSJRP demonstraram uma forte 
concentração de equipamentos e serviços de abrangência regional 
no município-sede, fortalecendo uma posição de centralidade. Os 
ativos econômicos urbanos também seguem padrão semelhante, 
com exceção do complexo turístico hoteleiro de Olímpia e áreas in-
dustriais articuladas aos principais eixos viários da RM. Essa con-
centração tem condicionado municípios de menor porte ao predomí-
nio do uso residencial e a deslocamentos constantes. Nesse sentido, 
são propostas diretrizes que contribuam para garantir o acesso da 
população de todos os municípios às atividades e serviços.

Ações propostas:
 ❏ Priorizar os investimentos em equipamentos e serviços de 

abrangência regional nos subcentros metropolitanos, de 
acordo com as dinâmicas urbanas, avaliando as demandas de 
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cada município e dos municípios vizinhos, buscando reduzir 
as desigualdades existentes.

 ❏ Qualificar as redes de mobilidade existentes, de forma a am-
pliar o acesso dos municípios aos equipamentos e serviços.

P2: Promover a regulação urbanística e o ordenamento  
territorial dos municípios

Em razão do número expressivo de municípios da RMSJRP que não 
possuem planos diretores ou zoneamentos, e daqueles que neces-
sitam revisar e atualizar seus planos, é fundamental a existência 
de uma instância metropolitana que os auxilie nesse processo, 
principalmente após a aprovação do PDUI, que dará diretrizes ge-
rais de uso e ocupação do solo e deverá nortear a elaboração do 
regramento urbanístico local. O acompanhamento poderá ocorrer 
mediante fornecimento de apoio às equipes técnicas, financiamen-
to ou desenvolvimento direto dos planos diretores e instrumentos 
urbanísticos.

Ações propostas:
 ❏ Disponibilização de técnicos para apoio na produção do re-

gramento urbanístico.
 ❏ Contratação de estudos técnicos para os municípios, visando 

a subsidiar a elaboração e a atualização do regramento ur-
banístico.

 ❏ Treinamento e capacitação de equipe técnica municipal.
 ❏ Auxílio na utilização de técnicas de geoprocessamento e for-

mulação de bases cartográficas municipais e metropolitanas.
 ❏ Criação de instância metropolitana (a exemplo da Câmara 

Temática ou Grupo de Trabalho) que auxilie e acompanhe 

a revisão e a elaboração dos planos diretores municipais, a 
partir das diretrizes estabelecidas pelo PDUI.

 ❏ A instância criada, elaborar estudos, análises e ações para 
Estratégias de Ação Metropolitana (EAM) e Áreas de Interes-
se Metropolitano (AIM), conforme definido pelo ordenamento 
territorial.

P3: Controle da dispersão urbana e qualificação da expansão do 
tecido urbano

A RMSJRP apresenta algumas áreas com a ocorrência de padrões 
de crescimento e expansão do tecido urbano típicas do processo de 
metropolização. A dispersão urbana que já se verifica no municí-
pio-sede e se desdobra em cidades vizinhas requer dos municípios 
altos investimentos em infraestrutura e dificulta a arrecadação fis-
cal. Também pode-se verificar a existência de vetores de dispersão 
e processo de conurbação junto aos eixos viários estruturais no en-
torno do município-sede, que avançam sobre áreas ambientalmente 
frágeis. Outro processo relevante é a dispersão de loteamentos de 
chácaras, ranchos e áreas de lazer associadas aos cursos hídricos, 
especialmente o Rio Grande, o Rio Tietê. É proposto que o controle e 
a qualificação dessa expansão, de difícil implementação quando res-
trita aos municípios, seja enfrentada em âmbito regional.

Ações propostas:
 ❏ Incentivar o adensamento urbano com uso misto nas áreas 

dos municípios dotadas de infraestrutura e acessibilidade 
pelo sistema de transporte público.

 ❏ Ampliar a oferta de habitação nas áreas ociosas e dotadas de 
infraestrutura, prioritariamente à população de baixa renda.
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 ❏ Mapear e induzir a ocupação das zonas urbanas subutiliza-
das, especialmente no município-sede.

 ❏ Priorizar o adensamento e a ocupação da Macrozona de Di-
versificação Urbana e fornecer critérios e procedimentos co-
muns aos municípios para sua atualização constante. 

 ❏ Elaborar estudos técnicos para diretrizes e parâmetros de 
parcelamento do solo na Macrozona de Segurança Hídrica, 
de forma a subsidiar a atualização do regramento urbanístico 
dos municípios.

 ❏ Fornecer apoio técnico aos municípios para integrar as dire-
trizes e parâmetros de parcelamento do solo aos planos dire-
tores e zoneamentos municipais.

 ❏ Estabelecer políticas de incentivo às atividades de pequenos 
produtores rurais, visando à ampliação da renda da terra ru-
ral e redução de parcelamentos irregulares do solo no con-
texto rural.

 ❏ Incentivar as políticas de habitação de interesse social, para 
que as famílias de menor renda não recorram aos parcela-
mentos irregulares.

P4: Regularização fundiária e monitoramento da precariedade 
habitacional

As análises da RMSJRP demonstraram pequena ocorrência de as-
sentamentos precários e produção de habitação de interesse social 
relativamente alta. Entretanto, percebe-se que há um baixo nível 
de monitoramento das condições de precariedade habitacional, 
sendo difícil compreender a demanda habitacional real, dado que 

se reflete na identificação de áreas com necessidade de regulari-
zação fundiária de interesse social em diversas cidades da RM. A 
proposta busca mapear e monitorar as condições de precariedade, 
bem como estabelecer diretrizes mínimas para implementação de 
efetiva política de regularização fundiária urbana nos municípios, 
mediante uma gestão integrada do problema entre as instâncias 
metropolitana e municipais. 

Ações propostas:
 ❏ Aplicar os instrumentos estabelecidos pelos Estatutos da Ci-

dade e da Metrópole, para cumprimento da função social da 
propriedade e garantia do direito a cidades sustentáveis.

 ❏ Elaboração de Plano Regional de Habitação.
 ❏ Desenvolver suporte regional a sistemas de informações 

habitacionais na região, em plataformas georreferenciadas, 
capazes de integrar, de forma padronizada, dados dispersos, 
municipais e estaduais, e contribuir para a articulação e prio-
rização das ações.

 ❏ Articular ações estaduais e municipais relativas ao processo 
de regularização fundiária.

