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METODOLOGIA



Apresentação

Este documento apresenta o diagnóstico do ordenamento territo-
rial vigente nos municípios da Região Metropolitana de São José 
do Rio Preto (RMSJRP), que foi realizado a partir da sistematiza-
ção e das análises das legislações urbanísticas municipais inci-
dentes no território.

O percurso metodológico descrito a seguir resulta na proposta 
de mapa preliminar do macrozoneamento regional – principal 
instrumento de ordenamento territorial no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado – para ser debatido com as 
prefeituras e a sociedade civil durante o processo de elaboração 
do PDUI.

Este diagnóstico está organizado em quatro partes. A primeira 
descreve a metodologia utilizada, com orientações gerais para 
construção do macrozoneamento regional. As demais apresen-
tam as três etapas do trabalho e os produtos contratuais:

• Item II – Produto 2 – Mapeamento dos macrozoneamentos e zo-
neamentos municipais da RMSJRP.

• Item III – Produto 3 – Mapeamento da leitura unificada dos ma-
crozoneamentos e zoneamentos municipais da RMSJRP.

• Item IV – Produto 4 – Mapa preliminar do macrozoneamento da 
RMSJRP.

As considerações finais, com os próximos passos do trabalho, cons-
tam do item V.
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Metodologia do ordenamento territorial  
da unidade regional

I.1. Padrão de urbanização contemporânea e seus 
desdobramentos nas metrópoles paulistas

Sendo o objeto deste trabalho o ente metropolitano (planejamento 
e gestão metropolitanos), visto como escala particular no desen-
volvimento regional, julga-se importante fazer algumas considera-
ções sobre sua atual fase de mudanças (tida como profunda e com 
enormes desdobramentos para a formulação do Plano de Desen-
volvimento Urbano Integrado), considerando o planejamento terri-
torial em todas as suas escalas.

O processo de transformação dos territórios metropolitanos não 
se manifestou de forma concomitante em todo mundo. Porém, há 
consenso que, a partir dos anos 1980, já se fazia sentir, de forma 
clara, em todos os contextos urbanos mundiais − observadas as 
grandes distinções no grau de desenvolvimento econômico e social. 
As constatações iniciais detectadas por estudiosos e acadêmicos 
de todos os campos do conhecimento ganharam força à medida que 
a progressão do processo revelava seu impulso e seu sentido.

No final da década de 1990, não havia dúvida que se estava – global-
mente – diante de uma transformação radical no modo de produção 
industrial capitalista. A transição ocorria, como pontua o sociólogo 
catalão Manuel Castells, na segunda metade dos anos 1990, não pela 
simples substituição das atividades produtivas, mas pela entrada em 
cena de novas formas de conhecimento técnico e tecnológico que 
iriam impactar a própria indústria, a agricultura e os serviços.

Tal processo, por sua profundidade e desdobramentos radicais, in-
cidiu tanto na organização territorial como nas funções que ali são 
desempenhadas. Desde o início, as metrópoles estiveram − e per-
manecem − no fulcro dessa transformação. Um adágio dos anos 
1990 já afirmava que “as metrópoles são a riqueza da nação”. Restava 
saber como lidar com elas para justificar o otimismo da máxima.

Embora possam ser analisadas a partir de diferentes evidências, 
na sua organização territorial e funcional, as metrópoles estão in-
trinsecamente associadas ao processo de rápida e intensa insta-
lação do modelo produtivo, que inicialmente foi denominado como 
pós-fordista. Nesse caso, são fruto desse modelo as chamadas 
metrópoles da primeira geração, que foram reconhecidas dos anos 
1960 até o final da década de 1990.

Como a transformação produtiva afetou toda a economia global, 
sobretudo de formas distintas, aspectos do novo padrão de cresci-
mento físico e da organização funcional se materializaram em cur-
to prazo em todos os contextos territoriais metropolitanos. Inicial-
mente como hipótese, mas logo a seguir como constatação, o grau 
e o tipo de mudanças que ocorriam nas metrópoles dependiam – de 
forma direta – do ritmo do desenvolvimento econômico e social da 
inserção global dos países onde se situam as metrópoles.

Um traço comum a todas elas, mesmo considerando as obriga-
tórias distinções, foi a reconfiguração dos territórios metropoli-
tanos nos quais a relação dual e assimétrica entre o perímetro 
urbano e o suburbano − ou seja, entre centro e periferia − ganhou 
aceleradamente novos atributos. E, à medida que o processo 
avançava, foram assumindo maior complexidade e apresentando 
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mais desafios à sua observação, análise e políticas públicas ur-
banas coerentes com as novas demandas. 

O território urbano onde incidiu essa revolução produtiva sofreu 
transformações no próprio modo de vida metropolitano. Revelado 
por meio de atividades e funções sociais e culturais evidenciadas 
em formas bem precisas de deslocamentos intrametropolitanos 
− como as viagens diárias pendulares em função de trabalho, 
atividades escolares e acesso aos serviços −, indicou que a vida 
cotidiana estava se realizando em um território ampliado, cada 
vez mais expandido, dadas as formas de crescimento urbano, em 
tudo distintas daquelas que haviam produzido a metropolização 
sob o padrão industrial-periférico, cujo modelo de urbanização re-
velava processos de conurbação.

O motor, do ponto de vista dos territórios urbanos metropo-
litanos, que conduziu o processo foi a entrada em cena de um 
crescimento urbano cujos traços principais são sintetizados na 
expressão urbanização extensiva. Inúmeros estudos teóricos e 
empíricos descrevem essa nova etapa da urbanização metropoli-
tana. Possui, dentre outros atributos, grande ênfase na presença 
de relações físico-territoriais ocorrendo em distâncias cada vez 
maiores, dissolvendo limites administrativos, demarcações na-
turais e tradicionais, situadas no próprio território definido como 
metropolitano.

Um dos aspectos da grande complexidade decorre do fato de 
que o território da urbanização extensiva não pode ser entendido 
apenas como um conjunto de trechos isolados, delimitados por 
espaços ocupados ou não ocupados. Trata-se, acima de tudo, de 

um campo de forças que se organiza e atua no próprio territó-
rio metropolitano, no qual todas as escalas, da micro à macro, 
atuam a partir de relações interativas e interdependentes, for-
temente baseadas no sistema rodoviário, que dá sustentação à 
função intrínseca da transformação territorial metropolitana – a 
mobilidade. Pode-se assim considerar que a noção de escala, ou 
seja, de multiescalaridade, deve ser assumida como relacional e 
não apenas dimensional. Essa primeira observação é responsável 
pela grande ênfase dada às lógicas dos sistemas de mobilidade 
na construção da urbanização extensiva.

Desdobrando-se desse mesmo processo, assiste-se à emergên-
cia contínua de centralidades estrategicamente localizadas, cuja 
função é sustentar o aspecto essencial da multiescalaridade que 
é a formação de redes intrametropolitanas. A criação de um sis-
tema em rede é um resultado almejado na medida em que possi-
bilita e estimula uma desejável coesão territorial e funcional dos 
municípios metropolitanos. Sua gestão deverá, portanto, estar 
comprometida com o fortalecimento da rede intrametropolitana, 
apoiada nas novas centralidades que são os pontos de articulação 
do conjunto multiescalar. 

Vale lembrar, ainda, uma distinção importante que existe entre 
as metrópoles paulistas, tal como foi descrita de forma sucinta 
acima, e as megacidades que emergiram do mesmo processo de 
urbanização extensiva, que, no entanto, produziram resultados ur-
banos distintos. Algumas metrópoles assumiram características 
de megacidades que são, sob muitos pontos de vista, o oposto das 
organizações metropolitanas às quais se refere este trabalho. No 
caso da megacidade, fica submersa a função administrativa mu-
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nicipal, e até mesmo estadual, criando um ente que dispensa os 
dispositivos e ferramentas que devem facilitar as relações inter-
federativas necessárias à gestão do ordenamento e dos planos 
plurimunicipais. 

O perfil metropolitano contemporâneo, observável em diferentes 
graus e com características específicas em cada uma das metró-
poles paulistas, pode ser descrito por meio de alguns traços co-
muns. O primeiro, por óbvio, é a indiscutível organização multies-
calar e policêntrica. Essa é uma importante linha metodológica 
que conduziu as análises apresentadas neste documento, além 
das propostas conclusivas representadas cartograficamente no 
macrozoneamento preliminar.

A elaboração dos PDUIs das metrópoles paulistas, neste caso em 
especial para a Região Metropolitana de São José do Rio Preto 
(RMSJRP), enfrenta diversos desafios, que são tratados de forma 
homogênea, partindo dos grandes temas que orientam as análi-
ses do ordenamento territorial, desde o processo de urbanização 
e a estruturação física que o acompanha, passando pelos temas 
que denunciam as dinâmicas existentes no território, para culmi-
nar com a gestão e a governança que garantam políticas públicas 
eficientes.

Os mapeamentos temáticos elaborados no Panorama Regional (P5) 
ganham importância metodológica ao serem cruzados, de forma 
interpretativa e propositiva, com um segundo mapeamento na ela-
boração do Diagnóstico (P7), que traduz os grandes eixos do desen-
volvimento integral das metrópoles paulistas. Nesse cruzamento 
está a essência do ordenamento territorial proposto pelo Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) das regiões metropo-
litanas. Nesse caso, o MZ Regional – macrozoneamento regional 
– proposto é o ponto de partida para a utilização dos dispositivos 
criados para a indispensável articulação interfederativa. 

I.2. Metodologia do ordenamento territorial

No que se refere ao ordenamento territorial, o percurso metodo-
lógico proposto para elaboração do macrozoneamento (MZ) pre-
visto considera, numa primeira etapa, os aspectos mais abran-
gentes das regiões metropolitanas paulistas, em metodologia 
sistematizada no processo de elaboração dos PDUIs para a Re-
gião Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), 
de Ribeirão Preto (RMRP), de Piracicaba (RMP) e de Jundiaí (RMJ) 
e da Aglomeração Urbana de Franca (AUF).

Posteriormente, são incorporadas ao trabalho as singularidades 
que as distinguem − e que são básicas para a definição de po-
líticas públicas eficientes para o desenvolvimento global, neste 
caso, da RMSJRP. Nessa segunda etapa, cruzamentos com ou-
tras questões transversais tornam-se necessários − e decisivos 
− para que haja, de fato, transformações na ordenação territorial.

Portanto, diagnósticos e proposições relativos à ordenação ter-
ritorial devem resultar do reconhecimento do papel preponde-
rante, na sua atual configuração, dos instrumentos que regem o 
uso do solo. A inovação nas políticas urbanas, nas estratégias e 
nos projetos demandam intervenções nesses ordenamentos ter-
ritoriais que requerem cruzamentos e interações com questões e 
áreas que lhes são transversais.
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Em outros termos, as proposições não se resumem às análises 
observadas e classificadas apenas no ordenamento atual. Este é 
apenas o ponto de partida. Para a finalidade que se apresenta neste 
trabalho, a expressão ordenamento territorial remete a normas e 
regras que estão atuando numa outra escala − a regional.

I.3. Definições e objetivos do ordenamento territorial

A metodologia adotada neste documento entende o PDUI como um 
instrumento de planejamento e gestão nos termos expressos no 
Estatuto da Metrópole. A boa organização do modelo federativo, ba-
seada na divisão dos três entes – União, Estado e Município –, se 
impõe para garantir o desenvolvimento com formas cooperativas 
na implementação dos serviços e ações de interesse comum.

A caracterização do ordenamento territorial de cada uma das 
unidades regionais metropolitanas resulta de análises realizadas 
em três escalas distintas, porém articuladas. Suas definições 
pressupõem a observação de relações territoriais indicativas de 
funções específicas, cuja necessidade de melhores articulações 
intergovernamentais demandam o aprimoramento dos instru-
mentos de governança para ações integradas no território me-
tropolitano.

A primeira é o macrozoneamento regional (MZ Regional), cujo foco 
são as condições predominantes no processo e nas dinâmicas de 
urbanização regional, assim como os regramentos normativos 
urbanísticos e ambientais existentes. A segunda diz respeito às 
estratégias para ação metropolitana, dirigidas aos sistemas rela-
cionados às funções públicas de interesse comum (FPICs) que se 

articulam no território. E, por último, aquela que aborda as possibi-
lidades e as questões localizadas em sítios específicos, as chama-
das áreas de interesse metropolitano (AIMs), que serão abordadas 
mais adiante, no Caderno Preliminar de Propostas.

O macrozoneamento metropolitano ou regional (MZ Regional) é 
um instrumento urbanístico da política metropolitana estabelecido 
pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro 
de 2015). O disposto na elaboração do macrozoneamento visa ao 
ordenamento territorial das unidades regionais, associadamente. 
Por definição legal, tem caráter orientador para os municípios que 
integram a região, em função de diretrizes comuns. Tal postura tor-
na possível um diálogo entre as distintas políticas de âmbito terri-
torial, conciliando, assim, interesses e demandas entre os entes 
situados na escala regional, indicando a presença de um macrozo-
neamento regional mais eficiente.

O macrozoneamento regional (MZ Regional) é uma figura jurídica 
central nesse processo – e é abordado em detalhes até o estágio 
atual dos estudos –, pois orienta o padrão para o uso e ocupação 
do solo no território regional, vencendo interesses específicos e ex-
clusivos de um ou mais municípios. Agindo de forma integrada e 
abrangente, o MZ Regional é uma referência para a localização e 
a natureza de futuros investimentos públicos e privados, servindo 
também de diretriz para a revisão, ou para a elaboração, de planos 
diretores municipais no caso de inexistência. 

As estratégias para ação metropolitana (ou regional, no caso das 
aglomerações urbanas) são estruturadoras da ação pública. Sua 
função básica é promover, no âmbito regional, a articulação seto-
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rial das diversas políticas que coincidem com funções, serviços e 
programas de natureza sistêmica e de interesse comum dos muni-
cípios e demais entes federativos.

As áreas de interesse metropolitano são recortes territoriais espe-
cíficos, que podem resultar ou não em perímetros que permitam 
a articulação de ações interfederativas e intersetoriais. Sua efe-
tivação está condicionada às regulações especiais, assim como à 
utilização de instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos da 
Cidade e da Metrópole, devidamente compatibilizados. 

A Figura 1 sintetiza o percurso metodológico para a elaboração dos 
produtos referentes ao Ordenamento Territorial – Visão do Território 
previstos no desenvolvimento dos PDUIs.

I.4. Etapas do estudo relativo ao ordenamento 
territorial

A elaboração dos mapeamentos das macrozonas e zoneamentos 
municipais da RMSJRP dá continuidade, no âmbito deste trabalho, 
ao levantamento de subsídios destinados à construção do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).

A primeira etapa, visando ao ordenamento territorial, foi concluí-
da com uma proposta preliminar de MZ Regional expressa no P4 − 
Mapa Preliminar de Macrozoneamento Regional (MZ Regional) ela-
borado para a RM. Nesta etapa, buscou-se entender as regulações 
urbanística e ambiental incidentes nos municípios e compatibilizar 
nomenclaturas e conceitos. 

A segunda etapa, relativa ao ordenamento territorial, tem como obje-
tivo rever o Mapa Preliminar do Macrozoneamento Regional, buscan-
do refinar os conceitos de MZ e incorporando documentos analíticos, 
como o Panorama Regional (P5) e o Diagnóstico (P7), que apresen-
tam aspectos relativos à sua inserção regional e ao processo de ur-
banização, dimensão socioeconômica e suporte da infraestrutura. 

Para essa tarefa, dois aspectos se destacam: 

a. cotejar as análises e interpretações dos produtos P2, P3 e 
P4 com o P5−Panorama Regional e o P7−Diagnóstico, de 
modo a calibrar as macrozonas regionais elaboradas para 
a RM. Importante frisar que são consideradas as especifici-
dades de cada um dos territórios em pauta, a partir do reco-
nhecimento das principais dinâmicas urbanas e econômicas 
presentes em cada um deles;

b. rever e adequar os produtos para disponibilizá-los na plata-
forma digital do PDUI da RMSJRP, visando a facilitar a parti-
cipação social nas audiências públicas, que serão realizadas 
a partir de novembro 2022. Nelas, são apresentadas as ver-
sões preliminares de MZ Regional, acompanhadas de seus 
respectivos conceitos e diretrizes. Essa versão é passível de 
ajustes após as contribuições recebidas da sociedade civil e 
de instâncias públicas da RMSJRP pela plataforma digital.

A terceira etapa – pós-audiências públicas – tem como meta avaliar 
a pertinência das contribuições resultantes da consulta pública e 
incorporar as contribuições que abram perspectivas de aperfeiçoa-
mento da proposta preliminar de MZ Regional.
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FIGURA 1. Percurso metodológico para a elaboração dos produtos relacionados aos PDUIs

P2

P3

  Município     Unidade regional

Meio ambiente e 
saneamento
Habitação
Transporte e 
logística
Mobilidade  
urbana
Desenvolvimento 
econômico
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do Estado

10



A partir dessa avaliação e incorporação, é produzido o Mapa de Ma-
crozoneamento Final, a ser adotado no projeto de lei. E, concomi-
tantemente, são avaliadas as estratégias para ação metropolitana, 
com foco nos sistemas relacionados às funções públicas de inte-
resse comum que estruturam o território e garantem a qualifica-
ção da urbanização, além de abordar oportunidades e problemas 
específicos e localizados, que podem ser identificadas como áreas 
de interesse metropolitano. Estas constituem etapas de avaliação 
e análise relevantes para a elaboração do Caderno de Propostas.

I.5. Percurso metodológico e procedimentos adotados

A primeira etapa do ordenamento territorial resulta nos seguintes 
produtos: 1. Revisão bibliográfica e contato concomitante com as 
prefeituras municipais para levantamento e identificação das legis-
lações pertinentes, resultando no Produto 2; 2. Leitura analítica das 
leis urbanísticas municipais e compatibilização dos zoneamentos 
(leitura unificada regional), resultando no Produto 3; 3. Elaboração 
preliminar do macrozoneamento regional, resultando no Produto 4.

Os três produtos mencionados foram elaborados no processo de 
construção dos PDUIs da Região Metropolitana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte, da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, da 
Região Metropolitana de Piracicaba, da Região Metropolitana de 
Jundiaí e da Aglomeração Urbana de Franca, que contaram com 
o apoio técnico e logístico da Fipe, processo que também será 
adotado para a RMSJRP.

Os produtos são descritos a seguir:

• P2. Levantamentos: mapeamento dos macrozoneamentos e zo-
neamentos municipais das unidades regionais. Este produto re-
sulta dos levantamentos das legislações de cada município: leis 
municipais referentes ao território que incluem os planos direto-
res e as leis de uso e ocupação do solo, quando existentes, leis de 
perímetro urbano, zonas especiais, ou outras que dizem respeito 
à regulamentação do território municipal. Na ausência de planos 
diretores, é necessário se apoiar em legislação mais difusa.

• P3. Análises: mapa da leitura unificada dos zoneamentos e ma-
crozoneamentos municipais. Trata-se da compatibilização das di-
versas nomenclaturas e conceitos adotados pelos municípios em 
suas legislações. Etapa relevante para a construção do macro-
zoneamento regional, na medida em que identifica os principais 
conceitos, características e diretrizes das zonas e macrozonas 
definidas nas diversas legislações municipais. Estas serão agre-
gadas de acordo com sua função predominante para gerar legen-
da única de macrozonas compatibilizadas na escala regional.

• P4. Proposição: mapa preliminar de macrozoneamento regional 
(MZ Regional). A proposição resultante das etapas anteriores 
embasa as discussões nas seguintes instâncias colaborativas: 
a. Oficinas regionais (ORs), com a participação das prefeituras 
e da sociedade civil; b. Grupos temáticos (GTs), envolvendo seg-
mentos da gestão pública estadual; c. Debate público derivado 
das audiências públicas (APs). 
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I.5.1. Critérios gerais para os mapeamentos
Os mapeamentos são feitos a partir de dados e informações dispo-
níveis em órgãos oficiais, tais como: prefeituras e secretarias mu-
nicipais, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fun-
dação Seade, Instituto de Geociência (IGC), Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), Ministério do Meio Ambiente, secretarias do Governo 
do Estado de São Paulo, entre outros.

Apesar das distinções existentes em cada uma das regiões metro-
politanas e das aglomerações urbanas, todas seguem princípios 
definidos: 

• considera-se as leis ambientais vigentes nas três esferas gover-
namentais (Unidades de Conservação e seus planos de manejo, 
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM), Planos 
de Bacias, entre outros), aplicando-as como integrantes de ma-
crozona ambiental, seja com nível de proteção integral ou de uso 
sustentável;

• considera-se o perímetro urbano como critério definidor de 
áreas urbanas e de áreas de expansão urbana; 

• considera-se a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(PNPDEC), acrescentando as áreas de risco em item estrutu-
rante do ordenamento territorial; 

• localiza-se corredores de conurbação entre municípios e explo-
ra-se as potencialidades (áreas de desenvolvimento econômico, 
áreas de intervenção urbana, utilização de instrumentos de polí-
tica urbana de forma integrada) e conflitos (limites geográficos, 
regularização fundiária, entre outros);

• considera-se a leitura unificada para definir algumas macrozo-
nas ou áreas estratégicas;

• considera-se a governança metropolitana ativa, com participa-
ção e colaboração de todos os municípios.

I.5.2. Critérios para o mapeamento das legislações municipais
Os macrozoneamentos e zoneamentos municipais apresentam muitas 
diferenças em sua composição. Em alguns municípios, o macrozonea-
mento é composto somente por duas macrozonas – urbana e rural –, 
enquanto em outros incorpora outras funções territoriais importantes, 
como a de preservação ambiental e a de desenvolvimento econômico.

Já os zoneamentos trazem, geralmente, diversas funções de uso, 
muitas delas apenas para o território dentro do perímetro urbano. 
Ou seja, os municípios tratam suas legislações de maneira particu-
larizada. Como o PDUI deve tratar de assuntos na escala regional, 
faz-se necessário analisar cada situação em particular, de modo a 
construir macrozonas regionais que incorporem tais posturas, pro-
duzindo uma coesão coerente no âmbito regional.

Tendo em vista tais requisitos, são utilizados nos mapeamentos os 
seguintes critérios:

• mapear o instrumento disposto pela lei mais atual;
• sempre que possível, mapear macrozoneamento e zoneamento 

quando os dois mapas apresentarem informações relevantes no 
âmbito regional (por exemplo: macrozona ambiental e zonas de 
expansão urbana);

• caso não haja tempo suficiente para mapeamento das duas es-
truturas, escolher o macrozoneamento quando este apresentar 
uma mínima definição de urbano, rural e ambiental, deixando o 
zoneamento para um segundo momento;
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• sempre mapear o perímetro urbano, mesmo se já houver ma-
crozoneamento e zoneamento;

• sempre mapear ZEIS, ZEIAS e outros zoneamentos especiais, 
quando existirem;

• trabalhar com os Setores Censitários Urbanos 2020 (IBGE), no 
caso da ausência de perímetros urbanos;

• mapear em feições próprias e independentes: 
a. Macrozoneamento
b. Zoneamento
c. Perímetro urbano
d. Zonas Especiais de Interesse Ambiental
e. Zonas Especiais de Interesse Social
f. Operações urbanas ou outros instrumentos de política urbana.

Observação: caso as ZEIS/ZEIAS façam parte do macrozoneamento 
ou do zoneamento, criar cópias nas feições correspondentes.

I.5.3. Sistematização dos dados
Os dados relativos ao ordenamento territorial (leis municipais) le-
vantados estão organizados em relatórios e quadros para cada mu-
nicípio da unidade regional, sendo utilizados como instrumento de 
validação junto às prefeituras. 

O relatório de análise da legislação urbanística municipal contém 
informações sobre todas as leis urbanísticas vigentes no município 
– desde que sejam pertinentes ao ordenamento territorial −, con-
siderando, inclusive: leis de perímetro urbano e zonas especiais; 
Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórias (PEUC); Ou-
torga Onerosa do Direito de Construir e de Alteração de Uso, Trans-
ferência do Direito de Construir e Operação Urbana. 

No quadro de compatibilização de legendas são inseridas as ma-
crozonas e zonas com os respectivos artigos da legislação que des-
crevem, nas seguintes colunas, conforme exemplo abaixo: nome do 
município; instrumento legal; categoria; classificação municipal; 
sigla; classificação na leitura unificada; e descrição. 

QUADRO 1. Leitura unificada para cada unidade regional

Município Instrumento 
legal

Categoria Classificação 
municipal

Sigla Classificação na 
leitura unificada

Descrição

I.5.4. Construção do macrozoneamento regional
Como foi dito acima, a construção do macrozoneamento regional 
(MZ Regional) é um processo bastante complexo, resultando na de-
limitação de amplos perímetros no território da RMSJRP.

Por outro lado, o macrozoneamento municipal, quando disponível, 
é o referencial inicial para a construção da leitura da unidade re-
gional, cotejando-se essas informações com outras consideradas 
relevantes – ocupação urbana, condições socioeconômicas e voca-
ção ambiental. A partir da análise desse conjunto de elementos, é 
possível identificar convergências, compatibilizações entre zonea-
mentos, ou mesmo a existência de conflitos entre legislações e po-
líticas municipais. 

É preciso, portanto, enfatizar a importância de diferenciar o MZ 
Regional do MZ Municipal. Como este último é um instrumento da 
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política urbana municipal, sujeito às singularidades já apontadas, 
o MZ Regional resulta de uma nova construção territorial, centra-
da na necessidade de articular interesses comuns e mais coesos e 
eficientes.

O MZ avalia o definido nos municípios, mas o coloca em contrapon-
to com outros fatores determinantes, tais como: condições favorá-
veis ou não à urbanização; provisão de serviços ecossistêmicos e as 
dinâmicas rurais; possibilidades de adensamento do tecido urbano 
e o melhor aproveitamento do investimento urbano instalado. 

Para as conceituações e demarcações no território, são adotados 
procedimentos gerais, cuja referência inicial são os estudos reali-
zados anteriormente pela Empresa Paulista de Planejamento Me-
tropolitano (Emplasa) ao produzir o MZ Regional de outras regiões 
metropolitanas do Estado de São Paulo, entre os quais o da Região 
Metropolitana de São Paulo e o da Região Metropolitana de Cam-
pinas1. 

Os itens a seguir detalham a metodologia geral adotada na cons-
trução do ordenamento territorial regional e utilizada na sequência 
dos Produtos 2, 3 e 4 do estudo Fipe-SDR, com foco na descrição 
das três etapas que culminam com a elaboração de uma proposta 
preliminar de macrozoneamento regional.

1  A partir de 2016, a elaboração dos PDUIs de algumas regiões metropolitanas do Estado de 
São Paulo ficou sob a responsabilidade da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 
(Emplasa), que, na ocasião, desenvolveu uma metodologia para tratar do macrozoneamento 
regional junto aos municípios. Essa metodologia, adotada em muitas reuniões dos grupos de 
trabalho, resultou em definições consolidadas no Caderno Final de Propostas do PDUI-R-
MSP e no Caderno Preliminar de Propostas do PDUI-RMC. Nas demais regiões e aglomera-
ções − Região Metropolitana de Sorocaba e aglomerações urbanas de Jundiaí e de Piracicaba 
− as discussões chegaram à fase de conceituação do macrozoneamento. 

I.5.4.1. Etapa de levantamento
O Mapeamento dos macrozoneamentos e zoneamentos munici-
pais das unidades regionais (Produto 2) subdivide-se nas seguin-
tes atividades: 

a. Consulta à bibliografia disponível sobre temas de interesse 
para a elaboração do PDUI que permitam introduzir novos 
elementos na etapa de leitura analítica das leis urbanísticas 
municipais, além de contribuir com a tarefa de compatibili-
zar os distintos zoneamentos municipais, quando existentes.

b. Diálogo com o corpo técnico das prefeituras que integram 
cada uma das unidades regionais, especialmente envolvendo 
as secretarias de Desenvolvimento Urbano, de Obras e Plane-
jamento e de Meio Ambiente. Esta é uma etapa relevante do 
trabalho, pois a interação com o corpo técnico dos governos 
municipais permite verificar e confirmar a vigência da regula-
ção urbanística do município bem como sua aplicação. 

c. Análise das leis de ordenamento territorial municipais. A 
leitura analítica dos textos das leis dos planos diretores, 
leis de zoneamento e leis de uso e ocupação do solo con-
siste em localizar e registrar dados relacionados ao or-
denamento territorial do município: macrozoneamentos, 
zoneamentos, zonas especiais, áreas ambientais protegi-
das, áreas de desenvolvimento econômico, entre outros. 
Geralmente, essas informações estão contidas em capítulo 
específico da Lei do Plano Diretor, chamado “ordenamen-
to territorial”. Entretanto, há casos em que elas apare-
cem com outro nome, ou constam apenas na Lei de Uso e 
Ocupação do Solo (LUOS), ou mesmo pode ocorrer de não 
constarem dessas leis. 
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Em geral, o macrozoneamento municipal é definido no plano dire-
tor. Na LUOS, o macrozoneamento integra o zoneamento municipal. 
Porém, quando o município não dispõe de plano diretor e possui lei 
de parcelamento do solo, algumas estratégias de aproximação são 
adotadas. Os produtos resultantes da etapa de levantamento são: 

1. Mapa 1 – Macrozoneamentos e zoneamentos municipais 
(da unidade regional). Apresenta as zonas e macrozonas 
municipais, evidenciando as múltiplas classificações e con-
ceituações utilizadas pelos municípios.

2. Quadro 1 – Regulação urbanística dos municípios (da uni-
dade regional).

3. Quadro 2 – Instrumentos urbanísticos propostos nos pla-
nos diretores municipais (da unidade regional).

I.5.4.2. Etapa de análise. 
Mapa da leitura unificada dos zoneamentos e macrozoneamentos 
municipais (Produto 3) 

a. Leitura unificada dos macrozoneamentos  
e zoneamentos municipais.
A leitura unificada é o primeiro entendimento da organização 
territorial regional, a partir da conjugação das necessidades 
e proposições internas a cada município. É possível, também, 
a partir dela, visualizar descontinuidades ou conflitos 
e discrepâncias entre diretrizes territoriais nos limites 
municipais, que se tornam ferramentas de sensibilização dos 
municípios frente à necessidade de uma atuação conjunta e 
colaborativa. Essa estratégia permite análises comparativas 
entre o regional almejado e o municipal existente, assim como 

gerar diretrizes e orientações, ou incorporar ao macrozonea-
mento regional zonas/macrozonas municipais existentes.

b. A compatibilização entre nomenclaturas e conceitos  
adotados pelos municípios. 
Inicialmente, é necessário identificar os principais concei-
tos, características e diretrizes das zonas e macrozonas de-
finidas nas legislações municipais, agregando-as de acordo 
com sua função predominante, para gerar uma legenda úni-
ca de macrozonas compatibilizadas. 

Os relatórios municipais – Relatório de Análise da Legisla-
ção Urbanística Municipal − nome do município – apresentam 
as soluções encontradas no processo de compatibilização, 
relacionadas à interpretação do texto das leis municipais ou 
à ausência de informações. É o instrumento utilizado para 
validar conceitos e sua aplicação pelos municípios2. 

Verifica-se que alguns municípios possuem caracterização, 
objetivos e diretrizes de cada zona/macrozona bastante de-
talhados no texto da lei, enquanto outros apresentam so-
mente a divisão das zonas/macrozonas, sem detalhamento 
das suas funções. Diante dessas dificuldades, os seguintes 
critérios orientam a compatibilização:

• utilizar parâmetros urbanísticos de ocupação do solo para 
complementar as informações do texto da lei (coeficiente de 

2  Os relatórios municipais estão disponíveis na plataforma digital da unidade regional obje-
to de estudo.
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aproveitamento, taxa de ocupação, tamanho do lote, etc.), 
quando esta não detalhar as funções de cada zona/macro-
zona;

• utilizar o perímetro urbano como critério para definir entre 
urbano ou rural/ambiental;

• utilizar sobreposições de informações − como unidades de 
conservação, áreas de preservação permanente, áreas de 
mananciais e áreas de risco − para ajudar a caracterizar as 
zonas/macrozonas municipais, quando estas não apresen-
tarem diretrizes.

A leitura unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos é 
submetida à apreciação e validação dos municípios, para que 
quaisquer dúvidas sejam esclarecidas e para garantir a in-
tegridade das informações que serão analisadas no âmbito 
regional. 

c. Parâmetros para legenda unificada do macrozoneamento  
e zoneamentos municipais.
Para elaborar a legenda unificada do macrozoneamento e 
zoneamentos municipais e sua espacialização são utilizados 
os parâmetros produzidos em estudo detalhado realizado 
pela Emplasa, quando da elaboração dos PDUIs de unidades 
regionais do Estado de São Paulo3. 

3  Esse método teve origem na elaboração do macrozoneamento da Região Metropolitana de 
São Paulo e, posteriormente, foi aplicado nos estudos de macrozoneamento desenvolvidos 
para as seguintes URs: Região Metropolitana de Campinas, Região Metropolitana de Soroca-
ba, Aglomeração Urbana de Jundiaí e Aglomeração Urbana de Piracicaba.

O resultado das agregações dá origem a uma legenda de nove ma-
crozonas municipais, sendo quatro com funções ambientais – pro-
teção, uso sustentável, recuperação e atividade rural – e cinco com 
funções urbanas – consolidada, expansão, requalificação, adensa-
mento e desenvolvimento econômico.

Em cada unidade regional, como veremos mais adiante, ocorrem 
variações e adaptações nas definições de cada macrozona – de-
pendendo do nível de urbanização dos municípios envolvidos. No 
entanto, manteve-se os nomes das nove macrozonas como refe-
rência inicial da legenda em todos os casos, sem prejuízo de sua 
conceituação básica, adotando-se, em cada unidade regional, as 
pertinentes às características municipais.

