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APRESENTAÇÃO

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) elaborado 
para a Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP) 
responde à solicitação do Governo de Estado de São Paulo (GESP) 
e da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) e está alinhado 
ao que define o Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015). 
O PDUI é composto por um conjunto de produtos, entre os quais 
este Produto 14 – Mapa Final do Macrozoneamento e Ordenamento 
do Território, que expressa a síntese dos procedimentos realizados 
desde a definição preliminar do macrozoneamento – Produto 4 –, 
seguindo todas as etapas e interações do processo de desenvolvi-
mento e consolidação do Macrozoneamento Final e Ordenamento 
do Território – resultado conclusivo do trabalho.

O Mapa Final do Macrozoneamento e Ordenamento do Território, 
conforme determinado no Termo de Referência e descrito no Plano 
de Trabalho, será incorporado como anexo do projeto de lei do PDUI. 
Apresenta, de forma consolidada, os resultados das discussões 
ocorridas no âmbito do processo participativo, considerando como 
ponto de partida uma versão preliminar do macrozoneamento pro-
posto em etapa inicial do trabalho de construção do PDUI. Os ajustes 
promovidos são fruto das discussões realizadas nos níveis regional 
e municipal, resultando numa edição do Mapa Final do Macrozonea-
mento e Ordenamento do Território. Nele estão descritas todas as 
etapas e processos de trabalho empreendidos no macrozoneamento.

Desse modo, as informações aqui contidas foram organizadas a 
partir de outros produtos elaborados ao longo do processo de cons-
trução do macrozoneamento e do ordenamento territorial, entre os 

quais se destacam: Produtos 2 e 3 - Mapeamento e leitura unificada 
do macrozoneamento e zoneamento municipais; Produto 5 - Panora-
ma regional; Produto 6 - Sistematização das atividades relacionadas 
aos Grupos de Trabalho das Oficinas Regionais; Produto 7 - Diagnós-
tico; Produto 12 - Relatório do Encaminhamento e Aproveitamento 
das Contribuições, de onde demandaram as discussões, os questio-
namentos e os ajustes encaminhados; e Produto 10 - Caderno Preli-
minar de Propostas, com diretrizes e projetos de ação.

O produto que ora se apresenta – P14 – é, portanto, uma comple-
mentação à base de produtos entregues com os pontos de discus-
são e ajustes que se fizeram necessários em função de questio-
namentos sobre a visão preliminar do macrozoneamento de cada 
unidade regional, validações, análises e debates na busca de con-
sensos em instâncias diversas.

A estrutura deste produto apoia-se em seis itens principais, além 
das considerações finais e da equipe técnica, assim organizados: 
na primeira parte apresenta-se o objetivo do produto em questão; 
em seguida, no item macrozoneamento da unidade regional, estão 
os procedimentos gerais e metodológicos para a construção gráfi-
ca das macrozonas e os ajustes efetuados entre a versão prelimi-
nar e final do macrozoneamento; apresenta-se as estratégias para 
ação metropolitana na unidade regional, com as especificidades e 
os ajustes decorrentes do processo; na sequência, da mesma for-
ma, discorre-se sobre as áreas de interesse metropolitano da uni-
dade regional; apresenta-se o mapa final do macrozoneamento e, 
finalmente, os produtos-síntese compostos pelo quadro resumo da 
composição do macrozoneamento, incluindo o mapa e as diretrizes 
das macrozonas.
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1. OBJETIVO DO MAPA FINAL DO 
MACROZONEAMENTO E O ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO

Este produto é o documento que representa o macrozoneamento fi-
nal acordado para a Região Metropolitana de São José do Rio Preto 
(RMSJRP), principal instrumento do ordenamento territorial e par-
te integrante do Projeto de Lei do PDUI. Compõem esse documento, 
além do mapa final do macrozoneamento, as Estratégias para Ação 
Metropolitana (EAMs) e as Áreas de Interesse Metropolitano (AIMs).

O objetivo do mapa final do macrozoneamento e da formulação do 
ordenamento do território (como já abordado no P13 – Caderno Fi-
nal de Propostas) é orientar as intervenções e as políticas a partir 
da identificação de porções do território que guardam e requerem 
coesão territorial, oferecendo uma visão regional integrada. Esta 
nova abordagem deverá contribuir para minimizar desequilíbrios 
decorrentes da urbanização, além de garantir a proteção de ativos 
ambientais. Para tanto, são definidas diretrizes que devem orientar 
o planejamento do uso e ocupação do solo, servindo de referência 
para a revisão dos planos municipais e regionais com impactos ter-
ritoriais.

Na perspectiva dos procedimentos metodológicos para se chegar 
ao mapa final, resgata-se tanto o MZ Preliminar como todos os 
ajustes a ele incorporados ao longo do processo, que demandaram 
redefinições nos perímetros das macrozonas. Dessa maneira, são 
apresentados o detalhamento dessas adequações que se fizeram 
necessárias e a exposição  de cada uma das macrozonas que com-
põem o macrozoneamento final da unidade regional.

Em seguida, discorre-se sucintamente sobre as estratégias para 
ação metropolitana, que têm como função promover a articulação 
intersetorial das diversas políticas de âmbito regional, que guar-
dam natureza sistêmica e de interesse comum, cujo foco procura 
organizar e se relacionar às Funções Públicas de Interesse Comum 
estruturantes do território da unidade regional. Resgata-se uma vi-
são das áreas de interesse metropolitano que estão voltadas aos 
problemas específicos e localizados e, finalmente, conclui-se com 
o mapa final do macrozoneamento e os produtos-síntese que o re-
presentam.

2. MACROZONEAMENTO REGIONAL

2.1. Procedimentos gerais
Este Produto 14 contém o memorial descritivo das etapas e proces-
sos de trabalho empreendidos no ordenamento territorial, a par-
tir do MZ Preliminar. Por se tratar de um documento que deverá 
constar como anexo ao Projeto de Lei, sistematiza e sintetiza em 
quadros e mapas as informações sobre o macrozoneamento e o 
ordenamento territorial da RMSJRP.

Os procedimentos gerais adotados para o desenvolvimento do MZ 
Regional, conforme apresentado em produtos anteriores a este, 
têm como base os estudos realizados pela Empresa Paulista de 
Planejamento Metropolitano (Emplasa) ao produzir o MZ Regional 
de algumas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. São 
procedimentos da metodologia adotada para a construção do Or-
denamento Territorial Regional relativos ao MZ Regional. Envolvem 
atividades, processos e produtos que são comuns a todas as regiões 
indistintamente, sendo ponto de partida para questões específicas 
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de cada uma delas. Esses procedimentos gerais compõem as três 
primeiras etapas da metodologia, seguidos da etapa de ajustes, à 
qual se refere este Produto 14, conforme descrito abaixo: 

• Na etapa de levantamento: consulta à bibliografia disponível; 
diálogo com o corpo técnico das prefeituras e análise das leis de 
ordenamento territorial municipal. 
Produtos resultantes: 

 ❏ Mapa 1 – Macrozoneamentos e zoneamentos municipais; 
 ❏ Quadro 1 – Regulação urbanística dos municípios e, 
 ❏ Quadro 2 – Instrumentos urbanísticos propostos nos planos 

diretores municipais.

• Na etapa de análise: mapa da leitura unificada dos zoneamentos 
e macrozoneamentos municipais; leitura unificada dos macrozo-
neamentos e zoneamentos municipais; compatibilização entre 
nomenclaturas e conceitos adotados pelos municípios; parâme-

tros para legenda unificada dos macrozoneamentos e zoneamen-
tos municipais.

Produtos resultantes: 
 ❏ Mapa 2 – Leitura unificada dos macrozoneamentos e zonea-

mentos municipais; 
 ❏ Quadro 1 – Compatibilização de legendas – nome do município.

• Na etapa de proposição: Mapa preliminar do macrozoneamento 
regional – MZ Regional (P4).
Produto resultante: 

 ❏ Mapa 3 – Proposta preliminar do macrozoneamento regional.

Em síntese, o diagrama abaixo ilustra esses procedimentos que ser-
viram de base para que, a partir das diversas interações ocorridas ao 
longo de todo o processo, trazendo valiosas contribuições aos resulta-
dos finais, novos procedimentos fossem incorporados à metodologia.
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Levantamento
• Consulta à bibliografia;
• Diálogo com corpo técnico das 

prefeituras;
• Análise das leis de ordenamento 

territorial municipal

Análise
• Mapa da leitura unificada dos 

zoneamentos e macrozoneamentos 
municipais;

• Leitura unificada dos 
macrozoneamentos e zoneamentos 
municipais;

• Compatibilização entre 
nomenclaturas e conceitos 
adotados pelos municípios;

• Parâmetros para legenda 
unificada do macrozoneamento e 
zoneamentos municipais

Proposição
• Mapa preliminar do 

macrozoneamento regional – MZ 
Regional

Ajustes
• Resultados das oficinas regionais; 
• Sistematização dos resultados  

dos GTs
• Encaminhamento e aproveitamento 

das contribuições
• Sistematização dos resultados 

das audiências públicas e 
encaminhamento e aproveitamento 
das contribuições

• Caderno de propostas – diretrizes 
e projetos de ação

Mapa 1 
Macrozoneamentos 
e zoneamentos 
municipais

Mapa 2  
Leitura 
unificada dos 
macrozoneamentos 
e zoneamentos 
municipais

Mapa 3 
Proposta 
preliminar do 
macrozoneamento 
regional

Mapa final do 
macrozoneamento 
e ordenamento 
territorial

Quadro 1  
Regulação 
urbanística dos 
municípios

Quadro 1  
Compatibilização de 
legendas – nome do 
município

Quadro resumo 
da composição do 
macrozoneamento 
da unidade regional 

Quadro 2 
Instrumentos 
urbanísticos 
propostos nos 
planos diretores 
municipais

Diagrama-síntese | procedimentos gerais em cada uma das etapas da construção dos PDUIs
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Em virtude da grande diversidade de fontes de dados e informações 
necessárias para subsidiar as leituras e análises dos territórios e 
suas dinâmicas, é importante registrar que se adotou como regra 
a conversão de todos os dados geográficos recebidos em formatos 
distintos para o formato shapefile, na projeção padrão estabelecida 
para o trabalho, ou seja, a Sirgas 2000.

As contribuições decorrentes das oficinas regionais, dos grupos de 
trabalho e das audiências públicas foram sistematizadas em relató-
rios (P8, P9 e P11, respectivamente) e analisadas pelos técnicos da 
Fipe em sucessivos encontros para alinhamentos com especialis-
tas e representantes das unidades regionais e de seus municípios, 
quando necessário, sendo posteriormente organizadas no Produto 
12 – Relatório do Encaminhamento e Aproveitamento das Contri-
buições. Nos casos em que se chegou a resultados divergentes do 
definido no MZ Preliminar, as adaptações e os ajustes foram feitos, 
resultando no MZ Final.

2.2. Procedimentos metodológicos para construção 
gráfica das macrozonas
A construção do macrozoneamento regional é um processo bastan-
te complexo, resultando na delimitação de amplos perímetros no 
território da RMSJRP. Quando disponível, o macrozoneamento mu-
nicipal foi o referencial inicial adotado para a construção da leitura 
da Unidade Regional, cotejando-se essas informações com outras 
consideradas relevantes – ocupação urbana, condições socioeco-
nômicas e vocação ambiental. A partir da análise desse conjunto 
de elementos, foi possível identificar convergências, compatibiliza-
ções entre zoneamentos, ou mesmo a existência de conflitos entre 
legislações e políticas municipais. 

No entanto, uma vez que o MZ municipal (relativo aos planos dire-
tores) é instrumento da política urbana municipal, sujeito às suas 
singularidades, é importante enfatizar que o MZ regional resultou 
de uma nova construção territorial, centrada na necessidade de 
articular interesses comuns. Nesse sentido, o MZ regional avaliou 
aquele MZ definido nos municípios, mas o colocou em contraponto 
com outros fatores determinantes, tais como: condições favoráveis 
ou não à urbanização; provisão de serviços ecossistêmicos e as di-
nâmicas rurais; possibilidades de adensamento do tecido urbano e 
o melhor aproveitamento do investimento urbano instalado. 