 ❏ Subsidiar a elaboração e a execução de projetos de infraes-
trutura urbana necessários ao processo de regularização de 
interesse social em áreas prioritárias apontadas na política 
regional de habitação. 

 ❏ Trocar experiências sobre a qualidade dos produtos e dos 
processos produtivos, incorporando os avanços tecnológicos 
no uso de materiais e processos construtivos, com vistas à 
qualidade e à sustentabilidade da moradia.
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2.2. Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos
Por conta da abrangência e complexidade de questões, essa área 
temática foi subdividida em oito tópicos que englobam as estruturas 
ambientais regionais, a infraestrutura de saneamento e a necessi-
dade de enfrentamento das fragilidades ambientais e do clima. 

2.2.1. Cobertura vegetal e conectividade ambiental
A RMSJRP apresenta os mais baixos indicies de cobertura vegetal 
do Estado de São Paulo. A presença intensiva da agropecuária, as 
fragilidades protecionais do bioma cerrado e a histórica ocupação 
do território não proporcionaram avanços na criação de grandes 
unidades de conservação. Além disso, as áreas de proteção perma-
nentes ao longo dos recursos hídricos estão menos protegidas do 
que impõe a legislação vigente, abrindo margem para maior atua-
ção na recomposição desses fragmentos, que são essenciais para 
garantia de uma boa conectividade biológica e de serviços ecossis-
têmicos relevantes.

P1: Incentivar e promover a criação de unidades de conservação 
do tipo RPPN e MONA

Importante estratégia que vem se evidenciando como efetiva para 
garantir e manter fragmentos florestais e paisagens naturais é o 
estabelecimento de unidades de conservação. Regulamentadas 
pela Lei  nº  9.985, de 18 de julho de 2000 (Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza), as unidades de conser-
vação são mecanismos legislativos que estabelecem regramentos 
específicos do uso do solo, sendo possível definir desde a regras 
mais protetivas como, em outra medida, um convívio mais harmô-
nico com diversos usos. Nesse sentido, as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPN) e os Monumentos Naturais (MONA) 
são tipos de unidades de conservação que muitas vezes possuem 
extensões territoriais menores e podem ser promovidos por meio 
da incorporação de parcela de terrenos de propriedades rurais que 
têm relevância ambiental. Assim, dadas as características da RMS-
JRP, o investimento em pequenas unidades de conservação pode 
ser estratégico para aumentar as áreas protegidas e melhorar a 
conectividade ambiental de todo território.

Ações propostas:
 ❏ Sensibilizar os proprietários rurais quanto à importância da 

cobertura vegetal regional e desmistificar a utilização de uni-
dades de conservação como mecanismo de proteção ambien-
tal.

 ❏ Mapear fragmentos vegetais passíveis de serem transfor-
mados em RPPN e MONA, com categorização quanto às ca-
racterísticas fundiárias e ambientais, criando gradações de 
priorização.

 ❏ Promover alterações nas legislações municipais para incenti-
var a adoção de unidades de conservação, inclusive mediante 
a utilização de instrumentos urbanísticos que provocam es-
ses incentivos, como a Outorga Onerosa de Alteração de Uso.

 ❏ Garantir articulação com a Secretaria de Meio Ambiente e In-
fraestrutura (Sima) para efetivar as estratégias regionais de 
aumento da cobertura vegetal e ampliação de unidades de 
conservação, e viabilizar programas como o Refloresta SP na 
região.

 ❏ Promover estudo identificando os ganhos dos municípios 
quando ao ICMS Ecológico dado o investimento em unidades 
de conservação.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
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2.2.2. Enfrentamento da escassez hídrica
O Estado de São Paulo vivenciou uma grande crise hídrica em 2014, 
que sinalizou para os desafios que se impõem em um cenário de 
constante aumento de demanda, por um lado, e de alterações 
climáticas por outro, que reprogramam todas as experiências na 
gestão dos recursos hídricos. Nesse sentido, a RMSJRP, influen-
ciada por cinco Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UGRHIs), já enfrenta esgotamento dos recursos utilizados para 
abastecimento, tanto superficiais como subterrâneos.

P1: Programa de eficiência do uso de água no ambiente rural

O mapeamento do uso de água nas UGRHIs que compõem a RMS-
JRP aponta que o maior consumo advém das atividades agropecuá-
rias. Um dos maiores setores econômicos da região, a agropecuária 
é responsável pelo uso de água bastante superior em comparação 
aos setores de abastecimento público, industrial e serviços, con-
sumo que está em intenso crescimento nos últimos anos. Assim, é 
notória a necessidade de estabelecer um programa que garanta a 
eficiência do uso de água para o setor, que é importante consumi-
dor da região.

Ações propostas:
 ❏ Promover o uso de novas tecnologias para redução do consu-

mo de água no ambiente rural.
 ❏ Articular a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), Comitês de Bacias e universidades da região 
para propiciar avanços em pesquisas de culturas e ações 
que diminuam o consumo de água nas atividades agrícolas 
e pecuárias.

 ❏ Estabelecer fórum de troca de experiências entre produtores ru-
rais para disseminar boas práticas na eficiência do uso da água.

 ❏ Garantir incentivos financeiros e bonificações para proprietá-
rios que promovam a redução no consumo de água.

P2: Programa Nascentes Regionais

Além de garantir eficiência no uso da água para enfrentamento da es-
cassez hídrica, é necessário promover ações para proteger as áreas 
produtoras de água. As nascentes são protegidas legalmente como 
Áreas de Proteção Permanentes, e devem ser restauradas para pro-
piciar maior potencial de produção hídrica na bacia a que pertencem.

Ações propostas:
 ❏ Mapear as nascentes da região e estabelecer níveis de priori-

dade para a recomposição e/ou proteção.
 ❏ Articular-se com os Comitês de Bacias da região para criar 

um banco de áreas para restauração ecológica.
 ❏ Articular-se com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestru-

tura (Sima) para compatibilizar as estratégias do Programa 
Nascente do Estado ao Programa Nascentes Regional.

 ❏ Prover programa de recuperação de matas ciliares e de nas-
centes na região.

2.2.3. Enfrentamento das mudanças do clima

P1: Plano de Adaptação Climática Regional

Os planos de adaptação climática são importantes mecanismos 
para preparar os municípios e regiões para as alterações climá-
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ticas esperadas para os próximos anos. Dessa maneira, é possível 
pensar os prováveis efeitos da projeção de aumento de temperatu-
ra e consequente crescimento de eventos climáticos extremos, que, 
por sua vez, influenciam os riscos geológicos, hídricos e climáticos. 
A escassez hídrica, as enchentes e alagamentos, os deslizamentos 
de terras, a erosão do solo e as queimadas são exemplos de even-
tos que podem ocorrer com mais frequência, dadas as alterações 
na temperatura do Estado e da RMSJRP.