A elaboração do mapa do macrozoneamento e zoneamentos muni-
cipais a partir de uma legenda unificada orienta-se pelos seguintes 
parâmetros unificadores (Quadro 2):
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QUADRO 2. Parâmetros considerados na legenda unificada dos MZs e zoneamentos municipais
Legenda unificada dos MZS e 
zoneamentos municipais

Conceito Característica

Urbana−Consolidada 4 Áreas com nível elevado de urbanização, 
infraestrutura e equipamentos públicos, 
configurando bairros consolidados.

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

Urbana−Adensamento Área urbana dotada de infraestrutura com 
características físicas que favorecem o 
adensamento.

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

Urbana−Expansão Áreas com urbanização incipiente, localizadas 
em vetores de expansão pretendidos pelo 
município, geralmente fora do seu perímetro 
urbano.

Possuem condições de serem urbanizadas por se localizarem em áreas sem 
restrições físicas, geralmente com proximidade de infraestruturas já existentes.

Urbana−Requalificação Área urbana estruturada de forma inadequada 
ou irregular, carente de infraestrutura, com 
necessidades de requalificação urbanística ou 
ambiental.

Caracteriza-se por áreas urbanas com elevados índices de vulnerabilidade 
social, baixos índices de desenvolvimento humano e ocupada por população 
predominantemente de baixa renda, em assentamentos precários e irregulares. 
Apresenta déficit na oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. 
Constitui-se, principalmente, de zonas ou áreas especiais de interesse social.

4  Também considera-se urbana-consolidada a macrozona urbana que se apresenta de forma única no macrozoneamento. No entanto, uma macrozona urbana pode ser dividida em diversas 
zonas, com diferentes diretrizes de ocupação. Pode ser necessário o detalhamento e o desdobramento posterior.
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Legenda unificada dos MZS e 
zoneamentos municipais

Conceito Característica

Urbana–Desenvolvimento 
Econômico

Área destinada, preferencialmente, a 
atividades produtivas – industriais ou de 
serviços

Caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema ferroviário e rodovias, que 
articulam diferentes municípios e polos de empregos, onde se verificam processos 
de transformação econômica e de padrões de uso e ocupação do solo. Constitui-se 
por áreas com concentração industrial já estabelecida ou a serem destinadas para 
expansão das atividades econômicas, corredores de comércio, serviços e indústrias.

Proteção Ambiental Corresponde às áreas de expressivo valor 
ambiental, com notáveis atributos naturais 
ainda preservados, apresentando distintas 
flora e fauna.

São porções territoriais geralmente afastadas das áreas mais densamente 
urbanizadas, nas quais se observa o prolongamento de remanescentes florestais, 
a presença de nascentes e cursos d’água e demais elementos que configuram 
importância ao ecossistema e aos processos naturais locais. Ex.: Unidades de 
Conservação (UCs) e demais áreas de proteção integral, áreas especiais de interesse 
ambiental, parques municipais, Áreas de Preservação Permanente (APP).

Uso Sustentável Áreas que apresentam importantes 
remanescentes naturais, entremeados por uso 
residencial de baixa densidade, propriedades 
de uso agrícola ou de recreação.

Abrange região que apresenta relevância ambiental e áreas estratégicas à 
preservação ambiental e dos recursos hídricos. Exercem importância estratégica no 
território, na medida em que podem auxiliar na contenção do processo de expansão 
urbana, no desenvolvimento e incremento controlados de atividades econômicas, 
ou, ainda, na preservação dos recursos naturais existentes. Compõem a Macrozona 
de Uso Sustentável, por exemplo, Áreas Especiais de Interesse Ambiental, Áreas de 
Proteção Ambiental (APAs) e áreas de mananciais.

Atividades Rurais Áreas rurais e núcleos isolados com diferentes 
índices e graus de urbanização e de restrições 
ambientais, com presença de atividades 
econômicas não urbanas.

Pode se apresentar com características diversas, em áreas concentradas ou esparsas 
de produção agrícola, pecuária ou extrativista, agricultura familiar, com ocupação 
urbana de baixa a média densidades.

Recuperação Ambiental Territórios ambientalmente frágeis, 
impactados por ações antrópicas, dotados 
ainda de importantes recursos naturais.

Correspondem às porções territoriais degradadas do ponto de vista ambiental, 
podendo ser caracterizadas pela presença de precariedade habitacional em áreas de 
proteção ambiental, exploração mineral e infraestruturas específicas, como aterros 
sanitários.
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Esta etapa de análise resulta nos seguintes produtos: 

1. Mapa 2 – Leitura unificada dos macrozoneamentos e zo-
neamentos municipais (da unidade regional) – Apresenta 
a reclassificação das zonas e macrozonas municipais, de 
acordo com os nove parâmetros mencionados acima, sem-
pre que pertinente.

2. Quadro 1 – Compatibilização de legendas – nome do municí-
pio (de cada município para a unidade regional).

I.5.4.3. Etapa de proposição
Os levantamentos e as análises detalhadas nas etapas anteriores 
(Produtos 2 e 3) têm como base informações relativas a cada um 
dos municípios que integram a unidade regional. Em síntese, con-
têm os elementos regulatórios dos diferentes municípios da UR e a 
leitura unificada do ordenamento territorial sob uma legenda única 
de macrozonas municipais, que representam, assim, as principais 
funções territoriais da RMSJRP.

O passo seguinte é a elaboração do mapa preliminar de proposição 
do macrozoneamento regional, no qual são considerados os inte-
resses municipais já registrados nas etapas anteriores, além de os 
cotejar com interesses mais amplos dos atributos regionais de in-
teresse coletivo. 

Além disso, esta etapa (preparatória para as oficinas regionais, 
com a participação de atores regionais em diversas instâncias) visa, 
ainda, apresentar aos interessados uma primeira proposta do MZ 
e incorporar contribuições e questionamentos decorrentes desse 
processo.

As macrozonas regionais são, portanto, porções significativas do 
território metropolitano ou regional, contínuas ou não, para as 
quais se pretende funções semelhantes na escala regional e que 
devem receber as mesmas diretrizes de uso e ocupação do solo. 
Além disso, as macrozonas regionais devem orientar a urbaniza-
ção, por meio da adoção de políticas de intensificação do adensa-
mento urbano e de controle da expansão urbana periférica, caso 
se pretenda reduzir a pressão sobre áreas de interesse ambiental 
e rural, de forma a proteger os recursos ambientais disponíveis − 
sobretudo as áreas de mananciais para abastecimento público. As 
MZs também devem incentivar o desenvolvimento de uma produ-
ção agropecuária sustentável nas áreas de fronteira rural/urbana.

Pauta-se, portanto, pelo interesse metropolitano ou regional, con-
forme estabelecido no Estatuto da Metrópole em 2015, sendo refe-
rência para os municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo 
na unidade regional ou para fins de licenciamento de empreendi-
mentos urbanos e orientação para projetos setoriais.

Os elementos e temáticas cruzados e articulados no processo de 
construção do MZ Regional buscam construir uma proposta em que 
os perímetros respondam a uma mesma conceituação sob uma 
nova designação: uma macrozona regional de interesse comum.

Os elementos utilizados nesse processo de construção consideram:

• os ativos ambientais que devem ser preservados, com destaque 
para a proteção da quantidade e qualidade das águas que abas-
tecem a região;

• as áreas sujeitas à ocorrência de desastres naturais;
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• as áreas tombadas − indígenas e quilombolas;
• os perímetros urbanos definidos pelos planos diretores municipais;
• as áreas de expansão urbana definidas pelos municípios;
• a tendência de crescimento populacional da região;
• os padrões de urbanização identificados no percurso de leitura 

da unidade regional;
• a dinâmica econômica regional;
• as estruturas viária e de conectividade que suportam as dinâmi-

cas decorrentes do processo de urbanização.

O levantamento desses temas, a realização de leituras e cruzamen-
tos de dados ocorrem nas etapas de elaboração do panorama e do 
diagnóstico da unidade regional. Esses estudos apoiam a delimita-
ção das MZs regionais.

A proposta preliminar de macrozoneamento norteia as discussões 
nas oficinas regionais e nos grupos de trabalho, tendo em vista a 
necessária interação entre as realidades municipais e suas dinâmi-
cas socioeconômicas regionais, dado que o MZ Regional Final será 
orientador da revisão dos planos diretores municipais.

As estratégias de ação metropolitana, como elementos estrutura-
dores do ordenamento territorial, também fazem parte deste Pro-
duto 4. Desse modo, a unidade regional deve procurar identificar, 
no contexto do conjunto de seus municípios, os temas estratégicos 
para a ação regional. São alguns exemplos: sistema de parques e 
áreas verdes e ocupações irregulares e assentamentos precários.

Além disso, a unidade regional pode apontar recortes específicos 
do território, como áreas de interesse metropolitano, com a finali-

dade de implantação de projetos específicos que envolvam a articu-
lação das ações interfederativas e intersetoriais, mediante regula-
ções especiais e a utilização de instrumentos urbanísticos previstos 
nos Estatutos da Cidade e da Metrópole. 

A partir da discussão de diretrizes e estratégias de ordenamento 
territorial para as respectivas unidades regionais, é possível pro-
por um MZ Regional que oriente o desenvolvimento sustentável no 
âmbito regional.

Resulta dessa etapa de proposições a proposta preliminar de ma-
crozoneamento regional, cuja elaboração, portanto, está apoiada 
em dois mapeamentos que o precederam: a. Mapeamento dos ma-
crozoneamentos e zoneamentos municipais; b. Mapeamento da lei-
tura unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos municipais.

I.5.5. Mapa de macrozoneamento preliminar da UR
Segunda etapa 
Visando à construção do Mapa de macrozoneamento preliminar da 
UR, foram incorporados os seguintes aspectos: 

a. Singularidades que distinguem a UR objeto de estudo, con-
forme desenvolvido nos produtos P5−Panorama Regional e 
P7−Diagnóstico.

b. Consensos resultantes das discussões ocorridas ao longo 
das oficinas regionais, realizadas para a URs.

Esses subsídios foram fixados como ponto de partida para a elabo-
ração do MZ Regional da UR. Nesse momento, apropria-se dos diag-
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nósticos e proposições relativos à ordenação territorial expressas no 
Produto 5−Panorama Regional e P7−Diagnóstico para relativizar as 
informações resultantes da leitura do macrozoneamento municipal.

Entretanto, para avançar na proposta de MZ Regional é preciso in-
corporar inovação nas políticas urbanas, nas suas estratégias e nos 
projetos de âmbito metropolitano ou regional que demandam inter-
venções nesses ordenamentos territoriais municipais para que a 
visão regional seja 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 predo-
minantes. Cada uma delas configura uma visão de desenvolvimento 
urbano que permite ao poder público traçar diretrizes, de forma 
interfederativa, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Urbano In-
tegrado (PDUI), como um de seus instrumentos de política de de-
senvolvimento regional. 

Tudo isso demandou um entendimento do ordenamento para além 
de seu vínculo forte com a legislação municipal. É importante con-
siderar outros condicionantes que o impactam tanto quanto as nor-
mas e regras atuantes e as distintas dinâmicas urbanas e regionais 
baseadas em relações possibilitadas/oferecidas por infraestruturas.

Como será abordado no Produto 4 a seguir, foram propostas três 
MZs regionais para a Região Metropolitana de São José do Rio Pre-
to, avançando em questões e demandas específicas da UR.

Como destacado inicialmente, o padrão de urbanização das regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas do quadro metropolitano 

paulista, objeto deste trabalho, expressa atualmente muitas carac-
terísticas da urbanização extensiva – o crescimento urbano se mos-
tra alterado, sendo que as características marcantes do processo 
apontam para a fragmentação territorial, e não a conurbação entre 
municípios, juntamente com a dispersão de atividades.

Como resultante desse processo, novas formas de uso do solo ten-
dem a se consolidar. O macrozoneamento regional terá papel re-
levante na orientação dos planos diretores municipais, visando à 
sustentabilidade do processo de urbanização e às relações de res-
ponsabilidade social e territorial entre municípios de uma mesma 
unidade regional.

Diante do intenso processo de urbanização que ocorre no território 
paulista, é fundamental compreender de que forma ele repercute 
nos contextos regionais das metrópoles e aglomerações urbanas 
institucionalizadas mais recentemente – como é o caso da RMSJRP 
– buscando as características das novas urbanizações.

Este tem sido um dos desafios enfrentados pela análise que em-
basa o processo de construção dos Planos de Desenvolvimento Ur-
bano Integrado, particularmente na identificação do ordenamento 
territorial e na proposição do macrozoneamento regional das uni-
dades regionais paulistas já estudadas, e agora da RMSJRP. Todas 
elas contam com o comprometimento do Governo do Estado de São 
Paulo para a formulação dos respectivos PDUIs, com apoio técnico 
e logístico da Fipe.
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II.1. Sistematização  
das informações da RMSJRP

II.1.1. Introdução

A Região Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP), de-
finida pela Lei Complementar nº 1.359, de 24 de agosto de 2021, 
compreende 37 municípios1 e está situada no noroeste do Estado 
de São Paulo. 

Este documento apresenta o diagnóstico do ordenamento terri-
torial vigente nos municípios que integram a RMSJRP, conforme 
previsto no processo de elaboração do Plano de Desenvolvimen-
to Urbano Integrado (PDUI). O trabalho foi realizado a partir da 
sistematização e das análises das legislações urbanísticas mu-
nicipais incidentes no território, que incluem os planos diretores 
e as leis de uso e ocupação do solo, leis de perímetro urbano, 
zonas especiais, ou outras que dizem respeito à regulamentação 
do território municipal.

O plano diretor é, segundo a Constituição Federal, o instrumen-
to básico da política de desenvolvimento urbano dos municípios, 
e o zoneamento expressa suas estratégias de desenvolvimento 
territorial, tanto nas áreas urbanas como nas rurais. A leitura 
dessas estratégias no contexto regional representa um ponto de 

1  Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Irapuã, Jaci, José 
Bonifácio, Macaubal, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, 
Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Fa-
ria, Planalto, Poloni, Potirendaba, Sales, São José do Rio Preto, Severínia, Tanabi, Ubarana, 
Uchoa, União Paulista, Urupês e Zacarias.

partida fundamental para a elaboração de uma proposta preli-
minar de macrozoneamento metropolitano, objeto do Produto 4 
do PDUI-RMSJRP.

O Produto 2 – Mapeamento dos macrozoneamentos e zoneamentos 
municipais da RMSJRP subdividiu-se nas seguintes atividades: 

a. Consulta à legislação municipal existente e disponível em 
sítios da internet; 

b. Diálogo com o corpo técnico das prefeituras para verificar e 
confirmar a vigência da regulação urbanística do município 
bem como sua aplicação; 

c.  Análise, mapeamento e registro dos dados relacionados ao 
ordenamento territorial do município: macrozoneamentos, 
zoneamentos, zonas especiais, perímetros urbanos, entre 
outros.

Os subprodutos resultantes deste produto são: Quadro 1 – Regula-
ção urbanística dos municípios da RMSJRP e Mapas 1 a 5 – Macro-
zoneamentos e zoneamentos municipais da RMSJRP.
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II.1.2. Levantamento de leis municipais  
referentes ao território

II.1.2.1. Realização de contatos técnicos
Foram realizados contatos com os órgãos municipais, especial-
mente com setores das prefeituras relacionados ao planejamen-
to territorial (secretarias de Planejamento, de Desenvolvimento 
Urbano, de Obras, de Meio Ambiente, entre outras), para solici-
tar informações relativas à legislação urbanística – planos dire-
tores, leis de uso e ocupação do solo, leis de perímetro urbano, 

parcelamento do solo e expansão urbana, zoneamentos espe-
ciais e instrumentos da política urbana – bem como seus mapas 
correspondentes.

Durante a análise dos documentos, foram registradas em relatórios 
individuais as principais informações pertinentes ao ordenamento 
territorial de cada município. Estes serão enviados aos represen-
tantes das respectivas áreas nas prefeituras para a validação do 
trabalho – etapa a ser realizada no Produto 3: P3 – Mapa da leitura 
unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos municipais.

II.1.2.2. Quadro da regulação urbanística municipal na RMSJRP
O quadro a seguir apresenta o resultado do levantamento realizado. 

QUADRO 1. Regulação urbanística municipal – Região Metropolitana de São José do Rio Preto
Município Plano diretor Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei de Parcelamento do Solo Perímetro urbano Zonas especiais

Adolfo — — — Lei 1.147/2017 —

Bady Bassitt — — Lei 1.396/1998 Lei 1.617/ 2002
Lei 2.290/2015 e Lei 

2.298/2015 - Áreas de 
interesse social

Bálsamo — Lei 920/1982, última alteração: 
Lei 1.045/1986 — Lei 2.132/2013 —

Cedral — Lei 1.619/1997, última 
alteração: Lei 2.494/2019

Lei 1.619/1997, última 
alteração: Lei 2.494/2019 Lei 2.204/2012 —

Guapiaçu — LC 004/2011 LC 004/2011 Lei 02/2019 —

Ibirá LC 2588/2022 Lei 1.306/1998 Lei 1.307/1998 Lei 632/1979, última 
alteração Lei 2.419/2018 LC 2588/2022

Icém —
Lei Municipal 2.078/2020 

(Alteração no zoneamento 
urbano)

— Lei 1.145/1990, última 
alteração: Lei 1.861/2013 —

Ipiguá — Lei 388/2010 Lei 632/2016 (Alterada pela 
Lei 742/2019); Lei 527/2013 —



25

Município Plano diretor Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei de Parcelamento do Solo Perímetro urbano Zonas especiais

Irapuã — — Lei 1.276/2003 Lei 784/1985, alterada 
pela Lei 1.176/2000 —

Jaci LC 11/2016 — — Lei 1932/2013 —

José Bonifácio
LC 006/2007, última 

alteração: Mapas 
Oficiais (julho/2019)

Lei 3.332/2007 Lei 3.332/2007 Decreto nº 2084/2009 LC 006/2007, última 
alteração: Lei 003/2014

Macaubal Lei 22/2010 — — Lei 327/2020 —

Mendonça Lei 42/2014 Lei 1.820/2019 Lei 492/1990 —

Mirassol LC 2.962/2006 LC 3.431/2011, última 
alteração LC 4.169/2019

LC 3.431/2011, última 
alteração LC 4.169/2019 Lei 3.309/2010 LC 3.431/2011, última 

alteração LC 4.169/2019

Mirassolândia — LC 41/2014 — Lei 1.357/2015, alterada 
pela Lei 056/2017 —

Monte Aprazível — — — Lei 1.710/1989, última 
alteração: Lei 3.427/2007 —

Neves Paulista — Lei 2.003/2016 — Lei 2.147/2021 —

Nipoã LC 101/2015 — Lei 22/1993, última alteração: 
Lei 312/2009 Lei 22/1997 —

Nova Aliança — — Lei 02/2000, última alteração: 
Lei 10/2012

Lei 47/2017, alterada pela 
Lei 19/2018 —

Nova Granada — Lei 34/2008 N/L Lei 09/2016, última 
alteração: Lei 20/2021 —

Olímpia LC 254/2021 LC 254/2021 LC 254/2021 N/L LC 254/2021

Onda Verde — Lei 926/1998 Lei 927/1998 N/L —

Orindiúva — — Lei 1.273/2014 Lei 1.555/2021 —

Palestina Lei 1.773/2008 — — Lei 1.952/2016: Lei 1.883/2012: ZEIS

Paulo de Faria — — — Lei n° 860/1998, última 
alteração Lei 1.708/2019 —

Planalto — — LC 006/2013 Lei 025/2018 atualiza o 
Perímetro Urbano —

Poloni — Lei 1.044/2010 — Lei 1.328/2019 —

Potirendaba — — Lei 1.483/1993 Lei 2.916/2019 N/L

Sales — Lei 1.261/2001 N/L Lei 1.371/2003, alterada 
pela LC 2.216/2021 —
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Município Plano diretor Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei de Parcelamento do Solo Perímetro urbano Zonas especiais

São José do Rio 
Preto LC 651/2021 Lei 13.709/2021 Lei 13.711/ 2021 LC 651/2021 LC 651/2021

Severínia Lei 1.449/2002 — — Lei 2.193_2015 —

Tanabi LC 1/2004 — — LC 38/2013 LC 1/2004

Ubarana — — Lei 762/2011 Lei 760/2011, alterada 
pela Lei 1.003/2019 —

Uchoa — Lei 1.632/1990 Lei 2.496/2005 LC 7/2019 —

União Paulista Lei 981/2010 LC 1.222/2017 LC 1.222/2017

545/1994, 788/2007, 
973/2009, 1109/2013, 

1099/2013, 1127/2014 e 
1196/2016

—

Urupês — — Lei 2.191/2013 Lei 2.569/2020 —

Zacarias — — — — —
LC = Lei Complementar N/L = Não localizada
Fonte: prefeituras dos municípios da RMSJRP. Última atualização: 12/2022. Elaboração: Fipe

Os planos diretores e as leis de uso e ocupação do solo e de parce-
lamento do solo são os instrumentos que regulam o ordenamento 
do território, seja na escala macro, por meio do macrozoneamento 
do município, seja na escala local, com os zoneamentos, áreas es-
peciais e os parâmetros de ocupação e parcelamento do solo. O le-
vantamento para a RMSJRP mostrou que a maioria dos municípios 
não dispõe desse conjunto completo de leis, apresentando somente 
a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo (de forma única 
ou separada em duas leis). É ideal que os municípios elaborem, de 
forma integrada, o macrozoneamento, o zoneamento e os parâme-
tros de parcelamento do solo de seus territórios, evitando descom-

passos entre as legislações e otimizando as diretrizes e os objetivos 
para o uso e ocupação do solo.

Antes da criação da RMSJRP, sete municípios da região tinham a 
obrigação legal (Estatuto da Cidade) de dispor de planos diretores, 
por possuírem mais de 20 mil habitantes (Guapiaçu, José Bonifácio, 
Mirassol, Monte Aprazível, Nova Granada, São José do Rio Preto e 
Tanabi). Atualmente, com a criação da região metropolitana, os 37 
municípios adquiriram essa obrigação, mas apenas 13 dispõem de 
planos diretores, sendo que sete deles foram elaborados há mais 
de 10 anos e precisam ser revisados.
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QUADRO 2. Municípios da RMSJRP com plano diretor
Município Plano diretor

Ibirá LC 2588/2022
Jaci LC 11/2016
José Bonifácio LC 006/2007, última alteração: Lei 003/2014
Macaubal Lei 22/2010
Mendonça Lei 42/2014
Mirassol LC 2.962/2006
Nipoã LC 101/2015
Olímpia LC 254/2021
Palestina Lei 1.773/2008
São José do Rio Preto LC 651/2021
Severínia Lei 1.449/2002
Tanabi LC 1/2004
União Paulista Lei 981/2010

Dessa forma, a maioria dos municípios não apresenta delimitação 
de ordenamento territorial (macrozoneamento e/ou zoneamento). 
Alguns, mesmo dispondo de leis de planos diretores ou leis de 
uso e ocupação do solo, não produziram mapas referentes ao zo-
neamento. Dos 13 municípios com plano diretor, apenas oito têm 
macrozoneamentos/zoneamentos delimitados em mapas. Dos 
que possuem leis de uso e ocupação do solo (e não possuem pla-
nos diretores), apenas um tem zoneamento mapeado. Portanto, 
na RMSJRP, nove municípios apresentam macrozoneamento ter-
ritorial disponível em mapas. Este número poderá ser atualizado 
de acordo com as respostas dos técnicos nas prefeituras.

Nos casos em que não foram encontrados mapas do zoneamento, 
buscou-se a delimitação do perímetro urbano para representação 
dos limites urbano e rural dos municípios. E nos casos em que o 

perímetro urbano também não estava disponível, foram utilizados 
os setores censitários do IBGE (2020), considerando como área ur-
bana os setores identificados como “núcleo urbano”, “área urbana 
de alta densidade de edificações” e “área urbana de baixa densida-
de de edificações”.

Aqui cabe destacar outro ponto importante observado durante o 
levantamento das leis de perímetro urbano municipais. Na maio-
ria dos municípios, a alteração do perímetro urbano ou a criação 
de áreas de expansão urbana são realizadas sem a previsão de 
implementação de infraestrutura e o ordenamento territorial 
dessas áreas. Em geral, a provisão de áreas verdes e de infraes-
trutura básica, sobretudo saneamento, sistema viário e ilumi-
nação pública, ocorre a partir de processos de parcelamento do 
solo, cujas exigências podem combinar disposições municipais e 
estaduais específicas. Essa provisão ocorre, portanto, a partir da 
demanda dos novos empreendimentos, sem um planejamento 
prévio do conjunto.

Desde 2012, o Estatuto da Cidade, em seu artigo 42-B, estabele-
ce uma série de exigências para os municípios que desejam am-
pliar seu perímetro urbano, tais como: a delimitação dos trechos 
com restrições à urbanização em função de ameaça de desastres 
naturais; diretrizes específicas para infraestrutura; definição de 
parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo; previsão 
de áreas para habitação de interesse social por meio da demar-
cação de zonas especiais de interesse social (ZEIS); definição de 
diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e 
do patrimônio histórico e cultural; e mecanismos para garantir a 
justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo 
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de urbanização do território de expansão urbana; e a recupera-
ção para a coletividade da valorização imobiliária resultante da 
ação do poder público. 

Os zoneamentos especiais, como as Zonas/Áreas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS ou AEIS) e Zonas/Áreas Especiais de In-
teresse Ambiental (ZEIA ou AEIA), indicam locais que podem ser 
estratégicos do ponto de vista da proteção/ aproveitamento dos 
recursos naturais ou da inserção/requalificação urbana, e deve-
rão ser objeto de estudo e proposições no PDUI. Por essa razão, 
também foram analisadas e mapeadas, quando existentes.

Por fim, foi feita uma análise sobre as diretrizes para imple-
mentação de instrumentos da política urbana definidos pelo Es-
tatuto da Cidade nos planos diretores municipais. Na maioria 
dos casos, suas aplicações e delimitações são remetidas a leis 

específicas, e são poucos os municípios que de fato aplicam es-
ses instrumentos. 

A tabela a seguir mostra como os planos diretores tratam desses 
instrumentos. Foram considerados nesta análise os principais 
instrumentos de indução ao desenvolvimento urbano e efetiva-
ção da função social da propriedade: Parcelamento, Edificação 
ou Utilização Compulsória (PEUC); Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) progressivo no tempo; Desapropriação com Títulos 
da Dívida Pública; Consórcio Imobiliário; Transferência do Direi-
to de Construir (TDC); Outorga Onerosa do Direito de Construir 
(OODC); Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo (OOAU); 
Direito de Preempção e Operações Urbanas Consorciadas (OUC). 
O município de Neves Paulista, apesar de não dispor de plano 
diretor, possui lei que institui e regulamenta o instrumento da 
Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo.

QUADRO 3. Tratamento dos instrumentos urbanísticos definidos no Estatuto da Cidade pelos planos diretores municipais da RMSJR

Município Plano diretor Instrumentos urbanísticos detalhados no plano diretor Lei específica de regulamentação Aplicação

Ibirá LC 2588/2022 Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória; 
IPTU Progressivo no Tempo; Desapropriação com 
Pagamento em Títulos, Consórcio Imobiliário, Direito 
de Superfície; Direito de Preempção, Transferência do 
Direito de Construir, Operações Urbanas Consorciadas e 
Outorga Onerosa do Direito de Construir.

sem informação

Jaci LC 11/2016 Não detalha nenhum instrumento. Remete, de forma 
genérica, à criação de leis específicas

não encontrado sem informação

José Bonifácio LC 006/2007, última 
alteração: Lei 003/2014

PEUC e Consórcio Imobiliário de Interesse Social  — sem informação
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Município Plano diretor Instrumentos urbanísticos detalhados no plano diretor Lei específica de regulamentação Aplicação

Macaubal Lei 22/2010 PEUC, IPTU progressivo, OODC, TDC, Direito de 
Preempção - Remete à criação de leis específicas

não encontrado sem informação

Mendonça Lei 42/2014 PEUC, IPTU progressivo, desapropriação - Remete à 
criação de leis específicas

não encontrado sem informação

Mirassol LC 2.962/2006 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, Consórcio 
Imobiliário, TDC, OODC e OOAU, Direito de Preempção 
(não remete à criação de leis específicas)
OUC - Remete à criação de leis específicas

Lei nº 3.502/2012 - OOAU
Lei  nº 3.721/2015 - OODC

sem informação

Neves Paulista  —  — Lei nº 2.025/2017 - OOAU sem informação

Nipoã LC 101/2015 Não detalha nenhum instrumento - Remete de forma 
genérica à criação de leis específicas

não encontrado sem informação

Olímpia LC 254/2021 PEUC, IPTU progressivo, desapropriação - Determina 
as áreas passíveis de aplicação (Anexo XII) e remete 
à regulamentação em leis específicas. Direito de 
preempção - Delimita áreas de aplicação (Anexo XI). 
OODC e TDC - Define as zonas passíveis de aplicação.
OUC - Remete à criação de lei específica

não encontrado sem informação

Palestina Lei 1.773/2008 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, Direito de 
Preempção e OUC - Remete à criação de leis específicas

não encontrado sem informação

São José do Rio Preto LC 651/2021 Não remete à criação de leis específicas: PEUC, IPTU 
progressivo, Desapropriação, TDC, Direito de preempção;
Remete à criação de lei específica: OODC, OUC

não encontrado sem informação

Severínia Lei 1.449/2002 Remete à criação de leis específicas: PEUC, IPTU 
progressivo, TDC (Transferência do Potencial 
Construtivo), OODC (Concessão Onerosa da Licença de 
Construção), OUC (Operações Urbanas)

não encontrado sem informação

Tanabi LC 1/2004 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, TDC, Direito de 
preempção, OODC, OUC

não encontrado sem informação

União Paulista Lei 981/2010 PEUC, IPTU progressivo, Desapropriação, Direito de 
Preempção e OUC - Remete à criação de leis específicas

não encontrado sem informação
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Observa-se que a maioria dos instrumentos depende da criação de 
leis específicas para regulamentação, estas encontradas em apenas 
dois municípios da RMSJRP para o instrumento da outorga onerosa. 
As confirmações sobre a existência de outras leis, bem como sobre 
a aplicação dos instrumentos pelos municípios, deverão ser feitas 
nas próximas etapas do PDUI – Produto P3 – Leitura unificada dos 
macrozoneamentos e zoneamentos municipais e nas oficinas regio-
nais. (Um ponto interessante que cabe destacar é que o instrumento 
do Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC) foi 
o mais detalhado nas legislações municipais, no entanto, observa-se 
que os planos criam algumas ressalvas para sua aplicação, como por 
exemplo a definição de uma metragem mínima dos imóveis sujeitos 
ao instrumento, 400m² (SJRP) ou 800m² (Olímpia), e a isenção para 
os proprietários que comprovarem não possuir outro imóvel em seu 
nome (Tanabi, Severínia, União Paulista, SJRP)). 

Em resumo, 31 municípios da Região Metropolitana de São José do 
Rio Preto devem revisar ou elaborar seus planos diretores e mapas 
de ordenamento territorial − e terão a oportunidade de utilizar o 
PDUI e o macrozoneamento regional como referência.

II.1.3. Mapeamento

II.1.3.1. Procedimentos técnicos
Os mapeamentos foram realizados por meio da conversão dos ar-
quivos vetoriais recebidos das prefeituras (.dwg – AutoCAD ou .kml 
– Google Earth) em arquivos no formato shapefile (GIS), para inserção 
nos softwares QGIS e ArcGIS. Além de arquivos vetoriais, em alguns 
casos foram recebidos apenas arquivos em formato pdf / jpeg, os 
quais foram vetorizados para conversão em shapefile. 

Em relação ao georreferenciamento dos arquivos recebidos, al-
guns municípios enviaram arquivos já georreferenciados2, outros, 
arquivos com coordenadas passíveis de serem georreferenciadas3 
e outros disponibilizaram arquivos sem dados suficientes para 
georreferenciamento4. Neste último caso, o posicionamento dos 
polígonos referentes às macrozonas, zonas e áreas especiais no 
mapa foi realizado a partir da malha viária existente em cada ar-
quivo, buscando encaixe desta com a imagem aérea do Google Sa-
tellite, presente na base do mapeamento. Após esse procedimento, 
alguns arquivos ainda apresentaram desvios significativos em re-
lação à realidade5 e precisaram ser adaptados e georreferenciados 
novamente para correção, a partir de pontos de referência, como a 
malha viária existente na foto aérea.

2  Adolfo, Guapiaçu, Nova Aliança, Planalto, Poloni, São José do Rio Preto e Severínia.

3  Bálsamo, Jaci, Macaubal, Mirassolândia, Orindiúva e Uchoa.

4  Ibirá, Cedral, Irapuã, Mirassol, Palestina, Olímpia, Mendonça, José Bonifácio e Paulo 
de Faria.

5  Como é o caso de Tanabi.
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Para maiores informações sobre os procedimentos técnicos de ela-
boração deste produto, deve ser consultado o Relatório Técnico de 
Mapeamento – Anexo 1. 

II.1.3.2. Produto
Os produtos vetoriais do mapeamento dos macrozoneamentos e 
zoneamentos municipais – shapefiles – serão entregues com as se-
guintes informações (tabela de atributos):

Tabela de atributos dos shapes de macrozoneamento, zoneamen-
to, perímetro urbano, Zonas Especiais de Interesse Social e Zonas 
Especiais de Interesse Ambiental

Região RMSJRP

Nome do município Nome do município
Nome área Zona_de_Preservacao
Legenda Zona de Preservação
Sigla ZP
Instrumento legal Lei Complementar nº…
Alterações Lei Complementar  nº…
Descrição “Art.X A Zona de preservação tem as seguintes 

características (…)
Fonte Prefeitura Municipal
Ano 2021
Nome arquivo “zoneamento.dwg”

Para proporcionar resultados cartográficos condizentes com a es-
cala dos dados obtidos, optou-se pela elaboração de cinco mapas: 
um de macrozoneamento, na escala da RMSJRP, e quatro de zo-
neamentos, referentes às quatro sub-regiões da unidade regional6.