Visando, portanto, à construção do mapa de macrozoneamento pre-
liminar da UR, foram incorporados os seguintes aspectos: singulari-
dades que distinguem a UR objeto de estudo, conforme desenvolvido 
nos produtos P5−Panorama Regional e P7−Diagnóstico e consensos 
resultantes das discussões ocorridas ao longo das oficinas regionais.

Entretanto, para avançar na proposta de MZ regional foi preciso in-
corporar inovação nas políticas urbanas, nas suas estratégias e nos 
projetos de âmbito metropolitano ou regional que demandaram in-
tervenções nesses ordenamentos territoriais municipais para que a 
visão regional fosse efetiva no âmbito dos interesses comuns. 

Assim, a ordenação territorial em estudo foi observada e analisada 
à luz de novos conceitos e dinâmicas urbanas e econômicas pre-
dominantes. Cada uma delas configurou uma visão de desenvol-
vimento urbano que permite ao poder público traçar diretrizes, de 
forma interfederativa, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Ur-
bano Integrado (PDUI), como um de seus instrumentos de política 
de desenvolvimento regional. 
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Foram propostas três MZs regionais para a RMSJRP: Macrozona de 
Segurança Hídrica, Macrozona de Diversificação Urbana e Macrozona 
de Interesse do Uso Rural. Estas foram fundamentadas nas principais 
questões referentes ao processo de urbanização e de ocupação das 
áreas rurais em escala regional, em especial o enfrentamento das 
fragilidades ambientais já latentes. 

As problemáticas correlacionadas da demanda hídrica e da valoriza-
ção dos ativos ambientais e turísticos regionais revelaram-se temas 
fundamentais na proposta do macrozoneamento regional. Estes fo-
ram traduzidos na Macrozona de Segurança Hídrica, cuja principal 
estratégia é contribuir para adução de água e promover corredores 
ecológicos metropolitanos ao longo das Áreas de Preservação Per-
manente (APP), prioritárias para conectividade ambiental, e nas sub-
-bacias com baixos índices de qualidade da água e de fragilidade da 
cobertura vegetal. 

Para sua construção, foram utilizados os dados fornecidos pelo Zonea-
mento Econômico-Ecológico do Estado de São Paulo (ZEE-SP) corre-
lacionados ao tema da segurança hídrica, buscando incorporar a esta 
macrozona tanto as áreas mais críticas, onde os indicadores apontam 
baixa cobertura vegetal e baixa qualidade da água, quanto seu oposto, 
áreas onde esses índices são altos e devem ser preservados.

Das variáveis que compõem esse mapa-síntese do ZEE, foram esco-
lhidas para constituir a Macrozona de Segurança Hídrica o Índice de 
Qualidade das Águas (IQA), o Índice de Cobertura Vegetal em Áreas 
de Preservação Permanente Hídricas (APPs) e as Áreas Prioritárias 
para o incremento da conectividade. A última camada que compõe 
a Macrozona de Segurança Hídrica são as macrozonas classificadas 

como de uso sustentável ou de proteção ambiental na leitura unifica-
da regional, que reúne e unifica as diversas macrozonas, zonas, áreas 
especiais e unidades de conservação dos municípios da RMSJRP. 

A proposta de macrozoneamento também abordou as questões di-
retamente relacionadas ao processo de urbanização, a serem com-
partilhadas entre a Macrozona de Segurança Hídrica e a Macrozona 
de Diversificação Urbana, essa última responsável por traçar diretri-
zes que garantam a qualificação e o desenvolvimento equilibrado das 
áreas urbanizadas

Na definição dessas áreas de diversificação urbana, optou-se pela 
adoção de critérios que observaram, simultaneamente, as fragili-
dades ambientais regionais e as realidades municipais, abarcando 
a presença de perímetros urbanos e do regramento urbanístico e a 
sobreposição dessas áreas com as geometrias definidoras da Macro-
zona de Segurança Hídrica.

Além dos parâmetros municipais para definição da área urbana, 
coube também a utilização dos setores censitários do IBGE, so-
bretudo para aqueles municípios que não dispõem de leis especí-
ficas sobre o tema, mas também para auxiliar na classificação de 
pequenos núcleos urbanos com grande incidência no território da 
RMSJRP. Nesse caso, a mancha urbana principal de cada muni-
cípio, identificada a partir dos setores censitários do IBGE ou dos 
próprios parâmetros municipais, foi incluída na Macrozona de Di-
versificação da Urbanização. 

Por outro lado, as análises demonstraram uma diversidade de si-
tuações para o enquadramento das áreas ainda não urbanizadas 
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ou de urbanização incipiente quando sobrepostas à Macrozona de 
Segurança Hídrica. Diante dessas questões, optou-se por um olhar 
qualitativo das áreas de expansão, sejam ainda não urbanizadas ou 
de urbanização incipiente, da seguinte forma:

I. quando sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica, 
optou-se por seu enquadramento nesta macrozona, mes-
mo tratando-se de áreas incluídas em perímetros urbanos 
ou zonas de expansão definidas em lei municipal. 

II. nos municípios nos quais não há classificação de zona de 
expansão, mas que o perímetro urbano é substancialmen-
te maior que as áreas urbanas dos setores censitários do 
IBGE, tais porções foram consideradas como áreas de ex-
pansão urbana e definidas como parte da Macrozona de 
Diversificação Urbana, desde que não sobreposta à Macro-
zona de Segurança Hídrica;

III. nos municípios em que o perímetro urbano e as zonas de 
uso e ocupação definidas pelo zoneamento municipal não 
coincidem, foi realizada interpretação do uso e do grau de 
urbanização existente em função de imagens de satélite 
e dos setores censitários do IBGE. Se consideradas como 
áreas urbanizadas ou em processo de urbanização, foram 
incluídas na Macrozona de Diversificação Urbana; 

IV. áreas urbanizadas desconectadas da mancha urbana prin-
cipal, caracterizadas como chácaras, ranchos e áreas de 
lazer, quando sobrepostas à Macrozona de Segurança Hí-
drica, também serão enquadradas nesta macrozona;

V. se não sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica, tais 
áreas foram classificadas como parte da Macrozona de Di-
versificação Urbana.

Finalmente, foram também incluídos na Macrozona de Diversifica-
ção Urbana os núcleos urbanos de pequeno porte, vilarejos com a 
presença de moradias permanentes e algum grau de mistura de 
usos (presença de comércio e serviços), correspondentes às tipolo-
gias de povoado, núcleo e lugarejo definidas pelo IBGE.

A discussão acerca do cruzamento de dados que resultaram nas 
três macrozonas está disponível no Produto 4 do percurso de ela-
boração do PDUI, item IV.1 – Processo de construção do macrozo-
neamento regional.

2.3. Macrozoneamento preliminar e ajustes visando ao 
macrozoneamento final
A versão preliminar do macrozoneamento para a RMSJRP, apre-
sentada durante as oficinas regionais e nas audiências públicas, 
sofreu três alterações em decorrência do recebimento de novos do-
cumentos relativos à espacialização do regramento urbanístico de 
alguns municípios.

No caso de Ibirá, após o recebimento do projeto de lei que criou 
o plano diretor do município, foram incorporados ao macrozonea-
mento da RMSJRP os dados apresentados nos mapas de zonea-
mento e macrozoneamento. Estes trouxeram para a Macrozona de 
Segurança Hídrica as zonas definidas no plano como Áreas Espe-
ciais de Proteção Ambiental, Zona de Proteção dos Mananciais e 
Zona de Proteção da Instância Hidromineral, classificadas pela lei-
tura unificada como de Proteção Ambiental e Uso Sustentável.

Já no caso de José Bonifácio, o município encaminhou mapas ofi-
ciais contendo zoneamento e perímetro urbano. O zoneamento apre-
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sentou a divisão do território em seis zonas que, após o processo 
de leitura unificada, foram estabelecidas como Urbana Consolidada, 
Urbana Expansão e Urbana Desenvolvimento Econômico. A incorpo-
ração de tais áreas às macrozonas definidas pelo macrozoneamen-
to regional foi feita de forma a respeitar a sobreposição de algumas 
delas à Macrozona de Segurança Hídrica, tal como o procedimento 
padrão adotado aos demais municípios. Desta forma, as zonas urba-
nas consolidadas foram inteiramente incorporadas a MZ de Diversi-
ficação da Urbanização, enquanto as zonas de expansão e desenvol-
vimento econômico foram incorporadas à mesma somente quando 
não se encontravam sobrepostas à MZ de Segurança Hídrica. 

Quanto a Macaubal, foi recebida uma proposta de ampliação do pe-
rímetro urbano municipal. A área do município em Macrozona de 
Diversificação da Urbanização, que até então era equivalente ao pe-
rímetro urbano inicialmente apresentado, foi ampliada para o novo 
limite estabelecido. 

3. MAPA FINAL DO MACROZONEAMENTO

O macrozoneamento do PDUI-RMSJRP1 foi construído a partir de 
um processo participativo que envolveu setores da sociedade civil, 
governos municipais e estadual, além de vários setores da econo-
mia. Ficaram definidas três macrozonas para essa UR que estão 
em conformidade com as especificidades identificadas, as deman-
das recebidas e as perspectivas vislumbradas para esse território, 
sendo elas: a Macrozona de Diversidade Urbana, a Macrozona de 
Segurança Hídrica e a Macrozona de Interesse do Uso Rural. 

Os mapas a seguir apresentam o resultado final do macrozonea-
mento da RMSJRP nas escalas da região e cada uma de suas sub-
-regiões, conforme definidas para este trabalho2. Neles estão con-
templadas, quando cabível, as correções que foram processadas 
nos perímetros de cada MZ a partir da análise das contribuições 
recebidas.

1  O mapeamento dos perímetros das leis urbanísticas municipais foi realizado por meio 
de arquivos atuais disponibilizados pelas prefeituras. A metodologia adotada visando uma 
leitura unificada dessa legislação sobre os municípios da RMSJRP pode ser encontrada no 
Produto 3 - Mapeamento da Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Muni-
cipais da RMSJRP. 

2  Os detalhes e critérios adotados para a divisão da RMSJRP em sub-regiões estão disponí-
veis no Produto 5 - Panorama regional. 
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Mapa 1. Macrozoneamento Regional Final da RMSJRP
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Mapa 2. Detalhe do Macrozoneamento Regional Final da RMSJRP – Sub-região São José do Rio Preto 



12

Mapa 3. Detalhe do Macrozoneamento Regional Final da RMSJRP – Sub-região Tanabi  
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Mapa 4. Detalhe do Macrozoneamento Regional Final da RMSJRP – Sub-região José Bonifácio 
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Mapa 5. Detalhe do Macrozoneamento Regional Final da RMSJRP – Sub-região Nova Granada  
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3.1. Produtos-síntese: Quadro resumo da composição 
do macrozoneamento e diretrizes por macrozona
Os produtos-síntese compõem o material que, em conjunto, repre-
sentam o macrozoneamento proposto e acordado para a região, e 
constarão como anexo ao projeto de lei do PDUI da unidade regio-
nal. São eles: o Mapa final do macrozoneamento da Unidade Regio-
nal (apresentado no item 5) e o Quadro resumo da composição do 
macrozoneamento e as diretrizes por macrozona da Unidade Re-
gional (a seguir). 

Para cada uma dessas macrozonas foram identificadas caracterís-
ticas e funções específicas, respeitando a proteção e a valorização 
dos recursos ambientais, sociais e econômicos que, pensados em 
seu conjunto regional, ajudaram a definir as diretrizes estratégicas 
– gerais e específicas da MZ para a revisão dos planos diretores 
municipais e leis acessórias – para a estruturação futura do terri-
tório, e estratégias de ação.

O material produzido deverá ser referência para a revisão dos pla-
nos diretores e zoneamentos dos municípios constituintes dessa 
região, no intuito de promover a integração de políticas na direção 
de uma estratégia regional/metropolitana, sobretudo no tocante às 
questões comuns aos municípios e territorialmente contíguas.

