APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a versão consolidada pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano
S/A (Emplasa) do Caderno Preliminar de Propostas do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da
Região Metropolitana de São Paulo (PDUI-RMSP).
Trata-se de material organizado para subsidiar as discussões iniciadas em abril de 2016 sobre desafios e
prioridades do desenvolvimento regional. O processo envolveu gestores, técnicos e lideranças do setor
público na formulação de diagnósticos da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e, sobretudo, na
indicação de propostas a serem analisadas no âmbito da formulação do PDUI-RMSP.
Com vistas a contribuir para os novos debates programados, este Caderno apresenta os princípios,
objetivos e diretrizes do desenvolvimento regional (Parte I) e o Macrozoneamento da RMSP (Parte II),
consolidando resultados preliminares de um amplo trabalho técnico coordenado pela Emplasa e realizado
em parceria com representantes de órgãos setoriais do Governo do Estado de São Paulo (GESP), em
especial as Secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos, Habitação e Transportes
Metropolitanos, e com os municípios metropolitanos. A estes resultados foram incorporadas importantes
contribuições derivadas de discussões e/ou indicações de propostas realizadas pelos Grupos de Trabalho,
instâncias de apoio à atuação do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo
(CD/RMSP), em que têm assentos representantes do Estado, dos municípios metropolitanos e das subregiões da RMSP.
Este documento contemplou, ainda, contribuições feitas em setembro de 2016 à Comissão Técnica do
PDUI-RMSP por representantes das Prefeituras dos Municípios de São Paulo e Guarulhos e pelo
Consórcio do ABC. As referidas contribuições enfocam os princípios e diretrizes do PDUI-RMSP e as
coordenadas e instrumentos do Macrozoneamento da RMSP. Também abordam, amplamente, propostas
concernentes à estrutura de governança e de fundos interfederativos, componentes que, ainda, não
lograram obter consensos entre os representantes do Governo do Estado de São Paulo e dos municípios
metropolitanos.
O Macrozoneamento apresentado pela Emplasa neste documento constitui uma proposta preliminar de
ordenamento do território da RMSP, identificando as macrozonas e as diretrizes gerais de uso e ocupação
do solo a elas articuladas. Também explicita a abordagem das redes e sistemas de estruturação
metropolitana – rede de centralidades, sistema viário e transporte e sistema de parques e áreas
protegidas. Estas redes e sistemas foram enfocados no trabalho seja como insumos fundamentais da
leitura analítica da expansão urbana e da estruturação do território, seja como componentes estratégicos
das intervenções de ordenamento do território que estão em discussão.
O entendimento prevalente é o de que a proposta de ordenamento territorial, uma vez pactuada
politicamente entre os agentes do desenvolvimento regional, poderá transformar-se em referência do
desenvolvimento futuro. Assim, será a base para a formulação e implementação de programas, projetos e
serviços interfederativos e/ou intersetoriais, nos seguintes eixos de intervenção adotados no PDUI-RMSP:
habitação e vulnerabilidade social; desenvolvimento econômico, social e territorial; meio ambiente,
saneamento e recursos hídricos; mobilidade, transporte e logística e governança metropolitana.
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A estrutura dessa proposta fundamenta-se na implantação de um projeto sistêmico de organização
territorial com foco na integração das principais funcionalidades e/ou complementaridades dos distintos
compartimentos territoriais da metrópole. Sua implementação é considerada componente importante da
sustentabilidade, da resiliência e da eficiência do território da RMSP no futuro. Deve, por isso mesmo,
ancorar a indicação de diretrizes de revisão dos planos diretores municipais; propostas para a integração
das políticas públicas setoriais do Governo do Estado, que tenham como objeto o território da RMSP;
projetos e/ou serviços do Governo Federal, incidentes sobre a RMSP e, ainda, o exame e/ou aprovação de
projetos e/ou ações de grande porte, do setor privado, com impacto sobre a expansão e estruturação do
território metropolitano.
Em síntese, e em observância às regras do Estatuto da Metrópole1, a proposta preliminar de
Macrozoneamento contém a indicação de territórios com as seguintes funções: conservação ambiental;
ambiental sustentável; recuperação ambiental; qualificação urbana; consolidação da urbanização e
estruturação metropolitana.
Para indicar as estratégias sugeridas, a proposta de Macrozoneamento toma por base a configuração da
rede de centralidades, do sistema viário e transporte e do sistema de parques e áreas protegidas da
RMSP, concebidos como sistemas indutores e estruturadores do desenvolvimento futuro. Posiciona, no
seu centro, a ideia do adensamento construtivo e a ampliação do mix de uso dos corredores servidos por
transporte de média e alta capacidades, ou planejados com essa função, com vistas a promover, no futuro,
maior aproximação entre residência e trabalho. Também confere prioridade à redução da vulnerabilidade
social, tendo em vista os objetivos de consecução de um processo de urbanização inclusiva e de um
vigoroso enfrentamento das fortes disparidades socioterritoriais da RMSP. Explicita, ainda, que as
indicações do Macrozoneamento deverão constituir-se em referência básica para os investimentos e/ou as
intervenções, principalmente nos seguintes campos: sistema de conectividades viárias da RMSP; sistema
de mobilidade de cargas e passageiros; de preservação ambiental; de saneamento (água, esgoto e
drenagem) e precariedade e risco nas condições habitacionais da população de baixa renda.
Trata-se, portanto, da configuração de um instrumento para construção do futuro desejado para a RMSP,
compondo um sistema de funcionalidades, com a indicação de territórios/áreas estratégicas de
intervenção, tornando possível a aplicação de instrumentos de política urbana e ambiental – instrumentos
de planejamento, instrumentos urbanísticos e ambientais e instrumentos de gestão e financiamento −
tendo em vista sua contribuição potencial para a qualidade de vida, a qualidade da urbanização e a
competitividade econômica da metrópole. A esse sistema estão vinculados projetos, programas e serviços
de intervenção em andamento, ou enquadrados em programação futura de infraestrutura e/ou serviços de
escala metropolitana.
As macrozonas propostas são compatíveis com as oportunidades conformadas pelos ativos e recursos
acumulados no processo de desenvolvimento (áreas construídas, sistemas de infraestruturas, rede de
serviços, etc.) e com os novos atributos do território que resultam da presença de serviços e equipamentos
metropolitanos em implantação e/ou programados. Constituem, assim, instrumentos de territorialização
das propostas do PDUI-RMSP, na perspectiva da visão de futuro da metrópole, procurando favorecer a
conformação de uma metrópole compacta e polinuclear; permitir a proteção das áreas ambientais e induzir
e/ou reforçar a acomodação de novas funções urbanas em territórios que mostrem potencial de
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Consulte-se Estatuto da Metrópole – Lei Federal 13.089/2015.