A ampliação de escala, no caso dos zoneamentos, foi necessária para 
dar maior legibilidade aos mapas, uma vez que as zonas e áreas es-
peciais, por vezes, são polígonos demasiadamente pequenos quando 
representados em escala metropolitana, prejudicando sua análise.

6  A divisão da RMSJRP em sub-regiões foi realizada no processo de elaboração do PDUI 
e seus critérios serão apresentados no Produto 5 – Panorama regional. Em suma, visa re-
conhecer as diferenças internas e as características comuns entre grupos de municípios 
que integram a unidade regional, promover uma rede de cidades, na busca de um melhor 
equilíbrio na oferta de bens, serviços e equipamentos, bem como auxiliar na organização do 
processo participativo do PDUI, como as oficinas regionais e audiências públicas. As quatro 
sub-regiões definidas são: Sub-região de José Bonifácio, Sub-região de Nova Granada, Sub-
-região de São José do Rio Preto e Sub-região de Tanabi.
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Mapa dos macrozoneamentos da Região Metropolitana de São José do Rio Preto
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Mapa dos zoneamentos da Sub-região de São José do Rio Preto
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Legenda do mapa dos zoneamentos da Sub-região de São José do Rio Preto
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Mapa dos zoneamentos da Sub-região de Tanabi
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Mapa dos zoneamentos da Sub-região de José Bonifácio
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Legenda do mapa dos zoneamentos da Sub-região de José Bonifácio
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Mapa dos zoneamentos da Sub-região de Nova Granada
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Anexo 1. Relatório técnico de mapeamento

Os produtos georreferenciados que compõem o Produto 2 – Mapa 
dos macrozoneamentos e zoneamentos municipais estão sendo 
entregues em feições próprias e independentes:

a. Macrozoneamento
b. Zoneamento
c. Perímetro urbano
d. Zonas especiais de interesse ambiental
e. Zonas especiais de interesse social

Observação: nos casos em que as ZEIS/ZEIAS são parte do macro-
zoneamento ou zoneamento, foram duplicadas nas feições corres-
pondentes.

Definição do sistema de referência espacial
Para a espacialização de arquivos geoespaciais (shapefile, dwg, 
kml, etc) – obtidos junto às prefeituras dos municípios em UR(s) –, 
foi adotada:

Parâmetros do sistema de referência espacial

Datum
Sistema de Referência de 
Coordenadas (SRC)

EPSG Unidade de medida

SIRGAS 2000 Geográficas 4764 Grau decimal

A utilização desses parâmetros de sistema de referência espacial 
e de coordenadas é recomendável, pois a localização espacial de 
algumas UR(s) excede os limites de fuso (meridianos) no sistema 
UTM – Zona 23 Sul e Zona 22 Sul.

Qualquer reprojeção de dados matriciais em PDF(s) (convertidos 
para extensões *.TIF, *.TIFF, *.JPEG ou *.JPG) – a exemplo das car-
tografias de macrozoneamentos e zoneamentos –, e que se encon-
trem definidos em Sistema UTM metros, foram feitos para os parâ-
metros do quadro 1. 

Vetorização de limites e feições
Para os casos em que foi necessário fazer a vetorização manual 
dos polígonos das camadas do trabalho de macrozoneamento, foi 
utilizada escala cartográfica de mapeamento para evitar diferenças 
de precisão e detalhes dos limites entre as URs trabalhadas.

• Em áreas rurais: escala 1:5.000
• Em áreas urbanas: escala 1:2.000

No caso das áreas urbanas, em que geralmente os limites dos po-
lígonos seguem o traçado do sistema viário, a escala 1:2:000 é in-
dicado para que haja a adequada sobreposição com camadas veto-
riais de outros temas (uso do solo urbano, setor censitário, etc.) em 
futuras análises em ambiente SIG.
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Introdução 

O Mapa 1 – Mapeamento dos macrozoneamentos municipais da 
RMSJRP, apresentado anteriormente no Produto 2, espacializa as 
zonas e macrozonas municipais dos municípios da região, cuja lei-
tura evidencia as múltiplas classificações e conceituações adota-
das pelos municípios. Esse fato dificulta a visão integrada da região 
e a leitura regional e homogênea dos seus elementos. 

Diante disso, a leitura unificada do ordenamento territorial da Re-
gião Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP), objeto des-
te produto, objetiva compatibilizar as diferentes nomenclaturas e 
conceitos adotados por seus 37 municípios em suas respectivas le-
gislações, no que se refere ao macrozoneamento e ao zoneamento 
municipais, de modo a facilitar sua visualização em conjunto. 

Os resultados dessa compatibilização serão encaminhados aos 
municípios para que sejam validados. 

III.1. Compatibilização de macrozoneamentos  
e zoneamentos

III.1.1. Legenda unificada
A construção do mapa do macrozoneamento e zoneamento munici-
pais na Região Metropolitana de São José do Rio Preto, a partir de 
uma legenda unificada, é orientada pelos parâmetros unificadores1 
apresentados no quadro a seguir:

1  Os parâmetros unificadores têm como referência metodologia elaborada pela 
Emplasa no processo de elaboração do macrozoneamento da Região Metropoli-
tana de São Paulo, sendo posteriormente adotada na elaboração dos PDUI das 
demais unidades regionais do Estado de São Paulo.
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QUADRO 1. Parâmetros considerados na legenda unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos municipais

Legenda unificada dos MZS  
e zoneamentos municipais Conceito Característica

Urbana−Consolidada2 Áreas com nível elevado de 
urbanização, infraestrutura 
e equipamentos públicos, 
configurando bairros consolidados.

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

Urbana−Adensamento Área urbana dotada de 
infraestrutura, com características 
físicas que favorecem o 
adensamento.

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

Urbana−Expansão Áreas com urbanização incipiente, 
localizadas em vetores de expansão 
pretendidos pelo município, 
geralmente fora de seu perímetro 
urbano.

Possuem condições de serem urbanizadas por se localizarem em áreas sem restrições físicas, 
geralmente com proximidade de infraestruturas já existentes.

Urbana−Requalificação Área urbana estruturada de forma 
inadequada ou irregular, carente de 
infraestrutura, com necessidades 
de requalificação urbanística ou 
ambiental.

Caracteriza-se por áreas urbanas com elevados índices de vulnerabilidade social, baixos índices 
de desenvolvimento humano e ocupada por população predominantemente de baixa renda, em 
assentamentos precários e irregulares. Apresenta déficits na oferta de serviços, equipamentos e 
infraestruturas urbanas. Constitui-se, principalmente, de zonas ou áreas especiais de interesse 
social.

Urbana–Desenvolvimento 
Econômico

Área destinada, preferencialmente, 
a atividades produtivas – industriais 
ou de serviços.

Caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema ferroviário e rodovias, que articulam 
diferentes municípios e polos de empregos, onde se verificam processos de transformação 
econômica e de padrões de uso e ocupação do solo. Constitui-se de áreas com concentração 
industrial já estabelecida ou a serem destinadas para expansão das atividades econômicas, 
corredores de comércio, serviços e indústrias.

Proteção Ambiental Corresponde às áreas de 
expressivo valor ambiental, com 
notáveis atributos naturais ainda 
preservados, apresentando 
distintas flora e fauna.

São porções territoriais geralmente afastadas das áreas mais densamente urbanizadas, nas quais 
se observa o prolongamento de remanescentes florestais, a presença de nascentes e cursos 
d’água e demais elementos que configuram importância ao ecossistema e aos processos naturais 
locais. Ex.: Unidades de Conservação (UCs) e demais áreas de proteção integral, áreas especiais 
de interesse ambiental, parques municipais, Áreas de Preservação Permanente (APP)

2  Também é considerada urbana-consolidada a macrozona urbana que se apresenta de forma única no macrozoneamento do município. No entanto, uma macrozona 
urbana pode ser dividida em diversas zonas, com diferentes diretrizes de ocupação. Nesses casos, pode ser necessário o detalhamento e o desdobramento posterior.
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Legenda unificada dos MZS  
e zoneamentos municipais Conceito Característica

Uso Sustentável Áreas que apresentam importantes 
remanescentes naturais, 
entremeados por uso residencial 
de baixa densidade, propriedades 
de uso agrícola ou de recreação.

Abrange região que apresenta relevância ambiental e áreas estratégicas à preservação ambiental 
e dos recursos hídricos. Exercem importância estratégica no território, na medida em que 
podem auxiliar na contenção do processo de expansão urbana, no desenvolvimento e incremento 
controlados de atividades econômicas, ou ainda, na preservação dos recursos naturais existentes. 
Compõem a Macrozona de Uso Sustentável, por exemplo, Áreas Especiais de Interesse Ambiental, 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e áreas de mananciais.

Atividades Rurais Áreas rurais e núcleos isolados 
com diferentes índices e graus 
de urbanização e de restrições 
ambientais, com presença de 
atividades econômicas não 
urbanas.

Pode se apresentar com características diversas, em áreas concentradas ou esparsas de produção 
agrícola, pecuária ou extrativista, agricultura familiar, com ocupação urbana de baixa a média 
densidade.

Recuperação Ambiental Territórios ambientalmente frágeis, 
impactados por ações antrópicas, 
dotados ainda de importantes 
recursos naturais.

Correspondem às porções territoriais degradadas do ponto de vista ambiental, podendo ser 
caracterizadas pela presença de precariedade habitacional em áreas de proteção ambiental, 
exploração mineral e infraestruturas específicas, como aterros sanitários.
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III.1.2. Compatibilização 

Foram elaborados quadros de compatibilização de legendas para 
cada município, com o objetivo de organizar e facilitar o proces-
so de leitura unificada, que envolveu a leitura dos artigos de leis 
que descrevem as zonas/macrozonas, a análise e a proposta de 
reclassificação.

Nos quadros a seguir estão inseridas as informações sobre a lei 
analisada, a composição do macrozoneamento ou zoneamento, as 
descrições de cada elemento apresentado pela legislação e as novas 
classificações, de acordo com os parâmetros da legenda unificada. 

No caso dos municípios que demonstram no texto legal a existência 
de macrozonas ou zonas, mas que não foi possível registrar a es-
pacialização (seja pela ausência de perímetro, não recebimento de 
documentação ou por limitações técnicas na sua espacialização), 
adotou-se como critério a indicação preliminar da legenda na leitu-
ra unificada e, adicionalmente, a indicação da ausência de registro 
do mapeamento.

QUADRO 2. Modelo de quadro de compatibilização
Município Instrumento legal Macrozona / Zona Descrição Classificação na leitura unificada

São José do Rio Preto Lei Complementar 
651, de 14 de janeiro 
de 2021 - Plano 
Diretor 

Macrozona de 
Proteção e Controle 
Ambiental

(Art. 10) A Macrozona de Proteção e Controle Ambiental tem 
como característica o potencial de preservação ambiental.
§ 1o Os objetivos da Macrozona de Proteção e Controle 
Ambiental consistem em proteger os mananciais de 
abastecimento, bem como propiciar a retenção e infiltração 
das águas pluviais, controlando a ocupação urbana de áreas 
ambientais ou distantes da infraestrutura instalada, de forma 
a regular a expansão horizontal da cidade e incentivar o 
turismo sustentável.

Uso Sustentável

Para os municípios que apresentaram espacialização de mais de 
um instrumento de regulamentação urbanística (zoneamento, ma-
crozoneamento e/ou áreas de especial interesse), no caso da so-
breposição destas áreas, priorizou-se a classificação estabelecida 
no macrozoneamento – com exceção de Olímpia, caso em que foi 
escolhida a classificação proposta pelas áreas de especial interes-
se, em razão da espacialização da área de interesse ambiental.

Por fim, foram simplesmente indicados como não registrados os 
casos nos quais não foi possível adotar uma legenda, seja pela au-
sência de espacialização, de conceituação ou mesmo da indicação 
do nome da zona capaz de depreender uma classificação específica.

III.1.3. Encaminhamentos para municípios sem 
regulação urbanística 

O levantamento das legislações dos municípios da RMSJRP mostrou 
que a maioria deles não dispõe de um conjunto completo de leis de 
regulamentação urbanística , apresentando, em alguns casos, so-
mente a Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo e, em outros, 
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nenhuma legislação referente a essa regulamentação (como é o caso 
de Adolfo, Monte Aprazível, Paulo de Faria e Zacarias).

A grande maioria dos municípios, portanto, não apresenta delimi-
tação de ordenamento territorial e, mesmo no caso daqueles que 
apresentam leis de planos diretores e/ou de uso e ocupação do 
solo, muitos não produziram mapas de macrozoneamento e/ou zo-
neamento.

Treze municípios apresentam plano diretor (Ibirá, Jaci, José Bo-
nifácio, Macaubal, Mendonça, Mirassol, Nipoã, Olímpia, Palesti-
na, São José do Rio Preto, Severínia, Tanabi e União Paulista), 
mas apenas oito têm macrozoneamentos/zoneamentos delimi-
tados em mapas (Ibirá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, 
Olímpia, São José do Rio Preto e Tanabi). Dos que não possuem 
plano diretor, mas apresentam leis de uso e ocupação do solo, 
apenas um tem zoneamento mapeado (Guapiaçu). Portanto, na 
RMSJRP, nove municípios apresentam macrozoneamento/zonea-
mento territorial disponível em mapas3.

Para o restante dos municípios, foi utilizado o perímetro urbano 
municipal para definir macrozonas urbanas e rurais em seus terri-
tórios. No caso da ausência de mapas do perímetro urbano, foi uti-
lizada a espacialização de Setores Censitários (IBGE, 2020) urbanos 
e rurais. A leitura unificada nessas situações apresenta duas 

3  Levantamento feito com base nas respostas recebidas dos municípios, podendo 
os números serem alterados de acordo com respostas futuras.

macrozonas: a urbana-consolidada e a de atividades rurais, sendo 
necessário utilizar essas informações com as devidas ressalvas, já 
que oferecem uma leitura simplificada das funções do território.

Para a leitura unificada, foi considerada, ainda, a existência de Uni-
dades de Conservação (UCs) existentes na unidade regional. No 
caso de as UCs serem mais restritivas que a macrozona ou zona 
municipal, prevalece a regra da Unidade de Conservação, conforme 
sua classificação no Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC, Lei Federal 9.985/2000).

III.2. Mapeamento 
III.2.1. Procedimentos técnicos 

Os mapeamentos foram realizados a partir do produto P2 – Macro-
zoneamentos e zoneamentos municipais, por meio de uma reclas-
sificação das macrozonas/zonas, utilizando a coluna de atributos 
da leitura unificada. 

III.2.2. Produtos 

Os produtos vetoriais do mapeamento – shapefiles – serão entre-
gues no final da elaboração do PDUI, contendo os atributos da re-
classificação da leitura unificada. Os mapas a seguir apresentam 
os resultados para toda a unidade regional e por sub-região.
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Leitura unificada regional dos macrozoneamentos e zoneamentos da Região Metropolitana de São José do Rio Preto
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Leitura unificada regional dos macrozoneamentos e zoneamentos da Sub-região de São José do Rio Preto
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Leitura unificada regional dos macrozoneamentos e zoneamentos da Sub-região de Tanabi



49

Leitura unificada regional dos macrozoneamentos e zoneamentos da Sub-região de José Bonifácio
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Leitura unificada regional dos macrozoneamentos e zoneamentos da Sub-região de Nova Granada
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III.3. Análise da leitura unificada

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

Na elaboração de uma proposta preliminar de macrozoneamen-
to regional, objeto do capítulo a seguir (Produto 4), essa leitura 
será fundamental para analisar as sinergias e os conflitos entre 
legislações e, também, para definir macrozonas que incluam as 
informações municipais ou que orientem possíveis modificações 
nas revisões dos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo. 

Alguns apontamentos imediatos podem ser feitos a partir da ob-
servação do mapa da leitura unificada, mostrando possíveis con-
flitos e questões que devem ser aprofundadas durante a elabora-
ção do macrozoneamento regional (a localização desses conflitos 
foi identificada no mapa de leitura unificada geral da unidade re-
gional): 

1 - Principais áreas de expansão urbana
Muitos municípios da RMSJRP possuem áreas delimitadas como 
urbana ou de expansão urbana muito maiores do que as áreas 
efetivamente urbanizadas atuais (camada Áreas Urbanizadas no 
mapa). Também existem casos (Guapiaçu e Tanabi) em que as zo-
nas definidas pelo município extrapolam seu perímetro urbano. 
Ainda que essa situação não configure uma ilegalidade, pode ser 
possível depreender incoerências em relação às estratégias de 
expansão urbana do município. Nessas áreas, será necessário so-

brepor informações referentes a leis, estudos ambientais e infor-
mações sobre a dinâmica demográfica, para analisar o processo 
de expansão, suas intenções e impactos sobre a área.

2 - Setores censitários urbanos
Para os municípios que não possuem perímetros urbanos defini-
dos em lei municipal4, foi utilizada a base dos setores censitários 
(IBGE, 2020), que estabelece uma divisão urbano-rural preliminar 
no território. No entanto, as áreas consideradas urbanas nesta 
base, por vezes, extrapolam as áreas urbanizadas atuais. Portan-
to, nos 16 casos em que se utilizou o setor censitário para definir 
as áreas “Urbanas Consolidadas” na leitura unificada, esta clas-
sificação deve ser ponderada com a camada “Áreas Urbanizadas” 
no mapa, para melhor compreensão da realidade.

3 - Descontinuidade ambiental
Em determinados pontos do território, há a oportunidade para 
criar um regramento urbanístico que favoreça a continuidade am-
biental, como, por exemplo, as áreas consideradas de Proteção 
Ambiental e de Uso Sustentável de São José do Rio Preto em re-
lação aos municípios do seu entorno.  A falta de conectividade, do 
ponto de vista do regramento urbanístico, se dá em razão tanto 
da inexistência de zoneamento/macrozoneamento em municípios 
como Bady Bassitt e Cedral, quanto pela baixa conectividade am-
biental prevista na regulação urbanística dos municípios de Mi-
rassol e Guapiaçu.

4  Bady Bassitt, Icém, Ipiguá, José Bonifácio, Monte Aprazível, Neves Paulista, 
Nipoã, Nova Granada, Onda Verde, Paulo de Faria, Potirendaba, Sales, Ubarana, 
União Paulista, Urupês e Zacarias.
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4 - Zona rural e sustentabilidade
A maior parte do território da região está descrita como zona de ati-
vidades rurais. Para avaliar a aderência de regramentos ambientais 
à legislação municipal, e para estabelecer diretrizes sustentáveis 
para a atividade rural nessas áreas, deverão ser sobrepostas, nas 
próximas etapas, informações relacionadas à dinâmica ambiental 
(unidades de conservação, mananciais de relevância regional, ve-
getação nativa, etc.). 

5 - Ocupação dispersa
Os principais eixos de transporte – rodovias e vicinais – passam 
por áreas de atividades rurais e, sendo potenciais indutores de no-
vas ocupações, exigem monitoramento para controlar ocupações 
irregulares e/ou dispersas. O posicionamento desta camada é de-
monstrado no mapa de leitura unificada regional, fazendo menção 
aos eixos rodoviários principais, estruturadores do território, que 
podem promover vetores de pressão da urbanização e gerar im-
pactos sobre os recursos territoriais preexistentes, sejam eles na-
turais, rurais ou urbanos.

6 - Zonas econômicas nos eixos rodoviários
Em quase todos os municípios que possuem zoneamento, existe um 
desejo de desenvolvimento econômico-industrial ao longo do eixo 
rodoviário principal, notadamente o arco formado pelas rodovias 
Assis Chateaubriand (Olímpia e Guapiaçu), Washington Luís (São 
José do Rio Preto e Mirassol) e Euclides da Cunha (Tanabi). Essa 
lógica se repete no zoneamento de Mendonça, mais ao sul. Nesses 
casos, os estudos referentes às centralidades econômicas poderão 
apontar vocações produtivas. Embora esta seja uma potencialidade 
importante do território, devem ser consideradas questões de con-

tiguidade urbana e urbanidade, evitando polígonos monofuncionais 
isolados da cidade.

A etapa seguinte de elaboração de um mapa preliminar de macro-
zoneamento retomará essas e outras análises com maior aprofun-
damento, cruzando o mapa de leitura unificada com outras infor-
mações relevantes. 

III.4. Relatórios de análise e compatibilização 
da legislação urbanística municipal

III.4.1. Municípios mapeados a partir da 
regulamentação urbanística espacializada

No caso dos municípios de Guapiaçu, Ibirá, Jaci, José Bonifácio, 
Mendonça, Mirassol, Olímpia, São José do Rio Preto e Tanabi, para 
facilitar a visualização do ordenamento territorial atual da RMSJRP, 
foi necessária uma compatibilização das diversas nomenclaturas e 
conceitos adotados pelos municípios em seus respectivos mapas 
de macrozoneamentos e zoneamento. 

A leitura unificada representou as áreas conforme as funções descri-
tas em legislações por cada um dos municípios, compatibilizando-as 
de acordo com os parâmetros unificadores apresentados. O quadro 
de compatibilização e o mapa com a leitura unificada a seguir apre-
sentam as classificações interpretadas para as zonas/macrozonas.

III.4.1.1. Relatório – Guapiaçu
O município de Guapiaçu não possui plano diretor, dispondo de Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei Complementar nº 
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4, de 26 de setembro de 2011, cuja última alteração foi feita pela 
lei nº 2, de 18 de outubro de 2019, que também alterou o perímetro 
urbano do município.

Ordenamento territorial 
A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo divide o território 
em três zonas: zona urbana, zona de expansão urbana e zona rural. 
Diversas leis posteriores alteraram o perímetro urbano e as áreas 
de expansão urbana.

As três zonas ficam subdivididas nas seguintes macrozonas: zona 
de ocupação 01; zona de ocupação 02; zona de ocupação 03; zona 
de ocupação 04; zona de ocupação 05; zona de ocupação 06; zona 
de ocupação 07; zona de ocupação 08; e zona de ocupação 09. Para 
cada uma são definidos critérios de parcelamento, uso e ocupação, 
e sua delimitação é disponibilizada em anexo à lei.

Ficam instituídas as seguintes áreas especiais: zona especial de in-
teresse social (ZEIS), zona especial industrial (ZEID), zona especial 
de proteção máxima (ZEPM) e zona especial para parque urbano 
(ZEPU). Não foram encontrados mapas com as delimitações das 
áreas especiais.

Mapeamento
Foi mapeado o zoneamento do município por meio do arquivo 
“GUAPIAÇU - PERÍMETRO URBANO R4.kml” enviado, e o perímetro 
urbano, por meio do arquivo “Perímetro Urbano 25112021.kmz”.

Não consta no mapa enviado a Zona de Ocupação 09 e as áreas es-
peciais definidas na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo.

O perímetro urbano enviado e mapeado não corresponde ao dese-
nho da última alteração (Lei nº 02/2019), referente ao denominado 
núcleo de expansão urbana.
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Perímetro urbano de Guapiaçu
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Zoneamento de Guapiaçu
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Guapiaçu Lei de 
Parcelamento, 
Uso e Ocupação 
do Solo - Lei 
Complementar 
nº 4, de 26 de 
setembro de 2011

Áreas  
especiais

Zona Especial de 
Interesse Social

Art. 4 (...) I - ZEIS: Zona Especial de Interesse Social, composta por 
área desocupada, propícia para o uso residencial onde se incentiva 
a produção de moradias para as faixas de renda média e baixa 
ou de habitações de interesse social, especialmente mediante a 
formação de cooperativas habitacionais, consórcio imobiliário e/ou 
loteamentos de interesse social;

Urbana Requalificação
(N/R)

Zona Especial Industrial Art. 4 (...) II - ZEID - Zona Especial Industrial, destinada à 
implantação de atividades industriais com risco ambiental 
moderado a alto, de atividades comerciais e de prestação de 
serviços, localizadas principalmente em Distritos Industriais e 
junto às rodovias, pela facilidade do transporte de cargas, onde 
fica proibido o uso residencial;

Urbana Desenvolvimento 
Econômico 
(N/R)

Zona Especial de 
Proteção Máxima

Art. 4 (...) III - ZEPM - Zona Especial de Proteção Máxima: 
composta por área às margens de rios, córregos, lagoas, 
reservatórios artificiais e nascentes, nas larguras mínimas 
previstas na legislação ambiental;

Proteção Ambiental
(N/R)

Zona Especial para 
Parque Urbano

Art. 4 (...) IV - ZEPU - Zona Especial para Parque Urbano, composta 
por áreas propícias à implantação de Parque Urbano, notadamente 
as APPs e os remanescentes de vegetação nativa, mediante 
parceria, permuta, doação ou compra por parte do Município.

Proteção Ambiental
(N/R)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Guapiaçu Lei de 
Parcelamento, 
Uso e Ocupação 
do Solo - Lei 
Complementar 
nº 4, de 26 de 
setembro de 2011

Uso e 
Ocupação do 
Solo*

Zona de Ocupação 01 Usos permitidos: habitação unifamiliar isolada; loteamento 
fechado e loteamento em sistema de condomínio.

Urbana Expansão

Zona de Ocupação 02 Usos permitidos: habitação unifamiliar isolada e multifamiliar; 
comércio e serviço; conjunto habitacional justaposto ou 
sobreposto.

Urbana Expansão

Zona de Ocupação 03 Usos permitidos: habitação unifamiliar e multifamiliar; comércio 
e serviço; microindústria de pequeno e médio porte inócua; 
loteamento em sistema de condomínio; conjunto habitacional 
justaposto ou sobreposto.

Urbana Expansão

Zona de Ocupação 04 Usos permitidos: habitação unifamiliar; comércio e serviço; 
loteamento fechado e loteamento em sistema de condomínio.

Urbana Expansão

Zona de Ocupação 05 Usos permitidos: microindústria; indústria de pequeno, médio e 
grande porte; distrito industrial; comércio e serviço.

Urbana Desenvolvimento 
Econômico

Zona de Ocupação 06 Usos permitidos: habitação unifamiliar isolada; comércio e 
serviço; conjunto habitacional justaposto ou sobreposto.

Urbana Expansão

Zona de Ocupação 07 Usos permitidos: habitação unifamiliar e multifamiliar; conjunto 
habitacional justaposto ou sobreposto; loteamento fechado e 
loteamento em sistema de condomínio.

Urbana Consolidada

Zona de Ocupação 08 Usos permitidos: habitação unifamiliar; loteamento fechado e 
loteamento em sistema de condomínio.

Urbana Consolidada

Zona de Ocupação 09 Usos permitidos: habitação unifamiliar isolada; loteamento 
fechado e loteamento em sistema de condomínio.

(N/R)

N/R - Perímetro ou descrição não registrados em lei municipal ou no material fornecido pelo município.
* Não há diretrizes de uso e ocupação no texto da lei. A classificação foi feita com base nos parâmetros do Anexo II.
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III.4.1.2. Relatório – Ibirá
O Plano Diretor do município de Ibirá é a Lei Complementar n° 
2.588, de 27 de junho de 2022. A Lei de Uso e Ocupação do Solo é 
a Lei nº 1.306, de 30 de abril de 1998, regulamentada pelo Decre-
to nº 3.063, de 24 de novembro de 2015, e alterado pelos decretos 
3.228/2017 e 3.298/2018. A Lei de Parcelamento do Solo é a Lei nº 
1.307, de 31 de abril de 1998.

A Lei nº 942, de 16 de agosto de 1989, cria a Zona Turística Prio-
ritária (ZTP).

A Lei nº 632/1979 estabelece o perímetro urbano municipal. Sua 
última alteração foi feita pela Lei nº 2.419/2018.

Ordenamento territorial 
O Ordenamento Territorial do Município é consolidado por meio dos 
seguintes elementos estruturadores: Macrozoneamento; Zonea-
mento Cultural e Ambiental; e Áreas de Especial Interesse.

O Macrozoneamento divide o território em 5 Macrozonas: Macro-
zona da Sede; Macrozona de Chácaras; Macrozona das Termas de 
Ibirá; Macrozona da Vila Ventura; Macrozona Rural.

O Zoneamento Cultural e Ambiental divide o território em 18 Zonas: 
Zona Central Mista; Zona Residencial Mista; Zona Predominante-
mente Residencial; Zona Estritamente Residencial; Zona Industrial 
da Sede; Zona Industrial de Baixo Impacto; Corredor de Comércio e 
Serviço da Sede; Zona Especial de Interesse Social 1; Zona Especial 
De Interesse Social 2; Zona Urbana das Termas de Ibirá; Zona do 
Parque e de Desenvolvimento Turístico; Zona de Desenvolvimen-
to Sustentável; Corredor de Comércio e Serviço das Termas; Zona 
Urbana da Vila Ventura; Zona Industrial da Vila Ventura; Zona de 
Proteção de Mananciais; Zona de Proteção da Estância Turística de 
Ibirá; e, Zona de Produção Agropecuária.

As Áreas de Especial Interesse estão divididas em 5 categorias: 
Áreas Especiais de Proteção Ambiental- AEPA; Áreas Especiais de 
Promoção Turística - AEPTur; Áreas Especiais de Interesse de De-
senvolvimento Econômico e de Geração de Renda - AEDUG; Áreas 
Especiais de Interesse Urbanístico - AEIU; e, Áreas Especiais de 
Interesse de Patrimônio Histórico e Cultural - AEPHC.

Mapeamento
Foram mapeados o Perímetro Urbano e o Zoneamento do municí-
pio, por meio do arquivo “2013-ARQ-000-05 MAPA DE MACROZO-
NEAMENTO DO MUNICÍPIO DE IBIRÁ.dwg”, enviado pela Prefeitura. 
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Perímetro urbano de Ibirá
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Zoneamento de Ibirá
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Ibirá Lei de Uso e 
Ocupação do Solo 
(1.306/1998)

Zoneamento Zona Urbana Art. 1 (...) A Zona Urbana é aquela cujo perímetro é indicado no 
mapa oficial de título “ÁREA URBANA E DE EXPANSÃO URBANA” 

Urbana Expansão (N/R)

Zona Rural Art. 1 (...) A Zona Rural é a parcela do Território do Município 
não compreendida no perímetro da Zona Urbana e de Expansão 
Urbana.

Atividades Rurais 
(N/R)

Zona de Expansão 
Urbana

Art 2 A Zona Urbana de Expansão Urbana do Município da Estância 
de Ibirá é dividida, para fins de disciplinamento do uso e da 
ocupação do solo, nas seguintes zonas de uso: I - Zona Residencial 
(ZI); II - Zona Mista (ZIl); IIl - Zona Industrial (ZIlI); IV - Zona de 
Preservação Ambiental (ZIV).

Urbana Expansão (N/R)

Zoneamento 
Urbano

Zona Residencial Art. 3 (...) I - Zona Residencial (ZI) destina-se exclusivamente ao 
uso residencial;

(N/R)

Zona Mista Art. 3 (...) Zona Mista (ZII): destina-se ao uso residencial, 
comercial, prestação de serviços e indústrias leves e não poluente;

(N/R)

Zona Industrial Art. 3 (...) Zona Industrial (ZIII): destina-se exclusivamente ao uso 
industrial, desde que não seja poluente;

Urbana Desenvolvimento 
Econômico
(N/R)

Zona de Preservação 
Ambiental

Art. 3 (...) Zona de Preservação Ambiental (ZIV): destina-se a áreas 
de preservação ambiental.

Proteção Ambiental
(N/R)

Decreto 3.063/2015
Regulamenta a Lei 
1.306/1998

Uso e 
Ocupação do 
Solo

Zona Mista Art. 4 (...) I - Zona Mista (Z-II) - constituem-se na maior parte do 
perímetro urbano e destinam-se, sobretudo, ao uso residencial. 
Estas zonas podem abranger atividades comerciais exercidas em 
função da habitação, sem, no entanto, conflitar com a qualidade e 
o sossego necessários às atividades residenciais. São elas:
a) ZMAD - Zona Mista de Alta Densidade - onde é prevista alta 
densidade populacional de ocupação do solo;
b) ZMMD - Zona Mista Residencial de Média Densidade - onde é 
prevista média densidade populacional de ocupação do solo;
c) 2MBD - Zona Mista Residencial de Baixa Densidade - onde é 
prevista baixa densidade populacional;

Urbana Consolidada
(N/R)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Ibirá Decreto 3.063/2015
Regulamenta a Lei 
1.306/1998 (cont.)

Uso e 
Ocupação do 
Solo (cont.)

Corredor 
Predominantemente 
Comercial

Art. 4 (...) II - Corredor Predominantemente Comercial (CPC) - 
constitui-se na zona central do município, onde atualmente o 
comércio já se encontra consolidado;

Urbana Consolidada

Zona de Comércio e 
Serviços - CS

Art. 4 (...) III- Comércio e Serviço (CS) - constituem-se em áreas 
adjacentes a vias estratégicas existentes, ou projetadas. 

Urbana Consolidada

Corredores de 
Comércio e Serviços 
– CCS

Art. 4 (...) IV- Corredores de Comércio e Serviço (CCS) - 
constituem-se em áreas adjacentes a vias estratégicas existentes, 
ou projetadas, onde é desejada uma maior concentração da 
atividade comercial. São eles:
a) CCS.1 - Corredor de Comércio e Serviço 1 - ao longo das vias 
coletoras;
b) CCS.2 - Corredor de Comércio e Serviço 2 - ao longo das vias 
arteriais;
c) CCS.3 - Corredor de Comércio e Serviço 3 - ao longo das vias 
marginais e de transição;

Urbana Consolidada

Zona Industrial e de 
Comércio Atacadista 
– ZIA

Art. 4 (...) V- Zona Industrial e de Comércio Atacadista (ZIA) - trata-
se do distrito industrial a ser eventualmente instituído por lei 
específica, bem como as áreas com uso industrial já consolidado, 
estas últimas indicadas no Mapa Anexo ao presente Decreto.