Assim, a seguir, apresenta-se para cada uma das macrozonas da 
unidade regional RMSJRP: 

1. o mapa final do macrozoneamento com destaque para suas 
macrozonas; 

2. as características da MZ e do território delimitado por ela; 
3. a função da macrozona na região; 
4. as diretrizes da macrozona considerando as perspectivas de 

futuro para a unidade regional; 
5. as áreas que a compõem e 
6. a sequência dos principais processos metodológicos adotados.
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Mapa 6. MZ proposto, com destaque para a Macrozona de Diversificação Urbana 
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MACROZONA DE DIVERSIFICAÇÃO URBANA

CARACTERÍSTICAS

O território da Macrozona de Diversificação Urbana corresponde às áreas urbanas definidas pelos municípios, quando existente em leis específicas 
integradas ou não ao regramento urbanístico 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 densidade. Foram também incluídos nesta macrozona os núcleos urbanos 
de pequeno porte, vilarejos com algum 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, seguindo as classificações 
dos Setores Censitários 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

FUNÇÕES

Abrigar a urbanização, de acordo com os condicionantes do sítio físico, da infraestrutura ofertada e da legislação urbana e ambiental. Fazer com que 
se tornem vetores prioritários para a expansão urbana uma vez garantido o suporte infraestrutural de equipamentos e serviços urbanos necessários à 
conformação de um tecido urbano consolidado.

DIRETRIZES

DIRETRIZES GERAIS
• Proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas nas áreas urbanas ou com previsão de urbanização, reduzindo as desigual-

dades intraurbanas e regionais.
• Priorizar a expansão do tecido urbano nas áreas mais propícias à ocupação, promovendo a diversidade de usos do solo e o equilíbrio em relação à ca-

pacidade dos sistemas de infraestrutura e serviços locais.
• Recuperar a qualidade dos sistemas ambientais existentes integrados ao tecido urbano, especialmente dos rios, córregos e áreas vegetadas, articulan-

do-os adequadamente com os sistemas urbanos.
• Proteger, recuperar e valorizar os patrimônios histórico, cultural e ambiental dos municípios.

DIRETRIZES DE ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS
• Formular ou atualizar o regramento urbanístico municipal, de forma a planejar o crescimento e a transformação do tecido urbano.
• Direcionar a expansão da urbanização e qualificar as áreas urbanizadas, de forma a reduzir as externalidades negativas derivadas da urbanização dis-

persa, garantindo conectividade e acessibilidade.
• Estimular a regulação da produção imobiliária para captura, pelas municipalidades, da valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos, 

para financiamento de melhorias e benefícios públicos.
• Estimular a ocupação dos vazios urbanos e o uso dos imóveis ociosos ou subutilizados em áreas com boa oferta de infraestrutura. 
• Identificar, caracterizar e monitorar os assentamentos precários, de forma a qualificá-los e integrá-los ao tecido urbano, mediante promoção de urba-

nização, oferta de habitação de interesse social e regularização urbanística e fundiária, onde couber.
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• Minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos geológico-geotécnicos de inundações e decorrentes de solos contaminados, e prevenir o sur-
gimento de novas situações de vulnerabilidade.

• 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.

• Garantir a compatibilização do uso urbano com a conservação dos ativos ambientais nas áreas urbanas sob Unidades de Conservação existentes e as 
que vierem a ser criadas, cumprindo as determinações previstas nos termos das legislações federal, estadual e municipal pertinentes.

• Estimular a ocupação e o uso dos imóveis em áreas dotadas de infraestrutura, a partir de incentivos fiscais e da aplicação dos instrumentos de política 
urbana definidos no Estatuto da Cidade, como as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsório 
(PEUC) e o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) progressivo no tempo. 

• Estudar a adoção de um coeficiente de aproveitamento básico, diferente do limite máximo de aproveitamento, para contribuir na regulação dos preços 
da terra, e viabilizar a aplicação dos instrumentos de outorga onerosa do direito de construir.

• Evitar conflitos entre usos impactantes e sua vizinhança. 
• Compatibilizar usos e tipologias para o parcelamento e uso do solo urbano com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo. 
• Garantir que as despesas decorrentes para licenciamento e regularização fundiária de núcleos urbanos informais de interesse específico ocorram por 

conta dos beneficiários, nos termos da Lei Federal n° 13.465/17 e suas alterações.
• Abrigar as transformações de uso decorrentes da expansão urbana, atendendo às exigências estabelecidas no Artigo 42-B do Estatuto da Cidade. 
• Elaborar um plano de arborização urbana baseado no plantio de espécies nativas.

DIRETRIZES PARA REVISÃO DE LEIS ACESSÓRIAS – PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
• Garantir que as áreas verdes públicas oriundas de destinação dos parcelamentos tenham conectividade ambiental, estejam associadas aos atributos 

ambientais existentes, possuam um plano de arborização de espécies nativas e sejam de acesso público, formando um sistema de lazer na área.
• Garantir que o sistema viário público oriundo de destinação dos parcelamentos tenha continuidade com o tecido urbano envoltório e contemple passeios 

públicos, arborização urbana, acessibilidade e sistema cicloviário.
• Garantir que as áreas institucionais públicas oriundas de destinação dos parcelamentos estejam localizadas em local acessível ao público.
• Incentivar que os loteamentos contemplem uso misto, aproximando as residências das áreas comerciais e institucionais, de forma a evitar extensas áreas 

monofuncionais (sejam residenciais, comerciais ou industriais) que afastam os moradores de suas atividades cotidianas de consumo, trabalho, estudo e lazer.
• Nos loteamentos, incentivar o uso de dispositivos SBN (Soluções Baseadas na Natureza), atuando em conjunto com as infraestruturas de drenagem 

urbana tradicionais.
• Cumprir as determinações sobre parcelamento, uso e ocupação do solo previstas para as Unidades de Conservação existentes e as que vierem a ser 

criadas, inclusive zona de amortecimento, nos termos das legislações federal, estadual e municipal pertinentes.
• Compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo dos terrenos.
• Restringir atividades incompatíveis e garantir a contenção da expansão urbana sobre áreas de mananciais hídricos.
• Nas áreas que estão sobre sistemas aquíferos de abastecimento hídrico, avaliar a sua vulnerabilidade à contaminação e os perigos ao abastecimento 

público, estabelecendo critérios técnicos mais restritivos de uso e ocupação do solo.
• Manter a integridade das Áreas de Preservação Permanente, conforme disposto na Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal).
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COMPOSIÇÃO

• 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 a infraestrutura, equi-
pamentos e serviços urbanos.

METODOLOGIA

• Conversão para shapefile;
• Reprojeção para sistema de coordenadas geográficas e Datum Sirgas 2000;
• Aplicação dos critérios para a seleção das feições de interesse - ferramenta Select;
• União de todos os polígonos - ferramenta Union.

A seleção das feições para a composição da Macrozona de Diversificação Urbana considerou:

1. Perímetros urbanos definidos em leis ou decretos municipais, quando existentes.
2. Macrozonas e zonas de uso e ocupação do solo definidas pelo plano diretor ou zoneamento municipais, quando existentes.
3. Áreas urbanizadas contíguas à mancha urbana principal, identificadas em imagens de satélite e ainda não incluídas nos parâmetros de área ur-

bana municipais.
4. Setores censitários (2020) classificados como área urbana pelo IBGE.
5. Setores censitários (2020) classificados como núcleo urbano, povoado, núcleo e lugarejo pelo IBGE.
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Mapa 7. MZ proposto, com destaque para a Macrozona de Segurança Hídrica  
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MACROZONA DE SEGURANÇA HÍDRICA

CARACTERÍSTICAS

O território da Macrozona de Segurança Hídrica é caracterizado por áreas urbanas e rurais que ocorrem tanto em áreas de vulnerabilidades 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 apresentam 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 sustentáveis e proteção ambiental, bem como unidades de conservação 
existentes ou potenciais.

FUNÇÕES

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 corredores 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

DIRETRIZES GERAIS
• Garantir a disponibilidade hídrica para sustentar o desenvolvimento urbano e econômico da região, especialmente a atividade agrícola. 
• Incentivar, nas áreas de expansão do tecido urbano, propostas de desenho urbano sensíveis à promoção de áreas verdes, permeáveis e integradas aos 

sistemas hídricos existentes.
• Manter e preservar os remanescentes de vegetação, sejam em áreas urbanas ou rurais.
• Incentivar o incremento da vegetação nas áreas prioritárias para conectividade ambiental.
• Garantir que a localização das reservas legais, dos imóveis rurais e das áreas verdes oriundas dos parcelamentos do solo possam se organizar, e este-

jam conectadas entre si, de forma a constituir corredores ecológicos de conectividade ambiental.
• Estimular a agroecologia, a agricultura familiar, a agricultura orgânica e as agroflorestas.
• Estimular a conservação do solo a partir da implementação de práticas que visem ao controle dos processos erosivos.
• Garantir o cumprimento das determinações previstas para as unidades de conservação existentes e as que vierem a ser criadas, nos termos das legis-

lações federal, estadual e municipal pertinentes.
• Controlar as captações e uso das águas para que não atinjam níveis de superexplotação. 
• Promover estudos detalhados para a quantificação da disponibilidade hídrica.
• Priorizar o saneamento ambiental das áreas urbanizadas ou em processo de urbanização e expansão do tecido urbano.

DIRETRIZES DE ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS
• Implementar ações de saneamento ambiental preventivas ou corretivas nos núcleos urbanos.
• Em áreas sem restrição à ocupação, promover políticas, planos e ações integrados que visem à qualificação urbana, com ênfase na regularização fun-

diária, nos serviços de saneamento básico e na oferta de equipamentos urbanos, em consonância com o Artigo 42-B do Estatuto da Cidade.
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• Ampliar as redes coletoras de esgoto e reduzir vazamentos.
• Delimitar as zonas potenciais de contaminação das águas subterrâneas por nitrato proveniente de sistemas de saneamento.
• Proteger o entorno dos poços tubulares ativos e tamponar os poços abandonados.
• Regenerar e ampliar as áreas verdes.
• Implementar ações de saneamento ambiental preventivas ou corretivas nos núcleos urbanos.
• Elaborar um plano de arborização urbana baseado no plantio de espécies nativas.

DIRETRIZES PARA REVISÃO DE LEIS ACESSÓRIAS – PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
• Definir parâmetros específicos de destinação de área verde pública de forma a ampliar a área permeável e a presença de massa arbórea;
• Garantir que as áreas verdes públicas oriundas de destinação dos parcelamentos tenham conectividade ambiental, estejam associadas aos atributos 

ambientais existentes, possuam um plano de arborização de espécies nativas e sejam de acesso público, formando um sistema de lazer na área.
• Garantir que o sistema viário público oriundo de destinação dos parcelamentos tenha continuidade com o tecido urbano envoltório e contemple passeios 

públicos, arborização urbana, acessibilidade e sistema cicloviário.
• Garantir que as áreas institucionais públicas oriundas de destinação dos parcelamentos estejam em locais acessíveis ao público.
• Incentivar que os loteamentos contemplem uso misto, aproximando as residências das áreas comerciais e institucionais, de forma a evitar extensas 

áreas monofuncionais (sejam residenciais, comerciais ou industriais) que afastam os moradores de suas atividades cotidianas de consumo, trabalho, 
estudo e lazer.

• Nos loteamentos, incentivar o uso de dispositivos SBN (Soluções Baseadas na Natureza), atuando em conjunto com as infraestruturas de drenagem 
urbana tradicionais.

COMPOSIÇÃO

• Áreas em processo de urbanização, de expansão do tecido urbano;
• Áreas rurais que apresentam situação crítica em relação à segurança hídrica e à cobertura vegetal ou que oferecem importantes oportunidades de 

promover conectividade ambiental, garantir a qualidade das águas e explorar os atributos turísticos da região;
• Passivos e ativos ambientais da região, na intenção de melhorar a qualidade de seus recursos hídricos;
• Áreas em situação precária com relação à segurança hídrica, 
• Áreas com baixos índices de cobertura vegetal;
• Áreas com fragmentos florestais prioritários para promover conectividade;
• Baixos índices de qualidade da água das sub-bacias hidrográficas.