Ações propostas:
 ❏ Ampliar o número de municípios com planos de adaptação cli-

mática, que integrem o projeto Municípios Paulistas Resilien-
tes da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sima).

 ❏ Articular a Embrapa com universidades da região para am-
pliação de pesquisas e boas práticas para a mitigação de ga-
ses de efeito estufa advindos da fermentação entérica.

 ❏ Mapear os riscos climáticos regionais.
 ❏ Promover estudos de projeções climáticas que possam ga-

rantir maior efetividade das previsões.

P2: Ampliar a adesão ao Acordo Ambiental São Paulo

O Acordo Ambiental São Paulo é uma iniciativa da Secretaria de Es-
tado de Relações Internacionais (Seri), da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) e da Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb). Seu objetivo é incentivar municí-
pios, associações e empresas paulistas a assumirem compromis-
sos voluntários de redução da emissão de gases de efeito estufa 
(GEE), a fim de manter o aquecimento global nos limites definidos 
no Acordo de Paris (1,5°C).

Ações propostas:
 ❏ Aumentar o número de municípios da região participantes do 

acordo.
 ❏ Difundir as metas de mitigação de GEE do Brasil e do Estado 

de São Paulo.
 ❏ Ampliar a educação ambiental e disseminar os conceitos de 

mudanças climáticas na região.

2.2.4. Abastecimento de água

P1: Elevar o índice de atendimento de água nas áreas urbanas 
e rurais, com vistas ao alcance da meta proposta no novo marco 
do saneamento.

Analisando os índices da região, com relação às metas estabele-
cidas na nova Lei do Saneamento Básico, 12 municípios já atingi-
ram o estabelecido para o serviço de fornecimento de água potável. 
Dentre aqueles que ainda não alcançaram a meta de 99%, deve-
-se especial atenção a 11 municípios com Índice de Atendimento 
de Água (IAA) classificado como regular, sinalizando a necessidade 
de investimentos públicos que possibilitem a melhoria do atendi-
mento a toda a população. Quanto ao índice de atendimento urba-
no de água em 2020, verifica-se que se trata de uma questão bem 
equacionada na região, pois todos os municípios apresentam ín-
dices acima de 90%. As atenções devem ser direcionadas ao me-
lhor conhecimento da situação nas áreas rurais, onde predominam 
pequenos núcleos e domicílios dispersos, que usualmente optam 
por soluções alternativas, como poços e minas d’água.
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Ações propostas: 
 ❏ Expandir e aperfeiçoar a captação, a adução e o tratamento 

de água bruta e a reservação e rede de distribuição de água 
potável.

 ❏ Elaborar cadastro completo das redes de distribuição de 
água.

 ❏ Promover capacitação técnica para a gestão de saneamento 
básico.

 ❏ Recuperar e ampliar estruturas físicas da rede de abasteci-
mento.

P2: Reduzir os altos índices de perdas de água no sistema de 
abastecimento.

As perdas elevadas no sistema de distribuição impactam negati-
vamente na operação, gerando custos operacionais e ambientais. 
Sendo assim, a adoção de programas de redução de perdas deve 
ser ação primordial em municípios onde os índices são elevados. 
Algumas das origens do elevado índice de perdas estão na grande 
quantidade de hidrômetros que já ultrapassaram sua vida útil, ou 
seja, perdas do tipo aparente, além de ligações que não possuem 
hidrômetros, referentes ao setor público, que é isento deste tipo de 
medição. Já as perdas reais são relativas a vazamentos nas redes 
distribuidoras e nas derivações, principalmente nas regiões cen-
trais das cidades, onde as tubulações são mais antigas.

Ações propostas: 
 ❏ Implantação de Programa de Redução de Perdas.
 ❏ Elaboração de programa de manutenção preventiva na rede 

de esgotamento sanitário.

 ❏ Estabelecimento das prioridades para correção e planeja-
mento das eventuais ações de reparo necessárias.

P3: Promover a conservação da quantidade e da qualidade da água.  

Na região, 29 municípios são abastecidos na sua totalidade por 
água subterrânea. O Sistema Aquífero Bauru é o mais vulnerável 
à contaminação antrópica, apresentando as mais elevadas con-
centrações de nitrato nas águas subterrâneas do Estado de São 
Paulo. O abastecimento de muitos municípios da RM por meio de 
água subterrânea traz a preocupação com a intensa exploração 
dos aquíferos, com a perfuração de poços à margem de qualquer 
técnica e sem delimitação de áreas de proteção, constituindo-se 
em fontes importantes de contaminação das águas. Devido à im-
portância da atividade agrícola da RM, mostra-se necessária a 
elaboração de estudo para levantamento e análise de indicado-
res de exploração agrícola com ênfase no uso de agrotóxicos e 
fertilizantes químicos, bem como a identificação de áreas críticas 
geradoras de poluição difusa de origem agrícola e de pecuária, e 
demais atividades que possam interferir na qualidade da água, de 
forma a nortear ações mitigadoras no âmbito do PDUI.

Ações propostas:
 ❏ Levantamento e análise de indicadores de qualidade de água, 

bem como a identificação de áreas críticas geradoras de po-
luição difusa de origem agrícola e animal em áreas próximas 
à captação de água para abastecimento público.

 ❏ Estabelecimento de medidas de controle e incentivo para re-
dução do aporte de cargas poluidoras nos corpos hídricos.
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 ❏ Desenvolvimento de soluções sustentáveis, com redução do 
consumo de água, principalmente nas atividades relaciona-
das ao processamento da cana-de-açúcar.

2.2.5. Esgotamento sanitário

P1: Elevar o índice de coleta e tratamento de esgotos nas áreas 
urbanas e rurais, com vistas ao alcance da meta proposta no 
novo marco do saneamento.