Urbana Desenvolvimento 
Econômico

Lei 942/1989
Dispõe sobre a 
criação da Zona 
Turística Prioritária 
- ZTP

Zona Turística 
Prioritária – ZTP,

(Lei 942/1989) ART 49 - Serão autorizadas, na ZTP, construções 
e uso de salões comerciais destinados, exclusivamente, a bares, 
restaurantes. comércio de gêneros alimentícios, de artesanatos, 
farmácias e quaisquer outros que não poluentes por qualquer 
forma e necessários ao atendimento à população turística usuária.
Art. 59 - Serão permitidas, na ZTP, construções horizontais 
coletivas do tipo chalé turístico, destinadas exclusivamente à 
utilização hoteleira.
Art. 69 - Serão autorizadas construções de edifícios de 
apartamentos ou de habitação coletiva, na ZTP, com até 4 
pavimentos, excluído o porão, nos casos em que a topografia exigir 
a sua construção, não excedendo, cada pavimento, a altura de 3.00 
(três metros) no pé direito.

Urbana Desenvolvimento 
Econômico
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Ibirá Lei 942/1989
Dispõe sobre a 
criação da Zona 
Turística Prioritária 
- ZTP (cont.)

Uso e 
Ocupação do 
Solo (cont.)

Zona 
Predominantemente 
Residencial Baixa 
Densidade

Não foi apresentada legislação descritiva das zonas. Urbana Expansão

Zona 
Predominantemente 
Residencial Média 
Densidade

Urbana Consolidada

Zona 
Predominantemente 
Residencial Alta 
Densidade

Urbana Consolidada

Parque Turístico Uso Sustentável

N/R - Perímetro ou descrição não registrados em lei municipal ou no material fornecido pelo município.
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Leitura unificada de Ibirá
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III.4.1.3. Relatório – Jaci
O Plano Diretor do município de Jaci é a Lei Complementar n° 011, 
de 6 de abril de 2016. O Perímetro Urbano é delimitado pela Lei 
n° 1.932, de 19 de fevereiro de 2013. Não foram localizadas leis de 
parcelamento ou uso e ocupação do solo.

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do município é consolidado por meio dos 
seguintes elementos estruturadores: macrozoneamento e zonea-
mento, capítulos II e III do Plano Diretor. O macrozoneamento divide 
o município em quatro macrozonas: Macrozona Urbana I, Macrozo-
na Urbana II, Macrozona Rural e Macrozona de Preservação Am-
biental. No entanto, o mapa das macrozonas encontrado apresenta 
somente uma macrozona urbana e três macrozonas rurais.

A sede municipal, definida como Núcleo Urbano Consolidado, fica 
subdividida nas seguintes zonas: Zona Habitacional, Zona Mista, 
Zona Industrial, Zona de Preservação e Zona de Expansão Urbana. 
A Macrozona Urbana das demais localidades identificadas como 
urbanas estarão sujeitas a definição de zoneamento, a partir de le-
gislação municipal específica.

Mapeamento
O plano diretor esclarece que as plantas indicadas no mapa de-
nominado de macrozonas, anexo do plano, são representações 
esquemáticas, devendo a legislação municipal específica apre-
sentar material cartográfico apropriado à demarcação gráfica e 
descritiva do macrozoneamento proposto.

O mapa em PDF denominado “Macrozonas do Plano Diretor Par-
ticipativo de Jaci” apresenta quatro macrozonas, porém, com 
denominações diferentes das que constam no plano diretor: Ma-
crozona Urbana, Macrozona Rural I, Macrozona Rural II e Macro-
zona Rural III.

Foi mapeado o macrozoneamento do município, por meio dos 
arquivos enviados “PLANTA DA CIDADE JACI-1-6000.dwg” e 
“mapa1_Jaci_sp.pdf”. 

Para o Perímetro Urbano, utilizou-se o arquivo da Lei n° 1.932, 
de 19 de fevereiro de 2013 que apresenta o memorial descritivo 
da área. O mapeamento foi feito a partir do georreferenciamento 
das coordenadas apresentadas. 
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Perímetro urbano de Jaci
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Macrozoneamento de Jaci
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Jaci Plano Diretor
Lei Complementar 
011/2016

Macrozoneamento Macrozona Urbana I Artigo 57 - Como Macrozona Urbana são consideradas a sede 
municipal e as outras localidades consideradas como urbanas 
identificadas no mapa de Macrozoneamento, onde poderão 
ser aplicados os instrumentos urbanísticos previstos na Lei 
Federal n. 10.257/01 - Estatuto da Cidade, com objetivo de 
ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e da propriedade urbana, e para o planejamento, controle, 
gestão e promoção do desenvolvimento urbano.

Urbana Consolidada 
(N/R)

Macrozona Urbana II Urbana Consolidada 
(N/R)

Macrozona Rural Artigo 56 - As Macrozonas Rurais identificadas no mapa em 
anexo, a que se refere o artigo 55, Capítulo II, deste Título, são 
compostas pelas áreas onde foram identificadas as localidades, 
vilas ou aglomerações urbanas no referido mapa.
Parágrafo único. A Macrozona a que se refere o caput deste 
artigo será objeto de aplicação de infraestrutura e serviços 
públicos onde couber, principalmente nas vicinais que 
interligam esta zona à sede do município e outras localidades 
consideradas urbanas.

Atividades Rurais
(N/R)

Macrozona de 
Preservação Ambiental  —

Proteção Ambiental
(N/R)

Zoneamento Zona Habitacional Artigo 62 - A zona habitacional caracteriza-se por seu uso 
predominantemente habitacional, pela escassez de comércios 
especializados, poucos equipamentos públicos e áreas e 
serviços institucionais, tráfego pouco intenso, e localizam-se 
espacialmente em áreas periféricas da cidade, possuem usos 
comerciais permitidos e tolerados.

Urbana Consolidada
(N/R)

Zonas de Uso Misto Artigo 63 - As Zonas de Uso Misto são áreas comerciais 
específicas com uso atual predominantemente habitacional e 
com grande tendência de mudança para uso comercial, onde 
deverá ser estimulado o uso misto com taxas de ocupação 
e gabarito diferenciado para permitir a permanência do uso 
habitacional, conforme a Lei de Parcelamento, e de Uso e 
Ocupação do solo.

Urbana Consolidada
(N/R)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Jaci Plano Diretor
Lei Complementar 
011/2016 (cont.)

Zoneamento (cont.) Zona Industrial Artigo 64 - A Zona denominada Industrial identificada no mapa 
que define o zoneamento urbano da sede do município, sendo 
caracterizada como a área central da sede municipal, onde 
está concentrado o polo de atração em função da localização 
industrial, do comércio e serviços, bem como, para o uso 
residencial.
Artigo 65 - No Eixo de Estruturação Urbana da sede municipal, 
objetiva-se alcançar transformações urbanísticas estruturais 
para se obter melhor aproveitamento das condições de 
infraestrutura instalada, por meio das seguintes diretrizes:
I - estímulo às atividades de comércio, serviços e indústrias de 
pequeno porte não incômodas e/ou inconvenientes com relação 
a sua atividade;
II - reorganização urbanística, de infraestrutura e transporte;
III - atendimento às necessidades de consumo da população;
IV - estímulo à implantação de novos postos de trabalho;
V - segregação dos estabelecimentos de âmbito regional em 
face dos de âmbito local, através da hierarquização dos eixos 
estruturais.
Artigo 66 - São ações estratégicas para o eixo estrutural:
I - elaborar leis municipais urbanísticas que tenham 
aplicabilidade adequada para esta zona visando o ordenamento 
e ocupação planejada do território compreendido pela mesma;
II - estimular e facilitar a ocupação do eixo estrutural como 
zona de uso misto, ou seja,
específica para comércio e residências;
III - estimular e apoiar a diversificação do comércio e serviços 
nesta zona, com a finalidade de promover a consolidação das 
atividades desta área.

Urbana Desenvolvimento 
Econômico
(N/R)

Zona de Preservação Artigo 67 - É a zona de preservação e conservação ambiental 
descrita no mapa. É considerada uma área vulnerável, sujeita 
a ação humana desenfreada e irregular, agredindo o meio 
ambiente, devendo ser adotadas algumas medidas, tais como:
I - implementação das disposições garantidas na legislação 
municipal;
II - criar a legislação ambiental municipal.
Parágrafo Único. O uso das margens dos cursos d’água é 
suscetível de aproveitamento sustentável como forma de 
incremento ao potencial turístico e ao lazer no município.

Proteção Ambiental
(N/R)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Jaci Plano Diretor
Lei Complementar 
011/2016 (cont.)

Zoneamento (cont.) Zona de Expansão 
Urbana

Artigo 69 - Trata-se da zona composta pelas áreas rurais 
de entorno imediato ao núcleo urbano consolidado, 
caracterizando-se pela transição de uso e interesse de 
parcelamento para fins de ocupação urbana, identificada no 
mapa anexo.
§ 1o Para efeito de ordenamento territorial as áreas inseridas 
nesta zona serão consideradas como área de expansão urbana 
prioritária.
§ 4o São consideradas zonas de Entorno Urbano Imediato ou 
Periurbanas, aquelas contíguas às zonas urbanas e que se 
apresentam em processo de conversão de uso da terra e da 
reestruturação fundiária acelerado, para fins de expansão 
urbana.

Urbana Expansão (N/R)

Macrozona Urbana*
—

Urbana Consolidada

Macrozona Rural I*
—

Atividades Rurais

Macrozona Rural II*
—

Atividades Rurais

Macrozona Rural III*
—

Atividades Rurais

N/R - Perímetro ou descrição não registrados em lei municipal ou no material fornecido pelo município.

*mapa de macrozoneamento enviado pelo município.
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Leitura unificada de Jaci
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III.4.1.4. Relatório – José Bonifácio
O Plano Diretor de José Bonifácio é a Lei Complementar nº006/2007, 
com diversas alterações, sendo a última realizada pela Lei nº 
003/2014. A Lei nº 3.332/2007 dispõe sobre o uso e ocupação do 
solo, bem como dá diretrizes para o parcelamento. O plano delimi-
ta o Perímetro Urbano, que é estabelecido também pelo Decreto 
nº2.084/2009. A lei nº 005/2018 dispõe sobre implantação de corre-
dor comercial.

Ordenamento Territorial
O Ordenamento Territorial do Município é consolidado por meio dos 
seguintes elementos estruturadores, dispostos pelo Plano Diretor: 
Macrozoneamento e Áreas Especiais.

O Macrozoneamento divide o município em cinco zonas: Zona Rural 
(ZR), Zona Urbana (ZU), Zona de Urbanização de Interesse Turístico 
(ZUIT), Zona de Expansão Urbana Mista (ZEUM) e Zona de Expansão 
Industrial (ZEI), demarcadas no Anexo VI da Lei.

A Lei Complementar 006/2009 altera o perímetro da Zona Urbana 
(ZU) e, as Leis Complementares 007/2016 e 010/2011, alteram o 
perímetro da Zona de Expansão Urbana Mista (ZEUM).

As Áreas Especiais são porções do território municipal com normas 
específicas de uso e ocupação do solo e são divididas em: Áreas 
Especiais de Preservação e Proteção; Áreas Especiais de Interesse 

Social; Áreas de Urbanização Especial; Áreas Especiais Industriais 
e Áreas Especiais Comerciais.

O Anexo II do Plano Diretor estabelece os critérios urbanísticos 
para uso e ocupação do solo das zonas (macrozoneamento) e das 
áreas especiais. 

A Lei 3.370/2008 dispõe sobre diretrizes para urbanização ou regu-
larização de Áreas Especiais de Interesse Social e Áreas de Urba-
nização Especial.

Os mapas oficiais de Revisão do Plano Diretor do município, além 
de delimitarem Perímetro Urbano e Corredores Comerciais Incô-
modos, estabelecem seis novas zonas: Área Urbana Consolidada, 
Área Urbana Planejada, Área Urbana Industrial, Zona de Expan-
são Urbana I, Zona de Expansão Urbana II e Zona de Expansão 
Urbana III.

Mapeamento
Apesar de o Plano Diretor do município estabelecer mapas de zo-
neamento e macrozoneamento (Anexos VI e VII), de acordo com a 
Prefeitura de José Bonifácio estes não estão disponíveis para geor-
referenciamento (encontram-se fora de escala). Foram enviados, 
pela prefeitura, os mapas oficiais de Revisão do Plano Diretor, a 
partir dos quais foram mapeados o Perímetro Urbano e o Zonea-
mento Municipal.
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Perímetro urbano de José Bonifácio
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Zoneamento de José Bonifácio
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

José Bonifácio Mapas oficiais 
da revisão do 
Plano Diretor 
(nº006/2007)

Zoneamento Área Urbana Consolidada — Urbana Consolidada

Área Urbana Planejada — Urbana Consolidada

Área Urbana Industrial — Urbana Desenvolvimento Econômico

Zona de Expansão Urbana I — Urbana Expansão

Zona de Expansão Urbana II — Urbana Expansão

 Zona de Expansão Urbana III — Urbana Expansão

*Não há descrição das áreas, apenas a delimitação delas em mapa
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Leitura unificada de José Bonifácio
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III.4.1.5. Relatório – Mendonça
O plano diretor do município de Mendonça é a Lei Complementar n° 
042, de 18 de agosto de 2014. A Lei n° 1.820, de 18 de novembro de 
2019, dispõe sobre o Parcelamento do Solo nas Áreas Urbanas e de 
Expansão Urbana do Município.

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do município fica estruturado por meio 
do macrozoneamento e zoneamento Urbano. 

No macrozoneamento, o território municipal fica dividido entre ma-
crozona urbana e rural. O plano indica que as macrozonas têm seus 
territórios definidos pelos setores censitários do IBGE e passam a 
ser unidades de planejamento para o desenvolvimento rural.

O zoneamento urbano delimita a sede municipal como Núcleo Urba-
no Consolidado e estabelece a divisão em seis zonas: Zona Habita-
cional; Zona de Uso Misto; Zona de Lazer; Zona Industrial; Zona de 
Proteção e Conservação Ambiental; e Zona Rural de Transição para 
Expansão Urbana. O mapa apresentado não delimita a Zona de Lazer.

O plano propõe, também, a criação de Zona Especial de Interesse 
Social e de Preservação Ambiental na Zona Rural, a serem defini-
das em lei específica.

Lei municipal específica determinará parâmetros diferenciados 
para o uso e ocupação do solo, bem como para aplicação e sanções 
referentes aos instrumentos urbanísticos previstos na Lei Federal 
nº 10.257/01.

Mapeamento 
O plano diretor esclarece que as plantas indicadas no mapa de-
nominado de macrozonas, anexo do plano, são representações es-
quemáticas, devendo a legislação municipal específica apresentar 
material cartográfico apropriado à demarcação gráfica e descritiva 
do macrozoneamento proposto, no entanto, esse anexo não foi lo-
calizado.

Foram mapeados o perímetro urbano do município e o zoneamen-
to, a partir dos arquivos “MAPAMENDONÇA_CRSEngenharia.dwg” 
e “mendonca-sp_zoneamento.pdf” enviados.
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Delimitação urbano-rural de Mendonça
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Zoneamento de Mendonça
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Mendonça Plano Diretor
Lei 
Complementar 
042/2014

Macrozoneamento Macrozona Rural Art. 55 - A Macrozona Rural identificada no mapa em 
anexo, a que se refere o artigo 54, Capitulo II, deste 
Título, é composta pelas áreas onde foram identificadas 
as localidades, vilas ou aglomerações urbanas no 
referido mapa. Parágrafo único. A Macrozona a que 
se refere o caput deste artigo será objeto de aplicação 
de infraestrutura e serviços públicos onde couber, 
principalmente nas vicinais que interligam esta zona à sede 
do município e outras localidades consideradas urbanas, 
as macrozonas têm seus territórios definidos pelos 
setores censitários do IBGE e passam a ser unidades de 
planejamento para o desenvolvimento rural.

Atividades Rurais
(N/R)

Macrozona Urbana Art. 56 - Como Macrozona Urbana são consideradas a 
sede municipal e as outras localidades consideradas como 
urbanas identificadas no mapa de Macrozoneamento, 
onde poderão ser aplicados os instrumentos urbanísticos 
previstos na Lei Federal n. 10.257/01 - Estatuto da Cidade, 
com o objetivo de ordenar o plano de desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 
e para o planejamento, controle, gestão e promoção do 
desenvolvimento urbano. Parágrafo único. As Macrozonas 
a que se refere o caput deste artigo será objeto de 
aplicação de infraestrutura e serviços públicos onde 
couber, principalmente nas vicinais que interligam a sede 
do município e outras localidades consideradas urbanas a 
zona rural, as macrozonas tem seus territórios definidos 
pelos setores censitários do IBGE e passam a ser unidades 
de planejamento para o desenvolvimento urbano.

Urbana Consolidada
(N/R)
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Mendonça Plano Diretor
Lei 
Complementar 
042/2014 (cont.)

Zoneamento 
Urbano

Zona Habitacional Art. 61. A zona habitacional caracteriza-se por seu uso 
predominantemente habitacional, pela escassez de 
comércios especializados, poucos equipamentos públicos 
e áreas e serviços institucionais, tráfego pouco intenso, 
e localizam-se espacialmente em áreas periféricas da 
cidade, possuem usos comerciais permitidos e tolerados.
Art. 62. A taxa de ocupação e gabarito aplicados na zona 
de que trata o caput deste artigo está definida na Lei 
Municipal de Uso e Ocupação do Solo.

Urbana Consolidada

Zona de Uso Misto Art. 63. A Zona identificada no mapa que define o 
zoneamento urbano da sede do município, sendo 
caracterizada como a área central da sede municipal, onde 
está concentrado o polo de atração em função da localização 
do comércio e serviços, bem como para o uso residencial.
Art. 64. Na zona de uso misto da sede municipal, objetiva-
se alcançar transformações urbanísticas estruturais 
para se obter melhor aproveitamento das condições de 
infraestrutura instalada, por meio das seguintes diretrizes: 
I-estímulo às atividades de comércio, serviços e indústrias 
de pequeno porte não incômodas e/ou inconvenientes 
com relação à sua atividade; II-reorganização urbanística, 
de infraestrutura e transporte; III-atendimento às 
necessidades de consumo da população: IV-estímulo à 
implantação de novos postos de trabalho; V-segregação dos 
estabelecimentos de âmbito regional em face dos de âmbito 
local, através da hierarquização dos eixos estruturais.
Art. 65. São ações estratégicas para a zona de uso 
misto: I-elaborar leis municipais urbanísticas que 
tenham aplicabilidade adequada para esta zona, visando 
o ordenamento e ocupação planejada do território 
compreendido pela mesma: II-estimular e facilitar a 
ocupação do eixo estrutural como zona de uso misto, ou 
seja, específica para comércio e residências, III-estimular 
e apoiar a diversificação do comércio e serviços nesta zona, 
com a finalidade de promover a consolidação das atividades 
desta área.
Parágrafo único. O Município deverá propor ações baseadas 
na aplicação dos instrumentos urbanísticos e de uso e 
ocupação do solo para promover o remanejamento de 
pequenas indústrias localizadas nesta zona.

Urbana Consolidada
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Mendonça Plano Diretor
Lei 
Complementar 
042/2014 (cont.)

Zoneamento 
Urbano (cont.)

Zona de Lazer Art. 66. A Zona de Lazer identificada no mapa anexo, 
refere-se à carência de equipamentos públicos de lazer no 
município.
Art. 67. O poder executivo deverá, através da zona de lazer, 
promover a inclusão e a integração social, garantindo 
acesso a todas as classes sociais indiscriminadamente.
Art. 68. O poder executivo deverá pactuar com o Conselho 
de Desenvolvimento Urbano e Sustentável os projetos e 
programas voltados para a zona de lazer.

Uso Sustentável
(N/R)

Zona Industrial Art. 69. A zona industrial localizada no mapa em anexo, 
consiste em uma área destinada à futura implantação de 
empresas e indústrias no município. A criação desta zona 
tem como objetivo incentivar, atrair e organizar novos 
empreendimentos, fornecendo uma infraestrutura e 
estando relativamente distante da área urbana, com rígido 
controle dos danos ambientais, na tentativa de reduzir os 
impactos ambientais e sociais no município.

Urbana Desenvolvimento 
Econômico

Zona de Proteção 
e Conservação 
Ambiental

Art. 70. É a zona de proteção e conservação ambiental 
descrita no mapa. É considerada uma área vulnerável, 
sujeita a ação humana desenfreada e irregular, agredindo 
o meio ambiente, devendo ser adotadas algumas medidas, 
tais como: I-implementação das disposições garantidas 
na legislação municipal; Il-criar a legislação ambiental 
municipal.
§ 2º O uso das margens dos cursos d›água é suscetível de 
aproveitamento sustentável como forma de incremento ao 
potencial turístico e ao lazer no município.
Art. 71. Para efeitos do ordenamento territorial do 
município, em virtude da expansão urbana, devem, 
obrigatoriamente, ser respeitados os limites de uso e 
ocupação do solo até a área considerada de proteção 
e conservação identificada no mapa obedecidos os 
parâmetros da legislação federal e estadual vigente.

Proteção Ambiental
(N/R)
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Fig 3

Figura 3. Leitura Unificada de José Bonifácio

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Mendonça Plano Diretor
Lei 
Complementar 
042/2014 (cont.)

Zoneamento 
Urbano (cont.)

Zona Rural de 
Transição para 
Expansão Urbana*

Art. 72. Trata-se da Zona composta pelas áreas rurais 
de entorno imediato ao núcleo urbano consolidado, 
caracterizando-se pela transição de uso e interesse de 
parcelamento para fins de ocupação urbana, identificada 
no mapa anexo.
§1 Para efeito de ordenamento territorial as áreas 
inseridas nesta zona serão consideradas como área de 
expansão urbana prioritária.
§2 São áreas sujeitas à negociação e articulação junto aos 
proprietários e aos órgãos estaduais e federais.
§3 O parcelamento das propriedades caracterizadas 
no caput deste artigo não isenta a aplicação das 
determinações previstas no art. 53 desta lei.
§ 4º São consideradas zonas de Entorno Urbano Imediato 
ou Periurbanas aquelas contíguas às zonas urbanas e 
que se apresentam em processo de conversão de uso da 
terra e da reestruturação fundiária acelerado, para fins de 
expansão urbana.

Urbana Expansão

N/R - Perímetro ou descrição não registrados em lei municipal ou no material fornecido pelo 
município.
* No mapa de zoneamento recebido, a zona consta com o nome “Zona Expansão”.
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Leitura unificada de Mendonça
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III.4.1.6. Relatório – Mirassol
O plano diretor do município é a Lei Complementar nº 2.962/2006. 
A Lei Complementar nº 3.431/2011 dispõe sobre a criação da Lei 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo e Parcelamento do Mu-
nicípio, tendo sua última alteração na Lei 4.169/2019. O perímetro 
urbano é disposto na Lei 3.309/2010, e foi alterado nas atualiza-
ções da Lei de Uso e Ocupação do Solo.

Ordenamento territorial
O plano diretor consolida o ordenamento territorial do município 
por meio dos seguintes elementos estruturadores: Setores Urba-
nos, Setores de Expansão Urbana e Zoneamento. 

Ficam criados 13 Setores Urbanos, denominados por seus núme-
ros, de um a 13. Os setores de expansão urbana configuram-se 
na porção territorial que cada setor urbano possui para expandir 
adequadamente seus limites. Ficam criados 10 Setores de Expan-
são Urbana: SEU (Setor de Expansão Urbana) - 3; SEU - 5; SEU - 7; 
SEU - 8; SEU - 9; SEU - 10; SEU - 11; SEU - 12; e SEU – 13 - Ex-
pansão do Distrito de Ruilândia. Os setores urbanos 1, 2, 4 e 6 não 
permitem expansão.

O Zoneamento divide o território do município em sete zonas: 
Zonas de Usos Residenciais (ZR); Zonas de Uso Comerciais e de 
Serviços (ZCS); Zonas de Uso Industriais (ZI); Zonas de Uso Carac-

terizadas como Zonas Especiais (ZB); Zona Especial de Interesse 
Social (ZEIS); Zona Especial de Preservação Ambiental (ZEPA); e 
Zona Especial de Revitalização e Preservação do Patrimônio Histó-
rico (ZERP).

A Lei de Uso e Ocupação do Solo divide o território do município 
em Zona Urbana, Zona de Expansão Urbana e Zona Rural. O uso 
do solo para atividades urbanas é regulado por meio de Zonas de 
Uso. O Artigo 33 define as mesmas zonas estabelecidas pelo Pla-
no Diretor: ZR, ZCS, ZI, ZE (divididas em ZERP, ZEIS, ZEPA e ZRO), 
definindo para cada uma os usos permitidos. A seção II - Dos seto-
res urbanos, especifica cada um dos 13 setores definidos no plano 
diretor e cita quais zonas estão compreendidas.

Mapeamento
Foi mapeado o perímetro urbano atualizado (Figura 1) por meio 
do arquivo “17 – Mapa de Mirassol” e, o zoneamento (Figura 2), 
através do arquivo “01 - MAPA DE SETORES URBANOS - ZONEA-
MENTO - PARCELAMENTO URBANO ATUAL - LEI N° 3.431-2011.
dwg”, ambos enviados pela Prefeitura. Os arquivos não possuem 
elementos para georreferenciamento e, para a sua inclusão, foi 
utilizada a malha viária existente no arquivo fornecido, buscando 
encaixe desta com a imagem aérea do Google Satellite, presente 
na base do mapeamento. Não foram encontrados mapas com os 
setores de expansão urbana. 
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Perímetro urbano de Mirassol



87

Zoneamento de Mirassol
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Plano Diretor 
Lei Complementar 
2.962/2006

Setores Urbanos Setor Urbano 1 I - Setor Urbano 1 (SU-1) - abrangerá a região Central e compreenderá as 
seguintes zonas: ZR1; ZCS 1 e 2; ZERP. No SU - 1, as indústrias existentes 
poderão continuar suas atividades até a data de 09 de março de 2019. 
Neste período, não serão permitidas ampliações dos galpões existentes e 
nem será concedido Alvará de Construção para novas indústrias, devendo 
as mesmas se instalar em novas edificações nos Setores Urbanos 
definidos como Zona de Uso Industrial, conforme sua classificação. O 
SU - 1 não possui área de expansão, pois toda a extensão do setor está 
ocupada. (Art. 39 LC 3.431/2011)

Urbana 
Consolidada

Setor Urbano 2 II - Setor Urbano 2 (SU-2) - SU2 abrangerá os loteamentos: Jardim São 
José; Jardim Renascença; Residencial San Diego; Residencial José 
Tedeschi; Vila Rica e compreenderá as seguintes zonas: - ZR-1, 2 e 3, 
ZCS-1 e 2 e ZI-A. O Loteamento Residencial San Diego, localizado no 
perímetro urbano de Mirassol, com acesso principal pela Rodovia Antonio 
Vissotto, com área de 164.272,00 metros quadrados, objeto da matrícula 
no 30.287 do CRI local, passará compreender as seguintes zonas: ZR - 1, 
2 e 3; O SU - 2 não possui área de expansão, pois toda a extensão do setor 
está ocupada. (Redação dada pela Lei Complementar no 4131/2018)

Urbana 
Consolidada

Setor Urbano 3 III - O setor Urbano 3 (SU-3) 
Abrangerá os loteamentos: Villa Moreira, Vila Maria Regis I e II, Jardim 
São Bernardo I, II, III, IV; Conjunto Habitacional Reinaldo Trovo; Vale 
do Sol; Vazio urbano com possibilidade de implantação de ZEIS e 
compreenderá as seguintes zonas: ZR - 1, 2 e 3; ZCS - 1, 2 e 3; ZI - A e B; 
ZEIS e ZEPA. 
Onde os terrenos ou glebas fizerem frente à Marginal da Rodovia 
Washington Luiz, será permitido apenas ZCS - 1, 2 e 3; ZI - A e B. 
(Redação dada pela Lei Complementar no 4.169/2019)

Urbana 
Consolidada
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Plano Diretor 
Lei Complementar 
2.962/2006 (cont.)

Setores Urbanos 
(cont.)

Setor Urbano 4 IV - Setor Urbano 4 (SU-4) 
- abrangerá os loteamentos: Jardim Marilu, parte do Bairro Santa Casa, 
Vila Souza, Jardim Cristina, Parque América, Flamboyant, Alvorada, 
Vila Aeroporto, Recanto do Beija Flor, São Francisco de Assis I e II, e 
compreenderá as seguintes zonas: 
ZR-1,2 e 3, ZCS-1, 2 e 3, e ZI-A e B. 
O SU - 4 não possui área de expansão, pois toda a extensão do setor está 
ocupada.

Urbana 
Consolidada

Setor Urbano 5 V - O Setor Urbano 5 (SU-5) 
Abrangerá os loteamentos: parte do Bairro Santa Cruz; Jardim Nossa 
Senhora Aparecida; Parque Residencial José Maria Navarrete; Vila Verde; 
Jardim Santa Rita; Jardim Santa Cláudia; Jardim Karina I, II e III; Conjunto 
Habitacional Florindo Rissi; Conjunto Habitacional Newton Flávio Silva 
Pinto - Glebas A e B; Parque Nova Esperança; Conjunto Habitacional 
Bela Vista; e compreenderá as seguintes zonas: ZR - 1, 2 e 3; ZCS - 1, 2 
e 3; ZI - A e B; ZEIS e ZEPA (Parque Linear do Córrego Piedade e Área de 
Amortecimento da Grota de Mirassol). 
O SU-5 tem possibilidade de expansão no sentido sul, limitada pela zona 
de amortecimento da Grota e no sentido leste, 
compreendendo as seguintes zonas: ZR, ZCS 1, 2 e 3 e ZEPA (Parque 
Linear do Córrego Piedade e Área de Amortecimento da Grota de 
Mirassol). (Redação dada Lei Complementar no 4169/2019).

Urbana 
Consolidada

Setor Urbano 6 VI - Setor Urbano 6 (SU-6) 
- abrangerá o loteamento Industrial Municipal e compreenderá as 
seguintes zonas: ZCS-1, 2 e 3, ZI-A e B, e ZEPA 
(Parque Linear do Córrego Piedade). 
O SU - 6 Não têm possibilidade de expansão.

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Plano Diretor 
Lei Complementar 
2.962/2006 (cont.)

Setores Urbanos 
(cont.)

Setor Urbano 7 VII - Setor Urbano 7 (SU-7) 
- SU-7 abrangerá os loteamentos: Village Mirassol I, II e III, Jardim das 
Acácias, Chácaras Recanto de Ala, Estância 
Veraneio, Golden Park I e II, Terra Vista Residence Club e Parque dos 
Buritis e compreenderá as seguintes zonas: ZR-2 
e 3, ZCS-1, 2 e 3, ZI-A e B e ZEPA (Córrego Piedade), apresentando 
também um vazio dentro do perímetro urbano, área 
destinada para implantação de novos parcelamentos. 
Onde os terrenos ou glebas fizerem frente para a Marginal da Rodovia 
Washington Luiz, será permitido apenas ZCS-1, 2 e 3 e ZI-A e B. A gleba 
localizada no Setor Urbano-7, delimitada entre a Rua Mário Saurin, 
Quadra “J” do Loteamento Parque dos 
Buritis, Avenida Fernando Antônio Vendramini e Quadra “38” do 
Loteamento Jardim Alvorada, identificada no croqui em anexo, poderá 
receber construções classificadas como “R=H4” e “CS=H8”. 
O SU - 7 tem possibilidade de expansão no sentido leste e compreenderá 
as seguintes Zonas: ZR-3, ZCS-1, 2 e 3, 
ZEPA, ZI-A, B. (Redação dada pela Lei Complementar no 4038/2017).

Urbana Expansão

Setor Urbano 8 VIII - O Setor Urbano 8 (SU-8) 
- Situado ao longo da Rodovia Antônio Visoto até a divisa com o Município 
de Jaci, em 02 (duas) faixas paralelas de 
500,00 (quinhentos metros) de distância de cada lado da via, com 02 
(duas) zonas distintas de uso , delimitadas pelo 
perímetro urbano, e serão definidas por: 
SU-8-A, localizado à direita da Rodovia Antonio Visoto (Sentido Mirassol 
- Jaci), e compreende as seguintes zonas: ZR - 
2 e 3; ZCS - 1, 2 e 3; ZI - A, B, C e ZRO nas áreas lindeiras ao Rio São José 
dos Dourados e seus afluentes, conforme 
descrito no Artigo 32. 
O SU-8-A, tem possibilidade de expansão e compreenderá as seguintes 
zonas: ZR - 2 e 3; ZCS - 1, 2 e 3; ZI - A, B, C e 
ZRO nas áreas lindeiras ao Rio São José dos Dourados e seus afluentes, 
conforme descrito no Artigo 32. 
SU-8-B, localizado à esquerda da Rodovia Antonio Visoto (Sentido 
Mirassol - Jaci), e compreende as seguintes zonas: 
ZR - 2 e 3; ZCS - 1, 2 e 3; e ZI - A, B e C. 
O SU8-B tem possibilidade de expansão no sentido oeste, compreendendo 
as seguintes zonas: ZR - 2 e 3; ZCS - 1, 2 e 
3; e ZI - A, B e C. (Redação dada pela Lei Complementar no 4129/2018)

Urbana Expansão
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Plano Diretor 
Lei Complementar 
2.962/2006 (cont.)

Setores Urbanos 
(cont.)