METODOLOGIA

• Conversão para shapefile;
• Reprojeção para sistema de coordenadas geográficas e Datum Sirgas 2000;
• Aplicação dos critérios para a seleção das feições de interesse - ferramenta Select;
• União de todos os polígonos - ferramenta Union.
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A seleção das feições para a composição da Macrozona de Uso Sustentável considerou:

a. Baixos índices de qualidade das águas (IQA), menor que 0,25, conforme mapeamento do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2022), localizado 
na ottobacia que abrange a porção norte do município de São José do Rio Preto e se estende por Ipiguá, Onda Verde e Nova Granada.

b. Altos índices de qualidade das águas (IQA), 1, conforme mapeamento do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2022), localizado na ottobacia 
que abrange o Ribeirão da Fartura, desde a porção central da RMSJRP, ao sul do município-sede, até o Rio Tietê. 

c. Baixos índices de cobertura vegetal em APPs hídricas, entre 0 e 0,25, conforme mapeamento do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2022), 
localizado na Unidade de Análise da Biodiversidade (UAB), que se estende da porção norte do município-sede até a bacia do Rio São Domingos, 
abrangendo os municípios de Guapiaçu e Uchôa.

d. Altos índices de cobertura vegetal em APPs hídricas, entre 0,75 e 1, conforme mapeamento do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2022), lo-
calizado na Unidade de Análise da Biodiversidade (UAB), que se estende ao longo do Rio Turvo, desde a porção leste, junto ao município de Olímpia, 
até as proximidades do Rio Grande e na UAB, que abrange os municípios de Jaci, Neves Paulista, Mirassol e José Bonifácio. 

e. Áreas prioritárias para incremento da conectividade (ZEE, 2022) com índices de cobertura vegetal maiores que 0,83, ou seja, as duas maiores 
classes entre as sete classificadas. Destacam-se a bacia do Rio Turvo e as bacias que atravessam os municípios de José Bonifácio, Planalto e 
Zacarias, na porção sudoeste da região metropolitana.

f. 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.
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Mapa 8. MZ proposto, com destaque para a Macrozona do Uso Rural  
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MACROZONA DE INTERESSE DO USO RURAL

CARACTERÍSTICAS

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

FUNÇÕES

Desenvolvimento das áreas rurais e de produção agrícola, com sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

DIRETRIZES

DIRETRIZES GERAIS
• Estimular o aumento de produtividade das atividades rurais, observando-se o uso racional dos recursos naturais.
• Proporcionar a oferta de infraestrutura adequada às atividades agropecuárias e ao escoamento de sua produção.
• Incentivar a diversificação, agregação de valor e integração às cadeias agroindustriais das propriedades, cooperativas e empresas agrícolas.
• Promover o desenvolvimento do turismo rural e do turismo ecológico.
• Estimular a conservação do solo a partir da implementação de práticas que visem ao controle dos processos erosivos.
• Estimular a agroecologia, a agricultura familiar, a agricultura orgânica e as agroflorestas.

DIRETRIZES DE ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO/REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS
• Garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.
• Estimular a produção e a comercialização local de alimentos, de modo a garantir o abastecimento regional e a oferta, a preços adequados, de produtos 

frescos.
• Promover o controle ambiental e a fiscalização em áreas de mineração ativas, e a recuperação ambiental das áreas paralisadas e desativadas.
• Controlar e monitorar o uso do solo nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade brasileira consideradas de Alta, Muito Alta e Extrema-

mente Alta importância.
• Garantir a proteção do Bioma Cerrado, conforme previsto na Lei do Cerrado, Lei Federal nº 13.550, de 02 de junho de 2009.
• Promover a conservação e a recuperação dos serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais existentes, em especial aqueles relacionados à 

produção de água e regulação climática.
• Garantir a regularização fundiária dos núcleos informais consolidados.
• Implantar serviços de coleta, afastamento e tratamento dos efluentes sanitários.

DIRETRIZES PARA REVISÃO DE LEIS ACESSÓRIAS – PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
• Orientar que as áreas sujeitas à expansão do perímetro urbano na Macrozona de Interesse do Uso Rural, seguindo critérios e exigências estabele-

cidas no Artigo 42-B do Estatuto da Cidade, passem a adotar as diretrizes da Macrozona de Diversificação Urbana quanto ao parcelamento, uso e 
ocupação do solo.
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COMPOSIÇÃO

Áreas destinadas, prioritariamente, para as atividades rurais que conciliem desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental do seu solo.

METODOLOGIA

• Conversão para shapefile;
• Reprojeção para sistema de coordenadas geográficas e Datum Sirgas 2000;
• Aplicação dos critérios para a seleção das feições de interesse - ferramenta Select;
• União de todos os polígonos - ferramenta Union.

A seleção das feições para a composição da Macrozona de Uso Rural considerou:
a. Macrozonas e zonas rurais definidas nas legislações municipais, desde que não sobrepostas à Macrozona de Segurança 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 Segurança Hídrica.
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4. ESTRATÉGIAS PARA AÇÃO METROPOLITANA

As Estratégias para Ação Metropolitana (EAMs) são estruturadoras 
da ação pública. Sua função básica é promover, no âmbito regio-
nal, a articulação setorial das diversas políticas que coincidem com 
funções, serviços e programas de natureza sistêmica e de interesse 
comum dos municípios e demais entes federativos.

No ordenamento territorial proposto no PDUI, as macrozonas dão 
as diretrizes básicas de uso e ocupação do solo e consolidam legis-
lações já existentes, reforçando as vocações ambientais, rurais ou 
urbanas do território. Contudo, diante do complexo conjunto de di-
nâmicas ligadas ao desenvolvimento urbano e rural dos municípios, 
é necessário buscar outros elementos que impactam e qualificam o 
espaço metropolitano, articulando as diretrizes de uso do solo com 
os principais sistemas que organizam o território regional.

Por tratar de dados e estudos dinâmicos, que requerem atualiza-
ções constantes, e por envolver diretamente as políticas públicas 
dos municípios, as Estratégias para Ação Metropolitana pressu-
põem uma governança metropolitana contínua, por meio de Câma-
ras Temáticas e do Conselho de Desenvolvimento da RMSJRP, que 
darão suporte e continuidade às suas ações.

Finalmente, destaca-se que as Estratégias para Ação Metropoli-
tana constituem, também, referência para a alocação de recursos 
orçamentários, do ponto de vista interfederativo, estabelecendo a 
pauta de prioridades de investimento e de governança no âmbito 
das funções públicas de interesse comum da região.

Na RMSJRP, as seis EAMs foram construídas também de forma sis-
têmica, conformando duas redes:

Rede de centralidades, mobilidade e logística regional
Composta pelas estratégias PE-EAM-PTUS-01, PE-EAM-DEAS-02 e 
PE-EAM-MTL-03, a rede tem por objetivo articular as centralidades 
existentes e fortalecer subcentros potenciais, visando à consolidação 
de uma rede de cidades mais equilibrada e com estruturação polinu-
clear, 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 suporte as infraestruturas de mobilidade e logística, nas 
quais identifica interligações que precisam ser criadas ou qualifica-
das para organizar os movimentos de pessoas e os fluxos econômi-
cos regionais, com vistas à maior diversificação e desconcentração 
da economia, hoje bastante concentrada no município-sede.

Rede ambiental e de recursos hídricos
Composta pelas estratégias PE-EAM-MASRH-04, PE-EAM-MASRH-05 
e PE-EAM-MASRH-06, a rede tem por objetivo aumentar a conectivi-
dade da cobertura vegetal, a disponibilidade e a qualidade do sistema 
hídrico, a destinação adequada dos resíduos sólidos, a resiliência cli-
mática local e regional, a proteção da biodiversidade e a oferta de es-
paços naturais e turísticos para usufruto da população. A rede estru-
tura a Macrozona de Segurança Hídrica, trazendo elementos advindos 
de seus passivos e ativos ambientais, enfrentando a situação crítica 
com relação à segurança hídrica e à cobertura vegetal, potencializan-
do grandes estruturas ambientais existentes no território.
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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.
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Mapa 9. Rede de centralidades, mobilidade e logística regional 
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Mapa 10. Rede ambiental e de recursos hídricos  
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4.1. Fortalecimento da rede de centralidades e incentivo ao desenvolvimento de subcentros
PE-EAM-PTUS-01

Fortalecimento da rede de centralidades e incentivo ao desenvolvimento de subcentros.

DEFINIÇÃO

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” (Bálsamo, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, Jaci, Mirassol, Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Aliança, São José do Rio Preto e Uchoa), e 
pelos subcentros potenciais, correspondentes às cidades com níveis intermediários de atração regional, como José Bonifácio, 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, Catanduva, 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.

OBJETIVOS

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.

DIRETRIZES

• Identificar setores da economia que poderão se desenvolver ou se fortalecer nesses subcentros potenciais e em seu entorno, como a atividade turística 
em Olímpia, o setor moveleiro 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 articuladas ao sistema viário estrutural, tanto no polo principal quanto nos subcentros potenciais.
• Identificar e desenvolver equipamentos voltados à qualificação de mão de obra nos subcentros potenciais, direcionados à melhoria da produtividade e 

qualificação dos serviços ofertados na região.
• Descentralizar os serviços urbanos e sociais, a serem ancorados nos subcentros potenciais, com vistas ao equilíbrio e à melhoria do acesso da 

população.

AÇÕES

• Elaborar estudos para identificar as centralidades existentes e aquelas que deverão ser desenvolvidas.
• Estimular a qualificação das áreas deterioradas e subutilizadas nos centros urbanos de cada município.
• Elaborar projetos que visem a estabelecer ou intensificar a conectividade entre as centralidades existentes e que respeitem os atributos físico-territo-

riais, a localização e a regularização urbanística.
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GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO

Principais atores:

• Governo estadual − Secretaria de Transportes Metropolitanos, Secretaria de Logística e Transportes, Secretaria de Habitação, Secretaria de Desenvol-
vimento Regional, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Cultura e Economia Criativa e Centro Paula Souza.

• Governo federal − Ministério da Infraestrutura, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Empresa de Planejamento e Logística S.A 
(EPL), Ministério das Telecomunicações e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

• Governo municipal − Prefeituras, secretarias, departamentos e autarquias municipais de transporte e mobilidade, de habitação e de desenvolvimento 
econômico.

• Outros atores − Entidades do Sistema S.

Possíveis fontes financeiras:

• Governo federal – Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) – Avançar Cidades Mobilidade Urbana
• BNDES – Finem – Desenvolvimento Integrado dos Municípios
• Governo estadual – Desenvolve SP – Apoio aos investimentos municipais
• Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa de Integração Regional/Programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis
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4.2. Estruturação e gestão de uma política regional de inovação
PE-EAM-DEAS-02

Estruturação e gestão de uma política regional de inovação.

DEFINIÇÃO

A região possui algumas das condições gerais de produção, de recursos endógenos e de capacidades e vantagens locacionais que podem viabilizar o 
desenvolvimento de um ambiente de inovação e de impulso às empresas de alta tecnologia. A centralidade das políticas de inovação já é uma realidade 
em São José do Rio Preto, com a Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e Inovação desempenhando um papel de órgão 
planejador e executor das ações governamentais. A ideia é criar um ambiente de inovação como uma das principais estratégias de desenvolvimento 
regional, fazendo com que o progresso tecnológico da região venha acompanhado do desenvolvimento territorial, ampliando as possibilidades de 
espraiamento da cultura de inovação para os demais municípios. 

Para que esse processo de desenvolvimento pautado em inovação tenha sucesso, é necessário garantir desde o início a articulação e a interação entre 
os diversos atores, com o intuito de promover as competências regionais. A área compartilhada por São José do Rio Preto e Mirassol, que envolve 
o Parque Tecnológico Karina Bolçone, as glebas institucionais públicas nas suas proximidades e a Unidade de Conservação Floresta Estadual do 
Noroeste Paulista, possui potencial para concretizar a proposta de desenvolvimento tecnológico associado ao planejamento territorial,  podendo se 
estruturar como um ambiente de inovação regional, assumindo um papel ativo na consolidação desse ecossistema, na forma de um Distrito de Inovação 
Metropolitano.  A organização desse sistema territorial de inovação poderá se estruturar em dois eixos complementares: 
1. O Parque Tecnológico Karina Bolçone e as glebas institucionais nas proximidades, que poderão contribuir atraindo novas empresas, fomentando 
investimentos em tecnologias e em processos mais eficientes e fortalecendo a integração entre universidades e empresas para a inovação; 
2. A Unidade de Conservação Floresta Estadual do Noroeste Paulista, que poderá se integrar ao ambiente de inovação, atuando como living lab 
(laboratório vivo) de projetos que tenham como objetivo a busca de soluções inovadoras para as questões de reflorestamento, de qualificação das águas 
e conectividade dos espaços verdes. O desenvolvimento sustentável deverá ser a espinha dorsal desse ecossistema, que deverá estar baseado nos 
princípios de restauração e preservação de suas áreas naturais protegidas.