Analisando os índices da região relativos às metas estabelecidas 
no novo Marco Legal do Saneamento Básico, apenas 11 municípios 
atingiram as metas para os serviços de coleta e tratamento de es-
goto; oito municípios atingiram a meta somente para o serviço de 
coleta de esgotos; e outros oito atingiram a meta somente para o 
serviço de tratamento de esgotos. Embora a RMSJRP apresente 
índice bem superior ao índice de tratamento de esgoto do Estado 
de São Paulo, ainda existe um déficit em relação à universalização, 
sendo necessária a aceleração do ritmo de investimentos, de forma 
a obter impactos positivos com relação às questões de saúde públi-
ca e de meio ambiente. As atenções devem ser direcionadas ao me-
lhor conhecimento da situação das áreas rurais, onde predominam 
pequenos núcleos e domicílios dispersos, que usualmente optam 
por soluções alternativas, como a utilização de fossas sépticas, que 
podem ter condições adequadas ou não.

Ações propostas: 
 ❏ Elaboração de cadastro completo e atualizado do sistema de 

esgotamento sanitário.
 ❏ Capacitação técnica para a gestão de saneamento básico.

 ❏ Expansão e aperfeiçoamento das redes coletoras e intercep-
tores de esgotos sanitários.

 ❏ Elaboração de programa de manutenção preventiva na rede 
de esgotamento sanitário e ampliação da infraestrutura.

 ❏ Fomento à elaboração de estudos que avaliem a viabilidade 
técnica e econômica da adoção de novas tecnologias para a 
coleta, o afastamento e o tratamento de esgoto.

P2: Reduzir e/ou eliminar lançamentos in natura de esgotos sa-
nitários em corpos hídricos, especialmente daqueles de abran-
gência regional.

Conforme o Relatório de Qualidade das Águas Interiores no Estado 
de São Paulo 2020, Ipiguá está entre os 36 municípios estaduais 
com porcentagem nula de tratamento de esgoto, apresentando o 
maior grau de criticidade de esgotamento sanitário dentre os mu-
nicípios da RMSJRP. Demais resultados deficitários no tratamento 
de esgotos na região devem-se à baixa eficiência de remoção da 
carga orgânica em suas estações de tratamento (ETEs), sendo o 
remanescente lançado no corpo hídrico receptor sem o devido tra-
tamento. A diminuição da capacidade de remoção de matéria orgâ-
nica nas ETEs, devido ao atingimento ou superação da capacidade 
de tratamento destas, ou, ainda, pela ausência de manutenção dos 
sistemas, torna o processo de tratamento de esgotos preocupan-
te para alguns municípios. Por fim, o esgotamento sanitário está 
relacionado ao tema dos recursos hídricos, na medida em que a 
poluição das águas pelo lançamento de esgoto doméstico sem tra-
tamento nos cursos d’água da região compromete seu uso para di-
versos fins nos trechos a jusante dos lançamentos. 



35

Ações propostas: 
 ❏ Implantação do sistema de coleta, afastamento e tratamento 

dos efluentes sanitários nas áreas rurais, em especial nos 
adensamentos populacionais localizados nas proximidades 
de reservas hídricas ou fontes de água para abastecimento 
público (superficiais ou subterrâneas).

 ❏ Desenvolvimento de planejamento regional para a amplia-
ção e modernização de ETEs, prioritariamente daquelas que 
atingiram ou superaram a capacidade de tratamento ou que, 
pela ausência de manutenção, não apresentam eficiência no 
tratamento.

 ❏ Sensibilização da população para as questões de saúde, veto-
res e poluição dos corpos hídricos.

2.2.6. Resíduos sólidos

P1: Incentivar a não geração, a redução, a reutilização e a reci-
clagem de resíduos sólidos.

Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), somente 
depois de findadas todas as alternativas de tratamento e recupera-
ção dos resíduos é que os rejeitos podem ser dispostos em aterros 
sanitários. Desta maneira, a PNRS prevê a minimização dos resí-
duos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequa-
das de reutilização, reciclagem, redução e recuperação. Por isso, é 
necessário que todas as alternativas sejam melhor exploradas na 
região, tendo em vista que há poucas unidades de processamento 
de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), com a predominância quanti-
tativa dos aterros sanitários. Conforme dados do SNIS 2020, apenas 

sete municípios possuem unidade de triagem, apesar de 12 deles 
afirmarem ter coleta seletiva. Quanto à unidade de compostagem, 
há uma em São José do Rio Preto. 

Ações propostas: 
 ❏ Incentivo à criação de programas de coleta seletiva nos muni-

cípios que ainda não possuem e ampliação dos já existentes.
 ❏ Desenvolvimento de programas de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reci-
clagem de resíduos sólidos.

 ❏ Aproveitamento de resíduos e efluentes na produção agríco-
la, inclusive na geração de energia nas indústrias sucroalcoo-
leiras.

 ❏ Cadastro de “grandes geradores” de resíduos, visando à des-
tinação direcionada de material reciclável às cooperativas 
municipais.

P2: Tratar os diversos tipos de resíduos sólidos e dispor adequa-
damente os rejeitos.

Apesar da situação na região não ser desfavorável em relação à dis-
posição final dos rejeitos, há uma preocupação com os quatro mu-
nicípios que dispõem seus resíduos em aterros que possuem vida 
útil menor ou igual a dois anos, e também com Nipoã, que dispõe 
em aterro com condição inadequada de operação. Há, ainda, muitos 
municípios que encontram obstáculos ao cumprimento do previs-
to na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), 
apresentando situações críticas como aquelas apontadas durante 
a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em março de 
2022: descartes irregulares de resíduos de construção civil e de 
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poda; antigos aterros sanitários desativados que ainda recebem re-
síduos, sem aterramento e monitoramento; e áreas de transbordo 
em condições inadequadas.

Ações propostas: 
 ❏ Identificação de áreas favoráveis para a implantação de uni-

dades de processamento de resíduos sólidos e para a dispo-
sição final dos rejeitos.

 ❏ Fomento à efetiva responsabilização dos geradores, por meio 
da elaboração dos respectivos planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos.

P3: Promover o planejamento e a gestão de resíduos sólidos re-
gional, priorizando soluções compartilhadas para o processa-
mento dos resíduos sólidos gerados.

Apesar de todas as vantagens do compartilhamento da gestão, 15 
municípios da RM dispõem os resíduos gerados em aterros locais, 
operados pelas próprias prefeituras. Os demais 22 municípios reali-
zam a disposição final em dois aterros particulares, de Onda Verde e 
de Catanduva, este último fora da RMSJRP, o que pode representar 
um custo extra para destinação e transporte em local distante da ge-
ração. Este cenário reforça a importância da implantação do plane-
jamento regionalizado, que, com maior escala, pode reduzir custos e 
apontar alternativas e soluções compartilhadas para a melhor ges-
tão dos resíduos. A política nacional de resíduos sólidos estabelece 
que serão priorizados no acesso aos recursos da União os municí-
pios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a 
gestão dos resíduos sólidos. Nesse contexto, os Planos de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) são um dos instrumentos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, e, em âmbito regional, são im-
portantes para a compreensão da realidade da RMSJRP. 