Setor Urbano 9 IX - O Setor Urbano 9 (SU-9) 
Abrangerá o Loteamento Nascente do São José, e vazio dentro do 
perímetro urbano, área destinada para implantação 
de novos empreendimentos e compreenderá as seguintes zonas: ZR - 2 e 
3; ZCS - 1 e 2; ZI - A e B; e ZEPA. 
O SU-9 tem possibilidade de expansão no sentido oeste. (Redação dada 
pela Lei Complementar no 4169/2019)

Urbana Expansão

Setor Urbano 10 X - O Setor Urbano 10 
SU-10 Possui uma ampla área voltada para a marginal da Rodovia 
Washington Luiz e abrangerá Loteamento Industrial 
Engenheiro Newton Flávio Silva Pinto, Loteamento Industrial Alto 
Mirassol, Aeroporto Municipal e compreenderá as 
seguintes zonas: 
ZR-3, ZCS-1, 2 e 3, ZI A, B e C. 
O SU - 10 têm possibilidade de expansão no sentido norte e leste 
compreendendo as seguintes Zonas: ZCS-1, 2 e 3, ZI 
- B e C. 
Deverão ser observados os limites da Faixa de Aproximação do Aeroporto, 
conforme Portaria 1141/GM5, de 08-12-1987. 
A gleba localizada no Setor Urbano-10, delimitada entre o Loteamento 
Industrial Newton Flávio Silva Pinto, Marginal da 
Rodovia Washington Luiz, Loteamento Residencial Mais Parque e 
Aeroporto identificada no croqui em anexo, poderá 
receber construções classificadas como “ZR 1,2,3 - ZCS 1,2,3 - ZI A, B, C”. 
(Redação dada pela Lei Complementar no 
4269/2019).

Urbana Expansão
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Plano Diretor 
Lei Complementar 
2.962/2006 (cont.)

Setores Urbanos 
(cont.)

Setor Urbano 11 XI - O Setor Urbano 11 (SU-11) 
Abrangerá os loteamentos Sypriano José Moreira, Parque Residencial 
Celina Dalul, Residencial Moreira e Guimarães, 
Residencial Regissol, Portal da Cidade Amiga e Jardim Laguna. Possui 
um vazio dentro do perímetro urbano, área 
destinada para implantação de novos empreendimentos e uma ampla 
área voltada para a marginal da Rodovia 
Washington Luiz, e frente à Rodovia Euclides da Cunha. Compreenderá as 
seguintes zonas: ZR - 1, 2 e 3; ZCS - 1, 2 e 
3; ZI - A, B e C; ZEIS e ZEPA (Córrego do Fundão). 
O SU-11 tem possibilidade de expansão no sentido norte e oeste, 
excluindo-se a Zonas Especiais de Proteção Ambiental (ZEPA), 
compreendendo as seguintes zonas: ZR - 1, 2 e 3; ZCS - 1, 2 e 3; ZI - A, B 
e C e ZEPA. (Redação dada pela Lei 
Complementar no 4169/2019).

Urbana Expansão

Setor Urbano 12 XII - O Setor Urbano 12 
SU-12 estará contido no Perímetro Urbano proposto, visando a 
implantação de novos empreendimentos e novas ZEIS. 
Possui uma ampla área voltada para a Rodovia Euclides da Cunha e 
Rodovia Feliciano Sales Cunha. Compreenderá as 
seguintes zonas: 
ZR-1 e 2 e 3, ZCS-1, 2 e 3, ZEIS e ZI-A, B e C 
O SU - 12 tem possibilidade de expansão no sentido oeste, após a linha 
férrea, e ao norte, compreendendo as zonas: 
ZR-2, ZCS-1, 2 e 3, ZEIS, ZI-A,B e C.

Urbana Expansão

Distrito de 
Ruilândia

XIII - DISTRITO DE RUILÂNDIA 
O Distrito de Ruilândia está distante, aproximadamente, 13 km da área 
urbana de Mirassol, a sua delimitação total será 
considerada de uso misto, e compreenderá as zonas: ZR-1, 2 e 3, ZCS-1, 2 
e 3, ZEIS e ZI-A,B e C e têm possibilidade 
de expansão nos sentidos norte, sul, leste e oeste.

Urbana Expansão

Setores de 
Expansão Urbana

Setor de Expansão 
Urbana 3

— Vide SU**

Setor de Expansão 
Urbana 5

— Vide SU**

Setor de Expansão 
Urbana 7

— Vide SU**
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Plano Diretor 
Lei Complementar 
2.962/2006 (cont.)

Setores de 
Expansão Urbana 
(cont.)

Setor de Expansão 
Urbana 8

— Vide SU**

Setor de Expansão 
Urbana 9

— Vide SU**

Setor de Expansão 
Urbana 10

— Vide SU**

Setor de Expansão 
Urbana 11

— Vide SU**

Setor de Expansão 
Urbana 12

— Vide SU**

Expansão do 
Distrito de 
Ruilândia

— Vide SU**

Zoneamento Zonas de Usos 
Residenciais

— Vide SU**

Zonas de Uso 
Comerciais e de 
Serviços

— Vide SU**

Zonas de Uso 
Industriais

— Vide SU**

Zonas de Uso 
Caracterizadas 
como Zonas 
Especiais

— (N/R)

Zona Especial de 
Interesse Social

Art. 14 - São os espaços destinados por Lei à habitação e loteamentos 
de interesse social. Através do estabelecimento de ZEIS, o Poder Público 
terá possibilidade de executar uma política habitacional, podendo fazer 
um planejamento global de sua ação para ocupação dos vazios na cidade 
e melhorar as condições de moradia de locais precários e incentivar a 
participação da iniciativa privada na construção de moradias populares. 
Como existem nas áreas territoriais situações físicas urbanísticas muito 
diferenciadas, o Poder Público poderá estabelecer os tipos, locais e áreas 
das ZEIS, conforme o diagnóstico de demandas e intensidades do uso do 
solo urbano, e estarão presentes na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo e Parcelamento.

Urbana 
Requalificação
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Plano Diretor 
Lei Complementar 
2.962/2006 (cont.)

Zoneamento (cont. Zona Especial 
de Preservação 
Ambiental

Art. 32 - Serão consideradas Zonas Especiais de Preservação Ambiental 
(ZEPA): 
- Parque Natural Municipal da Grota de Mirassol 
- Parque Municipal do Piedade 
- Rio São José dos Dourados e seus afluentes 
- Córrego Piedade e seus afluentes 
- Córrego do Fundão e seus afluentes 
- Córrego Fartura e seus afluentes 
- Áreas das nascentes 
Art. 37 (...) Serão consideradas ZONAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL RURAL as seguintes áreas: 
- Reservas florestais 
- Nascentes e minas 
- Parques 
- Jazidas minerais 
- Sítios arqueológicos 
Estas áreas serão objetos de um controle ambiental pelo executivo 
municipal através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e 
Legislação pertinente poderá integrar o município ao SEIAA (Sistema 
Estadual Integrado de Agricultura e Abastecimento) com intuito de 
incentivar o setor agropecuário ao município, possibilitando maior 
agilidade na obtenção de recursos e na solução de problemas. 
O executivo municipal deverá elaborar o Plano Anual de Desenvolvimento 
Rural (PADR), que será acompanhado, avaliado e aprovado pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural de Mirassol - CONRURAL.

Proteção 
Ambiental

Zona Especial 
de Revitalização 
e Preservação 
do Patrimônio 
Histórico

Art. 13 - ZERP - Zonas Especiais de Revitalização e Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural, Urbanístico e Paisagístico: são áreas que 
deverão ser objetos específicos de preservação, renovação e recuperação 
urbanística de interesse paisagístico e cultural: 
- Núcleos, espaços ou áreas deterioradas e que representem grande 
valor histórico e ambiental. 
- As áreas de lazer, recreação e turismo. 
- As áreas de preservação cultural e de proteção da paisagem urbana. 
- As reservas e estações ecológicas. 
- As localidades e os acidentes adequados à prática do lazer ativo e 
passivo. 
- Criação do Conselho de Patrimônio Artístico, Arquitetônico e Histórico 
do Município de Mirassol.

Urbana 
Consolidada
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Lei de Zoneamento, 
Uso e Ocupação 
do Solo e 
Parcelamento 
Lei Complementar 
3.431/2011 
(última alteração: 
Lei Complementar 
nº 4.169, de 25 de 
fevereiro de 2019)

Macrozoneamento Zona Urbana Art. 6 - O território do Município de Mirassol fica dividido em Zona 
Urbana, Zona de Expansão Urbana e Zona Rural. 
Art. 7 - O Perímetro Urbano (Lei nº 3.309 de 04/05/2010) é a linha divisória 
entre a zona urbana e a zona de expansão 
urbana, e está demarcado no mapa nº 4-PD que compõe este caderno. 
I - A zona de expansão urbana, localizada entre a zona urbana e a zona 
rural, tem seus Vetores de Crescimento 
demarcados no mapa nº 4-PD que compõe este caderno. 
II - A zona rural é constituída pelas demais áreas que não fazem parte da 
zona urbana nem da zona de expansão urbana do Município. 
III - O Poder Executivo poderá, quando justificadamente, alterar o 
perímetro da zona urbana e da zona de expansão 
urbana, mediante legislação específica.

Vide SU**

Zona de Expansão 
Urbana

Vide SU**

Zona Rural Atividades Rurais

Zonas de Uso Zonas de Usos 
Residenciais

Art. 29. Zona de uso residencial (ZR) compreende as seguintes 
subcategorias: 
I - ZR1/ZR2/ZR3 - edificações destinadas ao uso residencial, subdivididas 
em: 
a) unifamiliares - edificações com apenas uma unidade de habitação por 
lote; 
b) multifamiliares - edificações destinadas exclusivamente ao uso 
residencial, com mais de uma unidade de habitação por lote ou gleba, e 
com espaços de uso semiprivado ou condominial.

Vide SU**

Zona Especial de 
Interesse Social

Art. 29. (...) II - ZR4 (ZEIS) - edificações de interesse social destinadas ao 
uso residencial, subdivididas em: 
a) unifamiliares - edificações com apenas uma unidade de habitação por 
lote; 
b) multifamiliares - edificações com mais de uma unidade de habitação 
por lote ou gleba, e com espaços de uso semiprivado ou condominial.

Urbana 
Requalificação
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Lei de Zoneamento, 
Uso e Ocupação 
do Solo e 
Parcelamento 
Lei Complementar 
3.431/2011 
(última alteração: 
Lei Complementar 
nº 4.169, de 25 de 
fevereiro de 2019) 
(cont.)

Zonas de Uso 
(cont.)

Zonas de 
Comércio e 
Serviços 

Art. 30. I - Zona de Uso Comercial e de Serviços (ZCS) compreendendo 
as seguintes subcategorias de comércio: CD - comércio de utilização 
diária, exclusivamente varejista e de produtos de consumo diário 
e relacionado ao uso residencial local; CP - comércio de utilização 
periódica, exclusivamente varejista e de produtos de consumo periódico 
e relacionado ao bairro residencial ou conjunto de bairros; CO - comércio 
de utilização ocasional, exclusivamente varejista e de produtos diversos; 
CA - comércio exclusivamente atacadista ou atacadista/varejista, e 
subdivididos em 2 grupos: a) Grupo A - alimentícios e de pequeno e médio 
porte; b) Grupo B - extrativos, minerais, agropecuários, de produtos 
perigosos e de grande porte. II - Zona de Uso Comercial e de Serviços 
(ZCS), compreendendo as seguintes subcategorias: SPR: serviços 
profissionais vinculados à residência; SRC: serviços de reparação e 
conservação (oficinas) subdivididos em Grupo A, Grupo B, Grupo C, 
conforme anexo B, item 2.2; SP: serviços pessoais prestados de forma 
autônoma ou associativa; SDO: serviços domiciliares prestados de 
forma autônoma ou associativa; SD: serviços de diversão; SI: serviços 
institucionais de lazer e cultura, comunitários e sociais; SPT: serviços 
profissionais técnicos prestados de forma associativa; ST: serviços 
de transporte; SC: serviços de comunicação; SB: serviços bancários; 
SA: serviços auxiliares; SPU: serviços públicos de equipamentos 
administrativos e de segurança pública; SCC: serviços de construção civil.

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico

Zonas de Uso 
Industrial e 
Distritos

Art. 31. Zona de Uso Industrial (Zl), compreendendo as seguintes 
subcategorias: 
I - Zl A: zona de uso predominantemente industrial do Grupo A 
compreendendo as indústrias não incômodas; 
II - Zl B: zona de uso predominantemente industrial do Grupo B 
compreendendo as indústrias incômodas; 
III - Zl C: zona de uso predominantemente industrial compreendendo 
estabelecimentos industriais especiais e depósito de sucatas que 
obrigatoriamente deverão ser cobertos.

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico

Zonas Restrição 
de Uso

Revogado pela Lei Complementar nº 4.169, de 25 de fevereiro de 2019. Revogada
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Município Instrumento legal Categoria
Classificação 
municipal

Descrição
Classificação na 
leitura unificada

Mirassol Lei de Zoneamento, 
Uso e Ocupação 
do Solo e 
Parcelamento 
Lei Complementar 
3.431/2011 
(última alteração: 
Lei Complementar 
nº 4.169, de 25 de 
fevereiro de 2019) 
(cont.)

Zonas de Uso 
(cont.)

Zona Especial 
de Preservação 
Ambiental

Art.32 (...) III - ZEPA - Zonas Especiais de Proteção Ambiental - estas 
zonas ou áreas representam os espaços físico-territoriais que, pelas suas 
características, devam ter a sua ocupação e utilização, reguladas, no 
sentido de conservar o patrimônio ambiental do município. 
Parágrafo único. Constituem também áreas de preservação permanente, 
que pelas suas condições fisiográficas, ecológicas, hidrológicas, botânicas 
e climatológicas, formam um ecossistema de importância no meio 
ambiente natural.

Proteção 
Ambiental

Zona Especial 
de Revitalização 
e Preservação 
do Patrimônio 
Histórico

Art.32 (...) I - ZERP - Zonas Especiais de Revitalização e Preservação do 
Patrimônio Histórico, Cultural, Urbanístico e Paisagístico - São áreas que 
deverão ser objetos específicos de preservação, renovação e recuperação 
urbanística de interesse paisagístico e cultural: 
Núcleos, espaços ou áreas deterioradas e que representem grande valor 
histórico e ambiental; As áreas de lazer, recreação e turismo; As áreas de 
preservação cultural e de proteção da paisagem urbana; 
As reservas e estações ecológicas; 
As localidades e os acidentes adequados à prática do lazer ativo e 
passivo.

Urbana 
Consolidada

Lei Complementar 
2.462/2001, de 12 
de dezembro de 
2001

Unidade de 
Conservação 

Unidade de 
Conservação 
Municipal

Parque Natural Municipal da Grota de Mirassol Proteção 
Ambiental

Decreto 63.455, de 
06 de junho de 2018

Unidade de 
Conservação 
Estadual

Floresta Estadual do Noroeste Paulista Proteção 
Ambiental

Lei Ordinária 8.316, 
de 05 de junho de 
1983

Unidade de 
Conservação 
Estadual

Estação ecológica do Noroeste Paulista Proteção 
Ambiental

* Depende do tipo de ZERP
** A classificação dos Setores de Expansão Urbana corresponde aquela definida para os Setores Urbanos (SU), uma vez que se trata de “porções territoriais que cada Setor Urbano possui para 
expandir adequadamente seus limites” (artigo 9º da Lei 2.962/2006).
N/R - Perímetro ou descrição não registrados em lei municipal ou no material fornecido pelo município.
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Leitura unificada de Mirassol



99

III.4.1.7. Relatório – Olímpia
O plano diretor de Olímpia é a Lei Complementar nº 254, de 14 de 
dezembro de 2021, que também regula o parcelamento, uso e ocu-
pação do solo do município.

O perímetro urbano está delimitado no plano diretor. A última alte-
ração de perímetro urbano foi feita pela Lei 259/2022.

Ordenamento territorial
O perímetro urbano de Olímpia somente poderá ser alterado sob 
consulta prévia ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
do município, que deverá determinar as zonas e os usos que pas-
sarão a reger esta área. A Lei Complementar 219/2019 estabelece 
regras e exigências para inclusão de áreas ao perímetro urbano, in-
clusive a possibilidade de contrapartida financeira ou social, visando 
à eliminação, redução e compensação dos impactos gerados pela 
implantação do novo loteamento ou empreendimento na cidade.

O ordenamento territorial do município é consolidado no plano di-
retor, por meio dos seguintes elementos estruturadores: macrozo-
neamento, zoneamento, zona de urbanização específica e áreas de 
especial interesse. 

O macrozoneamento divide o município em três macrozonas: Ma-
crozona Urbana; Macrozona de Expansão Urbana Futura; e Macro-
zona Rural. A Macrozona Urbana é composta pelos limites do Dis-
trito-Sede, Distrito Ribeiro dos Santos e Distrito Baguaçu.

O zoneamento divide o município em 16 zonas e/ou corredores: 
Zona Predominantemente Residencial (ZPR); Zona Residencial 

de Baixa Densidade (ZR1); Zona Residencial de Média Densidade 
(ZR.2); Zona Residencial de Alta Densidade  (ZR.3); Zona Residencial 
dos Distritos (ZRD); Zona de Especial Interesse Social (ZEIS); Zona 
Comercial Central (ZCC); Zona de Comércio Atacadista e Pesado 
(ZCAP); Zona Industrial (ZI); Zona Industrial Especial (ZIE); Zona de 
Desenvolvimento Turístico (ZDT); CCS.1 - Corredor de Comércio e 
Serviço 1; CCS.2 - Corredor de Comércio e Serviço 2; CCS.3 - Corre-
dor de Comércio e Serviço 3; CAL - Corredor de Animação e Lazer; 
CGE - Corredor de Geração de Emprego e Renda. Os parâmetros 
e os índices urbanísticos das zonas de uso referidas são dispostos 
nos Anexos.

A Zona de Urbanização Específica (ZUE) estabelece zonas especiais 
de urbanização localizadas no âmbito da Zona Rural. As Áreas de 
Especial Interesse dividem o território em cinco áreas: Área de Es-
pecial Interesse Ambiental (AEIA); Área de Especial Interesse Urba-
nístico (AEIU); Área de Especial Interesse Histórico (AEIH); Área de 
Especial Interesse Turístico (AEIT); e Área de Especial de Interesse 
para Utilização Pública (AEIUP).

Mapeamento
Foram utilizados para mapeamento do macrozoneamento, zonea-
mento e áreas especiais os arquivos “Anexo I Mapa do Macrozo-
neamento.dwg”, “Anexo VI - Mapa de Zoneamento do Distrito Sede 
- Olímpia - SP - Alteracao.dwg”, “Anexo VII - Mapa de Zoneamento 
do Distrito de Ribeiro dos Santos - Olímpia - SP.dwg”, “Anexo VIII - 
Mapa de Zoneamento do Distrito de Baguaçu - Olímpia - SP.dwg”, 
“Anexo IX Mapa de Áreas de Especial Interesse do Município de 
Olímpia.dwg”, “Anexo XVIII Mapa de Área de Interesse Turístico do 
Município de Olimpia.dwg”, enviados pela prefeitura.
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento 
legal

Categoria Classificação 
municipal

Descrição Classificação na 
leitura unificada

Olímpia Plano Diretor
LC 254, de 14 
de dezembro 
de 2021

Macrozoneamento Macrozona Urbana Art. 97. Macrozona Urbana é aquela que possui as seguintes características: I - 
estar parcelada em lotes ou ter possibilidade de parcelamento; II - ter garantido, 
no mínimo, os serviços de fornecimento de água, coleta de esgotos sanitários, 
eletrificação domiciliar e iluminação pública.

Urbana 
Consolidada

Macrozona de 
Expansão Urbana 
Futura

Art. 98. Macrozona de Expansão Urbana Futura é aquela localizada contígua ao 
perímetro urbano, que não se encontra parcelada, mas servirá como vetor de 
crescimento territorial urbano do Município de Olímpia.

Urbana 
Expansão

Macrozona Rural Art 99. Macrozona Rural é aquela constituída por áreas destinadas às atividades 
agropecuárias, agroindustriais e florestais, que se encontra dentro dos limites 
deste Município e não pertence ao perímetro urbano.

Atividades 
Rurais

Zoneamento Zona 
Predominantemente 
Residencial

Seção I - DAS ZONAS RESIDENCIAIS As Zonas Residenciais constituem-se 
naquelas ocupadas para fins residenciais abrangendo as atividades exercidas 
em função da habitação, subdividas em: I - Zona Predominantemente 
Residencial-ZPR; II - Zona Residencial de Baixa Densidade-ZR1; III - 
Zona Residencial de Média Densidade-ZR2; IV - Zona Residencial de Alta 
Densidade-ZR3; V - Zona Residencial dos Distritos-ZRD; e VI - Zona de 
Especial Interesse Social-ZEIS. Parágrafo único. As Zonas Residenciais acima 
elencadas se diferenciam pelas condições de uso e pelos índices urbanísticos, 
estabelecidos nos Anexos XIII, XIV, XV e XVI.

Urbana 
Consolidada

Zona Residencial de 
Baixa Densidade

Zona Residencial de 
Média Densidade

Zona Residencial de 
Alta Densidade

Zona Residencial 
dos Distritos

Zona de Especial 
Interesse Social

Seção I (...) A Zona de Especial Interesse Social - ZEIS constitui-se na área que 
por suas características é destinada à habitação da população de baixa renda, 
se subdivide em: I - ZEIS 1 - a área ocupada por assentamentos habitacionais de 
população de baixa renda onde houver o interesse de regularização jurídica da 
posse da terra, a sua integração à estrutura urbana e a melhoria das condições 
de moradia; II - ZEIS 2 - o terreno ou gleba não edificados, subutilizados ou 
não utilizados, necessários à implantação de programas habitacionais para a 
população de baixa renda.

Urbana 
Requalificação
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Município Instrumento 
legal

Categoria Classificação 
municipal

Descrição Classificação na 
leitura unificada

Olímpia Plano Diretor
LC 254, de 14 
de dezembro 
de 2021 
(cont.)

Zoneamento 
(cont.)

Zona Comercial 
Central

Seção II - DAS ZONAS COMERCIAIS As Zonas Comerciais são caracterizadas pela 
predominância das atividades comerciais ou de serviços, subdividas em: I - Zona 
Comercial Central-ZCC - onde as atividades permitidas são compatíveis com uso 
residencial; II - Zona de Comércio Atacadista e Pesado-ZCAP - onde predominam 
as de comércio atacadista e pesado, sendo incompatíveis com o uso residencial.

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico

Zona de Comércio 
Atacadista e Pesado
Zona Industrial Seção III - DAS ZONAS INDUSTRIAIS As Zonas Industriais são aquelas formadas 

por loteamentos industriais ou localizadas estrategicamente na cidade de forma 
a melhor escoar as mercadorias e matérias primas, se subdividem em: I - Zona 
Industrial-ZI - preparada para receber os usos industriais I.1, I.2 e I.3, definidos 
nesta Lei Complementar; II - Zona Industrial Especial - onde são permitidos usos 
industriais voltados à agroindústria e não incômodas às atividades de chácaras de 
lazer e pousadas. § 1º Para o efeito de adequação às condições de saneamento 
urbano, as indústrias instaladas no Município devem utilizar processos que 
evitem despejos de líquidos ou detritos, os quais deverão ser tratados em suas 
próprias instalações. § 2º Quando houver viabilidade do abrandamento do grau 
de nocividade ou de incômodo de uma determinada indústria, pela prevenção 
ou correção dos efeitos poluidores e de contaminação do meio ambiente, de tal 
modo que a mesma possa vir a ser implantada, o órgão municipal, juntamente 
com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano estabelecerá, no processo 
administrativo de licenciamento as condições para esta adequação. § 3º Os 
estabelecimentos industriais que manipulam pescados, carnes ou derivados, tais 
como curtumes, abatedouros, matadouros, frigoríficos, fábricas de conservas 
ou de derivados de produtos animais, deverão apresentar, para obtenção ou 
renovação do alvará de localização, a comprovação expedida pelo órgão sanitário 
competente de que não utilizarão processos ou destinação de resíduos que 
constituam risco à saúde humana. § 4º As atividades de extração de areia, argila 
ou cascalho somente poderão ser implantadas fora do perímetro urbano desde 
que corretamente licenciadas nos órgãos competentes e possuam permissão 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. § 5º na zona Industrial - ZI 
está contida a Sub-Zona de Recuperação e Desenvolvimento Industrial - ZI - RD, 
com os mesmos usos previstos para a Zona que está contida, porém com índices 
urbanísticos diferenciados, conforme estabelecido no Anexo XIII.

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico

Zona Industrial 
Especial

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico

Zona de 
Desenvolvimento 
Turístico

Seção IV - DA ZONA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO. A Zona de 
Desenvolvimento Turístico é aquela destinada ao desenvolvimento das atividades 
ligadas ao turismo, cujos índices urbanísticos e condições de uso estão 
estabelecidos nos Anexos XIII, XIV, XV e XVI. § 1º A construção de residências na 
ZDT somente poderá ocorrer em condomínios fechados

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico
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Município Instrumento 
legal

Categoria Classificação 
municipal

Descrição Classificação na 
leitura unificada

Olímpia Plano Diretor
LC 254, de 14 
de dezembro 
de 2021 
(cont.)

Zoneamento 
(cont.)

Corredor de 
Comércio  
e Serviço 1

Seção V - DOS CORREDORES DE COMÉRCIO E SERVIÇO. Os Corredores de 
Comércio e Serviço constituem áreas territoriais ao longo de vias que, pela 
predominância das atividades comerciais ou de serviços ou de vocação logística, 
se caracterizam como espaços urbanos, especializados no atendimento das 
necessidades da população residente nos respectivos raios de influência, de 
acordo com seu nível de especialização, se subdividem em: I - Corredor de 
Comércio e Serviço 1 - CCS.1 - caracteriza-se pela predominância das atividades 
de comércio e serviços de atendimento à população local e tem como finalidade a 
organização dessas atividades ao nível do bairro, como estabelecidas nos Anexos 
XIII, XIV, XV e XVI; II - Corredor de Comércio e Serviço 2 - CCS.2 - caracteriza-se 
pela predominância das atividades que possuem uma abrangência de determinada 
região da cidade, portanto, necessitando estarem instaladas em vias estratégicas e 
podem ser compatíveis ao uso residencial, como estabelecidas nos Anexos XIII, XIV, 
XV e XVI; III - Corredor de Comércio e Serviço 3 - CCS.3 - destina-se à instalação de 
atividades que geram tráfego de veículos cargas e, portanto, incompatíveis com os 
usos residenciais e comerciais, como estabelecidas nos Anexos XIII, XIV, XV e XVI; 
§ 1º A ocorrência de corredor de comércio e serviço determina a prevalência, na 
sua área, do respectivo regime urbanístico sobre aquele vigorante na zona de uso 
em que se localize. § 2º Para os fins de uso e ocupação do solo, consideram-se 
como integrantes do corredor os lotes ou parte de lotes lindeiros aos respectivos 
logradouros públicos até uma distância de 60 m (sessenta metros) do alinhamento 
predial. § 3º Os proprietários dos lotes de esquina poderão optar pelo regime 
urbanístico do corredor.

Urbana 
Consolidada

Corredor de 
Comércio  
e Serviço 2

Urbana 
Consolidada

Corredor de 
Comércio  
e Serviço 3

Urbana 
Consolidada

Corredor de 
Animação e Lazer

Seção VI - DOS CORREDORES ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO Os corredores 
especiais de desenvolvimento encontram-se distribuídos na cidade de forma a 
atender as necessidades específicas de cada região onde estes se encontram 
inseridas conforme estabelecidos nos Anexos XIII, XIV, XV e XVI, se subdividindo 
em: I - Corredor de Animação e Lazer - CAL - compreende o local da cidade 
destinado ao incentivo e formação de espaços atrativos ao convívio e à recreação; 
II - Corredor de Geração de Emprego e Renda - CGE - compreende as áreas 
nos Distritos de Baguaçu e Ribeiro dos Santos, que devido à alta concentração 
populacional de loteamentos de baixa renda necessita ter garantido o seu acesso 
as ofertas de trabalho, e a descentralização das atividades produtivas e a sua 
inserção social.

Urbana 
Consolidada

Corredor de Geração 
de Emprego e Renda

Urbana 
Consolidada

Zonas de 
Urbanização 
Específica

Zona de Urbanização 
Específica

Art. 111. Zonas de Urbanização Específica - ZUE - Zonas especiais de 
urbanização localizadas no âmbito da Zona Rural do Município da Estância 
Turística de Olímpia, que serão delimitadas e determinadas através de legislação 
específica, podendo conter: a) implantação de chácaras de recreio com 
destinação residencial e/ou de lazer; b) núcleos com instalações industriais e/ou 
comerciais e/ou Serviços.

Usos 
Sustentável
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Município Instrumento 
legal

Categoria Classificação 
municipal

Descrição Classificação na 
leitura unificada

Olímpia Plano Diretor
LC 254, de 14 
de dezembro 
de 2021 
(cont.)

Áreas de Especial 
Interesse

Área de Especial 
Interesse Ambiental

Seção I - DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL. As Áreas de 
Especial Interesse Ambiental - AEIA constituem-se naquelas necessárias à 
manutenção ou recuperação de recursos naturais e paisagísticos bem como as 
que apresentem riscos à segurança e ao assentamento I - dentro das bacias 
do ribeirão Olhos D’Água e rio Cachoeirinha, a montante da captação para 
abastecimento de água da cidade de Olímpia; II - dentro das bacias a montante 
do distrito de Baguaçu; III - dentro das bacias a montante do distrito de Ribeiro 
dos Santos; IV - nas áreas ao longo das linhas naturais de drenagem; V - na 
área envoltória à disposição final de resíduos sólidos urbanos; e VI - na área 
envoltória ao sistema de tratamento de esgotamento sanitário. As Áreas de 
Especial Interesse Ambiental, determinadas nos Anexos, IX e X, são: I - AEIA.1 
- faixas de drenagem dos fundos de vale, de acordo com definido por esta Lei; 
II - AEIA.2 - área de proteção do manancial de abastecimento de água do ribeirão 
Olhos d’Água e Rio Cachoeirinha; III - AEIA.3 - área de conservação necessária 
à macrodrenagem urbana, tendo como diretriz a instalação de um parque 
urbano; IV - AEIA.4 - área de conservação destinada melhoria das condições de 
captação e ampliação da área de mata ciliar do ribeirão Olhos d’Água, sendo 
como diretriz a formação de um parque público; V - AEIA.5 - área de recuperação 
ambiental da Estação de Tratamento de Esgoto do córrego dos Pretos, quando 
desativada como diretriz a instalação de um parque urbano; VI - AEIA.6 - área 
de proteção que envolve a futura Estação de Tratamento de Esgoto do Município; 
VII - AEIA.7 - área de recuperação ambiental do antigo «lixão» e do aterro 
sanitário desativados; VIII - AEIA.8 - área reservada a implantação do futuro 
aterro sanitário e sua proteção; IX - AEIA.9 - área da Estação de tratamento de 
esgoto e faixa de proteção vegetal do Distrito de Ribeiro dos Santos; X - AEIA .10 
- área da estação de Tratamento de esgoto e faixa de proteção vegetal do Distrito 
de Baguaçu; XI - AEIA .11 - área da estação de tratamento de esgoto e faixa 
de proteção vegetal do Córrego dos Pretos; XII - AEIA. 12 - área da Estação de 
tratamento de água do Distrito sede. § 1º Ficam proibidos de serem implantados 
usos nas AEIAs que possam prejudicar a drenagem e a qualidade das águas 
no Município, nas bacias hidrográficas que estiverem a montante do perímetro 
urbano do ribeirão Olhos D’Água e dos rios Cachoeirinha, Pretos e Matadouro, 
tais como: loteamentos de alta densidade, cemitérios, disposição final de 
resíduos sólidos urbanos. § 2º Enquanto não desativada a Estação de Tratamento 
de Esgoto contida na AEIA 5 fica estabelecida uma faixa de 500 metros de 
proteção ambiental no entorno da mesma.

Uso Sustentável
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Olímpia Plano Diretor
LC 254, de 14 
de dezembro 
de 2021 
(cont.)

Áreas de Especial 
Interesse (cont.)

Área de Especial 
Interesse 
Urbanístico

Seção II - DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE URBANÍSTICO. A Área de 
Especial Interesse Urbanístico - AEIU constitui-se naquela que demande 
tratamento urbanístico próprio por sua expressão ou ainda por ser área 
degradada ou parcelada irregularmente ou com infraestrutura deficitária, I - 
AEIU.1 - trecho compreendido pela Avenida do Olimpiense, Praça Mário Garcez 
Novaes e Avenida Brasil, que envolve as vias públicas e os lotes lindeiros às 
mesmas, sendo que esta área necessita de projeto de revitalização urbana; II - 
AEIU.2 - área constituída pela Avenida dos Constitucionalistas de Trinta e Dois 
e lotes lindeiros, que devido a seu porte e localização estratégica na cidade, 
demanda projeto urbano e paisagístico próprio; III - AEIU 3 - áreas localizadas 
em Zona Rural ou de Zona de Expansão Urbana, passíveis de regularização 
fundiária ou com necessidades de infraestrutura e regularização fundiária; 
IV - AEIU 4 - áreas constituídas pelas margens do córrego do Matadouro e 
Ribeirão Olhos d’água, que devido a sua localização estratégica na cidade para o 
escoamento do tráfego, viário interligando com o prolongamento da Av. Aurora 
Forti Neves; V - AEIU 5 - área destinada a melhoria do sistema viário, que 
compreende trecho da rua Conselheiro Antonio Prado, no Jardim Rodrigues, 
para prolongamento da Av. Hanrry Giannecchini, entre a Av. Andrade e Silva 
e Rua Gastão Vidigal; VI - AEIU 6 - áreas contíguas ao longo das rodovias e 
estradas vicinais no município, com prévia avaliação pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, para implantação de empreendimentos de uso 
comercial, industrial e de prestação de serviços pretendido pelo interessado, 
em Zona Rural ou Zona de Expansão Urbana, que pelas suas localizações 
estratégicas, facilitem o tráfico, circulação de veículos e escoamento de matérias 
primas e mercadorias.