OBJETIVOS

• Aumentar o conteúdo de conhecimento científico e tecnológico dos bens e serviços produzidos na região.
• Criar políticas públicas e de incentivos aos investimentos que estejam alinhadas à estratégia regional de promoção de um ambiente de inovação.
• Desenvolver um Distrito de Inovação Metropolitano que venha se constituir como um empreendimento referência em inovação e sustentabilidade, capaz 

de atrair e aproximar empresas e organizações que tenham como base a ciência, a tecnologia e a inovação.
• Estimular a integração de serviços de pesquisa, educação e execução de projetos e atividades relacionados às transformações incentivadas pelo PDUI, 

como reflorestamento intensivo, tendo em vista a proximidade da Unidade de Conservação Floresta Estadual do Noroeste Paulista, e os experimentos 
já em andamento nesse local, a sustentabilidade nas soluções de saneamento, resíduos sólidos e energia limpa, a qualificação das águas, a expansão 
urbana integrada, a transformação prevista pela AIM, entre outros.
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DIRETRIZES

• Contribuir para a articulação e a interação entre os diversos atores (Estado e municípios, universidades, centros de pesquisa, empresas e outros atores 
regionais), de forma a fortalecer a governança compartilhada do Parque Tecnológico, ampliando sua atuação.

• Estimular as parcerias, convênios e acordos de cooperação com centros internacionais destinados à pesquisa em energias renováveis.
• 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 profis-

sionalizante, e o ensino superior em toda a região. 
• Ter foco na transversalidade, ou seja, os equipamentos presentes no distrito devem ser pensados para atrair pesquisadores, investidores, alunos, con-

sumidores, empresas e novos talentos, formando um mix para a geração de novos conhecimentos e inovação.
• Elaborar um masterplan para implantação do Distrito de Inovação, considerando a integração entre os projetos de parcelamento das diferentes glebas, 

a partir de um projeto urbanístico único, garantindo que:

I. As áreas verdes de destinação das glebas envolvidas tenham conectividade ambiental, estejam associadas aos atributos ambientais existentes, 
como as APPs hídricas, e sejam de acesso público, formando um sistema de lazer na área.

II. O sistema viário oriundo de destinação tenha conectividade entre as diferentes glebas e com seus respectivos entornos, promovendo um tecido 
urbano conectado entre os municípios de São José do Rio Preto e Mirassol, dotado de passeios públicos, ciclovias e transporte público, conside-
rando a compatibilidade com o projeto para a Área de Interesse Metropolitano Orla Ferroviária.

III. Nas áreas institucionais destinadas, haja integração entre poder público, centros de pesquisa e empresas, de forma a garantir os mecanismos 
geradores de empreendimentos de inovação, como, por exemplo, em atividades ligadas à pesquisa e produção nas áreas da saúde e ciências da 
vida, energia limpa e tecnologia da informação, contemplando espaços de incubação, aceleração de empresas/entidades, empresas-âncoras, 
laboratórios, espaços comuns, etc.

IV. O uso misto seja incentivado, contemplando a proximidade entre residências, áreas comerciais, institucionais e de lazer, promovendo urbanidade 
aos espaços criados.

V. Seja contemplada a transversalidade, fazendo com que os equipamentos sejam pensados para atrair pesquisadores, investidores, alunos, consu-
midores, empresas e novos talentos, formando um mix fundamental para a geração de novos conhecimentos e inovação.

AÇÕES

• Considerar, na elaboração do masterplan, as diferentes dimensões necessárias para a consolidação de um Distrito de Inovação: físico-urbanística, 
socioeconômica, imobiliária, de gestão, financeira e jurídica.

• Formular um conceito para o ambiente urbano que se pretende implantar na área, estabelecendo seus elementos morfológicos.
• Delimitar espaços públicos, privados, semiprivados e as amenidades que deverão se instalar na área para a conformação do distrito de inovação.
• Indicar a composição de usos (mix) e a relação entre eles.
• Considerar a interlocução com a comunidade local, construindo consensos.
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• Indicar os elementos estruturantes para a transformação da área que possam atrair investimentos do setor privado.
• Propor um cronograma de implementação e respectivas fases, identificando as ações prioritárias.
• Identificar oportunidades de financiamento relevantes para as atividades de ciência e tecnologia dos principais atores da região.
• Identificar empresas consideradas âncora, que possam atrair outras instituições para o Distrito de Inovação.
• Definir programa de atração de startups.
• Fazer o alinhamento das certidões de diretrizes das diferentes glebas.
• Promover serviços direcionados à sociedade, como visitas escolares, concursos, ações de conscientização, seminários, etc.
• Criar estruturas de apoio, como um museu de sustentabilidade.
• Detectar a necessidade de novos equipamentos no parque tecnológico e apoiar a implantação de laboratórios em parceria com o setor privado.

GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO

Principais atores:

• Governo estadual − Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sistema Paulista de Parques Tecnológicos), Secretaria da Cultura e Economia Criativa, 
Centro Paula Souza, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

• Governo federal − Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
• Governo municipal − Secretarias, departamentos e autarquias municipais de desenvolvimento econômico, meio ambiente, planejamento e ciência, 

tecnologia e inovação.
• Proprietários das glebas – Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec), Instituto de Pesca, Instituto de Zootecnia, Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) e Parque Tecnológico Karina Bolçone.
• Associação dos Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação (Apeti).
• Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto (Acirp).
• Outros atores - Universidade Paulista (UNIP), Santa Casa de São José do Rio Preto, Faceres, Centro de Pecuária Sustentável, Universidades, institutos 

de pesquisa e entidades empresariais.

Possíveis fontes financeiras:

• BNDES – Finem – Desenvolvimento Integrado dos Municípios
• Governo Estadual – Desenvolve SP – Apoio aos investimentos municipais
• Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa de Integração Regional/Programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis
• Patem – Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios
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4.3. Estruturação e gestão da mobilidade e da logística regionais
PE-EAM-MTL-03

Estruturação e gestão da mobilidade e da logística regionais.

DEFINIÇÃO

O fortalecimento da integração urbano-regional depende da conectividade territorial entre as localidades urbanas e rurais dos municípios da 
RMSJRP. Sob a influência dessa premissa, é reconhecido o papel da acessibilidade (nível de facilidade de acesso aos lugares) e da mobilidade 
(meios de realizar o deslocamento de pessoas e cargas no espaço) como dimensões elementares para a organização funcional do espaço regional. 
Esta será realizada, preferencialmente, por meio da infraestrutura viária existente e pelos meios e serviços de transporte disponíveis à população e 
organizações da região.
No caso da RMSJRP, as análises feitas pelo PDUI identificam duas frentes principais para gestão e melhoria da mobilidade regional: as articulações 
regionais de integração, que buscam complementar as articulações regionais existentes, mediante novas conexões entre os subcentros de 
referência; e o polo de mobilidade metropolitana, que, pela troca de fluxos pendulares mais intensa entre as localidades que orbitam a cidade-sede, 
é identificado como potencial para diversificar a matriz de transportes entre essas localidades. 

OBJETIVOS

Sugerir frentes de investimentos prioritárias que possam potencializar a infraestrutura logística, com articulação intermodal (rodovia, ferrovia e 
hidrovia) e serviços de transporte coletivo, para orientar as dinâmicas urbanas da região, visando ao maior equilíbrio territorial, tanto no nível de 
desenvolvimento econômico regional como no acesso da população a mais oportunidades. 

DIRETRIZES

• Aproveitar o leito ferroviário que cruza o polo de mobilidade metropolitana para utilizá-lo em projetos de transporte coletivo sobre trilhos, criando as-
sim um meio alternativo de mobilidade para os fluxos intermunicipais de deslocamento atualmente identificados na região. A diretriz deverá dialogar 
com a proposta da AIM Orla Ferroviária. 

• Promover investimentos em rodovias que possibilitem a criação ou a consolidação de ligações perimetrais entre municípios que são, ou têm poten-
cial para ser, subcentralidades na região – Nova Granada, Tanabi, Monte Aprazível, José Bonifácio e Olímpia. O objetivo é fortalecer o papel funcional 
dessas localidades, criando alternativas complementares às principais rodovias atuais (Washigton Luís, Transbrasiliana, Euclides da Cunha, Assis 
Chateaubriand e Feliciano Sodré).

• Promover a integração dos diferentes modais de transporte presentes na região (rodoviário, ferroviário, aeroviário e hidroviário), visando a otimizar 
sua capacidade logística e reduzir a dependência do transporte rodoviário como meio dominante para cargas, mercadorias e passageiros.

• Estabelecer uma agenda permanente de reuniões entre os órgãos do setor de transporte (nos níveis municipal, regional, estadual e federal), para 
alinhamento das ações de planejamento e estruturação da mobilidade metropolitana.
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• Monitorar, permanentemente, a dinâmica da mobilidade metropolitana e regional, com base em análises qualitativas e quantitativas de suas carac-
terísticas sociais e físicas, de conflitos, desafios e gargalos, assim como monitorar o surgimento de novos fatores dinâmicos que possam impactar 
no funcionamento da mobilidade nas escalas municipal e intermunicipal.

• Valorizar a análise e o uso de dados e informações fundamentadas, como recursos norteadores para a tomada de decisão no âmbito setorial, bus-
cando sempre embasar as decisões em evidências técnicas que justifiquem as escolhas feitas.

AÇÕES

• Pavimentar estradas vicinais ou criar trechos de rodovias que tenham o papel de conectar as sedes urbanas dos municípios que são, ou tenham poten-
cial para ser, subcentralidade de referência na região. Esta ação busca materializar acessos rodoviários concêntricos que conectem estas subcentrali-
dades, sem que tenham que passar, necessariamente pela cidade-sede da região.

• Melhorar os serviços de transporte intermunicipal e a conexão entre os subcentros, em especial as ligações entre Tanabi, Monte Aprazível e José Bo-
nifácio; entre Tanabi e Nova Granada; entre José Bonifácio e o conjunto de municípios do sudeste da RM (Sales, Irapuã, Urupês e Ibirá) e entre Olímpia 
e a Rodovia Washington Luís.

• Elaborar estudo que avalie o possível aproveitamento da hidrovia do Rio Tietê como ativo de infraestrutura logística para o desenvolvimento econômico 
da região.

• Promover a integração entre rodovia e hidrovia nos municípios 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 ambiental.

• Dimensionar a capacidade aeroportuária para atender demandas das atividades econômicas presentes na RM.
• Divulgar relatórios periódicos acerca do funcionamento dos serviços e da infraestrutura de transporte da região, tendo por base indicadores que pos-

sam retratar a evolução da qualidade dos serviços prestados e o alcance das melhorias pretendidas.
• Planejar e coordenar, de maneira mais integrada, a organização do tráfego e do trânsito na região, tomando também por base as iniciativas adotadas 

em nível intramunicipal que possam ter impacto intermunicipal.

GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO

Principais atores: 

• Governo estadual – Secretaria de Transportes Metropolitanos, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e a Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo (Artesp).

• Governo federal – Ministério da Infraestrutura; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Empresa de Planejamento e Logística S.A (EPL).
• Governo municipal – Prefeituras, secretarias, departamentos e autarquias municipais de transportes e mobilidade.
• Concessionárias – Triunfo e AB Triângulo do Sol (rodovias); Rumo Logística (ferrovia); ASP (aeroporto).
• Sociedade civil – População em geral; universidades; ONGs do setor de transporte, etc.
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Possíveis fontes financeiras:

• Governo federal – Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) – Avançar Cidades – Mobilidade Urbana
• BNDES – Finem – Mobilidade Urbana
• Governo estadual – Desenvolve SP – Via São Paulo
• BID – Programa Transporte
• Setor privado (Concessão/PPP).
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4.4. Restauração florestal intensiva nas Áreas de Preservação Permanente Hídricas e estruturação do Sistema 
Metropolitano de Áreas Verdes e Conectividade Ambiental
PE-EAM-MASRH-04

Restauração florestal intensiva nas Áreas de Preservação Permanente Hídricas e estruturação do Sistema Metropolitano de Áreas Verdes e 
Conectividade Ambiental.