Ações propostas: 
 ❏ Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

da RMSJRP.
 ❏ Incentivos às soluções consorciadas intermunicipais de ges-

tão dos resíduos sólidos.
 ❏ Busca por parcerias com empresas públicas e privadas, uni-

versidades e institutos de pesquisa, na implantação de solu-
ções regionalizadas e modelos que contemplem a realidade e 
as necessidades regionais.

2.2.7. Drenagem

P1: Amenizar os impactos das altas taxas de impermeabilização 
urbana.

A RMSJRP tem as áreas urbanas de seus municípios com altas ta-
xas de pavimentação e meio-fio (88,8%), porém, ao se analisar as 
taxas de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais 
subterrâneos, tem-se uma média de apenas 29%. A pavimentação 
de vias sem a implementação de medidas de drenagem adequada 
pode resultar em eventos de inundações e alagamentos, uma vez 
que a impermeabilização dessas vias resulta na redução da infiltra-
ção das águas pluviais, no aumento da velocidade do escoamento 
superficial, entre outros fenômenos. Por este motivo, é necessário 
que medidas de gestão das águas pluviais urbanas sejam tomadas, 
como uma política de uso e ocupação dos solos, bem como um zo-
neamento territorial.
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Ações propostas: 
 ❏ Implantação de áreas verdes e superfícies permeáveis nos 

meios urbano e rural. 
 ❏ Monitoramento do nível e da vazão dos cursos d’água e regis-

tros de incidentes de microdrenagem ou macrodrenagem em 
escala regional.

 ❏ Elaboração de uma base de dados que permita acompanhar 
a recorrência de eventos críticos e/ou subsidiar decisões em 
relação aos sistemas de microdrenagem ou macrodrenagem 
em escala regional.

 ❏ Execução periódica de manutenção e limpeza da rede de mi-
crodrenagem.

P2: Impedir a degradação ambiental dos cursos d’água e várzeas.

Poucos municípios da região se utilizam da chamada “infraestrutu-
ra verde”, como os parques lineares, no controle da impermeabili-
zação do solo e drenagem de águas pluviais. Essa intervenção, além 
de restabelecer o meio ambiente, ainda oferece para a população 
oportunidade de lazer, cultura e esporte. Medidas não-estruturais, 
como os parques lineares, têm como objetivos principais controlar 
as taxas de escoamento, mediante a diminuição dos impactos da 
urbanização no regime de cheias, proteger e incrementar a quali-
dade das águas, contribuir para a recarga natural do lençol freático, 
dentre outros aspectos que, em maior ou menor grau, contribuem 
para a adequação das atividades humanas ou mitigação dos seus 
efeitos sobre o meio ambiente. 

Ações propostas: 
 ❏ Viabilização de parques lineares ao longo dos cursos hídricos.
 ❏ Controle e correção de erosões, assoreamento e inundações 

ao longo dos principais talvegues (fundo de vale).
 ❏ Abordagem de regras específicas no planejamento regional, 

visando ao controle da permeabilidade do solo e a proteção 
das áreas ribeirinhas.

2.2.8. Matriz energética

P1: Aumentar o aproveitamento de resíduos e efluentes do setor 
agropecuário e industrial na geração de energia.

A sustentabilidade do setor sucroalcooleiro na região constitui im-
portante diferencial estratégico, pois apresenta um grande poten-
cial para a produção de biogás proveniente do tratamento e apro-
veitamento energético da vinhaça. Além da vinhaça, a biomassa que 
resulta da moagem da cana-de-açúcar também pode ser utilizada 
na produção de vapor e energia elétrica para a fabricação de açú-
car e etanol, garantindo a autossuficiência energética das usinas 
durante o período da safra.

Ações propostas: 
 ❏ Incentivos ao aproveitamento do potencial do setor sucroal-

cooleiro na geração de biogás.
 ❏ Fomento à geração de eletricidade pelo setor sucroalcooleiro.
 ❏ Aproveitamento do biogás de aterro e agroindústria.
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P2: Promover a eficiência energética e o fomento às fontes al-
ternativas renováveis, contribuindo na transição para uma eco-
nomia de baixo carbono.

Para ampliar a qualidade e a renovabilidade da matriz da região 
e do Estado de São Paulo, reduzindo também a emissão dos ga-
ses de efeito estufa na atmosfera, as fontes renováveis de energia 
precisam ser instaladas cada vez mais e integradas a setores que 
demandam energia, como o transporte e a indústria. Há o potencial 
energético do biometano que surge do beneficiamento do biogás, a 
partir do processamento de resíduos orgânicos e de aterros e esgo-
to, a fim de substituir o diesel por biometano na indústria sucroal-
cooleira e na frota de veículos.

Ações propostas: 
 ❏ Fomentar a geração de eletricidade pelo setor sucroalcoo-

leiro.
 ❏ Estabelecer programas, contratos e autorizações para o 

transporte público que considere a redução progressiva no 
uso de combustíveis fósseis (proposta contida no Plano Pau-
lista de Energia−2020).

 ❏ Estimular a introdução de comprovação de viabilidade de 
atendimento energético como requisito para autorização de 
empreendimentos de grande porte (proposta contida no Pla-
no Paulista de Energia−2020).

 ❏ Disseminação de conceitos e orientações sobre o uso racional 
da energia elétrica em órgãos públicos e para toda população.

 ❏ Viabilizar a introdução de requisitos de eficiência energética 
nos códigos de obras. (proposta contida no Plano Paulista de 
Energia−2020);

 ❏ Promover a inserção de frota movida a combustíveis renová-
veis (etanol, eletricidade, biodiesel, etc.) na frota da região 
(proposta contida no Plano Paulista de Energia−2020).

2.3. Desenvolvimento econômico e atendimento social
A função pública de desenvolvimento econômico e atendimen-
to social deve contemplar ações que propiciem a articulação do 
espaço regional do ponto de vista da atividade econômica, com 
ênfase na produção e na geração de emprego e distribuição de 
renda.

P1: Fortalecimento da base econômica por meio da diversifica-
ção da estrutura produtiva e do aproveitamento das vantagens 
comparativas existentes.

