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TEMAS DO PLANO DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 

PDUI  - RM SOROCABA:

1. MEIO AMBIENTE E RESÍDUOS SÓLIDOS

2. SAÚDE

3. SEGURANÇA

4. MOBILIDADE  E LOGÍSTICA

5. DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO

6. MACROZONEAMENTO 

21/3/2022



Trabalhos técnicos PDUI RMS 

Breve histórico: 

➢ 2005 – 2014: GT METROPOLIZAÇÃO (IES RMS);

➢ 2014 - LEI RM SOROCABA (EMPLASA);

➢ 2015 - ESTATUTO DA METRÓPOLE;

➢ 2016 - RMS + ITAPETININGA (EMPLASA);

➢ 2019 - AGEM SOROCABA / SDR;

➢ 2020/2021– Pandemia Covid-19



Trabalhos técnicos PDUI RMS – dez/2019-março/2022:

2020/2021– Pandemia Covid-19

✓ AGEM Sorocaba: Reuniões remotas 27 municípios;

✓ PARCERIAS IES e outras instituições RM SOROCABA

✓ Workshops PPGSA/UFSCAR/AGEMS por S-Região

✓ Curso EAD Instrumentos de Planejamento urbano e regional = problemáticas 

(indicação FPIC’s RMS)

✓ Cooperação AGEMS/Escola do Legislativo (programas Agenda 2030 + 17 ODS)

✓ Adoção metodologia FIPE/SDR

➢PROPOSTA MACROZONEAMENTO METROPOLITANO







Sub-Região 1

• Hidrologia x Manchas 
Urbanas

• Índice de Coleta e 
tratamento de Esgoto 
municipal – 2019:

• SARAPUÍ















Sub-região 1: São Miguel Arcanjo
Recuperação ambiental Bacia Ribeirão 



PDUI RMS : Diagnóstico Sub-Região 1



PDUI RMS : Diagnóstico Sub-Região 1





























• NOVA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA

• LEITURA PDS MUNICIPAIS

• ZONEAMENTOS E 
MACROZONEAMENTOS 
MUNICIPAIS



Leitura PLANOS 

DIRETORES 

MUNICIPAIS

• Zoneamentos 

27 municípios

• RMS

• 2018 ATÉ 2021

• COOPERAÇÃO 
IAB/SCB





MACROZONEAMENTO RMS PRELIMINAR AP

• 1ª. proposta de Macrozoneamento para a RMS, por meio de 5 grandes macrozonas: 

1.Macrozona de Preservação Ambiental, 

2.Macrozona de Uso Sustentável 

3.Macrozona de Interesse de Uso Urbano, 

4.Macrozona de Atividade Rural e 

5.Macrozona de Recuperação Ambiental, 





1.Macrozona de Preservação Ambiental

Conceito: área de significativa importância ambiental, com atributos especiais

que demandam conservação e proteção, seja pela biodiversidade presente

ou pelo papel relevante na manutenção dos serviços ecossistêmicos

essenciais à qualidade de vida e à qualidade ambiental da região.

Caracterização: a Macrozona de Preservação Ambiental é um território

ambientalmente frágil, devido à sua significativa biodiversidade, demandando

cuidados especiais para sua conservação.

Objetivo: contribuir para a proteção da biodiversidade, o equilíbrio dos

ecossistemas e a manutenção dos serviços ecossistêmicos necessários à

qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável.



RMS: MZ PROTEÇÃO AMBIENTAL:
1. UC FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA;

2. Parque Estadual do Jurupará;

3. Parque Estadual Carlos Botelho;

4. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPETININGA;

5. UC BRIGADEIRO TOBIAS;

6. HORTO FLORESTAL DE MAIRINQUE, para composição do CORREDOR ECOLOGICO DA

REPRESA DE ITUPARARANGA A ITU;

7. CORREDOR ECOLOGICO DE SOROCABA, para conectar a Represa de Itupararanga à UC

FLONA IPANEMA;

8. ÁREA MICRO BACIA RIBEIRÃO EM SÃO MIGUEL ARCANJO;

9. ÁREAS EM TIETÊ CONFORME PLANO DE MANEJO DA APA TIETE-JUMIRIM;

10. Florestas e áreas de vegetação nativa na Zona de Conservação da Vida Silvestre das APA’s DE

ITUPARARANGA E TIETÊ JUMIRIM;

11. Áreas de Preservação Permanente (APP): Estas não serão mapeadas, mas sua integridade deve

ser mantida, de acordo com o que estabelece o Código Florestal em vigor.