DEFINIÇÃO

A RMSJRP, assim como todo o Oeste Paulista, carece de melhor proporção entre as áreas de vegetação nativa e os territórios municipais. Essa condição 
gera uma série de problemas que vão da redução da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos até a regulação climática regional.
Nesse sentido, os fragmentos de vegetação são encontrados, principalmente, ao longo dos cursos dos rios, áreas que naturalmente já são legisladas 
como de proteção permanente. O que pode ser constatado ao verificar as condições do eixo às margens do Rio Turvo e seus afluentes.
A estratégia de restauração florestal intensiva em áreas de preservação permanente hídricas se efetiva por meio do Sistema Metropolitano de Áreas 
Verdes e Conectividade Ambiental.
O Sistema Metropolitano de Áreas Verdes e Áreas Protegidas estabelece uma forma de planejar a organização territorial de modo a condicionar maior 
conectividade entre os fragmentos de vegetação, áreas verdes urbanas, reservas legais, unidades de conservação, áreas de proteção permanente, 
arborização viária, entre outros.

OBJETIVOS

• Preservar, conservar, recuperar e conectar fragmentos ecológicos.
• Ampliar as áreas com vegetação nativa e melhorar a proporção de vegetação nativa nos territórios municipais.
• Entender as áreas de proteção permanentes hídricas como áreas estratégicas para a melhoria da qualidade das águas superficiais e vetor de 

conectividade ambiental.
• Garantir a sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos, em especial a produção de água e a regulação do clima.
• Estabelecer uma relação de gestão colaborativa entre as unidades de conservação, áreas verdes públicas e os fragmentos florestais regionais.
• Compatibilizar a proteção e a recuperação das áreas verdes com o desenvolvimento socioambiental e com as atividades econômicas.
• Garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.
• Garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme previsto na Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica).
• Garantir a proteção do Bioma Cerrado, conforme previsto na Lei Federal nº 13.550, de 02 de junho de 2009 (Lei do Cerrado).

DIRETRIZES

• Ampliar a base de dados e o acesso à informação relacionados às Áreas Verdes e Conectividade Ambiental da região.
• Dar valor econômico aos remanescentes naturais, a partir da regulamentação de mecanismo econômico de créditos de conservação.
• Articular as secretarias de meio ambiente municipais para desenhar estratégia voltada à criação e ampliação de áreas verdes urbanas e áreas 

protegidas.
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• Articular ações entre entes municipais, estaduais e federais para gestão integrada das áreas verdes e áreas protegidas regionais.
• Considerar, nas áreas que compõem o Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas, as recomendações e diretrizes de uso e ocupação do solo definidas 

pelas legislações e estudos publicados aos quais se referem.

AÇÕES

• Mapear as áreas de interesse ambiental e de serviços ecossistêmicos regionais.
• Identificar e mapear os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade regional, e considerar os cenários climáticos para definição de estratégias 

de adaptação e proteção dos remanescentes vegetais regionais.
• Dar publicidade às ações efetuadas e aumentar a comunicação entre entes participantes do sistema, de modo a ampliar o conhecimento produzido e 

melhorar a eficiência das atividades desenvolvidas.

GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO

O monitoramento da EAM será transparente e todas as informações serão difundidas, visando a garantir o acompanhamento e a participação social 
nas tomadas de decisão. A criação de uma câmara temática é essencial para a centralização das discussões, planejamentos e organização de ações do 
sistema.

Principais atores: 

• Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb)
• Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)
• Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)
• Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SP
• Secretarias municipais de meio ambiente.
• Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA)
• Organizações não governamentais correlatas
• Universidades

Possíveis fontes financeiras:

• Governo federal – Ministério do Meio Ambiente
• Governo estadual – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (programas Nascentes, Refloresta SP, Municípios Resilientes, Município Verde-Azul, 

entre outros)
• Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa de Integração Regional/Programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis
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Principais fundos de financiamento:

• Cobrança pelo Uso da Água
• Compensação Ambiental
• Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD)
• Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF)
• Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA)
• Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas (FNMC) / Fundo Clima
• ICMS Ecológico (Verde)
• Parcerias com o Terceiro Setor
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4.5. Estruturação dos corredores turísticos e ecológicos fluviais metropolitanos
PE-EAM-MASRH-05

Estruturação dos corredores turísticos e ecológicos fluviais metropolitanos.

DEFINIÇÃO

A RMSJRP, apesar de apresentar baixos índices de cobertura vegetal, ainda possui fragmentos florestais representativos em tamanho e 
proximidade, além de Unidades de Conservação existentes e previstas. Essas áreas, classificadas aqui como alvos prioritários de conservação, se 
localizam afastadas umas das outras, sendo importante definir corredores ecológicos que viabilizem a conectividade entre elas, aumentando a 
cobertura vegetal em áreas estratégicas e permitindo o fluxo gênico da fauna e da flora. 
A estratégia consiste na criação de corredores a partir da formação de uma rede integrada de Reservas Legais e de áreas verdes públicas, ao longo 
dos cursos d´água cujos percursos conectam os alvos prioritários. Algumas dessas Reservas Legais e áreas públicas, devido ao seu tamanho, 
estágio de regeneração e posicionamento, podem ser definidas como stepping stones, ou seja, ilhas com qualidade ambiental entre os alvos 
prioritários de conservação. Para propriedades com Reservas Legais instituídas sem cobertura vegetal, são necessárias ações para sua restauração. 
Para propriedades sem Reserva Legal instituída, propõe-se que sejam localizadas associadas aos corpos hídricos centrais dos corredores. Em todas 
essas áreas, múltiplas são as formas de promover a conectividade, como restauração florestal, agrofloresta, florestas multifuncionais e silvicultura 
de nativas.
Ao longo desses corredores, existem também oportunidades para a exploração sustentável do turismo ecológico, como praias fluviais, passeios 
de navegação contemplativa, turismo rural, cultural e gastronômico, entre outras atividades que possam se reverter em emprego e renda para a 
população local.
Para a definição preliminar desses corredores, considerou-se as seguintes camadas do diagnóstico, obtidas pelo mapeamento sistematizado no 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE, 2022): Áreas prioritárias para incremento da conectividade, destacando-se a bacia do Rio Turvo e as bacias 
que atravessam os municípios de José Bonifácio, Planalto e Zacarias, na porção sudoeste da região metropolitana; Altos índices de cobertura 
vegetal em APPs hídricas, 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; Altos índices de qualidade das águas, concentrados 
na ottobacia que abrange o Ribeirão da Fartura, desde a porção central da RMSJRP, ao sul do município-sede até o Rio Tietê; as Unidades de 
Conservação (UCs) existentes, localizadas entre Mirassol e o município-sede; e Áreas Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação.

OBJETIVOS

• Implantar corredores ecológicos de conectividade entre as áreas com maior concentração de fragmentos vegetais e incentivar o turismo sustentável 
nas propriedades que conformam esses corredores.

DIRETRIZES

• Recuperar as áreas de Reserva Legal e APPs internas aos corredores.
• Criar Unidades de Conservação no interior das áreas definidas como alvos prioritários de conservação. 
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• Identificar e incentivar oportunidades turísticas no interior dos corredores, como praias fluviais, passeios de navegação contemplativa, turismo rural, 
cultural e gastronômico, e incentivar a ampliação dessas práticas ao longo dos corredores.

• Incentivar a criação de Reservas Legais ao longo dos principais corpos d´água dos corredores.
• Articular áreas que necessitam realizar compensação ambiental com áreas passíveis de receber a restauração.
• Articular as soluções ambientais desta estratégia de ação com programas e normativas de apoio, incentivo e fomento a soluções sustentáveis.
• Criar metas de curto, médio e longo prazos para criação dos corredores.

AÇÕES

• Realizar estudo de sobreposição entre fragmentos florestais, áreas protegidas e reservas legais existentes, para determinar a base do corredor ecoló-
gico, a fim de definir estratégias municipais ou intermunicipais de implantação dos corredores, buscando conectar fragmentos e incentivar o turismo 
ecológico.

• Realizar estudos para definição atualizada dos alvos prioritários de conservação a serem conectados e os corpos d´água principais ao longo dos quais 
se implantarão os corredores de conexão.

• Mapear as áreas de importância ecológica com alta pressão antrópica.
• Envolver a comunidade com seminários e workshops.
• Selecionar as áreas piloto, prioritárias para implementação dos corredores.
• Angariar fundos para a implementação do corredor.
• Adotar instrumentos jurídicos de contrapartida para incentivo à restauração florestal, implantação de sistemas agroflorestais, florestas multifuncionais 

e silvicultura de espécies nativas.
• Eleger alternativas sustentáveis para os setores produtivos.
• Mapear a diversidade cultural e identificar potencialidades de turismo ecológico, para definir mecanismos de incentivo direcionados à ampliação dessas 

práticas ao longo dos corredores.
• Elencar um conselho paritário, legítimo, representativo e funcional, que tenha  gestão integrada, e integrá-lo aos sistemas legais de gestão, como o 

Comitê das Bacias Hidrográficas. 

GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO

Principais atores:

• Governo estadual − Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
• Governo federal – Ministério do Meio Ambiente
• Governo municipal – Secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura
• Proprietários rurais
• Órgãos de planejamento fundiário, como o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o Itesp (Fundação Instituto de Terras do Estado 

de São Paulo) e as empresas produtoras de etanol.
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Possíveis fontes financeiras:

• Governo federal – Ministério do Meio Ambiente
• Governo estadual – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (programas Nascentes, Refloresta SP, Municípios Resilientes, Município Verde-Azul, 

entre outros).
•  Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa de Integração Regional / Programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis
• Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF)
• Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA)
• Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas (FNMC) / Fundo Clima
• ICMS Ecológico (Verde)
• Parcerias com o Terceiro Setor
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4.6. Articular políticas públicas de restauração ambiental e desenvolvimento sustentável com a implantação de 
projetos de suporte à rede ambiental
PE-EAM-MASRH-06

Articular políticas públicas de restauração ambiental e desenvolvimento sustentável com a implantação de projetos de suporte à rede ambiental.

DEFINIÇÃO

Esta estratégia de ação, do ponto de vista espacial, incide, majoritariamente, 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 ecológicos 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 sustentável dos resíduos sólidos, de criação de unidades de conservação, de produção agrícola sustentável, entre outros elementos que 
deem sustentabilidade à rede ambiental. 
Em adição, a estratégia contempla a orientação para elaboração de planos complementares, voltados para a gestão do sistema hídrico, do 
abastecimento de água, do esgotamento sanitário e da destinação adequada dos resíduos sólidos.

OBJETIVOS

• Promover a articulação intermunicipal na região metropolitana, favorecendo a implementação de estratégias no âmbito dos desafios ambientais regio-
nais.

• Reduzir esforços e recursos na implementação de políticas públicas, por meio da articulação entre os entes responsáveis, garantindo maior eficiência 
na gestão e efetivação de ações, projetos e iniciativas ambientais.

• Melhorar a capacidade municipal para implementação de políticas públicas de âmbito ambiental.
• Melhorar a capacidade regional para o atingimento das metas ODS, em especial do ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima e ODS 15 – Vida 

terrestre.

DIRETRIZES

• 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 necessitam realizar compensação ambiental com áreas passíveis de rece-
berem a restauração; Lei do ICMS Ambiental, que traz incentivos fiscais para criação de unidades de conservação, aumento da cobertura vegetal mu-
nicipal 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 promoção 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-pecuária-floresta; Programa Municípios Resilientes, que selecionou 
13 municípios para participarem de programas ambientais, 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 especializado 
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das prefeituras municipais; Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que financia os empreendimentos relacionados à limpeza pública, ao tra-
tamento e à destinação de resíduos sólidos.

• Definir estratégias para as áreas de Proteção Ambiental e Uso Sustentável previstas nos regramentos urbanísticos municipais, que sejam condizentes 
com a construção da rede ambiental metropolitana, e orientar a criação de novas áreas dessa natureza nos municípios adjacentes, promovendo con-
tinuidade intermunicipal. 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 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 urbana 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 Bacia 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 
superexplotação. Além da previsão de ampliação do número de mananciais e de áreas de recarga das águas subterrâneas, por meio da implantação de 
áreas verdes e superfícies permeáveis nos meios urbano e rural. 

• Criar mecanismos que busquem a sustentabilidade econômico-financeira das atividades de gestão e gerenciamento dos resíduos na região, por meio 
do fomento à gestão consorciada ou intermunicipal dos resíduos sólidos, de forma a reduzir custos.