Os desafios econômicos colocados para a região são de prosseguir 
em um processo de diversificação produtiva e de reforçar as sub-
centralidades, de forma que o território possa ser usado de manei-
ra menos desigual. A diversificação da matriz produtiva deve ser 
buscada por meio do fortalecimento das cadeias de produção e de 
comercialização já existentes e com a identificação e apoio a novos 
projetos e investimentos.  

Ações propostas: 
 ❏ Apoiar a consolidação do Arranjo Produtivo Local (APL) de 

Móveis, por meio do fortalecimento da governança, das rela-
ções de cooperação e trocas, com o intuito de facilitar a cria-
ção de centrais de matéria-prima e de negociação conjunta 
com fornecedores, bem como do aprimoramento do design 
dos produtos.
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 ❏ Favorecer a criação de redes de cooperação, com a partici-
pação de entidades empresariais, visando ao fortalecimento 
do polo joalheiro e a consolidação de outros polos, como o 
tecnológico e de aparelhos médicos.

 ❏ Incentivar parcerias dinâmicas entre municípios e o setor 
privado, a fim de que as decisões de localização dos investi-
mentos e de distribuição espacial de atividades econômicas 
venham a ampliar a conectividade entre os subcentros, con-
tribuindo para o aumento da produtividade e para um melhor 
compartilhamento dos benefícios econômicos.

 ❏ Apoio à elaboração de estudo visando analisar os resultados 
obtidos com os mini-distritos industriais de São José do Rio 
Preto, levantando as lições aprendidas, de forma a estudar 
a possível replicação da experiência em âmbito regional, em 
locais próximos a novos eixos que devem surgir a partir da 
remodelação da infraestrutura viária.

 ❏ Aproveitar-se da Política Nacional de Biocombustíveis, o Re-
novabio, como indutora de impulso para a fomento à fabrica-
ção de etanol de segunda geração (E2G), o biogás, o biometa-
no e a bioeletricidade, com o aproveitamento dos subprodutos 
da cana para produção de energia elétrica, promovendo a di-
fusão das novas tecnologias na região.

 ❏ Aumentar a oferta de áreas de apoio logístico, com o objetivo 
de reduzir custos de armazenagem de cargas dentro da RM.

 ❏ Colaborar para a articulação com agências de desenvolvi-
mento, de promoção de exportações e com a Desenvolve SP, 
a fim de adensar os circuitos produtivos destinados ao mer-
cado externo e reduzir o custo de acesso a tais mercados. O 
município-sede já possui um comércio exterior relativamente 
aprimorado, mas pode fortalecer a tecnologia embarcada em 

alguns segmentos, como produção de aparelhos e equipa-
mentos de saúde, principalmente na área cardiológica. 

P2: Fortalecimento das atividades turísticas para promover 
maior equilíbrio das atividades econômicas e dos empregos e 
gerar crescimento sustentável.

A região conta com um grande polo turístico localizado em Olímpia, 
formado pelos parques aquáticos de águas termais. Entretanto, a 
promoção do turismo de uma maneira sistêmica, passa por um pla-
nejamento metropolitano que busque não só reforçar os atributos 
dos polos já em atividade (serviços, equipamentos e infraestrutu-
ra), mas também propicie a estruturação e o desenvolvimento de 
segmentos ainda subexplorados. Os efeitos multiplicadores das 
atividades turísticas no setor de serviços podem trazer aumento da 
renda, geração de novos postos de trabalho e aumento da arreca-
dação de impostos. 

Ações propostas: 
 ❏ Promover a criação de um Mapa do Turismo da RMSJRP, 

identificando os pontos de interesse e as infraestruturas 
existentes nos setores culturais, ambientais, esportivos e de 
negócios.

 ❏ Aprimorar e diversificar as atividades dos polos turísticos 
consolidados (Olímpia) e emergentes (Ibirá), oferecendo in-
fraestrutura e serviços que ampliem seu raio de abrangência.

 ❏ Criar políticas públicas regionais que possibilitem a interse-
torialidade entre as diversas atrações turísticas da região, de 
forma a potencializar a atividade em toda a região, com resul-
tados positivos para a dinamização econômica.
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 ❏ Explorar as possibilidades de utilização dos incentivos da 
política estadual para o turismo náutico em praias de água 
doce e grandes espelhos d’água existentes na região. Tais 
atrativos estão localizados em municípios lindeiros aos 
rios (como Adolfo, Sales, Paulo de Faria) e podem ser be-
neficiados por meio de políticas de apoio ao financiamento 
para implantação de estruturas, como passarelas e píeres 
flutuantes.

 ❏ Fornecer apoio técnico para a estruturação de modelos de 
concessão que venham a viabilizar a criação de infraestrutura 
adequada para o turismo náutico, prevendo infraestrutura em 
terra, tais como mirantes, paisagismo e mobiliário urbano, 
bem como atividades de recepção ao turista ligadas à hospe-
dagem e alimentação.

 ❏ Estimular o estabelecimento de parcerias para incentivo ao 
turismo de negócios no município-sede, como feiras, conven-
ções, congressos, e eventos nacionais e internacionais.

 ❏ Ampliar a cadeia de serviços da atividade turística e da oferta 
de atrativos integrados à cidade e suas áreas centrais, bus-
cando ampliar a permanência e a experiência dos turistas 
para além dos polos em atividade, e, desta forma, associar 
atividade turística e desenvolvimento urbano.

P3: Promover a formação e a qualificação profissionais

O aumento da oferta de formação profissional tem duplo impac-
to no desenvolvimento metropolitano: garante mais oportunidades 
para a população ativa regional, com melhoria da renda, e assegura 
às empresas mão de obra qualificada, diferencial importante para 
decisões de investimento. 

Ações propostas: 
 ❏ Implementar cursos destinados à qualificação da mão de 

obra para serviços vinculados às atividades turísticas, como 
hotelaria e gastronomia, dança, teatro e cinema.

 ❏ Identificar as deficiências existentes nos processos formais 
de educação e naqueles que dizem respeito ao domínio de 
novas tecnologias e do conhecimento básico de línguas es-
trangeiras.

 ❏ Ampliar as vagas em cursos técnicos em níveis secundário e 
superior destinados à formação de mão de obra tecnológica e 
científica para as atividades desenvolvidas nas áreas produti-
vas do setor sucroenergético e em outras agroindústrias que 
empregam tecnologias vinculadas à agricultura digital.