Urbana 
Consolidada

Área de Especial 
Interesse Histórico

Seção III - DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE HISTÓRICO. A Área de Especial 
Interesse Histórico - AEIH - constitui-se pelo conjunto urbano com interesse 
de tratamento especial e pelas edificações isoladas que sejam tombadas 
ou consideradas de interesse histórico, por serem ponto de referência da 
paisagem enquanto testemunho da história local, incluindo a igreja de Nossa 
Senhora Aparecida, assim como a antiga estação ferroviária, que permanecem 
em destaque no conjunto urbano, sendo que nesta área as edificações não 
poderão exceder o gabarito de 2 (dois) pavimentos, bem como, a área no Distrito 
de Ribeiro dos Santos onde se encontra o conjunto arquitetônico da Estação 
ferroviária e imóveis isolados, e terão como diretriz a recuperação, restauro e 
manutenção de suas fachadas, podendo haver incentivos; assinalada nos Anexos 
VII e X.

Urbana 
Consolidada
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LC 254, de 14 
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(cont.)

Áreas de Especial 
Interesse (cont.)

Área de Especial 
Interesse Turístico

Seção IV - DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE TURÍSTICO. A Área de Especial 
Interesse Turístico - AEIT, constitui-se naquela que, por suas características 
urbanísticas e paisagísticas, contribua para a formação ou consolidação do 
sistema turístico municipal, assinalada nos Anexos IX e X, que são: I - AEIT.1 
- formada pelo terreno onde atualmente são desenvolvidas as atividades de 
folclore e por glebas vizinhas a este que por sua proximidade são importantes 
para consolidação do sistema de turismo do município; II - AEIT.2 - área onde 
está instalado o Clube de Campo Álvaro Brito; III - AEIT.3 - área da antiga 
“Prainha”; IV - AEIT.4 - Bairro Tamanduá.

Urbana 
Consolidada

Área de Especial 
Interesse para 
Utilização Pública

Seção V - DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA. 
As Áreas de Especial Interesse para Utilização Pública - AEIUP, constituem-se 
naquelas que forem necessárias para a instalação de equipamentos públicos 
e sociais, compreendendo as já consolidadas, as que vierem a ser necessárias 
e as previstas na formação de loteamentos, como estabelecimentos relativos 
a educação, saúde, cultura, lazer, assistência social, administração pública, 
cemitério, estações de tratamento, sistemas de logísticas de transporte, 
rodoviário, aeroportuário e hidroviário, etc., que são: I - AEIUP 1 - área de 
interesse de logística de transporte, face a sua localização estratégica de 
proximidade com a Rodovia. Parágrafo único. As Áreas de Especial Interesse para 
Utilização Pública - AEIUP constituem-se em áreas com direito de preempção 
normatizadas por esta lei complementar.

Urbana 
Consolidada
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III.4.1.8. Relatório – São José do Rio Preto
O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio 
Preto é a Lei Complementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021. O pe-
rímetro urbano está definido no anexo I do plano diretor, delimitado 
no mapa PD01. A Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, dispõe so-
bre o zoneamento e as regras para o uso e ocupação do solo. A Lei 
nº 13.711, de 14 de janeiro de 2021, dispõe sobre o parcelamento do 
solo do município.

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do município é consolidado por meio dos 
seguintes elementos estruturadores: macrozoneamento, zonea-
mento e áreas de especial interesse. 

O macrozoneamento é tratado no plano diretor e divide o município 
em cinco macrozonas: Macrozona de Proteção e Controle Ambien-
tal; Macrozona Urbana de Consolidação; Macrozona de Expansão 
Urbana; Macrozona de Restrição à Ocupação e Macrozona de Ocu-
pação Controlada.

A Lei de Uso e Ocupação do Solo trata do zoneamento, que divide 
o município em 14 zonas: Zona 01 – Exclusivamente Residencial; 
Zona 02 – Predominantemente Residencial; Zona 03 – Uso Misto de 
Baixa Densidade; Zona 04 – Uso Misto de Média Densidade; Zona 05 
– Recuperação Urbana; Zona 06 – Predominantemente Comercial; 
Zona 07 – Regularização Fundiária; Zona 08 – Serviços Gerais; Zona 
09 – Interesse Especial; Zona 10 – Avenidas, Fundos de Vale e Áreas 

Especiais; Zona 11 – Industrial; Zona 12 – Expansão Urbana; Zona 
13 – Rural; e Zona 14 – Chácaras de Recreio.

Cinco áreas de especial interesse são estabelecidas no plano di-
retor: Área de Especial Interesse Ambiental; Área de Especial In-
teresse Histórico, Cultural e Turístico; Área de Especial Interesse 
Urbanístico; Área de Especial Interesse Institucional; e Área de Es-
pecial Interesse Social.

Além de macrozoneamento e zoneamento, o plano diretor esta-
belece, na seção que trata da gestão ambiental (Art. 68), o Siste-
ma de Áreas Verdes e Unidades de Conservação (SAV-UC), que 
consiste na integração dos seguintes elementos: unidades de 
conservação; áreas de preservação permanente e áreas de pre-
servação municipal; parques lineares, parques e bosques; patri-
mônios naturais tombados; reservas legais; vegetação natural 
remanescente; áreas verdes de loteamento; e vias verdes, linhas 
de conectividade e corredores ecológicos. Dentre os objetivos do 
SAV-UC está a promoção da conexão dos fragmentos com maior 
prioridade de conservação e recuperação, por meio de sua pro-
teção, visando garantir a biodiversidade e o fluxo de processos 
ecológicos.

Mapeamento
Foram mapeados o macrozoneamento, zoneamento e perímetro 
urbano, por meio dos arquivos em formato shapefile enviados pela 
prefeitura.
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Perímetro urbano de São José do Rio Preto
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Macrozoneamento de São José do Rio Preto
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Zoneamento de São José do Rio Preto
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal Descrição Classificação na leitura 
unificada

São José do 
Rio Preto

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
LC 651, de 14 de 
janeiro de 2021

Macrozoneamento Macrozona de 
Proteção e Controle 
Ambiental

(Art. 10) A Macrozona de Proteção e Controle Ambiental tem como 
característica o potencial de preservação ambiental. 
§ 1º Os objetivos da Macrozona de Proteção e Controle Ambiental 
consistem em proteger os mananciais de abastecimento, bem 
como propiciar a retenção e infiltração das águas pluviais, 
controlando a ocupação urbana de áreas ambientais ou distantes 
da infraestrutura instalada, de forma a regular a expansão 
horizontal da cidade e incentivar o turismo sustentável.

Uso Sustentável

Macrozona Urbana 
de Consolidação

(Art. 11) A Macrozona Urbana de Consolidação corresponde à 
porção central da área urbana, caracterizada pelo (a): 
I – Boa qualidade do espaço edificado, do patrimônio e da 
paisagem urbana; II – Bom acervo de infraestrutura e serviços 
urbanos; III – Concentração de comércio e serviços; IV – Presença 
e concentração de bens socioambientais e culturais; VI – Potencial 
para novas centralidades; VII – Demanda de transporte coletivo; e 
VIII – Existência de áreas e imóveis vazios. 
(Art. 12) A delimitação da Macrozona Urbana de Consolidação tem 
como objetivo orientar as políticas públicas, no sentido de: 
I – Garantir condições favoráveis para o desenvolvimento das 
atividades de comércio e serviços; II – Assegurar condições 
satisfatórias para o desenvolvimento do uso residencial de 
média e alta densidade; III – Definir critérios para a coexistência 
harmoniosa dos usos de comércio e serviços com o uso 
residencial, buscando a diversidade de atividades e padrões 
desejáveis de qualidade de vida; IV – Maximizar o aproveitamento 
da infraestrutura instalada; V – Utilizar os imóveis vagos, 
públicos ou privados, respeitando o direito e a função social de 
propriedade, na forma da Lei; VI – Promover a regularização 
fundiária, aproveitando a infraestrutura instalada e os serviços 
existentes; VII – Estimular novas centralidades e a racionalização 
dos transportes, priorizando a mobilidade ativa e o transporte 
coletivo; 
VIII – Valorizar, preservar e recuperar os bens socioambientais 
e culturais da cidade; e IX – Promover a oferta de moradias e 
de loteamentos populares, que terá zoneamento organizado e 
incentivador.

Urbana Consolidada
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal Descrição Classificação na leitura 
unificada

São José do 
Rio Preto

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
LC 651, de 14 de 
janeiro de 2021
(cont.)

Macrozoneamento 
(cont.)

Macrozona de 
Expansão Urbana

(Art. 13) A Macrozona de Expansão Urbana corresponde à área 
localizada nas adjacências da Macrozona Urbana de Consolidação, 
caracterizada pela alta taxa de crescimento populacional, pela 
presença de vazios urbanos, limitações ambientais devidas aos 
mananciais de abastecimento e deficiências na infraestrutura e na 
oferta de comércio, serviços e trabalho. 
(Art. 14) A delimitação da Macrozona de Expansão Urbana tem 
como objetivo orientar as políticas públicas no sentido de: 
I – Melhorar e otimizar o uso da infraestrutura urbana e os 
serviços públicos; II – Adequar a permissão de usos a partir de 
critérios de incomodidade; III – Ampliar os serviços locais para 
reduzir a necessidade de deslocamentos até a área central; 
IV – Controlar a intensidade da ocupação urbana para proteção 
ambiental; e V – Qualificar o desenho urbano com a melhoria da 
paisagem urbana, com avenidas de acesso rápido como prioridade 
para estimular a expansão para a Macrozona.

Urbana Expansão

Macrozona de 
Restrição à 
Ocupação

(Art. 15) A Macrozona de Restrição à Ocupação está compreendida 
em um cinturão no limite do perímetro do município, caracterizado 
pela restrição da ocupação devido às restrições ambientais.

Uso Sustentável

Macrozona de 
Ocupação Controlada

(Art. 16) A Macrozona de Ocupação Controlada compreende a área 
da bacia do córrego Moraes e no entorno da Floresta Estadual do 
Noroeste Paulista. 
(Art. 17) A Macrozona de Ocupação Controlada tem como objetivo 
orientar o crescimento da região, no sentido de: 
I – Propiciar uma alta taxa de permeabilidade do solo, baixa taxa 
de ocupação e incentivar o índice de ocupação; e II – Respeitar os 
parâmetros de instalação da Estação Ecológica do Noroeste Paulista 
e da Floresta Estadual do Noroeste Paulista e suas nascentes. 
§ 1º Quando da consulta da viabilidade de empreendimento 
localizado dentro da Macrozona de Ocupação Controlada e que 
sobreponha a Zona de Amortecimento da Estação Ecológica 
do Noroeste Paulista, os órgãos gestores das Unidades de 
Conservação emitirão pareceres junto ao GRAPROURB e CPDDS, 
respeitando os prazos regulamentares desses órgãos. 
§ 2º A destinação de uso das áreas que fazem parte do 
Macrozoneamento de Ocupação Controlada, as quais são geridas 
pelo Estado, através da Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, serão objeto de estudo próprio, nos termos da legislação 
vigente e de acordo com o Plano de Manejo da Floresta Estadual do 
Noroeste Paulista.

Uso Sustentável
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal Descrição Classificação na leitura 
unificada

São José do 
Rio Preto

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
LC 651, de 14 de 
janeiro de 2021
(cont.)

Zoneamento Zona 01 – 
Exclusivamente 
Residencial;

Art. 23 (...) I – Zona 01 – Exclusivamente Residencial: Zona 
com ocupação de baixa densidade e restrita às habitações 
unifamiliares isoladas;

Vide 
Macrozoneamento**

Zona 02 – 
Predominantemente 
Residencial;

Art. 23 (...) II – Zona 02 – Predominantemente Residencial: Zona 
com ocupação de baixa densidade e presença de uso de atividades 
econômicas compatíveis com o meio no qual se inserem;

Vide 
Macrozoneamento**

Zona 03 – Uso Misto 
de Baixa Densidade;

Art. 23 (...) III – Zona 03 – Uso Misto de Baixa Densidade: Zona 
com ocupação de baixa densidade e presença de uso de atividades 
econômicas com impacto não incômodo ao uso residencial;

Vide 
Macrozoneamento**

Zona 04 – Uso Misto 
de Média Densidade;

Art. 23 (...) IV – Zona 04 – Uso Misto de Média Densidade: Zona 
com ocupação de média densidade, podendo ser verticalizada 
tanto ao uso misto, quanto ao uso residencial e de atividades 
econômicas;

Vide 
Macrozoneamento**

Zona 05 – 
Recuperação 
Urbana;

Art. 23 (...) V – Zona 05 – Recuperação Urbana: Zona com ampla 
diversidade de usos e formada por áreas de qualidade urbana em 
vias de degradação que, por este motivo, devem ser preservadas, 
recuperadas e revitalizadas;

Urbana Requalificação

Zona 06 – 
Predominantemente 
Comercial;

Art. 23 (...) VI – Zona 06 – Predominantemente Comercial: Zona 
com ocupação de média densidade, formada principalmente por 
faixas lindeiras a uma série de vias públicas de média ou grande 
intensidade de tráfego e que, por isso, atraem a verticalização 
tanto ao uso residencial quanto ao uso de atividades econômicas;

Vide 
Macrozoneamento**

Zona 07 – 
Regularização 
Fundiária;

Art. 23 (...) VII – Zona 07 – Regularização Fundiária: Zona formada 
por áreas cuja ocupação tenha sido irregular e que apresentem 
processo de regularização, concluído ou em trâmite, pela Lei de 
Regularização Fundiária, cumprindo as exigências desta Lei;

Urbana Requalificação

Zona 08 – Serviços 
Gerais;

Art. 23 (...) VIII – Zona 08 – Serviços Gerais: Zona destinada a usos 
de grande impacto urbanístico;

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico

Zona 09 – Interesse 
Especial;

Art. 23 (...) IX – Zona 09 – Interesse Especial: Zona formada por 
imóveis e construções prediais específicos que, em caso de 
modificações construtivas, devem ser objeto de análise detalhada 
pelo CPDDS, com Índice de Aproveitamento e Taxa de Ocupação 
determinados caso a caso, uma vez que abrangem áreas e 
edificações de uso institucional e de interesse público;

Vide 
Macrozoneamento**
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal Descrição Classificação na leitura 
unificada

São José do 
Rio Preto

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
LC 651, de 14 de 
janeiro de 2021
(cont.)

Zoneamento 
(cont.)

Zona 10 – Avenidas, 
Fundos de Vale e 
Áreas Especiais;

Art. 23 (...) X – Zona 10 – Avenidas, Fundos de Vale e Áreas 
Especiais: Zona composta, principalmente, por avenidas e fundos 
de vale, é caracterizada por uso residencial e de atividades 
econômicas, bem como formada por áreas de interesse público 
e que, por isso, merecem tratamento especial a critério do 
GRAPROURB e do CPDDS;

Uso Sustentável

Zona 11 – Industrial; Art. 23 (...) XI – Zona 11 – Industrial: Zona formada por áreas 
públicas ou privativas destinadas ao uso industrial de pequeno, 
médio e grande porte, englobando, desta forma, os Distritos, 
Minidistritos e outros bairros industriais;

Urbana 
Desenvolvimento 
Econômico

Zona 12 – Expansão 
Urbana; 

Art. 23 (...) XII – Zona 12 – Expansão Urbana: Zona compreendida 
por áreas internas ao perímetro urbano e ainda não loteadas, 
convenientes à promoção de novos empreendimentos, devendo, 
para tanto, ser objeto de análise do GRAPROURB quanto à 
infraestrutura necessária ao local e, posteriormente, do CPDDS 
no que se refere ao seu zoneamento;

Vide 
Macrozoneamento**

Zona 13 – Rural; Art. 23 (...) XIII – Zona 13 – Rural: Zona compreendida por áreas 
externas ao perímetro urbano e ainda não loteadas, convenientes 
à promoção da expansão urbana, devendo, para tanto, ser objeto 
de análise do GRAPROURB quanto à infraestrutura necessária 
ao local e, posteriormente, do CPDDS no que se refere ao seu 
zoneamento; e

Atividades Rurais

Zona 14 – Chácaras 
de Recreio.

Art. 23 (...) XIV – Zona 14 – Chácaras de Recreio: Zona destinada à 
lazer.

Uso Sustentável

Áreas de Especial 
Interesse

Área de Especial 
Interesse Ambiental

Art. 74 (...) I – Área de Especial Interesse Ambiental: Constitui-se 
naquela necessária à manutenção ou recuperação de recursos 
naturais e paisagísticos, bem como a que apresente riscos 
à segurança e ao assentamento humano. Ficam as Áreas de 
Especial Interesse Ambiental consideradas como áreas de 
conservação e sujeitas a parâmetros urbanísticos e de manejo 
de solo determinados pelo Conselho do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável junto com as Secretarias Municipais 
de Meio Ambiente e Urbanismo e da Agricultura e Abastecimento, 
de forma coerente a cada área e à legislação federal, estadual e 
municipal pertinente;

Uso Sustentável



118

Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal Descrição Classificação na leitura 
unificada

São José do 
Rio Preto

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
LC 651, de 14 de 
janeiro de 2021
(cont.)

Áreas de Especial 
Interesse (cont.)

Área de Especial 
Interesse Histórico, 
Cultural e Turístico

Art. 74 (...) II – Área de Especial Interesse Histórico, Cultural 
e Turístico: constituindo-se pelo conjunto arquitetônico com 
interesse de tratamento especial, por ser ponto de referência da 
paisagem, enquanto testemunho da história local ou regional. 
Qualquer modificação, seja ela reforma, ampliação ou demolição, 
numa Área de Especial Interesse Histórico, Cultural e Turístico, 
fica sujeita à aprovação prévia do Conselho do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável junto com a Secretaria Municipal de 
Cultura e o COMDEPHACT São José do Rio Preto;

Urbana Consolidada

Área de Especial 
Interesse Urbanístico

Art. 74 (...) III – Área de Especial Interesse Urbanístico: 
constituindo-se naquela que demande tratamento urbanístico 
próprio por sua expressão ou por apresentar potencial 
socioeconômico e ambiental, bem como por ser área degradada, 
necessitando a sua reestruturação urbana. A Área de Especial 
Interesse Urbanístico (AEIU) tem como objetivo promover 
transformações estruturais, para maior aproveitamento da terra 
urbana, melhor mobilidade urbana e desenvolvimento de novas 
atividades econômicas, visando geração de trabalho e renda e 
atendimento às necessidades de habitação e de equipamentos 
públicos, sendo os objetivos e diretrizes de cada uma das áreas 
definidos conforme as suas características;

Uso Sustentável*

Área de Especial 
Interesse 
Institucional

Art. 74 (...) IV – Área de Especial Interesse Institucional: 
constituindo-se naquelas que forem necessárias para a instalação 
dos equipamentos e infraestrutura. As Áreas de Especial 
Interesse Institucional são coordenadas pelo Conselho do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Sustentável junto com a Secretaria 
Municipal de Planejamento Estratégico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação;

Urbana Consolidada*
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Município Instrumento 
legal Categoria Classificação 

municipal Descrição Classificação na leitura 
unificada

São José do 
Rio Preto

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 
Sustentável 
LC 651, de 14 de 
janeiro de 2021
(cont.)

Áreas de Especial 
Interesse (cont.)

Área de Especial 
Interesse Social

Art. 74 (...) V – Área de Especial Interesse Social: constituindo-se 
na área que por suas características seja destinada à habitação 
da população de baixa renda, área ocupada por assentamentos 
e empreendimentos habitacionais de interesse social; área 
ocupada por assentamentos e empreendimento habitacionais de 
interesse onde houver o interesse de regularização fundiária em 
núcleo urbano informal, a sua integração à estrutura urbana e a 
melhoria das condições de moradia; lote ou gleba não edificada, 
subutilizados ou não utilizados, necessários à implantação de 
programas e empreendimentos habitacionais de interesse social; 
e os núcleos urbanos informais e consolidados e núcleos urbanos 
informais regularizados.

Vide Zona 07

Decreto 63.455, 
de 06 de junho de 
2018

Unidade de 
Conservação 

Unidade de 
Conservação 
Estadual

Floresta Estadual do Noroeste Paulista Proteção Ambiental

Lei Ordinária 
8.316, de 05 de 
junho de 1983

Unidade de 
Conservação 
Estadual

Estação Ecológica do Noroeste Paulista Proteção Ambiental

* Deve ser analisada caso a caso, se possível;
** No caso de a mesma zona de uso e ocupação coincidir com macrozonas distintas, priorizou-se a classificação do macrozoneamento.
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Leitura unificada de São José do Rio Preto
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III.4.1.9. Relatório - Tanabi

O plano diretor de Tanabi é a Lei Complementar nº 1, de 29 de no-
vembro de 2004, com última alteração da Lei Complementar nº 
49/2015. A Lei Complementar nº 38/2013 altera o perímetro urbano 
do município.

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do município é estabelecido no plano di-
retor por meio dos seguintes elementos estruturadores: macrozo-
neamento, áreas de especial interesse e Zoneamento. O macrozo-
neamento divide o município em três zonas: Zona Urbana, Zona de 
Expansão Urbana e Zona Rural.

As áreas de especial interesse dividem o território em Área de 
Especial Interesse Ambiental, Área de Especial Interesse Urbanístico, 
Área de Especial Interesse Histórico, Área de Especial Interesse para 
Utilização Pública e Área de Especial Interesse Social.

O zoneamento divide o território em cinco zonas: Zonas Predomi-
nantemente Residenciais (ZPR), Zona Predominantemente Comer-
cial (ZPC), Corredores de Comércio e Serviço (CCS), Zona Industrial 
e de Comércio Atacadista (ZIA) e Zona de Expansão (ZE).

Mapeamento
Foram mapeados o perímetro urbano e o zoneamento de Tanabi, 
por meio do arquivo “Pd-04 Zoneamento - Alteração 2021.dwg”, en-
viado pela prefeitura.
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Perímetro urbano de Tanabi
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Zoneamento de Tanabi
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Leitura unificada regional 
Quadro de compatibilização:

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Tanabi Plano Diretor  
de Tanabi
Lei Complementar 
nº 1, de 29 de 
novembro de 2004

Áreas de 
Especial 
Interesse

Área de Especial 
Interesse Ambiental

Art. 10. (...) I - Área de Especial Interesse Ambiental, 
constituindo-se naquela necessária à manutenção 
ou recuperação de recursos naturais e paisagísticos, 
bem como a que apresente riscos à segurança e ao 
assentamento humano. Ficam as Áreas de Especial 
Interesse Ambiental consideradas como áreas de 
conservação e sujeitas a parâmetros urbanísticos e/ou de 
manejo de solo determinados pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano junto com a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento, de forma coerente a 
cada área e à legislação federal, estadual e municipal 
pertinentes. Qualquer tipo de intervenção nestas áreas 
deve possuir aprovação prévia destas duas unidades 
institucionais e dependendo do caso, de acordo com o 
Conselho e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, 
deve ser obrigatoriamente exigido um “estudo de impacto 
de vizinhança”. Sobre estas áreas incide também os 
instrumentos “direito de preempção”, “transferência do 
potencial construtivo” e “operações urbanas consorciadas”; 
(...)

Uso Sustentável
(N/R)

Área de Especial 
Interesse Urbanístico

Art. 10. (...) II - Área de Especial Interesse Urbanístico, 
constituindo-se naquela que demande tratamento 
urbanístico próprio por sua expressão ou ainda por ser 
área degradada, demandando a sua reestruturação urbana. 
As Áreas de Especial Interesse Urbanístico junto com a 
Secretaria de Obras Públicas e Saneamento; (...) 

Urbana Requalificação (N/R)

Área de Especial 
Interesse Histórico

Art. 10. (...) III - Área de Especial Interesse Histórico, 
constituindo-se pelo conjunto urbano com interesse 
de tratamento especial, por ser ponto de referência da 
paisagem enquanto testemunho da história local ou 
regional. Qualquer modificação, seja ela reforma, ampliação 
ou demolição, numa Área de Especial Interesse Histórico, 
fica sujeita à aprovação prévia do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Urbano junto com a Secretaria 
de Educação e Cultura. Sobre estas áreas incidem os 
instrumentos “direito à preempção”, “transferência do 
potencial construtivo” e “operações urbanas consorciadas”;

Urbana Consolidada
(N/R)



125

Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Tanabi Plano Diretor  
de Tanabi
Lei Complementar 
nº 1, de 29 de 
novembro de 2004 
(cont.)

Áreas de 
Especial 
Interesse 
(cont.)

Área de Especial 
Interesse para 
Utilização Pública

Art. 10. (...) IV - Área de Especial Interesse para Utilização 
Pública, constituindo-se naquelas que forem necessárias 
para a instalação desses equipamentos urbanos e sociais. 
As Áreas de Especial Interesse para Utilização Pública são 
gerenciadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano junto com a Secretaria de Obras Públicas e 
Saneamento;

Urbana Consolidada
(N/R)

Área de Especial 
Interesse Social

Art. 10. (...) V - Área de Especial Interesse Social, 
constituindo-se na área que por suas características seja 
destinada à habitação da população de baixa renda, tal 
como:
a) a área ocupada por assentamentos habitacionais de 
população de baixa renda onde houver o interesse de 
regularização jurídica da posse da terra, a sua integração à 
estrutura urbana e a melhoria das condições de moradia; e,
b) o terreno ou gleba não edificados subutilizados ou 
não utilizados, necessários à implantação de programas 
habitacionais para a população de baixa renda.

Urbana Requalificação (N/R)

Zoneamento Zona 
Predominantemente 
Residencial de Alta 
Densidade

Art. 11 (...) I - Zonas Predominantemente Residenciais 
(ZPR) - constituem-se na maior parte do perímetro urbano 
e destinam-se, sobretudo, ao uso residencial. Estas zonas 
podem abranger atividades comerciais exercidas em função 
da habitação, sem, no entanto, conflitar com a qualidade e o 
sossego necessários às atividades residenciais. São elas:
ZPRAD - Zona Predominantemente Residencial de Alta 
Densidade - onde é prevista alta densidade populacional de 
ocupação do solo;
ZPRMD - Zona Predominantemente Residencial de Média 
Densidade - onde é prevista média densidade populacional 
de ocupação do solo;
ZPRBD - Zona Predominantemente Residencial de Baixa 
Densidade - onde é prevista baixa densidade populacional, 
para formação de chácaras de lazer;

Urbana Consolidada

Zona 
Predominantemente 
Residencial de Média 
Densidade

Urbana Consolidada

Zona 
Predominantemente 
Residencial de Baixa 
Densidade

Urbana Expansão

Zona 
Predominantemente 
Comercial

Art. 11 (...)
II - Zona Predominantemente Comercial (ZPC) - constitui-se 
na zona central do município, onde atualmente o comércio 
já se encontra consolidado;

Urbana Desenvolvimento 
Econômico
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Município Instrumento legal Categoria Classificação municipal Descrição Classificação na leitura unificada

Tanabi Plano Diretor  
de Tanabi
Lei Complementar 
nº 1, de 29 de 
novembro de 2004 
(cont.)

Zoneamento 
(cont.)

Corredores de 
Comércio e Serviço

Art. 11 (...)
III - Corredores de Comércio e Serviço (CCS) - constituem-
se em áreas adjacentes a vias estratégicas existentes, ou 
projetadas, onde é desejada uma maior concentração de 
atividade comercial. São eles:
CCS.1 - Corredor de Comércio e Serviço 1 - ao longo das 
vias coletoras;
CCS.2 - Corredor de Comércio e Serviço 2 - ao longo das 
vias arteriais;
CCS.3 - Corredor de Comércio e Serviço 3 - ao longo das 
vias marginais e de transição;

Urbana Consolidada 

Zona Industrial e de 
Comércio Atacadista

Art. 11 (...)
IV - Zona Industrial e de Comércio Atacadista (ZIA) - trata-
se do distrito industrial existente e áreas com uso industrial 
já consolidado.

Urbana Desenvolvimento 
Econômico

Zona de Expansão Art. 11 (...)
V - Zona de Expansão (ZE) - são as áreas destinadas à 
expansão urbana. São elas:
ZERAD - Zona de Expansão Residencial de Alta Densidade;
ZERMD - Zona de Expansão Residencial de Média 
Densidade;
ZEIA - Zona de Expansão Industrial e Atacadista;

Urbana Expansão

Parques Urbanos — Urbana Sustentável

N/R - Perímetro ou descrição não registrados em lei municipal ou no material fornecido pelo município.
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Leitura unificada de Tanabi



128

III.4.2. Municípios mapeados por meio das leis 
de perímetro urbano com mapas e/ou memorial 
descritivo com coordenadas geográficas

Os municípios de Adolfo, Bálsamo, Cedral, Irapuã, Macaubal, Mi-
rassolândia, Nova Aliança, Orindiúva, Palestina, Planalto, Poloni, 
Severínia e Uchoa não apresentaram mapeamento de zoneamen-
to e/ou macrozoneamento. Nestes casos, as divisões urbano-ru-
ral foram definidas pelo perímetro urbano encaminhado pelas 
prefeituras. Assim, a leitura unificada representou as áreas com 
as funções de “Urbana Consolidada” e “Atividades Rurais”.

III.4.2.1. Relatório – Adolfo
O município de Adolfo não possui plano diretor ou lei de uso e ocu-
pação do solo. Existe uma lei que descreve o perímetro urbano de 
nº 924, de 22 de novembro de 2012, cuja última alteração foi feita 
pela Lei nº 1.147, de 12 de junho de 2017. 

Mapeamento 
Foi mapeado o perímetro urbano do município, a partir do ar-
quivo “ADOLFO - Mapa Perímetro Urbano 2017.dwg” recebido.

III.4.2.2. Relatório - Bálsamo
O município de Bálsamo não possui plano diretor, dispondo ape-
nas da Lei de Uso do Solo nº 920, de 30 de junho de 1982, alterada 
pelas leis nº 944, de 23 de maio de 1983, e nº 1.045, de 17 de ou-
tubro de 1986. A Lei nº 2.132, de 04 de dezembro de 2013, dispõe 
sobre a atualização do perímetro urbano do município.

Ordenamento territorial 
A Lei de Uso do Solo divide o território definido pelo perímetro ur-
bano do município em dois setores: Zona Urbana de Uso Restrito 
(ZUR) e Zona Urbana de Uso Geral (ZUG). Na ZUR será permitido o 
uso do solo e a localização e o funcionamento de estabelecimentos 
e entidades, desde que não gerem poluição do meio ambiente. Na 
Zona Urbana de Uso Geral (ZUG) serão localizadas as indústrias e 
os demais estabelecimentos não autorizados na Zona Urbana de 
Uso Restrito (ZUR).

A lei descreve a delimitação da ZUR, porém, não dispõe de mapas. 
Além da delimitação das duas zonas, cria uma Zona de Expansão 
Urbana a ser delimitada por decreto do Executivo.

Conforme contato com a prefeitura de Bálsamo, o zoneamento dis-
posto pela Lei de Uso do Solo não é utilizado pelo município por 
estar desatualizado.

Mapeamento
Foi mapeado o perímetro urbano atualizado, por meio do arquivo 
“PERÍMETRO URBANO.dwg” recebido. 
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Perímetro urbano de Adolfo
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Perímetro urbano de Bálsamo
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III.4.2.3. Relatório - Cedral
O município de Cedral não possui plano diretor, dispondo apenas 
da Lei de Parcelamento do Solo, nº 1.619/1997, cuja última alte-
ração foi feita pela Lei 2.494/2019. A Lei 2.385/2016 altera a Lei de 
Parcelamento, incluindo o zoneamento do município, e o perímetro 
urbano. O perímetro urbano é definido pela Lei 2.204/2012.

Ordenamento territorial 
O ordenamento territorial do município de Bálsamo é definido pelo 
zoneamento e pela delimitação do perímetro urbano. A Lei n° 2.385, 
de 29 de agosto de 2016, altera o Parcelamento do Solo Urbano 
para dispor sobre o zoneamento da cidade. Define, conforme o arti-
go 4: “Área Urbana é a área que estiver dentro do perímetro urbano 
do Município”; “Área Rural é a área que estiver fora do perímetro 
urbano do Município”; e “Área de expansão urbana é a área situada 
dentro dos limites do Município”. 

O artigo 7° divide a área do município em oito zonas, detalhadas 
pelos artigos seguintes: “Nas zonas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os Lotes terão 
área mínima de 180.00m² (cento e oitenta metros quadrados), com 
frente mínima de 9,00m (nove metros)”; “Na zona 7, destinada a 
regularização de assentamentos irregulares e ou já regularizados, 
terá metragem de acordo com a sua regularização”; e “Na zona 8, 
destinada ao estímulo de crescimento da área urbana em áreas lo-

calizadas à margem direita da Rodovia Washington Luiz sentido São 
Paulo, os Lotes terão área mínima de 150.00m² (cento e cinquenta 
metros quadrados), com frente mínima de 7,5m (sete metros e cin-
quenta centímetros)”.

O Anexo 01 desta lei estabelece o perímetro urbano e define a lo-
calização das zonas. Não foram localizados mapas referentes ao 
Anexo 1.

Mapeamento
Foi mapeado o arquivo “Projeto Perímetro Atual.dwg”, enviado pela 
prefeitura, contendo o perímetro urbano de Cedral.

III.4.2.4. Relatório - Irapuã
O município de Irapuã não possui plano diretor ou Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo. Dispõe da Lei de Parcelamento do Solo, nº 1.276, 
de 30 de junho de 2003. A Lei nº 784, de 9 de dezembro de 1985, 
estabelece a delimitação da zona urbana (perímetro urbano) e da 
área de expansão urbana, esta alterada pela Lei nº 1.176, de 11 de 
julho de 2000.