2. Macrozona de Uso Sustentável

Conceito: áreas com atributos naturais em diferentes graus de

comprometimento, com distintos padrões de ocupação e de atividades

urbanas e rurais e econômicas, sendo, simultaneamente, produtora de

serviços ecossistêmicos. Deve, portanto, conciliar a conservação do

patrimônio socioambiental com o desenvolvimento das atividades.

Caracterização: a Macrozona de Uso Sustentável corresponde às áreas

com características ambientais relevantes, sejam elas urbanas ou rurais.

Objetivo: conciliar a conservação do patrimônio socioambiental e seus 

serviços ecossistêmicos com o desenvolvimento de atividades urbanas, 
rurais e econômicas diversificadas



2. MZ USO SUSTENTÁVEL

❑ Unidades de Conservação de Uso Sustentável do Sistema

Nacional de Unidades de Conservação: APA Itupararanga e

APA Tietê-Jumirim, exceto as áreas urbanas definidas pelos

municípios;

❑ Áreas e macrozonas rurais;

❑ Áreas ambientais de caráter preservacionista dos planos
diretores municipais, classificadas como “uso sustentável” e
“proteção ambiental” no mapa de leitura unificada dos
macrozoneamentos e zoneamentos municipais.

❑Essas áreas serão incorporadas após validação da análise de
leitura unificada pelos municípios.



3. Macrozona de Interesse de Uso Urbano

• .

•Conceito: áreas urbanas com variadas categorias de uso, diversos padrões de
ocupação e distintas atividades.

•Caracterização: a Macrozona de Interesse de Uso Urbano consiste nas áreas
urbanas definidas pelos municípios. Boa parte dessa macrozona encontra-se dentro
das áreas de proteção ambiental (APAs) Sorocaba e Tietê-Jumirim, o que exige maior
cuidado com o uso do solo, devendo-se considerar e reforçar as diretrizes
estabelecidas no zoneamento das APA’s.

•Objetivo: abrigar urbanização de acordo com os condicionantes do sítio físico, da
infraestrutura instalada e da legislação ambiental vigente.



Composição gráfica 
MZ INTERESSE USO URBANO

•Áreas de perímetros urbanos e zonas e

macrozonas urbanas definidas nas legislações

municipais



4. Macrozona de Interesse Rural

Conceito: áreas destinadas, prioritariamente, para as atividades rurais que

conciliem qualidade ambiental e desenvolvimento econômico, bem como

o uso e o manejo racional e sustentável do solo e das águas.

Caracterização: a Macrozona de Atividades Rurais pode apresentar

características diversas, em áreas concentradas ou esparsas de

produção agrícola, pecuária e/ou extrativista, agricultura familiar, com

ocupação urbana de baixa e média densidade.

Objetivo: contribuir para a produção de atividades rurais com proteção

da biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas e a manutenção dos

serviços ecossistêmicos necessários à qualidade de vida e ao

desenvolvimento sustentável.



Composição gráfica 
4. MZ INTERESSE RURAL

•Áreas de perímetros não urbanos dos territórios

municipais; zonas e macrozonas rurais definidas

nas legislações municipais.



5. Macrozona de Recuperação Ambiental

•Conceito: áreas impactadas pela atividade humana que necessitam de

ações para a restauração de características do ambiente natural.

•Caracterização: áreas com características ambientais relevantes, sejam

elas urbanas ou rurais, conforme indicadas por zoneamentos municipais

nos planos diretores municipais e planos de manejo das APA’s.

•Objetivo: recuperar, conservar e preservar áreas importantes por seus

serviços ecossistêmicos, principalmente ligadas à segurança hídrica

metropolitana e a restauração de áreas de preservação permanente dos

corpos hídricos, referentes à hidrografia regional, e às áreas potenciais

para proteção ambiental.



Composição gráfica: 
MZ RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
1. Área de preservação permanente das nascentes e corpos d’água formadores do Rio

Sorocaba, à montante da Represa de Itupararanga, conforme coordenadas fornecidas pela

Fundação Agencia da Bacia Hidrográfica do Sistema Médio Tietê;;

2. Áreas já demarcadas no Plano de Manejo das APA s de Itupararanga e Tietê-Jumirim;

3. Área da Micro-Bacia do Ribeirão do município de São Miguel Arcanjo;

4. Outras áreas ambientais a serem recuperadas ambientalmente, de caráter preservacionista

dos planos diretores municipais, classificadas como “uso sustentável” e “proteção ambiental”

no mapa de leitura unificada dos macrozoneamentos e zoneamentos municipais. Essas áreas

serão incorporadas após validação da análise de leitura unificada pelos municípios.