 ❏ Criação, em parceria com o Instituto Paula Souza e universi-
dades instalados na região, de uma rede de oferta de cursos, 
a ser executada, conforme o perfil do curso, à distância (EAD), 
para distribuir melhor no território as oportunidades de for-
mação.

 ❏ Articulação com concessionárias para mapeamento do pano-
rama de penetração de serviços de banda larga nos muni-
cípios da região, de forma a prover soluções para a promo-
ção de maior inclusão digital, dada a grande desigualdade na 
densidade de acessos à banda larga na região. 

P4: Agricultura sustentável e geradora de empregos

A RMSJRP possui destaque na produção agropecuária do Estado 
de São Paulo, contando com uma agricultura moderna e dinâmica. 
Em relação à área plantada, duas culturas se destacam: a cana-de-
-açúcar, que está presente em quase toda a região, e a laranja, com 
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grande importância para alguns municípios. Enquanto a cana vem 
mostrando expressivo crescimento, a laranja mostra queda da área 
de cultivo, com grande evasão de produtores da atividade. Para que 
haja maior equilíbrio da agricultura regional, há a possibilidade de 
exploração de outras culturas na região, como a da borracha, que 
aparece como principal produtora do Estado, e que tem uma gran-
de importância socioeconômica, caracterizada pela geração direta 
e indireta de empregos no meio rural, bem como de renda, movi-
mentando a economia dos pequenos municípios.

Ações propostas: 
 ❏ Apoiar o progresso dos estudos técnicos da CATI, bem como 

a criação de centro de excelência, em parceria com a Embra-
pa, para alavancar o crescimento da heveicultura na região 
– atividade que pode ser uma opção rentável e atrativa a ser 
explorada pelo pequeno e médio produtor.

 ❏ Articular com o setor privado para ações permanentes de ca-
pacitação técnica de produtores e sangradores da heveicul-
tura.

 ❏ Apoiar programas visando ao fortalecimento do Sistema 
Agroflorestal (SAF) consorciado da seringueira com o ca-
caueiro, uma vez que o cultivo simultâneo na mesma área de 
duas ou mais culturas pode ser alternativa rentável, além de 
produzir um modelo ambientalmente sustentável.

 ❏ Articular regionalmente programas de integração lavoura-
-pecuária-floresta. Como exemplo, a partir de pastagens de-
gradadas, trabalhar com culturas anuais como a soja, com 
vistas à melhoria da qualidade do solo, voltando depois para 
uma pastagem de qualidade, inserindo um pouco de eucalip-
to para sombreamento aos animais e para venda da madeira.

 ❏ Fortalecer as decisões advindas do PDUI relativas às medi-
das destinadas à proteção da biodiversidade e da segurança 
hídrica – elementos fundamentais para a produção agrope-
cuária e para o fornecimento de insumos e matérias-primas 
para o setor produtivo da região.

 ❏ Criar estratégias de promoção e divulgação das práticas sus-
tentáveis vinculadas à atividade agrícola da RM, a partir da 
adoção das medidas de proteção da biodiversidade e da se-
gurança hídrica indicadas pelo PDUI.

 ❏ Incentivar medidas destinadas a reduzir o impacto ambien-
tal da cana-de-açúcar, dada a grande importância da cultura 
como fonte de biomassa energética.

P5. Incentivo ao crescimento das atividades de CT&I.

A região possui algumas das condições gerais de produção, de re-
cursos endógenos e de capacidades locais que podem viabilizar o 
desenvolvimento de um ambiente de inovação e de impulso às em-
presas de alta tecnologia. As ações abaixo pretendem dotar o terri-
tório metropolitano de características que propiciem a viabilização 
de investimentos em ciência, tecnologia e inovação, como forma de 
diversificar a matriz econômica da região.

Ações propostas: 
 ❏ Contribuir para a articulação e a interação entre os diver-
sos atores (Estado e municípios, universidades, centros 
de pesquisa, empresas e outros atores regionais), de for-
ma a fortalecer a governança compartilhada do Parque 
Tecnológico situado em São José do Rio Preto, ampliando 
sua atuação.
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 ❏ Estimular as parcerias, convênios e acordos de cooperação 
com centros internacionais destinados à pesquisa em ener-
gias renováveis.

 ❏ Detectar a necessidade de novos equipamentos no parque 
tecnológico e apoiar a implantação de laboratórios em parce-
ria com o setor privado. 

 ❏ Estimular a pesquisa direcionada à promoção de soluções 
sustentáveis para os processos industriais, promovendo a 
eficiência energética e hídrica.

 ❏ Facilitar o espraiamento da cultura de inovação, por meio de 
ações de iniciação científica e tecnológica, desde a educação 
básica e média até a profissionalizante, e o ensino superior 
em toda a região.

2.4. Mobilidade, transporte e logística

Engloba as funções metropolitanas relacionadas ao sistema viário 
regional, ao transporte público, ao transporte de cargas e aos des-
locamentos derivados de dinâmicas metropolitanas, como os mo-
vimentos pendulares regionais. Serão analisadas as condições de 
provimento e a eficiência dos sistemas de infraestrutura e de ser-
viços urbanos relativos à mobilidade urbana e à logística regional, 
com a perspectiva de qualificação da rede existente e promoção de 
novas alternativas e modais de abrangência regional.

P1: Pesquisa Origem-Destino na RMSJRP

Por ter sido recentemente criada, a RMSJRP carece de dados e 
informações que identifiquem e qualifiquem o comportamento da 
população regional para realizar suas demandas de deslocamento 

por motivos de trabalho, estudo, acesso a serviços, entre outras ati-
vidades que impactam a mobilidade da região. A realização dessa 
pesquisa é de grande importância para gerar insumos ao planeja-
mento integrado do transporte coletivo na região.

Ações propostas: 
 ❏ Buscar parceria interfederativa (União, Estado, municípios e 

setor privado) para levantar recursos para o financiamento 
da pesquisa.

 ❏ Planejamento e contratação do estudo.
 ❏ Utilizar os resultados do estudo para orientar o planeja-
mento do setorial de transporte, mobilidade e logística 
regional.

P2: Implementação de bilhetagem integrada no transporte cole-
tivo municipal e intermunicipal da região.

De acordo com os dados do Censo de 2010, é observado que uma 
parcela da população da RMSJRP trabalha fora do seu município 
de residência, fato que sugere haver um deslocamento cotidiano 
entre local de moradia e trabalho entre diferentes municípios. Os 
dados mostram que os municípios do “Arranjo Populacional de 
São José do Rio Preto” possuem maior percentual de sua popu-
lação trabalhando em outro município, e provavelmente grande 
parte desse fluxo é direcionado à cidade-sede da região. 