• Incremento da infraestrutura e estratégias de gestão dos resíduos sólidos, promovendo soluções compartilhadas entre municípios, tais como: estudos 
para sua destinação adequada; incentivos para não geração, redução, reutilização e reciclagem desses resíduos; planejamento e gestão dos resíduos 
em escala regional.

AÇÕES

• Mapear os programas ambientais em âmbitos municipal, estadual e federal passíveis de serem articulados com as soluções municipais ou intermuni-
cipais; mapear os atores relevantes para o desenvolvimento das políticas setoriais.

• Sistematizar os planos setoriais existentes na região metropolitana e identificar complementaridades e conflitos, visando à compatibilização das estra-
tégias municipais.

•  Promover a disseminação de informações, a articulação e o diálogo entre as políticas de meio ambiente, recursos hídricos, saúde, educação, sanea-
mento e desenvolvimento urbano e os atores relevantes a essa temática, por meio da criação de fóruns, comissões, comitês e grupos temáticos de 
trabalho intermunicipais. 

• Quantificar os recursos técnicos e humanos; identificar as possiblidades de alocação de recursos financeiros específicos para a implementação dos 
projetos; promover a modelagem técnica financeira; e tornar claros os mecanismos de acesso às verbas públicas estaduais, federais e de parcerias 
público-privadas para a gestão do sistema hídrico, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário e da destinação adequada dos resíduos sóli-
dos em âmbito regional.

• Elaborar planos e sistemas setoriais, que incluam objetivos e metas regionais, acompanhamento, avaliação e controle social.
• Constituir consórcios públicos setoriais, contemplando o protocolo de intenções, a ratificação deste por meio de lei e os respectivos estatutos e plane-

jamento de sua operacionalização, de modo a garantir a participação de técnicos qualificados, recursos materiais, integração das informações munici-
pais, dentre outras demandas relacionadas à gestão.
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GOVERNANÇA PARA IMPLEMENTAÇÃO

Principais atores:

• Titulares dos serviços de água e esgoto nas prefeituras.
• Departamentos responsáveis pela gestão e pelo gerenciamento de resíduos sólidos nas prefeituras.
• Secretarias municipais de meio ambiente.
• Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).
• Consórcios intermunicipais existentes: Consórcio Intermunicipal Tietê-Paraná (CITP); Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande (Codevar); 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável (Cidas).
• Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo / Comitê de Integração de Resíduos Sólidos (CIRS) / Coordenadoria de Saneamento (CSAN). 
• Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos.
• Conselho Estadual de Saneamento (Conesan). 
• Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)
• Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
• Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA).
• Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
• Organizações não governamentais correlatas.
• Universidades.

Possíveis fontes financeiras: 

• Governo federal – Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) Avançar Cidades – Saneamento 
• Caixa Finisa – Programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento 
• BNDES – Finem – Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 
• Governo estadual – Desenvolve SP – Linha Água Limpa 
• Governo estadual – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (programas Nascentes, Refloresta SP, Municípios Resilientes, Município Verde-Azul, 

entre outros)
• Fundo Estadual Fehidro 
• Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa Água e Saneamento 
• ICMS Ambiental (Lei nº 17.348, de 12 de março de 2021)  
• Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (Fecop) 
• Ministério da Justiça e Segurança – Fundo de Defesa de Direitos Difusos 
• Ministério do Meio Ambiente – Fundo Nacional do Meio Ambiente 
• BNDES Fundo Clima – Subprograma resíduos sólidos 
• Banco Mundial – GCF – Green Climate Fund 
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• Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – Iniciativa para a Promoção de Bens Públicos Regionais (BPR) 
• Banco Interamericano de Desenvolvimento – Programa de Integração Regional/Programa de Cidades Emergentes e Sustentáveis

Principais fundos de financiamento:

• Cobrança pelo Uso da Água
• Compensação Ambiental
• Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD)
• Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF)
• Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA)
• Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas (FNMC) / Fundo Clima
• ICMS Ecológico (Verde)
• Parcerias com o Terceiro Setor
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5. ÁREA DE INTERESSE METROPOLITANO

As Áreas de Interesse Metropolitano (AIM) são recortes 
territoriais específicos, que podem resultar em perímetros que 
permitam a articulação de ações interfederativas e intersetoriais 
− como a Zona de Interesse Metropolitano mencionada no item 
1.4.2. deste produto −, que têm como premissa a articulação entre 
escalas de planejamento – da regional à municipal e local. Sua 
efetivação está condicionada às regulações especiais, assim como 
à utilização de instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos 
da Cidade e da Metrópole, devidamente compatibilizados.

As AIMs serão associadas a projetos específicos, que apresen-
tem matriz de responsabilidades definindo as ações atribuídas a 
cada ente federado. Portanto, para sua elaboração, é necessá-
rio um acompanhamento permanente dos atores envolvidos. As 
AIMs serão estruturadas e regulamentadas por meio de planos 
de ação interfederativa, estabelecidos em regramentos especí-
ficos, observados os planos diretores e normas urbanísticas dos 
municípios envolvidos. Os planos de ação interfederativa de-

verão conter no mínimo: justificativa, delimitação, diagnóstico, 
identificação e análise de demandas, modelagem urbanística, 
jurídica e econômico-financeira, com identificação de mecanis-
mos de financiamento.

Os principais instrumentos de política urbana que podem ser apli-
cados, de forma compartilhada, nas AIMs são as Operações Urba-
nas Consorciadas (OUCs) interfederativas, as ZEIS e as Outorgas 
Onerosas  do direito de construir e de alteração de uso, incorpo-
radas em função de zonas de uso compartilhado de instrumentos 
urbanísticos.

A demarcação de uma AIM no âmbito do PDUI envolve a identifica-
ção de oportunidades singulares de desenvolvimento urbano e re-
gional, que articulem ações físico-territoriais – como a implantação 
de uma infraestrutura, por exemplo – com transformações estru-
turais no território, o que leva ao necessário manejo de instrumen-
tos urbanísticos. Para a RMSJRP, o PDUI identifica uma Área de 
Interesse Metropolitano denominada Orla Ferroviária, detalhada 
a seguir.
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Mapa 11. Área de Interesse Metropolitano
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5.1. 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, envolven-
do, inclusive, a definição de novos equipamentos e intervenções de 
interesse público.

5.2. 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. A travessia dentro de 
áreas urbanizadas acarreta conflitos às movimentações logísticas, 
possivelmente impactando a operação ferroviária. Uma vez efetivado 
o contorno ferroviário em planejamento e licenciamento, os municí-
pios 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, cidades com forte ten-
dência de conurbação de suas áreas urbanizadas. 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 da área correspon-
dente à faixa de domínio da ferrovia para suportar modal de média 
capacidade – sistema Bus Rapid Transit (BRT) elétrico, Veículo Leve 

sobre Pneus ou Trilhos, etc. – seja uma alternativa importante para 
suportar esses movimentos pendulares entre as três cidades, com 
a utilização de sistemas com baixa emissão.

Ademais, a contiguidade da faixa de domínio da ferrovia com áreas 
centrais nas três cidades e com um conjunto de equipamentos pú-
blicos, e um sistema de parques já consolidados em São José do Rio 
Preto, indicam que o entorno desse novo modal tem potencial para 
ancorar transformações estruturais de uso e ocupação do solo. De 
forma similar, a passagem do modal por áreas ainda não urbaniza-
das, mas com tendência de conurbação, indica a oportunidade de 
qualificar e organizar o tecido urbano em expansão.

5.3. Abrangência territorial preliminar
A AIM Orla Ferroviária engloba a faixa de domínio da ferrovia que 
atravessa os três municípios, e que estará disponível para novos 
usos a partir da efetivação do contorno da estrada de ferro existen-
te. Deverá também abranger áreas no entorno do leito ferroviário, 
articulando a função da mobilidade regional com a transformação 
do uso e ocupação do solo intraurbano.

Ressalta-se que o traçado do contorno ferroviário indicado no Mapa 
11 corresponde àquele presente nos estudos de licenciamento am-
biental em curso3. Provavelmente, será ajustado na medida em que 
avancem os projetos para o contorno ferroviário, o que demandará 

3  RUMO LOGÍSTICA; OIKOS PESQUISA APLICADA. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): 
Contorno Ferroviário de São José do Rio Preto, Ferrovia EF-364 – variante de Mirassol/
SP, São José do Rio Preto/SP e Cedral/SP. São Paulo: Rumo; Oikos, abr. 2021. Processo 
CETESB.049965/2021-31. Disponível em: https://cetesb.sp.gov.br/eiarima/rima/RIMA-
-138-2021-e.ambiente%20049965-2021-31-Contorno-Ferroviario-de-Sao-do-Rio-Preto.pdf. 
Acesso em: 22 abr. 2022.
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acompanhamento da Câmara Temática (ver item 5.5 a seguir) dedi-
cada à AIM Orla Ferroviária.

Conforme disposto no Mapa 11, a área de abrangência preliminar não 
é homogênea quanto aos padrões de uso e ocupação do solo existen-
tes. A primeira diferenciação mais evidente corresponde à posição 
dentro e fora dos respectivos perímetros urbanos nos três municípios. 
Formam-se cinco grandes áreas: três delas correspondem às áreas 
urbanizadas ou em processo de urbanização inseridas nas zonas ur-
banas de Mirassol, São José do Rio Preto e Cedral, e as outras duas 
correspondem às áreas rurais localizadas na divisa entre Mirassol e 
São José do Rio Preto e entre São José do Rio Preto e Cedral.

As áreas de abrangência da AIM delimitadas em zona urbana e rural 
foram demarcadas como áreas de influência do novo modal, com uma 
faixa com distância aproximada de 600 metros, correspondendo a um 
deslocamento do pedestre de até 10 minutos. Os critérios de demar-
cação deverão ser objeto de estudo específico no âmbito da Câma-
ra Temática, sendo que essa indicação preliminar tem como objetivo 
apontar diferenças e similaridades nesses perímetros, tais como:
• Áreas de influência em zona urbana: em Mirassol, a área de 

influência em zona urbana envolve principalmente áreas predo-
minantemente residenciais, com presença de áreas comerciais 
e terrenos ainda não ocupados. Como o futuro modal atravessa 
a área central da cidade, a área de influência inclui zonas com 
presença de atividades não residenciais, além de vazios urbanos 
bem localizados, como o entorno da estação ferroviária. À leste, 
a área de influência encontra grandes glebas em processo de 
urbanização, algumas com indicação de loteamentos em pro-
cesso de licenciamento. 

Em São José do Rio Preto, a área de influência atravessa ter-
ritórios muito diversos, com distintos graus de consolidação e 
potencial de transformação urbana e imobiliária. Um elemento 
comum é a presença dos cursos hídricos e lagoas – como do Rio 
Preto e o Córrego dos Macacos – que se associam ao conjunto de 
parques e áreas verdes já existentes, importante ativo urbano-
ambiental do município. Na porção central, a área de influência 
inclui um conjunto rico de equipamentos e serviços públicos e 
privados que se relacionam com o centro antigo da cidade e com 
esses ativos urbano-ambientais citados. À oeste da porção cen-
tral, nas imediações da Av. Ernani Pires Domingues, envolve um 
tecido urbano de uso misto e áreas industriais, com destaque 
para grandes lotes com usos associados à ferrovia atual, que 
poderão ser transformados em função do contorno ferroviário. À 
leste da porção central, a área de influência caracteriza-se pelo 
predomínio de áreas residenciais, com glebas e loteamentos em 
processo de ocupação, tornando-se menos consolidada à medi-
da que se aproxima do limite do perímetro urbano. 
Em Cedral, o eixo do leito ferroviário atravessa principalmen-
te áreas vazias ou em processo de urbanização e/ou ocupação 
dos lotes urbanizados. Ainda assim, são áreas muito próximas 
ao centro do município, região dinâmica do ponto de vista da pre-
sença de atividade comercial e serviços.