Mapeamento 
Foi mapeado o arquivo “Irapuã_Levantamento Coordenada_Peri-
metro.dwg”, enviado pela prefeitura de Irapuã.
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Perímetro urbano de Cedral
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Perímetro urbano de Irapuã
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III.4.2.5. Relatório - Macaubal
O plano diretor de Macaubal é a Lei n° 22, de 10 de junho de 2010. 
O perímetro urbano está delimitado na Lei n° 327, de 14 de junho 
de 2020.

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do município é consolidado no plano di-
retor, por meio do Zoneamento Municipal, composto das seguintes 
áreas: áreas de produção rural; áreas de recuperação e preserva-
ção ambiental ao longo dos cursos d’água (compreendem as faixas 
de preservação permanente ao longo dos cursos d’água do municí-
pio); áreas urbanas; área de produção industrial; e áreas de contro-
le ambiental do aterro controlado. 

Mapeamento
Apesar de o Plano Diretor estabelecer o zoneamento, o município 
só dispõe de delimitação do perímetro urbano em mapa. Foi utili-
zado o arquivo “PROJETO - PERÍMETRO URBANO DE MACAUBAL.
dwg”, parte da proposta de expansão do perímetro do município en-
caminhada pela prefeitura. O arquivo possui coordenadas passíveis 
de georreferenciamento. 

III.4.2.6. Relatório - Mirassolândia
O município de Mirassolândia não possui plano diretor. A Lei Comple-
mentar nº 41, de 30 de maio de 2014, dispõe sobre o uso e ocupação 
do solo. O perímetro urbano é determinado pela Lei nº 1.357, de 11 de 
junho de 2015, e alterado pela Lei nº 56, de 28 de setembro de 2017. 

Ordenamento territorial
A Lei de Uso e Ocupação do Solo em seu Artigo 3º divide a área do 
município em três zonas: Zona 1 - uso misto, Zona 2 - industrial e 
Zona 3 - expansão urbana, conforme localização em mapa nº 01 
anexo à lei. Os demais artigos da lei tratam de regulações para os 
projetos de aprovação, as obras e as edificações.

Mapeamento
Não foi encontrado o mapa nº 01 da Lei de Uso e Ocupação do Solo. 
Foi feito o mapeamento do perímetro urbano, por meio do arquivo 
“2021__PM Mirassolandia 2021__Perimetro Urbano.PDF”, enviado 
pela prefeitura.
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Perímetro urbano de Macaubal
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Perímetro urbano de Mirassolândia



137

III.4.2.7. Relatório – Nova Aliança
O município de Nova Aliança não possui plano diretor ou Lei de Uso 
e Ocupação do Solo, dispondo de uma Lei de Parcelamento do Solo, 
nº 02, de 15 de março de 2000, alterada pela Lei nº 11, de 20 de 
abril de 2005. A Lei n° 47, de 18 de outubro de 2017, estabelece o 
novo perímetro urbano do município e a Lei n° 19, de 05 de junho de 
2018, incorpora área ao perímetro.

Mapeamento
Foi mapeado (Figura 1) o perímetro urbano do município, por meio 
do arquivo “MAPA URBANISTICO - N.A 2019 - PARA QUADRO.dwg”.

III.4.2.8. Relatório – Orindiúva
O município de Orindiúva não possui plano diretor ou Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. A Lei n° 1.273, de 2014, dispõe sobre o parcela-
mento do solo. A Lei n° 1.555, de 16 de dezembro de 2021, aprova o 
novo Perímetro Urbano.

Mapeamento 
Foi mapeado o perímetro urbano do município, por meio do ar-
quivo “Projeto Perimetro 2021.dwg”, enviado pela prefeitura de 
Orindiúva.

III.4.2.9. Relatório – Palestina
O Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Palestina é a 
Lei nº 1.773, de 6 de maio de 2008. A Lei nº 1.952, de 28 de setembro 
de 2016, delimita o perímetro urbano da sede do município. A Lei nº 
1.918, de 13 de setembro de 2014, delimita o perímetro urbano do 
distrito de Jurupeba e a Lei nº 1.039, de 7 de agosto de 1985, dispõe 
sobre a delimitação da zona urbana do distrito de Duplo Céu.

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do município é consolidado por meio dos 
seguintes elementos estruturadores: zoneamento e zonas de uso e 
unidades de conservação. A Unidade de Conservação em questão é 
a Cachoeira do Talhadão, integrante do Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação (SNUC).

O zoneamento divide o território em três áreas: Área Rural, Área de 
Proteção Especial  Parque do Talhadão (APE) e Área Urbana. As zonas 
de uso e unidades de conservação dividem o território em: ZEIS (Zona 
Especial de Interesse Social); APP (Área de Preservação Permanente); 
AV (Área Verde); e ZEDI (Zona para Expansão do Distrito Industrial).

A Lei n° 1.883, de 17 de maio de 2012, cria a Zona Especial de Inte-
resse Social no “Loteamento Garcia”.

Mapeamento
As zonas de uso dispostas pelo plano diretor não foram delimita-
das em mapa. Foram mapeados somente os perímetros urbanos 
do município, por meio dos arquivos “Palestina - mapa cidade 2018 
final (2021 nomeação).dwg”, “MAPA DUPLO CEU.dwg” e “MAPA 3 
DISTRITOS.dwg”.
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Perímetro urbano de Nova Aliança



139

Perímetro urbano de Orindiúva
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Perímetro urbano de Palestina
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III.4.2.10. Relatório – Paulo de Faria
O município de Paulo de Faria não possui plano diretor, Lei de 
Uso e Ocupação do Solo ou Lei de Parcelamento do Solo. A Lei n° 
860/1998 dispõe sobre a delimitação da zona urbana (perímetro ur-
bano) da cidade, e sofreu diversas alterações posteriores, sendo a 
última realizada pela Lei n° 1.708/2019.

Mapeamento 
Foi mapeado o perímetro urbano atualizado do município, por meio 
do arquivo “Planta Perímetro Urbano - Lei nº 860.dwg”, enviado 
pela prefeitura.

III.4.2.11. Relatório – Planalto
O município de Planalto não possui plano diretor ou Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. A Lei Complementar nº 6, de 22 de agosto de 
2013, trata do parcelamento do solo. A Lei n° 025, de 09 de agosto 
de 2018, atualiza o perímetro urbano do município.

Mapeamento 
Foi mapeado o perímetro urbano do município (Figura 1), a partir do 
arquivo “Perímetro 10.2021.dwg” enviado pela prefeitura. 

III.4.2.12. Relatório – Poloni
O município de Poloni não possui plano diretor, dispondo apenas 
da Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei nº 1.044, de 28 de outubro 
de 2010. A Lei n° 1.328, de 27 de novembro de 2019, dispõe sobre o 
perímetro urbano do município.

Ordenamento territorial
A Lei de Uso e Ocupação do Solo propõe um Zoneamento Urbano 
que divide os terrenos incluídos nos limites do perímetro urbano em: 
Área Urbana Parcelada (AUP) e Área Urbana de Expansão (AUE).

A Área Urbana Parcelada se divide nas seguintes zonas, para orien-
tar o desenvolvimento urbano: Zona Central (ZC); Zonas Residen-
ciais (ZR); Eixos Comerciais e de Serviços (ECSs); Zona Industrial 
(ZI); e Zonas Institucionais (ZILs).

A Área Urbana de Expansão se subdivide em duas áreas descontí-
nuas: AUE1, destinada à implantação de novos loteamentos, e a AUE2, 
de interesse funcional, voltada para implantação de equipamentos de 
porte médio e grande como cemitérios, garagens, galpões, indústrias.

O mapa com a delimitação das zonas, indicado como o anexo 1, não 
consta no arquivo da lei. 

Mapeamento 
Não foram encontrados mapas com o zoneamento urbano de Polo-
ni. Foi mapeado o perímetro urbano atualizado, por meio do arqui-
vo “Mapa Poloni - bairros - 2021 - Perímetro urbano.dwg”, enviado 
pela prefeitura.
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Perímetro urbano de Paulo de Faria
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Perímetro urbano de Planalto
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Perímetro urbano de Poloni
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III.4.2.13. Relatório – Potirendaba
O município de Potirendaba não possui Plano Diretor ou Lei de 
Uso e Ocupação do Solo. A Lei nº 1.483, de 20 de maio de 1993 
dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano. O Perímetro Urbano 
é delimitado pela Lei nº 2.916, de 06 de dezembro de 2019.

Mapeamento 
Foi utilizado para o mapeamento do  perímetro urbano do muni-
cípio o arquivo “Poti_01_2021_Per. Urbano Construtec.dwg”, en-
viado pela Prefeitura. O georreferenciamento do arquivo foi feito a 
partir das coordenadas contidas no mesmo.

III.4.2.14. Relatório – Severínia
O plano diretor de Severínia é a Lei nº 1.449, de 02 de agosto de 
2002. A lei nº 2.193, de 02 de setembro de 2015, altera o perímetro 
urbano do município.

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do município é disposto pelo macrozo-
neamento e as áreas de especial interesse. O macrozoneamento 
divide o território em três zonas: Zona Urbana, Zona de Expansão 
Urbana e Zona Rural.

As áreas de especial interesse são: Área de Especial Interesse 
Ambiental, Área de Especial Interesse Urbanístico, Área de Espe-
cial Interesse Histórico, Área de Especial Interesse Turístico, Área 
de Especial Interesse para Utilização Pública e Área de Especial 
Interesse Social. A delimitação dessas áreas será feita em lei de 
uso e ocupação do solo.

Mapeamento
Não foram encontrados mapas referentes ao macrozoneamento. 
Foi mapeado o perímetro urbano do município, por meio do arqui-
vo “2 - Perimetro Severinia.dwg”, enviado pela prefeitura.
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Perímetro urbano de Potirendaba



147

Perímetro urbano de Severina
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III.4.2.15. Relatório – Uchoa
O município de Uchoa não possui plano diretor. A Lei nº 1.632, de 
04 de dezembro de 1990, dispõe sobre o uso e ocupação do solo, 
enquanto a Lei nº 2.496, de 11 de novembro de 2005, dispõe sobre 
o parcelamento do solo. O perímetro urbano é definido pela Lei 
Complementar nº 07, de 20 de novembro de 2019.

Ordenamento territorial
O artigo 6 da Lei de Uso e Ocupação do Solo delimita quatro zo-
nas na Zona Urbana do município: Zona Residencial: ZR; Zona 
Mista 1: ZM 1, de uso residencial, comercial e de prestação de 
serviços; Zona Mista 2: ZM 2, de uso residencial e comercial; 
Zona Mista 3: ZM 3, de uso comercial, prestação de serviços e 
industrial. 

Mapeamento
Não foram encontrados mapas com o zoneamento de Uchoa. Foi 
mapeado o perímetro urbano, por meio do arquivo “MUNICÍPIO 
DE UCHOA.PERIMETRO URBANO.(ATUALIZADO).dwg”, enviado 
pela prefeitura.

III.4.2.16. Relatório – União Paulista
O Plano Diretor de União Paulista é a Lei Complementar nº 981, 
de 02 de fevereiro de 2010. A Lei nº 1.222, de 18 de julho de 2017, 
dispõe sobre o Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo do muni-
cípio. A Lei nº 1308, de 05 de maio de 2021, altera o artigo 26 da 
Lei 1222/2017. As leis municipais 545/1994, 788/2007, 973/2009, 
1109/2013, 1099/2013, 1127/2014 e 1196/2016 delimitam o Perí-
metro Urbano.

Ordenamento Territorial
O Plano Diretor não estabelece diretrizes de ordenamento terri-
torial, e a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo não trata 
de zoneamento.

Mapeamento 
Foi mapeado o perímetro urbano (Figura 1), por meio do arquivo 
“Perímetro Urbano de União Paulista.dwg”, enviado pela Pre-
feitura. O arquivo trata da delimitação do perímetro através da 
imagem de satélite do município e, para sua inclusão, foi utili-
zada a malha viária existente nos arquivos fornecidos, buscando 
encaixe desta com a imagem aérea do Google Satellite, presente 
na base do mapeamento.
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Perímetro urbano de Uchoa
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Perímetro urbano de União Paulista
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III.4.3. Municípios mapeados por meio de setores 
censitários do IBGE

Nos casos dos municípios de Bady Bassitt, Icém, Ipiguá, Monte 
Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Granada, Onda Verde, Pau-
lo de Faria, Sales, Ubarana, Urupês e Zacarias, não foram locali-
zados mapas com o perímetro urbano municipal. Nestes casos, 
foi utilizada a base dos setores censitários (IBGE, 2020) para apre-
sentar a divisão urbano-rural dos municípios. Na leitura unifica-
da, a divisão foi representada com as funções de “Urbana Conso-
lidada” e “Atividades Rurais”.

III.4.3.1. Relatório – Bady Bassitt
O município de Bady Bassitt não possui plano diretor ou Lei de Uso 
e Ocupação do Solo, dispondo apenas da Lei de Parcelamento do 
Solo nº 1.396, de 7 de maio de 1998. As leis nº 2.290, de 21 de se-
tembro de 2015 e nº 2.298, de 19 de outubro de 2015, delimitam 
Áreas de Interesse Social. O perímetro urbano está delimitado na 
Lei nº 1.617, de 11 de novembro de 2002. Leis posteriores acres-
centam áreas ao perímetro. 

Ordenamento territorial 
A Lei de Parcelamento do Solo Urbano define que, conforme o ar-
tigo 2º: “na zona rural, o parcelamento do solo para fins urbanos 
somente será permitido em áreas delimitadas por lei para fins de 
expansão urbana, mediante prévia audiência do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e submetido à tramita-
ção constante nesta Lei” e “na zona urbana, o parcelamento do solo 
somente será permitido obedecidas as exigências mínimas conti-
das na Legislação Federal e Estadual pertinente ao assunto”.

As leis 2.290/2015 e 2.298/2015 delimitam áreas no município con-
sideradas de interesse social. 

Mapeamento
Segundo informações dos técnicos da prefeitura de Bady Bassitt, 
não há mapa com a delimitação atualizada do perímetro urbano ou 
das áreas de interesse social. Serão utilizados os setores censitá-
rios (IBGE 2020) para delimitação urbano-rural do município.

III.4.3.2. Relatório – Icém
O município de Icém não possui plano diretor, lei de uso e ocupa-
ção do solo e Lei de parcelamento do solo, dispondo apenas da lei 
de delimitação do perímetro urbano nº 1.145/1990, alterada pelas 
leis nº 1.779/2011 e 1.861/2013. A Lei nº 2.078/2020 dispõe sobre 
alterações no zoneamento urbano de bairros.

Ordenamento territorial
Apesar de o município de Icém não dispor de lei de uso e ocupa-
ção do solo ou plano diretor, a Lei 2.078/2020 trata da alteração 
do zoneamento e uso do solo, estabelecendo a Zona Mista (ZM) 
para todos os bairros, exceto o Distrito Industrial José Ricardo de 
Oliveira, a Vila Residencial de Furnas e os condomínios ou asso-
ciações fechadas.

Mapeamento
Não foram localizados mapas com o perímetro urbano municipal. 
Será utilizada a base dos setores censitários (IBGE, 2020) para 
representar a divisão urbano-rural do município de Icém.
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Delimitação urbano-rural de Bady Bassitt
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Delimitação urbano-rural de Icém
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III.4.3.3. Relatório – Ipiguá
O município de Ipiguá não possui plano diretor, dispondo apenas 
de Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei nº 388/2010, e Lei de Pe-
rímetro Urbano, a Lei nº 527/2013. A lei nº 632/2016 dispõe sobre 
critérios de parcelamentos do solo para chácaras de recreio. 

Ordenamento territorial
A Lei de Uso e Ocupação do Solo estabelece o perímetro urbano e 
divide o município em quatro zonas: Zona 1 - Zona de uso misto, 
residencial e comercial de baixa densidade; Zona 2 - Zona indus-
trial; Zona 3 - Zona de Expansão Urbana; e Zona 4 - Zona de Pre-
servação dos Mananciais, conforme Mapa nº 01 (não localizado)

A Lei 527/2013 atualiza o novo perímetro urbano do município.

Mapeamento
Não foi possível obter mapa do perímetro urbano do município. Se-
rão utilizados os setores censitários (IBGE 2020) para delimitação 
do limite urbano-rural de Ipiguá.

III.4.3.4. Relatório – Monte Aprazível
O município de Monte Aprazível não possui plano diretor ou lei de 
uso e ocupação do solo. Foram encontradas apenas leis referentes 
ao perímetro urbano do município - Lei 1.710/1989 e alterações: 
Leis 2.509/2003, 2.683/2005, 2.723/2006, 2.805/2007, 2.907/2007.

Mapeamento
A prefeitura não dispõe de mapa do perímetro urbano atualizado. 
Foram utilizados os setores censitários (IBGE 2020) para a delimi-
tação urbano-rural do município.

III.4.3.5. Relatório – Neves Paulista
O município de Neves Paulista não possui plano diretor. A Lei n° 
2.003, de 27 de junho de 2016, dispõe sobre o uso do solo de alguns 
lotes do município. O perímetro urbano é delimitado pela Lei n° 
2.147, de 08 de dezembro de 2021. 

Ordenamento territorial 
A Lei 2.003/2016 estabelece apenas os lotes considerados de uso 
misto.

Mapeamento
O município não possui mapas de delimitação do perímetro urbano. 
Foram utilizados os setores censitários (IBGE 2020) para delimita-
ção urbano-rural de Neves Paulista.
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Delimitação urbano-rural de Ipiguá
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Delimitação urbano-rural de Monte Aprazível
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Delimitação urbano-rural de Neves Paulista
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III.4.3.6. Relatório – Nipoã
O plano diretor de Nipoã é a Lei Complementar n° 101, de 28 de 
dezembro de 2015. A Lei n° 22, de 15 de agosto de 1997, delimita o 
perímetro urbano do município. A Lei n° 22, de 18 de maio de 1993, 
dispõe sobre o parcelamento dos lotes urbanos e é alterada pelas 
leis 240, de 02 de março de 2006, e 312, de 10 de setembro de 2009. 

Ordenamento territorial
O ordenamento territorial do Município é consolidado por meio dos 
seguintes elementos estruturadores: macrozoneamento e zonea-
mento. O macrozoneamento divide o município em três macrozo-
nas, sendo uma urbana e duas rurais, cujos limites estão demarca-
dos no mapa anexo ao plano (não encontrado). 

Conforme artigo 51, as plantas indicadas no mapa denominado de 
macrozonas, anexo, são representações esquemáticas, devendo a 
legislação municipal específica apresentar material cartográfico 
apropriado à demarcação gráfica e descritiva do macrozoneamento 
proposto neste plano.

O zoneamento subdivide a sede municipal, definida como Núcleo 
Urbano Consolidado, para fins de planejamento, em sete zonas: 
Zona Administrativa e de Equipamentos Públicos; Zona Habitacio-
nal; Zona de uso misto; Zona do Eixo Estrutural (Comércio e Servi-
ços); Zona de lazer; Zona de Proteção e Conservação Ambiental; e 
Zona Rural de Transição para Expansão Urbana.

Mapeamento
Não foram encontrados mapas com a delimitação do macrozonea-
mento, zoneamento ou perímetro urbano. Foram utilizados os seto-
res censitários (IBGE 2020) para delimitação urbano-rural de Nipoã.

III.4.3.7. Relatório – Nova Granada
O município de Nova Granada não possui plano diretor. Existe a Lei 
de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, nº 34/2008. Diversas leis 
alteram o perímetro urbano original (Lei 27/1988), sendo a última 
alteração feita pela Lei nº 20/2021, porém, não são realizadas atua-
lizações em mapa.

Ordenamento territorial
A lei de parcelamento, uso e ocupação do solo trata do ordenamen-
to territorial no Título II. Ficam definidas áreas de especial interes-
se, divididas em: Área de Especial Interesse Social, Área de Espe-
cial Interesse para Utilização Pública, Área de Especial Interesse 
Ambiental, Área de Especial Interesse Turístico, Área de Especial 
Interesse Urbanístico e Área de Especial Interesse Histórico. Não 
há menção a mapas correspondentes.

Mapeamento 
Não foram localizados mapas de zoneamento ou do perímetro 
urbano atualizado. Foram utilizados os setores censitários (IBGE 
2020) para delimitação do limite urbano-rural do município de Nova 
Granada.
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Delimitação urbano-rural de Nipoã
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Delimitação urbano-rural de Nova Granada
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III.4.3.8. Relatório – Onda Verde
O município de Onda Verde não possui plano diretor. Possui a Lei de 
Uso e Ocupação do Solo nº 926, de 19 de março de 1998, e a Lei de 
Parcelamento do Solo, nº 927 de 19 de março de 1998.

Ordenamento territorial
A Lei de Uso e Ocupação do Solo define somente as categorias 
de uso para as vias e logradouros públicos existentes no municí-
pio, classificando-as em Setor 1 - Mista/ Residencial / Comercial / 
Prestação de Serviços, Setor 2 - Residencial e Setor 3 - Industrial.

Mapeamento 
Não foram encontrados mapas com o perímetro urbano ou zonea-
mento atualizado. Foram utilizados os setores censitários (IBGE 
2020) para delimitação urbano-rural de Onda Verde.

III.4.3.9. Relatório – Sales
O município de Sales não possui plano diretor. Existe uma Lei de 
Uso e Ocupação do Solo, Lei Complementar n ° 1.261, de 06 de abril 
de 2001. A Lei nº 1.371, de 04 de dezembro de 2003, dá nova reda-
ção ao perímetro urbano do município.

Ordenamento territorial
A Lei de Uso e Ocupação do Solo divide o município em duas zo-
nas: Zona Urbana e de Expansão Urbana e Zona Rural. Conforme 
o artigo 2, a Zona Urbana e de Expansão Urbana fica dividida nas 
seguintes zonas de uso: Zona Residencial (ZR); Zona Mista (ZM); 

Zona Industrial (ZI); Zona de Preservação Ambiental (ZPA); Zona de 
Expansão Urbana (ZEU); e, Zona Institucional (AS).

Mapeamento 
Não foram localizados mapas do zoneamento ou perímetro urbano. 
Foram utilizados os setores censitários (IBGE 2020) para delimita-
ção urbano-rural do município de Sales

III.4.3.10. Relatório – Ubarana
O município de Ubarana não possui plano diretor, dispondo apenas 
da Lei de Parcelamento do Solo, nº 762, de 22 de novembro de 2011. 
A lei que define o perímetro urbano do município é a Lei nº 760, de 
10 de novembro de 2011, alterada pela Lei nº 1.003/2019 (expansão 
urbana).

Ordenamento territorial
Conforme o artigo 1 da Lei 760/2011, que estabelece o perímetro 
urbano, o município de Ubarana fica dividido entre as áreas urbana 
e rural: “As Zonas Urbanas no Município de Ubarana para efeito 
desta Lei são as seguintes: Sede do Município, conforme definido 
nesta Lei; Áreas de expansão urbana, conforme definido em legis-
lação específica” e “A área Rural corresponde à área do Município, 
menos a área Urbana”. 

Mapeamento 
Foi mapeado o perímetro urbano do município, por meio do arquivo 
“Mapa Atualizado 2017.dwg” enviado pela prefeitura.
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Delimitação urbano-rural de Onda Verde
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Delimitação urbano-rural de Sales
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Delimitação urbano-rural de Ubarana
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III.4.3.11. Relatório – Urupês
O município de Urupês não possui plano diretor, dispondo apenas 
da Lei de Parcelamento do Solo nº 2.191, de 04 de julho de 2013. A 
lei que define o perímetro urbano do município é a Lei nº 2.569, de 
05 de novembro de 2020. 

Mapeamento 
Não foram recebidos mapas com o perímetro urbano do município. 
Foram utilizados os setores censitários (IBGE 2020) para delimita-
ção urbano-rural de Urupês.

III.4.3.12. Relatório – Zacarias
O município de Zacarias não possui plano diretor, lei de uso e ocu-
pação do solo, lei de parcelamento do solo ou lei de perímetro 
urbano.

Mapeamento 

Diante da ausência de delimitação do perímetro urbano, 
foram utilizados os setores censitários (IBGE 2020) para a 
delimitação urbano-rural do município.
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Delimitação urbano-rural de Urupês
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Delimitação urbano-rural de Zacarias



P4

MAPA PRELIMINAR DO 
MACROZONEAMENTO DA 
REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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Introdução

Nesta etapa do trabalho são apresentados os critérios adotados 
para a construção preliminar das macrozonas da Região Metropo-
litana de São José do Rio Preto (RMSJRP) e as definições iniciais 
para as estratégias de ação.

As bases analíticas para a definição das macrozonas regionais 
correspondem, primeiramente, ao mapeamento e à análise do 
regramento urbanístico presente nos municípios que compõem a  
RMSJRP. A resultante da compatibilização dos distintos zoneamen-
tos municipais – o mapa da leitura unificada dos macrozoneamen-
tos e zoneamentos municipais – constitui importante subsídio nes-
ta etapa do trabalho. 

A esse conjunto de informações somam-se as primeiras leituras e 
dados organizados no panorama regional, que registraram ques-
tões de interesse regional essenciais para a seleção de critérios 
para o estabelecimento das macrozonas regionais.

Assim, como resultado da primeira fase de construção do orde-
namento territorial da RMSJRP, é proposto um desenho prelimi-

nar das macrozonas regionais, incluindo perímetros aproxima-
dos, conceitos, objetivos e diretrizes básicas. Estas proposições 
serão submetidas ao debate público – a partir dos grupos de tra-
balho, oficinas regionais, audiências públicas e plataforma digi-
tal do PDUI –, de maneira a fundamentar a especificação futura 
das estratégias para ação metropolitana e das áreas de interesse 
metropolitano.

IV.1. Processo de construção do macrozoneamento 
regional

Considerando as informações e indicadores levantados na leitu-
ra unificada (P3) e no panorama regional (P5) da RMSJRP, nesta 
primeira etapa de elaboração do macrozoneamento regional são 
sugeridas três macrozonas: Macrozona de Segurança Hídrica, Ma-
crozona de Diversificação Urbana e Macrozona de Interesse do Uso 
Rural. 

As macrozonas fundamentam-se nas principais questões referen-
tes ao processo de urbanização e de ocupação das áreas rurais em 
escala regional, em especial o enfrentamento das fragilidades am-
bientais já latentes.
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MAPA IV.1. Mapa preliminar do macrozoneamento regional
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MAPA IV.2. Mapa preliminar do macrozoneamento regional da Sub-região de São José do Rio Preto
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MAPA IV.3. Mapa preliminar do macrozoneamento regional da Sub-região de Tanabi  
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MAPA IV.4. Mapa preliminar do macrozoneamento regional da Sub-região de José Bonifácio  
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MAPA IV.5. Mapa preliminar do macrozoneamento regional da Sub-região de Nova Granada  
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As problemáticas correlacionadas da demanda hídrica para uso ur-
bano e, principalmente, para atividades do agronegócio e os baixos 
índices de cobertura de vegetação nativa − apontadas pelo estudo 
da dinâmica ambiental como preocupantes −, bem como a valo-
rização dos ativos ambientais e turísticos regionais revelaram-se 
temas fundamentais na proposta do macrozoneamento regional. 
Esses temas foram traduzidos na Macrozona de Segurança Hí-
drica, cuja principal estratégia é contribuir para adução de água e 
promover corredores ecológicos metropolitanos ao longo das Áreas 
de Preservação Permanente (APP), prioritárias para conectividade 
ambiental, e nas sub-bacias com baixos índices de qualidade da 
água e de fragilidade da cobertura vegetal. 

Segundo dados do Instituto Florestal (2020), nenhum dos 37 muni-
cípios da RMSJRP apresentou índice de cobertura vegetal acima de 
20% e apenas quatro possuem índices entre 15% e 20%. Nota-se o 
grande desafio de definir políticas públicas de ampliação da capa-
cidade de restauração dos ecossistemas ameaçados. Esses índices 
baixos de cobertura vegetal podem se tornar impulsionadores de 
longas estiagens, nuvens de poeira, baixa umidade e queimadas.

Soma-se a isso a baixa presença de unidades de conservação na 
RMSJRP, que conta com apenas quatro, estendendo-se por 0,09% 
do território (1.016 hectares). Três dessas áreas estão localizadas 
nos municípios de Mirassol e São José do Rio Preto e a quarta fica 
nas margens do Rio Grande, em Paulo de Faria. Embora suas di-
mensões sejam reduzidas do ponto de vista regional, essas áreas 
foram incorporadas à Macrozona de Segurança Hídrica como im-
portantes pontos de ancoragem da conectividade ambiental, como 
será visto adiante. 

O problema da baixa cobertura vegetal está relacionado à segu-
rança hídrica. Segundo os dados dos Comitês das Bacias Hidro-
gráficas (CBH, 2020), todas as bacias situadas no território me-
tropolitano vêm reduzindo a disponibilidade de água desde 2016, 
sendo que a situação mais crítica é justamente a da Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI 15 (Turvo/Grande), 
que abrange São José do Rio Preto, Olímpia, entre outros mu-
nicípios onde reside a maior parte da população metropolitana. 
Nesta bacia, a vazão média em relação à população total atingiu 
2.894,57 em 2020. Alguns municípios atingiram disponibilidade 
considerada crítica (abaixo de 1.500m³/hab.ano), como São José 
do Rio Preto (237 m³/hab.ano), Catanduva (593,9 m³/hab.ano) e 
Mirassol (1.032,1 m³/hab.ano).

O balanço hídrico, que indica a relação entre demanda e vazão, 
também aponta para a possibilidade de enfrentamento de situa-
ções de escassez hídrica, principalmente na bacia Turvo/Grande, 
onde a vazão outorgada total em relação à Q95% foi de 55,8 em 
2020, considerada ruim. Soma-se a isso a vazão outorgada subter-
rânea em relação à reservas explotáveis dessa mesma bacia, cujos 
índices de 2016 a 2020 também são considerados ruins.

A maior demanda por água na RMSJRP vem das atividades rurais 
(62,5%), com aumento expressivo entre 2015 e 2020, quando o uso 
de água cresceu 48%. O segundo maior uso é o abastecimento pú-
blico (16,3%), seguido do industrial, com 15,2%. Dessa forma, o ris-
co de escassez hídrica afeta tanto o abastecimento urbano quanto a 
produtividade rural e industrial, sendo necessário elaborar políticas 
públicas que correlacionem o aumento da cobertura vegetal e da dis-
ponibilidade de águas para aumentar a segurança hídrica regional.
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MAPA IV.6. Mapa do Índice de Cobertura Vegetal (2020)
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MAPA IV.7. Unidades de conservação
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MAPA IV.8. Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos
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Para construção da Macrozona de Segurança Hídrica e enfren-
tamento da questão com maior precisão, foram utilizados os da-
dos com maior nível de desagregação espacial fornecidos pelo 
Zoneamento Econômico-Ecológico do Estado de São Paulo (ZEE-
-SP) correlacionados ao tema da segurança hídrica, buscando in-
corporar 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.

O ZEE, em seu mapa síntese de segurança hídrica, também iden-
tificou níveis preocupantes para a RMSJRP, principalmente nos 
municípios de São José do Rio Preto, Olímpia e José Bonifácio. O 
mapeamento divide o Estado de São Paulo em cinco classes: a clas-
se 1 representa a situação mais precária em termos de segurança 
hídrica e a classe 5 reúne as melhores condições nesse tema. 

Das 33 variáveis que compõem esse mapa-síntese, foram escolhi-
das para constituir a Macrozona de Segurança Hídrica aquelas que 
indicam tanto as áreas mais frágeis quanto as áreas com maior 
potencial hídrico da região metropolitana. 

Uma das variáveis selecionadas foi o Índice de Qualidade das Águas 
(IQA), que destaca áreas com altos índices, a exemplo da ottobacia1 
que abrange o Ribeirão da Fartura, da porção central da RMSJRP 

1   Ottobacia é um recorte territorial que corresponde à agregação das áreas de contribuição 
direta de cada trecho da rede hidrográfica, definida a partir de metodologia de classificação 
de Otto Pfafstetter (1989). O procedimento consiste na identificação do rio principal, coinci-
dente com aquele que possuir a maior área drenada, e de seus afluentes – que drenam áreas 
menores – e assim sucessivamente, seguindo critérios de codificação específicos.

ao sul do município-sede até o Rio Tietê, e áreas com baixos índi-
ces, como a ottobacia que abrange a porção norte do município de 
São José do Rio Preto e se estende por Ipiguá, Onda Verde e Nova 
Granada.

Outra variável considerada foi o Índice de Cobertura Vegetal em 
Áreas de Preservação Permanente Hídricas (APPs), que apresentou 
bons resultados ao longo do Rio Turvo, desde a porção leste, junto 
ao município de Olímpia, até as proximidades do Rio Grande, repre-
sentando importante potencial turístico, e na região que abrange 
os municípios de Jaci, Neves Paulista, Mirassol e José Bonifácio, ao 
sul do município-sede. Em relação aos índices baixos de cobertura 
vegetal em APPs hídricas, são destacadas as porções norte e leste 
do município-sede até a bacia do Rio São Domingos, abrangendo os 
municípios de Guapiaçu e Uchôa.

Também foi contemplada a variável de áreas prioritárias para in-
cremento da conectividade (ZEE, 2022), que define áreas prioritá-
rias para averbação de Reserva Legal, criação de RPPNs, restau-
ração de corredores ecológicos, conversão de reflorestamentos de 
exóticas em formações naturais e ampliação de APAs. Embora seja 
uma variável que compõe o mapa-síntese de Salvaguarda da Bio-
diversidade (Mapa-Síntese 3 do ZEE), trata-se de importante indi-
cador para criação de corredores ecológicos associados à regene-
ração da vegetação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
da região metropolitana, colaborando diretamente para a qualidade 
das águas. Destacam-se nessa variável a bacia do Rio Turvo, cujos 
indicadores de qualidade da água também são bons, reafirmando 
seu potencial ambiental e turístico, e as bacias que atravessam os 
municípios de José Bonifácio, Planalto e Zacarias, na porção su-
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doeste da região metropolitana. Essa variável é importante para 
a criação de diversos corredores ecológicos conectados na escala 
metropolitana.