Contudo, aparentemente, inexiste nessa unidade territorial e nas 
sub-regiões da RMSJRP uma integração dos sistemas de cobrança 
no transporte coletivo municipal e intermunicipal. Cada município 
adota um sistema próprio de bilhetagem, o que pode encarecer o 
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preço da passagem e dificultar a vida do passageiro que precisa 
pegar mais de um ônibus para atingir seu local de destino. 

A proposta tem por objetivo criar um sistema integrado de bilhe-
tagem no transporte público dos municípios de região, preferen-
cialmente naqueles que integram o “Arranjo Populacional de São 
José do Rio Preto”. A proposta também tem a intenção de oferecer 
incentivos à população para o uso do transporte público coletivo, 
com o pagamento de um preço único para o uso de um número 
x de ônibus e num dado intervalo de tempo dentro do território 
considerado.

Ações propostas: 
 ❏ Criação de entidade supramunicipal para implementar e ge-

rir o sistema integrado de bilhetagem.
 ❏ Financiamento e apoio técnico dos governos estadual e muni-

cipais para viabilizar o sistema junto às empresas operadoras 
dos serviços de transporte na região.

 ❏  Escolha e adoção de solução tecnológica adequada para o 
funcionamento do sistema.

 ❏ Subsídios públicos para a redução do custo do total da pas-
sagem.

P3. Dar suporte à elaboração dos planos diretores de mobilida-
de e transporte.

De acordo com a Lei da Mobilidade Urbana (nº 12.587, de 03 de 
janeiro de 2012), todos os municípios com mais de 20 mil habitan-
tes são obrigados a elaborar seus respectivos Planos Diretores de 
Mobilidade Urbana, sob pena de não conseguirem acesso a finan-

ciamento de obras e estudos no setor via governo federal. O mes-
mo vale para os municípios integrantes de regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas. A lei ainda prevê que esses planos estejam 
em consonância com os planos diretores municipais e com os pla-
nos de desenvolvimento urbano integrado para os municípios que 
integrarem unidades regionais urbanas e metropolitanas. 

Todavia, os municípios podem ter dificuldades técnicas ou mesmo 
econômicas para conduzirem esse tipo de estudo, o que pode im-
pactar na capacidade deles em promover melhorias para a mobili-
dade urbana em nível municipal.

A proposta tem por objetivo viabilizar o financiamento e apoio téc-
nico aos municípios que porventura tenham dificuldades para reali-
zar seus planos de mobilidade urbana, de acordo com o prazo final 
estipulado pelo governo federal. 

Ações propostas: 
 ❏ Articulação interfederativa para promover esforço conjunto 

na elaboração desses planos nos municípios que ainda não 
o fizeram.

 ❏ Conscientização da importância de elaborar esses planos.
 ❏ Utilizar os planos como documento orientador de melhorias 

no sistema viário, no serviço de transporte coletivo, na segu-
rança viária para pedestres, pessoas com mobilidade reduzi-
da e ciclistas.
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EQUIPE TÉCNICA
Prof. Dr. Andrea Sandro Calabi (economista). Coordenador do Estudo 
Fipe-SDR.
Profa. Dra. Marta Dora Grostein (arquiteta urbanista). Vice-coordenadora 
e pesquisadora com foco nas análises urbanísticas e socioterritoriais. 
Rovena Maria Carvalho Negreiros (advogada e gestora pública). 
Coordenadora executiva do estudo e pesquisadora com foco em gestão 
metropolitana e desenvolvimento regional e urbano.
Marcos Campagnone (gestor púbico). Coordenador executivo do estudo 
com foco na articulação institucional.
Profa. Dra. Regina Maria Prosperi Meyer (arquiteta urbanista). 
Consultora em análises urbanísticas e físico-territoriais.  
Prof. Dr. Francisco Vidal Luna (economista). Consultor em aspectos 
econômicos e de gestão pública.
Marlon Rubio Longo (arquiteto urbanista). Pesquisador sênior em análises 
urbanísticas físico-territoriais e socioeconômicas, coordenador da UR.
Roberta Fontan Pereira Galvão (arquiteta, ciência ambiental e 
geoprocessamento). Pesquisadora sênior em análises urbanísticas e 
físico-territoriais. Produção de mapas temáticos (georreferenciamento) e 
montagem do banco de dados do estudo.
Bruno Oliva (economista). Pesquisador sênior em análises 
socioeconômicas e montagem do banco de dados do estudo.
Oziel Carneiro (ciência da computação e engenheiro elétrico) 
estruturação do banco de dados.
Maria Lúcia Figueiredo Bueno de Camargo (economista). Pesquisadora 
sênior em análises socioeconômicas e administrativas. 
Mauricio Hoffman (economista). Apoio e realização de audiências públicas e 
representações governamentais.

Ana Lucia Carvalho (advogada). Especialista em redação jurídico-
normativa e de documentos regulatórios de gestão pública, minuta de 
projetos de lei. 
Margareth Cunha Lemos (jornalista). Coordenadora. Especialista em 
produção de conteúdo e projetos editoriais voltados à comunicação 
social. 
Célia Moreno (jornalista). Especialista em produção de conteúdo e 
projetos editoriais voltados à comunicação social.   
Andre Cury (gestor em tecnologia). Especialista em programação, 
marketing digital e visual designer, responsável pela montagem e 
alimentação das plataformas digitais.
Rafael Giorgi Costa (arquiteto urbanista e geógrafo). Análises em 
planejamento urbano e regional, gestão ambiental e desenvolvimento 
urbano sustentável.
Herlan Alcântara (geógrafo). Especialista em geoprocessamento e 
análises em desenvolvimento urbano e regional.
Fabiana Coelho (bióloga). Especialista em gestão ambiental e 
desenvolvimento sustentável e análises em desenvolvimento urbano e 
regional. 
Felipe Dutra Dias (engenheiro ambiental e urbano). Especialista em 
planejamento e gestão do território e análise em desenvolvimento 
urbano e regional.   
Geni A. Toffoli (bibliotecária). Pesquisa, documentação e informação.
Guen Yokoyama (editor gráfico). Editoração dos relatórios e documentos 
de divulgação.
Rosângela Monteiro (secretária).  
Carolina Abdalla Braga (bolsista de economia).  
Sarah Rolindo (bolsista de arquitetura e urbanismo).
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