Estratégias para ação metropolitana RMS

•As estratégias para ação metropolitana têm foco nos sistemas
relacionados às funções públicas de interesse comum (FPICs) que
estruturam o território.

•São elementos estruturadores da ação pública e têm por função básica
promover a articulação intersetorial das diversas políticas de âmbito
regional.

•Estas políticas, por sua vez, coincidem com funções, serviços e
programas de natureza sistêmica e de interesse comum aos municípios
e demais entes federativos.



Estratégias para ação metropolitana RMS:

➢ ❏ 1. Enfrentamento da questão da Segurança Hídrica, com a

implementação e coordenação de políticas de gestão de pagamentos por

serviços ambientais. (Planejamento e uso do solo, Meio ambiente, com

recuperação de vegetação nas APPs de nascentes e cursos dágua à

montante da Represa de Itupararanga e outras regiões dos rios Sorocaba,

Sarapuí e Tatuí);

➢ ❏ 2. Enfrentamento da precariedade e informalidade habitacional

(habitação) associada a um programa de regularização fundiária e

urbanística

➢ ❏ 3. Enfrentamento da questão da destinação de resíduos sólidos,

principalmente nas áreas rurais, agora lotadas de loteamentos e

condomínios, legais ou ilegais;



Estratégias para ação metropolitana RMS:

➢ ❏ 3. Enfrentamento da questão da destinação de resíduos sólidos,

principalmente nas áreas rurais, agora lotadas de loteamentos e

condomínios, legais ou ilegais;

➢ ❏ 4. Aumentar a segurança das estradas rurais, com desenvolvimento

integrado aos PDTCI’ s das cidades de menor densidade populacional da

RM Sorocaba, que nos últimos anos tem recebido mais pessoas de outras

localidades;

➢ 5. Criação de rotas cicloviárias nas áreas urbanas e às trilhas rurais

consolidadas e monitoradas por aplicativos, colaborando para melhorar a

mobilidade regional e fomentar o turismo e atividades econômicas afins.



Áreas de interesse metropolitano

•As áreas de interesse metropolitano são recortes específicos do

território que permitem a articulação das ações interfederativas e

intersetoriais, mediante regulações especiais, e a utilização de

instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos da Cidade e da

Metrópole.

•Serão associadas a projetos específicos, que apresentem matriz de

responsabilidades, definindo as ações atribuídas a cada ente federado.

Portanto, para sua elaboração, é necessário acompanhamento

permanente dos atores envolvidos.











II. Funções Públicas
de Interesse Comum −
Propostas preliminares



Áreas temáticas FPICs da lei da RMS

Planejamento Territorial e Uso do 

Solo

I. Planejamento e uso do solo

II. Habitação

Meio Ambiente, Saneamento e 

Recursos Hídricos

III. Meio ambiente

IV.  Saneamento ambiental

Desenvolvimento Econômico e 

Atendimento Social

V. Desenvolvimento econômico

VI. Atendimento social

VII> Esportes e lazer

VIII. Turismo

Transporte e Sistema Viário XIX> Transporte e sistema viário 

regional



Recomendações finais  - PDUI RMS  

• Recomenda-se o atendimento a todas as diretrizes dos Grupos de Trabalho

deste PDUI da RMS, (Meio Ambiente e Resíduos Sólidos, Desenvolvimento

Urbano e Econômico, Mobilidade e Logística, Macrozoneamento metropolitano),

do CBH-SMT e do ZEE-SIMA/ESP, e

• as sistematizadas e apresentadas neste caderno e das audiências públicas que

se realizarão presencial e remotamente nos 3 municipios sedes da sub-regiões

metropolitanas, para se elaborar claramente as políticas públicas escolhidas

democraticamente no PDUI da RM Sorocaba.



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PDUI RMS

AGEM Sorocaba

CEX PDUI RMS

FIPE / SDR

Obrigada pela atenção!

slancas@sdr.sp.gov.br

mailto:slancas@sdr.sp.gov.br




4º. COMITÊ EXECUTIVO PDUI RMS

Prefeito Municipal de Sorocaba (SP):

• Titular: Rodrigo Manga /  Suplente: Camila Signorini

Prefeito Municipal de Itu (SP): Titular: Guilherme Gazzola / 

Suplente: 

Prefeito Municipal de Tatuí (SP): Titular: Miguel Lopes Cardoso 

Júnior / Suplente: Eduardo Amadeo
• Suplente: Otília Tomazela