A última camada que compõe a Macrozona de Segurança Hídrica 
são as macrozonas classificadas como de uso sustentável ou de 
proteção ambiental na leitura unificada regional, que reúne e uni-
fica as diversas macrozonas, zonas, áreas especiais e unidades de 
conservação dos municípios da RMSJRP. Destacam-se, nesta ca-
mada, as Macrozonas de Uso Sustentável e de Proteção Ambiental 
de São José do Rio Preto, criadas no intuito de proteger os manan-
ciais de abastecimento e propiciar a retenção e a infiltração das 
águas pluviais. Dessa forma, na porção sul do município-sede, bem 
como em um cinturão de 2km de largura contornando o município, 
existem regramentos urbanísticos específicos que buscam contro-
lar a ocupação urbana e garantir maior segurança hídrica.
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MAPA IV.9. Segurança hídrica – Zoneamento Ecológico-Econômico (2022)
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MAPA IV.10. Índice de Qualidade das Águas (2017)
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MAPA IV.11. Vegetação em Áreas de Preservação Permanente Hídricas (2022)
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MAPA IV.12. Conectividade ambiental (2008)
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MAPA IV.13. Leitura unificada regional
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Importante ressaltar que a porção norte do município-sede con-
centra loteamentos irregulares, cuja ocupação se deu, principal-
mente, entre as décadas de 1980 e 1990. Essas áreas foram in-
corporadas ao zoneamento municipal (Lei 13.709/2021) que, em 
seu artigo 23, estabelece as “Zonas de Regularização Fundiária”, 
constituídas “por áreas cuja ocupação tenha sido irregular e que 
apresentem processo de regularização, concluído ou em trâmi-
te, pela Lei de Regularização Fundiária”.

Soma-se a isso as áreas previstas para expansão da mancha 
urbana de São José do Rio Preto, conforme o macrozoneamen-
to municipal disposto na lei de zoneamento mencionada, que 
também estão voltadas, majoritariamente, para o norte desse 
município. Dessa forma, tanto no processo de regularização 
fundiária quanto no de expansão urbana ao norte do município-
-sede, é preciso atenção aos efeitos sobre a segurança hídrica, 
uma vez que as fragilidades de cobertura vegetal e de qualidade 
da água incidem justamente sobre este território, como visto 
anteriormente.

A proposta de macrozoneamento regional também aborda as 
questões diretamente relacionadas ao processo de urbanização, 
que devem ser compartilhadas entre a Macrozona de Seguran-
ça Hídrica e a Macrozona de Diversificação Urbana, essa última 
responsável por traçar diretrizes que garantam a qualificação e 
o desenvolvimento equilibrado das áreas urbanizadas.

Como visto nas análises do panorama regional, é notável o pa-
drão de fragmentação do tecido urbano mediante expansão dis-
persa da área urbanizada, sobretudo nas porções norte, leste e 

sudoeste do município-sede, mas também em municípios vizi-
nhos a ele, vinculados aos principais eixos rodoviários. 

São apontadas razões históricas para esse padrão de urbaniza-
ção, resultante da expansão de loteamentos regulares e irregu-
lares, do parcelamento de áreas rurais a partir de chácaras até 
sua conversão em lotes pequenos, da provisão habitacional de 
iniciativa pública, do surgimento de loteamentos e condomínios 
fechados isolados e de sucessivas leis municipais que expan-
diram os perímetros urbanos e absorveram essa dinâmica de 
crescimento.

Ademais, em municípios menores, localizados nas sub-regiões 
de José Bonifácio e Nova Granada, verifica-se uma dispersão es-
pecífica, a partir de loteamentos com diferentes graus de conso-
lidação, destinados a chácaras, ranchos e áreas de lazer asso-
ciadas aos cursos hídricos, especialmente o Rio Grande, o Rio 
Tietê e seus tributários. A presença dessas áreas em municípios 
pequenos reforça que se trata de um movimento de âmbito re-
gional, de empreendimentos e imóveis em áreas de lazer com 
acesso facilitado pelo robusto sistema viário existente.

Diante da complexidade de classificação dessas áreas de ur-
banização dispersa, que diluem os limites entre o urbano e o 
rural, optou-se pela adoção de critérios que observam, simul-
taneamente, as fragilidades ambientais regionais e as realida-
des municipais, abarcando a presença de perímetros urbanos e 
do regramento urbanístico e a sobreposição dessas áreas com 
as geometrias definidoras da Macrozona de Segurança Hídrica, 
descrita anteriormente.
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Além dos parâmetros municipais para definição da área urbana, 
cabe também destacar a necessidade de utilização dos setores 
censitários do IBGE, sobretudo para aqueles municípios que não 
dispõem de leis específicas sobre o tema, mas também para au-
xiliar na classificação de pequenos núcleos urbanos com grande 
incidência no território da RMSJRP.

Em 2017, o IBGE publicou o estudo “Classificação e caracteriza-
ção dos espaços rurais e urbanos do Brasil: uma primeira aproxi-
mação”, propondo uma nova visão do território nacional sobre o 
rural e o urbano. O estudo visa ao aprimoramento e maior ade-
rência das informações estatísticas à realidade do território, na 
classificação adotada para o então Censo de 2020, melhorando, 
consequentemente, a eficácia na elaboração das políticas públi-
cas e no planejamento estratégico.

Pelos critérios até então em vigor no Brasil, os espaços urbanos 
eram definidos por meio de leis municipais, cabendo ao rural as 
áreas externas a esse perímetro. Tal classificação, segundo dados 
do Censo de 2010, atribuía ao urbano 84,4% da população, contra 
15,6% em áreas rurais.

Desde 2015, o esforço voltado a uma nova classificação do terri-
tório, para além daquela que se baseava nos limites definidos pe-
las municipalidades daquilo que se considerava urbano ou rural no 
país, vinha se desenhando a partir do projeto “IBGE Regiões Rurais”, 
que buscou uma classificação do território rural a partir da dinâmi-
ca geográfica dada pela produção agroindustrial (visando ao Censo 
agro). Neste estudo, segundo a classificação das áreas rurais, os 
municípios de Guapiaçu, Olímpia, Severínia, Uchôa, Ibirá, Urupês e 
Irapuã pertencem à “Região Rural da Capital Regional de Ribeirão 
Preto”. Os demais munícipios da RMSJRP estão localizados na “Re-
gião Rural da Capital Regional de São José do Rio Preto”. 
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MAPA IV.14. Tipologia rural segundo o “IBGE Regiões Rurais” (2015)
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As transformações no campo e na cidade nos últimos 50 anos im-
põem a necessidade de abordagens multidimensionais para tratar 
a classificação do território em rural ou urbano. Elas devem con-
siderar as novas dinâmicas decorrentes, entre outros, do aumento 
das atividades não agrícolas e da intensificação da pluriatividade, 
da mecanização no campo, da valorização da biodiversidade, da ex-
pansão do setor terciário e da intensificação de fluxos materiais 
e imateriais. Além disso, devem ser capazes de levar em conta a 
complexidade desses dois aspectos territoriais – rural e urbano – e 
as nuances dos diferentes contextos e configurações que eles po-
dem assumir no território. Incluem-se, nessa diversidade, o fenô-
meno da periurbanização, as ligações urbano-rurais quanto aos flu-
xos de bens, pessoas, recursos naturais, capital, trabalho, serviços, 
informação e tecnologia, e o que isso significa regionalmente.  

A metodologia adotada pelo IBGE em 2017 na classificação propos-
ta para caracterização dos espaços urbanos e rurais cruzou dados 
de densidade demográfica, de localização em relação aos princi-
pais centros urbanos e de tamanho da população, definindo cinco 
tipos: o urbano, o intermediário adjacente, o intermediário remoto, o 
rural adjacente e o rural remoto.

Essa classificação dos municípios de acordo com a tipologia  
rural-urbana, segundo grande região e população reduziu para 
76% o percentual da população vivendo em municípios urbanos no 
Brasil, sendo que no Sudeste o percentual do urbano atingiu 87% 
da população residente. Segundo essa classificação, diversos mu-
nicípios nas sub-regiões de Nova Granada, Tanabi e José Bonifá-
cio estariam classificados como “intermediário adjacente” e “rural 
adjacente”.

Em 2017, a partir da nova classificação feita pelo IBGE dos espa-
ços rurais e urbanos, a malha dos setores censitários passou a ter 
subdivisões dentro desses dois contextos, trazendo maior aproxi-
mação às características específicas de cada território. Os espaços 
“urbanos” foram classificados em três subdivisões e os “rurais” 
em cinco, sendo essa classificação adotada também para o Censo 
Agropecuário de 2017.

Urbano:
 ❏ Área urbanizada de cidade ou vila: áreas legalmente definidas 

como urbanas e caracterizadas por construções, arruamen-
tos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por transfor-
mações decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas 
reservadas à expansão urbana.

 ❏ Área não-urbanizada de cidade ou vila: áreas legalmente de-
finidas como urbanas, mas caracterizadas por ocupação pre-
dominantemente de caráter rural. 

 ❏ Área urbana isolada: áreas definidas por lei municipal e se-
paradas da sede municipal ou distrital por área rural ou por 
outro limite legal. 

Rural:
 ❏ Aglomerado rural de extensão urbana 
 ❏ Aglomerado rural isolado – povoado 
 ❏ Aglomerado rural isolado – núcleo 
 ❏ Aglomerado rural isolado – outros aglomerados 
 ❏ Zona rural, exclusive aglomerado rural 
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Para a malha censitária de 2020, foram mantidos os critérios para 
delimitação dos setores censitários das malhas censitárias ante-
riores. Entretanto, por se tratar de uma malha intermediária (a de 
2017), as informações de setores, segundo o IBGE, estão limitadas 
ao geocódigo, à divisão político-administrativa e à situação do setor, 
que permitem aprofundar e distinguir diferentes categorias rela-
cionadas à dispersão ou aglomeração dos domicílios no território, 
fornecendo uma classificação dos setores em urbanos ou rurais.

A classificação de situação passou por pequenas alterações para o 
Censo Demográfico de 2022, conforme mostram a tabela e o mapa 
a seguir:

TABELA VI.1. Tipologias rural-urbano segundo o IBGE (2020)

Código Descrição

1 Área urbana com alta densidade de edificações

2 Área urbana com baixa densidade de edificações (inclui expansão urbana, 
novos loteamentos, áreas verdes desabitadas, etc.)

3 Núcleo urbano (inclui as antigas áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais 
de extensão urbana da metodologia do Censo 2010)

5 Aglomerado rural: povoado (caracterizado pela existência de comércio e 
serviços)

6 Aglomerado rural: núcleo (vinculado a um único proprietário, fazenda ou 
estabelecimento agropecuário)

7 Aglomerado rural: lugarejo (não dispõe de comércio e serviços como o 
povoado)

8 Área rural (caracterizada pela dispersão de domicílios e estabelecimentos 
agropecuários)

9 Massa d’água (porções de água que, por motivos operacionais, foram isoladas 
em setor censitário)

Para utilizar essa classificação como ponto de partida para a ela-
boração de análises que buscam definir as macrozonas a serem 
propostas pelo PDUI-RMSJRP, este estudo considerou as diversas 
análises depreendidas pelo IBGE visando à classificação atualmen-
te disponível que diferencia e qualifica essas áreas, levando em 
conta: critérios administrativos, ao considerar o perímetro urba-
no definido pelos municípios e a identificação de cidades e vilas; 
aspectos morfológicos, ao analisar a dispersão e aglomeração de 
edificações; e, finalmente, as características funcionais desses 
espaços, analisando a presença de comércio e serviços e de ativi-
dades agropecuárias, aproximando-se da realidade encontrada no 
território.

De acordo com o IBGE, nos tipos 1, 2 e 3 estão áreas com grande 
concentração de estruturas, edificações, sistema viário desenvolvi-
do, domicílios e equipamentos urbanos (edificações, pavimentação, 
rede elétrica e sanitária, etc.) e, consequentemente, maior den-
sidade demográfica, com predominância de superfícies artificiais 
não agropecuárias. As áreas na situação 1 diferenciam-se da 2 por 
apresentarem maior densidade de área edificada no setor censitá-
rio, considerando também a presença de estruturas territoriais de 
características peculiares, como complexos industriais, aeropor-
tos, parques, etc. Já os setores classificados como situação 3 são 
os núcleos urbanos com características urbanas, mas localizados 
distante da aglomeração principal.

Considerando-se as expansões do tecido urbano consolidado – ou 
franjas urbanas –, essa base territorial do IBGE deteve-se em de-
limitar setores censitários de áreas urbanas de baixa densidade 
de edificações na tipologia 2, que incluem as áreas de expansão 
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urbana identificadas a partir da legislação urbanística – áreas que 
podem estar ocupadas ou não.

Por sua vez, os aglomerados rurais (tipologias 5, 6 e 7) referem-se 
a áreas com aglomeração de domicílios, posicionados normal-
mente até 50 metros de distância entre si, separados em mais 
de um quilômetro de distância da franja das cidades e vilas, com 
exceção de algumas estruturas, como condomínios residenciais, 
loteamentos e projetos habitacionais (classificadas como núcleos 
urbanos) (IBGE, 2020). A diferenciação entre essas tipologias dos 
aglomerados rurais se dá pela verificação de existência de equi-
pamentos, serviços, comércio, regime de propriedade, entre ou-
tros fatores.

Considerando esse conjunto de dados para as análises no âmbito 
do PDUI-RMSJRP, a mancha urbana principal de cada município, 
que nitidamente corresponde às áreas de urbanização consolida-
da, ainda que em diferentes níveis de desenvolvimento, identifi-
cada a partir dos Setores Censitários do IBGE (tipos 1 e 2) ou dos 
próprios parâmetros municipais (quando existentes), foi incluída 
na Macrozona de Diversificação da Urbanização. 

Por outro lado, as análises demonstraram uma diversidade de si-
tuações para o enquadramento das áreas ainda não urbanizadas ou 
de urbanização incipiente – muitas vezes classificadas pelo IBGE 
como tipo 2 e pelos municípios como zonas de expansão da urba-
nização – quando sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica.

A definição do perímetro urbano e das áreas prioritárias para ur-
banização é escopo do plano diretor municipal e deve partir de cri-

térios e análise realizadas, portanto, na escala intraurbana. Por 
outro lado, o conjunto de dados levantados para a RMSJRP de-
monstra que, em certos casos, o perímetro urbano engloba áreas 
muito maiores do que a real capacidade de crescimento do mu-
nicípio. Em outros, a alta atratividade de novos empreendimentos 
de loteamentos pressiona a expansão e a contínua conversão de 
terra rural em urbana.

Ao cruzar os dados relativos à Taxa Geométrica de Crescimento 
Anual Urbana (TGCA Urbana) e ao volume de empreendimentos 
de parcelamento do solo entre 2010 e 2021, é possível identifi-
car áreas com alta produtividade imobiliária, principalmente os 
municípios hoje classificados como centralidades principais na 
pesquisa Regic (IBGE), como São José do Rio Preto e seus vizi-
nhos imediatos, Olímpia e José Bonifácio. A garantia da qualifica-
ção urbana e ambiental de novos empreendimentos nessas áreas, 
portanto, é de grande interesse para as diretrizes da Macrozona 
de Diversificação Urbana.

Também podem ser observadas situações de municípios com bai-
xa atividade imobiliária e reduzidos índices de crescimento, so-
bretudo nas sub-regiões de Nova Granada e Tanabi. Nesses ca-
sos, cabe ressaltar que as áreas de expansão urbana podem ainda 
competir com o alto valor do solo rural, derivado da alta produ-
tividade agrícola, definindo certa resistência à conversão de uso 
rural para urbano, pelo menos em um primeiro momento.

Diante dessas questões, optou-se por um olhar qualitativo das 
áreas de expansão, sejam ainda não urbanizadas ou de urbaniza-
ção incipiente, da seguinte forma:
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i. quando sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica, op-
tou-se por seu enquadramento nessa macrozona, mesmo 
se tratando de áreas incluídas em perímetros urbanos ou 
zonas de expansão definidas em lei municipal. Ou seja, a 
urbanização dessas áreas deve ocorrer, como previsto pelo 
município, uma vez garantidas as diretrizes relativas à se-
gurança hídrica e a conectividade ambiental da macrozona;

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 Di-
versificação Urbana, desde que não sobreposta à Macrozona 
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 
principal, caracterizadas como chácaras, ranchos e áreas de 
lazer, quando sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica, 
também serão enquadradas nessa macrozona, garantindo 
a adoção de parâmetros urbanísticos que beneficiem a 
destinação de áreas verdes e alta permeabilidade do solo;

v. se não sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica, tais 
áreas caracterizadas como chácaras, ranchos e áreas de la-
zer foram classificadas como parte da Macrozona de Diver-
sificação Urbana, de forma a garantir o enquadramento a 
futuros parâmetros de uso e ocupação do solo.

Finalmente, foram também incluídos na Macrozona de Diversi-
ficação Urbana os núcleos urbanos de pequeno porte, vilarejos 
com a presença de moradias permanentes e algum grau de mis-
tura de usos (presença de comércio e serviços), de forma a ca-
racterizá-los como pequenos bairros, ainda que situados na área 
rural. Correspondem às tipologias de povoado, núcleo e lugarejo 
definidas pelo IBGE. 
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MAPA IV.15. Tipologia rural-urbano segundo o IBGE (2017)
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MAPA IV.16. Tipologias rural-urbano segundo o IBGE (2020)



195

MAPA IV.17. TGCA urbana por município
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MAPA IV.18. Área loteada por município (2010-2022)
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MAPA IV.19. Valor da terra nua (2017-2021)
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IV.2. Definições, objetivos e diretrizes  
preliminares das macrozonas

A proposta de macrozonas aqui sugerida representa um ponto de 
partida para as análises e para a elaboração de propostas para o 
ordenamento territorial da RMSJRP. Pode ser modificada e apri-
morada durante o processo participativo de elaboração do PDUI, 
incorporando os apontamentos e informações das etapas de inter-
locução com os municípios (representantes das prefeituras e da so-
ciedade civil), por meio de contatos diretos e das oficinas regionais, 
de grupos temáticos com representantes setoriais do governo es-
tadual, assim como dos debates derivados das audiências públicas.

A seguir são descritos os conceitos, características, objetivos e 
composições de cada macrozona proposta.

IV.2.2. Macrozona de Segurança Hídrica
DEFINIÇÃO:
Áreas em processo de urbanização, de expansão do tecido urbano 
e 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. Reúne os passivos e ativos ambientais da região, na intenção 
de melhorar a qualidade de seus recursos hídricos, considerando, 
simultaneamente: a situação precária com relação à segurança hí-
drica, os índices de cobertura vegetal dos municípios, a presença 
de fragmentos florestais prioritários para promover conectividade e 
os índices de qualidade da água das sub-bacias hidrográficas.

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

OBJETIVO:
Assegurar qualidade e quantidade aos recursos hídricos da RMS-
JRP e garantir a segurança hídrica regional para o uso rural, urbano, 
turístico e natural, por meio da implantação de corredores ecológi-
cos metropolitanos ao longo das Áreas de Preservação Permanente 
(APP), prioritárias para conectividade ambiental, e das sub-bacias 
com baixos índices de qualidade da água e de cobertura vegetal.

DIRETRIZES PRELIMINARES:
i. Garantir a disponibilidade hídrica para sustentar o desen-

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

ii. Nas áreas de expansão do tecido urbano, incentivar pro-
postas de desenho urbano sensíveis à promoção de áreas 
verdes, permeáveis e integradas aos sistemas hídricos 
existentes.

iii. Manutenção e preservação dos remanescentes de vegeta-
ção, sejam em áreas urbanas ou rurais.
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iv. Incentivar o incremento da vegetação nas áreas prioritárias 
para conectividade ambiental.

v. Garantir que a localização das reservas legais dos imóveis 
rurais e das áreas verdes oriundas dos parcelamentos do 
solo sejam organizadas e conectadas, de forma a constituir 
corredores ecológicos de conectividade ambiental.

vi. Garantir o cumprimento das determinações previstas para 
as unidades de conservação existentes e as que vierem a 
ser criadas, nos termos das legislações federal, estadual e 
municipal pertinentes.

vii. Controlar as captações para que não atinjam níveis de su-
perexplotação. 

viii. Promover estudos detalhados para a quantificação da dispo-
nibilidade hídrica.

ix. Priorizar o saneamento ambiental das áreas urbanizadas ou 
em processo de urbanização e expansão do tecido urbano.

Foram utilizados os seguintes elementos cartográficos na compo-
sição da Macrozona de Uso Sustentável:

a. Baixos índices de qualidade das águas (IQA), menor que 
0,25, conforme mapeamento do Zoneamento Ecológico-E-
conômico (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 ma-
peamento 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-se-
de, 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 mu-
nicípio-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), localizado 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 mu-
nicípios de Jaci, Neves Paulista, Mirassol e José Bonifácio. 

e. Áreas prioritárias para incremento da conectividade (ZEE, 
2022) maiores que 0,83, ou seja, as duas maiores classes 
entre as sete classes 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 conserva-
ção dos municípios da RMSJRP cuja leitura unificada regional 
tenha classificado como macrozonas de uso sustentável ou 
de proteção ambiental.

IV.2.1. Macrozona de Diversificação Urbana
DEFINIÇÃO:
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 
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oferta de moradia e emprego, bem como garantia de suporte e 
pleno acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos.

CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL:
O território da Macrozona de Diversificação Urbana corresponde às 
áreas urbanas definidas pelos municípios, quando existente em leis 
específicas integradas ou não ao regramento urbanístico munici-
pal. Inclui áreas consolidadas, em consolidação, com previsão de 
expansão da urbanização e setores com padrões diversos de ocu-
pação: áreas de uso misto e prioritárias para adensamento, áreas 
que concentram a base produtiva, polos de emprego, ou ainda bair-
ros 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 situa-
dos 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). 

OBJETIVO:
Abrigar a urbanização, de acordo com os condicionantes do sítio fí-
sico, da infraestrutura ofertada e da legislação urbana e ambiental, 
tornando-se vetores prioritários para a expansão urbana uma vez 
garantido o suporte infraestrutural, de equipamentos e serviços ur-
banos necessários à conformação de um tecido urbano consolidado.

DIRETRIZES PRELIMINARES:
i. Proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos 

e infraestruturas nas áreas urbanas ou com previsão de 

urbanização, reduzindo as desigualdades intraurbanas e 
regionais.

ii. Formular ou atualizar o regramento urbanístico municipal, 
de forma a planejar o crescimento e a transformação do 
tecido urbano.

iii. Abrigar as transformações de uso decorrentes da expan-
são urbana, atendendo às exigências estabelecidas no Ar-
tigo 42-B do Estatuto da Cidade. 

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

v. Direcionar a expansão da urbanização e qualificar as áreas 
urbanizadas, de forma a reduzir as externalidades negati-
vas derivadas da urbanização dispersa, garantindo conec-
tividade e acessibilidade.

vi. Estimular a regulação da produção imobiliária para cap-
tura, pelas municipalidades, da valorização imobiliária de-
corrente de investimentos públicos, para financiamento de 
melhorias e benefícios públicos.

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

viii. Identificar, caracterizar e monitorar os assentamentos 
precários, de forma a qualificá-los e integrá-los ao teci-
do urbano, mediante promoção de urbanização, oferta de 
habitação de interesse social e regularização urbanística e 
fundiária, onde couber.

ix. Recuperar a qualidade dos sistemas ambientais existentes 
integrados ao tecido urbano, especialmente dos rios, cór-
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regos e áreas vegetadas, articulando-os adequadamente 
com os sistemas urbanos.

x. Minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos 
geológico- geotécnicos, de inundações e decorrentes de 
solos contaminados e prevenir o surgimento de novas si-
tuações de vulnerabilidade.

xi. Qualificar e complementar o sistema de mobilidade com 
a integração entre os sistemas de transporte coletivo, 
viário, cicloviário e de circulação de pedestres entre os 
municípios.

Foram utilizados os seguintes elementos cartográficos na compo-
sição da Macrozona de Diversificação Urbana:

a. Perímetros urbanos definidos em leis ou decretos munici-
pais, quando existentes.

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

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

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

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

IV.2.3. Macrozona de Interesse do Uso Rural
DEFINIÇÃO:
Áreas destinadas, prioritariamente, para as atividades rurais que 
conciliem desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambien-
tal do seu solo.

CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL:
O território da Macrozona de Interesse de Uso Rural é composto 
por áreas destinadas às atividades rurais da região. 

OBJETIVO:
O desenvolvimento das áreas rurais e de produção agrícola, com 
sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

DIRETRIZES PRELIMINARES:
i. Estimular o aumento de produtividade das atividades rurais, 

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

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

às cadeias agroindustriais das propriedades, cooperativas e 
empresas agrícolas.

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

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

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

vii. Manter as áreas de mineração ativas, com controle ambien-
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tal, e promover a recuperação ambiental das áreas paralisa-
das e desativadas.

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

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

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

xi. Garantir a regularização fundiária dos núcleos informais 
consolidados.

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

Foram utilizados os seguintes elementos cartográficos na compo-
sição da Macrozona de Interesse do Uso Rural:

Macrozonas e zonas rurais definidas nas legislações municipais, 
desde que não sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica.

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

Áreas fora dos setores censitários (2020) classificados como área 
urbana, núcleo urbano, povoado, núcleo e lugarejo pelo IBGE, des-
de que não sobrepostas à Macrozona de Segurança Hídrica.
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V. Considerações finais

Os conteúdos apresentados neste documento são o ponto de 
partida para a construção do ordenamento territorial da Região 
Metropolitana de São José do Rio Preto (RMSJRP). O ponto de 
chegada será a versão final do Macrozoneamento Regional da 
RM, a ser incluído na minuta de projeto de lei do respectivo Plano 
de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).

Em um esforço conjunto de trabalho, as equipes técnicas obser-
varam o percurso metodológico descrito inicialmente, que en-
volveu, na primeira etapa, o levantamento do aparato regulatório 
urbanístico e ambiental; análises e compatibilizações de concei-
tos e legendas e, por fim, a proposição preliminar de macrozo-
neamento regional.

Na segunda etapa, o mapa preliminar de macrozoneamento será 
submetido à apreciação de representantes dos governos munici-

pais e da sociedade civil, quando irão conhecer o mapa prelimi-
nar durante a rodada de oficinas regionais e, posteriormente, em 
reuniões com os órgãos setoriais do governo estadual, por meio 
dos Grupos de Trabalho Temáticos.

Após receber os ajustes decorrentes das discussões da segunda 
etapa, a proposta do macrozoneamento, ainda preliminar, será 
apresentada em audiência pública, após o que será disponibili-
zada por um período na plataforma digital do PDUI para receber 
contribuições de ajuste.

As propostas enviadas via plataforma serão avaliadas tecnica-
mente, com devolutivas do que foi acatado e justificativas do que 
não foi incorporado.

Concluído esse percurso de construção coletiva, o mapa do ma-
crozoneamento regional da UR será finalizado e incorporado 
como anexo ao Projeto de Lei do PDUI-RMSJRP.
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Alocação da equipe técnica  
e consultores
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). Coorde-
nadora executiva do estudo e pesquisadora com foco em gestão metropo-
litana 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). Consulto-
ra em análises urbanísticas e físico-territoriais.  

Prof. Dr. Francisco Vidal Luna (economista). Consultor em aspectos eco-
nômicos e de gestão pública.

Marlon Rubio Longo (arquiteto urbanista). Pesquisador sênior em análi-
ses urbanísticas físico-territoriais e socioeconômicas, coordenador da UR.

Roberta Fontan Pereira Galvão (arquiteta, ciência ambiental e geoproces-
samento). Pesquisadora sênior em análises urbanísticas e físico-territo-
riais. Produção de mapas temáticos (georreferenciamento) e montagem 
do banco de dados do estudo.

Bruno Oliva (economista). Pesquisador sênior em análises socioeconômi-
cas e montagem do banco de dados do estudo.

Maria Lucia Figueiredo Bueno de Camargo (economista). Pesquisadora 
sênior em análises socioeconômicas e administrativas. 

Mauricio Hoffman (economista). Apoio e realização de audiências públicas 
e representações governamentais.

Luciana Souza Damasceno Casa (relações públicas). Especialista em mo-
bilização, cerimonial e gestão de eventos institucionais. Organização do 
processo participativo.

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 pro-
dução de conteúdo e projetos editoriais voltados à comunicação social. 

Célia Moreno (jornalista). Especialista em produção de conteúdo e pro-
jetos editoriais voltados à comunicação social.   

Andre Cury (gestor em tecnologia). Especialista em programação, marke-
ting digital e visual designer, responsável pela montagem e alimentação 
das plataformas digitais.

Rafael Giorgi Costa (arquiteto urbanista e geógrafo). Análises em plane-
jamento urbano e regional, gestão ambiental e desenvolvimento urbano 
sustentável.

Herlan Alcântara (geógrafo). Especialista em geoprocessamento e análi-
ses em desenvolvimento urbano e regional.

Fabiana Coelho (bióloga). Especialista em gestão ambiental e desenvolvi-
mento sustentável e análises em desenvolvimento urbano e regional. 

Felipe Dutra Dias (engenheiro ambiental e urbano). Especialista em pla-
nejamento e gestão do território e análise em desenvolvimento urbano e 
regional.   

Geni 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).


	_1t3h5sf
	_GoBack
	Alocação da equipe técnica 
e consultores
	V. Considerações finais
	Introdução
	IV.1. Processo de construção do macrozoneamento regional
	IV.2. Definições, objetivos e diretrizes 
preliminares das macrozonas

	III.4. Relatórios de análise e compatibilização da legislação urbanística municipal
	III.4.1. Municípios mapeados a partir da regulamentação urbanística espacializada
	III.4.1.1. Relatório – Guapiaçu
	III.4.1.2. Relatório – Ibirá
	III.4.1.3. Relatório – Jaci
	III.4.1.4. Relatório – José Bonifácio
	III.4.1.5. Relatório – Mendonça
	III.4.1.6. Relatório – Mirassol
	III.4.1.7. Relatório – Olímpia
	III.4.1.8. Relatório – São José do Rio Preto
	III.4.1.9. Relatório - Tanabi

	III.4.2. Municípios mapeados por meio das leis de perímetro urbano com mapas e/ou memorial descritivo com coordenadas geográficas
	III.4.2.1. Relatório – Adolfo
	III.4.2.2. Relatório - Bálsamo
	III.4.2.3. Relatório - Cedral
	III.4.2.4. Relatório - Irapuã
	III.4.2.5. Relatório - Macaubal
	III.4.2.6. Relatório - Mirassolândia
	III.4.2.7. Relatório – Nova Aliança
	III.4.2.8. Relatório – Orindiúva
	III.4.2.9. Relatório – Palestina
	III.4.2.10. Relatório – Paulo de Faria
	III.4.2.11. Relatório – Planalto
	III.4.2.12. Relatório – Poloni
	III.4.2.13. Relatório – Potirendaba
	III.4.2.14. Relatório – Severínia
	III.4.2.15. Relatório – Uchoa
	III.4.2.16. Relatório – União Paulista

	III.4.3. Municípios mapeados por meio de setores censitários do IBGE
	III.4.3.1. Relatório – Bady Bassitt
	III.4.3.2. Relatório – Icém
	III.4.3.3. Relatório – Ipiguá
	III.4.3.4. Relatório – Monte Aprazível
	III.4.3.5. Relatório – Neves Paulista
	III.4.3.6. Relatório – Nipoã
	III.4.3.7. Relatório – Nova Granada
	III.4.3.8. Relatório – Onda Verde
	III.4.3.9. Relatório – Sales
	III.4.3.10. Relatório – Ubarana
	III.4.3.11. Relatório – Urupês
	III.4.3.12. Relatório – Zacarias
	P4
	MAPA PRELIMINAR DO MACROZONEAMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



	III.2. Mapeamento 
	III.2.1. Procedimentos técnicos 
	III.2.2. Produtos 

	Introdução 
	III.1. Compatibilização de macrozoneamentos 
e zoneamentos
	III.1.1. Legenda unificada

	III.1.2. Compatibilização 
	III.1.3. Encaminhamentos para municípios sem regulação urbanística 

	II.1. Sistematização 
das informações da RMSJRP
	II.1.1. Introdução
	II.1.2. Levantamento de leis municipais 
referentes ao território
	II.1.2.1. Realização de contatos técnicos
	II.1.2.2. Quadro da regulação urbanística municipal na RMSJRP

	II.1.3. Mapeamento
	II.1.3.1. Procedimentos técnicos
	II.1.3.2. Produto

	Anexo 1. Relatório técnico de mapeamento
	Definição do sistema de referência espacial
	Vetorização de limites e feições
	P3
	MAPEAMENTO DA LEITURA UNIFICADA 
DOS MACROZONEAMENTOS 
E ZONEAMENTOS MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



	Metodologia do ordenamento territorial 
da unidade regional
	I.1. Padrão de urbanização contemporânea e seus desdobramentos nas metrópoles paulistas
	I.2. Metodologia do ordenamento territorial
	I.3. Definições e objetivos do ordenamento territorial
	I.4. Etapas do estudo relativo ao ordenamento territorial
	I.5. Percurso metodológico e procedimentos adotados
	I.5.1. Critérios gerais para os mapeamentos
	I.5.2. Critérios para o mapeamento das legislações municipais
	I.5.3. Sistematização dos dados
	I.5.4. Construção do macrozoneamento regional
	P2
	MAPEAMENTO DOS MACROZONEAMENTOS 
E ZONEAMENTOS MUNICIPAIS 
DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



	Apresentação
	Metodologia
	III.3. Análise da leitura unificada