• Áreas de influência em zona rural: a área localizada entre 
Mirassol e São José do Rio Preto é, possivelmente, o principal 
vetor de conurbação da RM. Em ambos os municípios pode-se 
observar forças de crescimento em curso: em Mirassol, predo-
minam condomínios residenciais, abertos e fechados, que ten-
dem a ocupar a zona urbana e pressionar a expansão do perí-
metro até o limite das divisas municipais; do lado de São José 
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do Rio Preto, predominam loteamentos de uso não residencial, 
com forte relação com o loteamento do Parque Tecnológico e o 
distrito industrial junto à Rodovia Washington Luís. Projetos para 
essa área de influência da AIM deverão considerar a presença do 
novo modal, bem como a proximidade com a Floresta Estadual 
do Noroeste Paulista. Recomenda-se que o aprofundamento dos 
estudos e diretrizes para esta área dialogue com a elaboração 
do masterplan indicado na “Estratégia de Ação Metropolitana 
– Estruturação e gestão de uma política regional de inovação” 
(PE-EAM-DEAS-02).
Já a área localizada entre São José do Rio Preto e Cedral tem 
maior tendência de urbanização proveniente do município-se-
de. Trata-se, no entanto, de área com uso rural produtivo, cuja 
transformação em zona urbana ocorrerá em ritmo mais lento, 
se comparado com o trecho entre Mirassol e São José do Rio 
Preto, como demonstram as análises do Panorama Regional 
(Produto 5).

5.4. Instrumentos urbanísticos e ações estruturais
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 
indicam que a AIM tem potencial para recepcionar instrumentos 
urbanísticos dos Estatutos da Cidade e da Metrópole. Esses ins-
trumentos visam a compatibilizar a inserção do novo modal e a 
integração entre os dois lados da faixa de domínio da ferrovia, 

além de promover a captura de parte da valorização do solo pro-
vocada pelos investimentos públicos. 

Complementarmente, a coexistência de uma estrutura fundiária 
composta por imóveis de diferentes titularidades, considerando os 
terrenos da faixa de domínio da ferrovia federal, e a autonomia mu-
nicipal para o estabelecimento do regramento urbanístico exigirão 
a modelagem de instrumentos específicos para mediar interesses 
públicos e privados, como é o caso, por exemplo, da Operação Ur-
bana Consorciada ou a demarcação de zonas para uso compartilha-
do de instrumentos do Estatuto da Cidade.

A identificação dos instrumentos urbanísticos mais adequados 
para a implantação da AIM deverá ocorrer em função dos aprofun-
damentos dos estudos e projetos conduzidos pela câmara temática 
específica ou com a articulação das câmaras temáticas de planeja-
mento urbano e transporte e mobilidade. Contudo, importante res-
saltar o caráter interescalar desses instrumentos e seu potencial 
para ancorar programas de intervenção de âmbito local, associa-
dos à implantação do novo modal de escala regional e impulsiona-
dos pela valorização da terra urbana. 

A título de exemplificação do potencial de utilização desses instru-
mentos em âmbito local, os Mapas 12, 13, e 14 simulam programas 
de intervenção que buscam responder às especificidades de diferen-
tes localidades nas áreas de influência localizadas na zona urbana.
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Mapa 12. Área de Interesse Metropolitano - Mirassol
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Mapa 13. Área de Interesse Metropolitano - São José do Rio Preto
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Mapa 14. Área de Interesse Metropolitano - Cedral
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Em Mirassol, o recorte próximo à área central revela o potencial de 
integração do tecido urbano local articulado à transformação de 
áreas públicas e privadas do entorno. O redesenho da área da faixa 
de domínio da ferrovia possibilitará novas travessias de automó-
veis, pedestres e ciclistas entre as duas margens (novas conexões 
locais), que poderão se relacionar com ações de qualificação am-
biental, como a implantação de novas áreas verdes e vias arboriza-
das que também conectem praças existentes. As áreas potenciais 
de transformação poderão abrigar novos empreendimentos, cujo 
desenho deverá levar em consideração a conexão entre as margens 
da área ocupada pela ferrovia.

Em São José do Rio Preto, o recorte utilizado no exemplo localiza-
-se junto à área central. Existe, nesse trecho, a possibilidade de po-
tencialização da rede de equipamentos e áreas verdes existentes 
e recuperação da valorização imobiliária de áreas transformáveis 
no seu entorno. A expansão da rede de qualificação ambiental dos 
parques existentes para o entorno, associados também a proje-
tos de drenagem urbana, poderá ser um dos possíveis programas 
implantados com a receita derivada da aplicação de instrumentos 
como outorgas onerosas ou Certificados de Potencial Adicional de 
Construção (Cepacs).

Em Cedral, a transformação de áreas de expansão urbana no en-
torno do novo modal e sua integração com a cidade existente, so-
bretudo a área central, possibilitará o crescimento ordenado e qua-
lificado a longo prazo, dando margem para o município investir em 
equipamentos e em uma rede ambiental que promova melhoria da 
qualidade de vida da população.

Em função da grande diversidade de padrões urbanísticos dessas áreas, 
é provável que a AIM possa dispor de diferentes perímetros de interven-
ção associados também a instrumentos distintos, ainda que articulados 
entre si. Tais instrumentos poderão incorporar mecanismos de captura 
da valorização imobiliária próprios, capazes de responder à variação de 
valor da terra e à dinâmica imobiliária das três cidades.

Ressalta-se que, em função das singularidades dos padrões de 
urbanização já identificados ao longo da área de abrangência da 
AIM, cada recorte poderá apresentar ritmo de transformação urba-
na distinto. Por essa razão, as diferentes temporalidades em rela-
ção à implementação dos instrumentos deverão ser consideradas 
nas etapas de modelagem do projeto para o novo modal e para as 
transformações urbanísticas associadas.

5.5. Plano de Ação Interfederativo da AIM
O desenvolvimento da AIM Orla Ferroviária depende da elaboração de 
um plano de ação interfederativo, a ser conduzido por câmara temá-
tica específica, envolvendo representantes de algumas das câmaras 
temáticas das FPICs (como planejamento e uso do solo, e também 
mobilidade, transporte e logística), com membros do poder público 
e da sociedade civil dos três municípios afetados, além de represen-
tantes de áreas setoriais do governo estadual (como, por exemplo, a 
Secretaria de Logística e Transportes e a Secretaria de Transportes 
Metropolitanos) e do governo federal, em razão da titularidade da 
faixa de domínio da ferrovia.

Não cabe ao PDUI, neste momento, detalhar os itens do plano de 
ação, mas recomenda-se algumas pautas e frentes de trabalho a se-
rem incorporadas a ele:
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• Grupo de Trabalho no Conselho de Desenvolvimento Regional: 
previamente à consolidação de uma câmara temática específica 
da AIM, sugere-se a criação de um GT com representantes dos 
três municípios (Cedral, Mirassol e São José do Rio Preto), do 
Governo do Estado de São Paulo (STL e STM) e do governo fede-
ral (SPU/Dnit) para construção da agenda com foco no novo mo-
dal e da utilização da faixa de domínio como parte dos projetos 
urbanos associados.

• Elaboração de escopo e prospecção do financiamento dos estu-
dos: a construção dos instrumentos urbanísticos e dos projetos 
que farão parte da AIM exige um conjunto complexo de estudos 
que demandam tempo e recursos para sua elaboração. A defini-
ção de um escopo prévio desses estudos, da matriz de respon-
sabilidade dos atores e a prospecção de fontes de financiamento 
dos estudos é etapa fundamental para construção de uma agen-
da de curto e médio prazos.

• Estudo de demanda de viagens: um estudo específico deverá 
ser realizado para quantificar e qualificar as viagens entre Mi-
rassol, São José do Rio Preto e Cedral, de forma a apontar o 
modo de transporte público coletivo mais adequado. O estudo 
poderá fazer parte ou utilizar dados da Pesquisa Origem-Desti-
no indicada na Proposta Estrutura da FPIC referente à Mobilida-
de, Transporte e Logística.

• Estudo de viabilidade do novo modal: a caracterização da de-
manda e a identificação do modal abrem a possibilidade de 
elaboração de estudos de viabilidade dedicados ao serviço in-
termunicipal de transporte entre as três cidades. Esses estu-
dos e modelagens poderão se desdobrar em mecanismos de 
articulação pública e privada, prevendo o desenvolvimento do 
projeto, sua implantação e operação futura. Recomenda-se 

que esses estudos estejam articulados com a modelagem dos 
instrumentos urbanísticos, podendo compartilhar fontes de fi-
nanciamento;

• Diagnóstico e delimitação das áreas de intervenção: trata-se da 
primeira etapa para identificação dos problemas e das potencia-
lidades das zonas urbanas e rurais que compõem a AIM. Deverá 
englobar ampla investigação dos aspectos territoriais, socioeco-
nômicos e do regramento urbanístico existente nas três cidades. 
Esses estudos deverão subsidiar a delimitação de áreas de in-
fluência direta e indireta, bem como de áreas de intervenção que 
recepcionarão instrumentos urbanísticos. O diagnóstico deverá 
informar o Programa de Interesse Público para áreas do entorno 
do novo modal.

• Elaboração de estudos ambientais: tanto os instrumentos urba-
nísticos quanto a implantação do novo modal vão requerer estu-
dos ambientais, como Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e/
ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Esses estudos são pre-
vistos no processo de licenciamento de projetos similares, sendo 
que o EIV é exigido pelo Estatuto da Cidade no caso de Operação 
Urbanas Consorciadas.

• Modelagem urbanística, jurídica e econômico-financeira dos 
instrumentos urbanísticos: engloba a elaboração de programas 
de intervenção, com a indicação de todos os elementos a serem 
implantados no entorno do novo modal (novas vias, melhorias de 
passeios públicos, áreas verdes, drenagem, habitação, equipa-
mentos, etc.); os mecanismos e financiamento, que poderão se 
utilizar de receita proveniente da alienação de potencial constru-
tivo (como outorgas onerosas ou emissão de títulos mobiliários, 
como os Cepacs); e todo o regramento urbanístico e jurídico que 
dará suporte a esses instrumentos. Tais modelagens devem ser 
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acompanhadas por amplo diálogo entre poder público e socie-
dade civil.

• Previsão de instrumentos urbanísticos nos Planos Diretores: 
os instrumentos urbanísticos apontados nas modelagens de-
verão ser previstos nos Planos Diretores das cidades afetadas, 
caso ainda não estejam incluídos.

• Gestão dos instrumentos: todo instrumento urbanístico deman-
da gestão de longo prazo, o que envolve o acompanhamento do 
licenciamento de empreendimentos imobiliários, o manejo das 
receitas provenientes da alienação de potencial construtivo ou 
de contrapartidas, a contratação de projetos que integram o 
programa de intervenções, bem como sua execução. A Câmara 
Temática da AIM deverá fazer parte desse modelo de gestão, de 
forma a aproximar o processo de implantação dos instrumentos 
ao Conselho de Desenvolvimento Regional. É recomendável que, 
além das representações dos diferentes entes federativos e da 
sociedade civil, a câmara temática também inclua uma Unidade 
de Gestão da AIM, com profissionais responsáveis por dar anda-
mento nos estudos, projetos, licenciamentos e gestão do instru-
mento urbanístico a longo prazo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As revisões e atualizações dos elementos que compõem o orde-
namento territorial da RMSJRP serão permanentemente acompa-
nhadas pelo Conselho de Desenvolvimento, com base nas avalia-
ções periódicas do Sistema de Planejamento e Gestão do PDUI.

Os trabalhos do Sistema de Planejamento e Gestão do PDUI serão 
desenvolvidos de forma permanente e interfederativa, coordenados 
pelo Conselho de Desenvolvimento, devendo ser iniciados a partir 
da publicação da lei do PDUI.

As macrozonas metropolitanas, por abarcarem outras leis de âm-
bitos municipal, estadual e federal, devem ter suas delimitações 
atualizadas conforme alterações e revisões dessas leis. Os planos 
diretores municipais devem considerar as diretrizes do ordenamento 
territorial no momento de suas revisões de zoneamentos. Sugere-se 
que, quando houver alteração de perímetros nos zoneamentos mu-
nicipais, estes sejam analisados e avaliados antes da sua incorpora-
ção ao macrozoneamento regional, na revisão do PDUI.

Para as Estratégias de Ação Metropolitana (EAM) e a Área de In-
teresse Metropolitano (AIM), por tratarem de conjuntos de dados 
dinâmicos que necessitam da gestão interfederativa e intersetorial 
para definição de programas, planos e ações, devem ser previstos 
mecanismos de atualização e regulamentação flexíveis e contínuos.
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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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