4

desenvolvimento urbano e adensamento, principalmente pela presença de infraestruturas e serviços
urbanos e sociais.
Assim, o processo de debate e validação política das propostas de Macrozoneamento divulgadas neste
Caderno Preliminar, reveste-se de fundamental importância, dado que, tendo em vista a abrangência e a
natureza do PDUI-RMSP, se aprovadas, poderão passar a ser referência para as políticas setoriais e
interfederativas, ademais de ter um caráter orientador para que os municípios promovam, no futuro, a
readequação de seus planos diretores, especialmente no que respeita aos processos de parcelamento,
uso e ocupação do solo, ou de licenciamento de empreendimentos urbanos − conforme prevê o Estatuto
da Metrópole.
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INTRODUÇÃO: GRANDES DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA RMSP

DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Competitividade da economia regional
A RMSP é integrada por 39 municípios e abriga contingente demográfico de mais de 21 milhões de
habitantes − mais de 10 milhões concentrados no município de São Paulo −, configurando a maior
conurbação urbana do país e da América do Sul.
Essa gigantesca conurbação resulta de um processo de crescimento urbano acelerado e profundamente
desigual, cujas raízes históricas estão atreladas ao processo de industrialização, sobretudo, a partir dos
anos 1950, e, mais recentemente, à configuração das funções que a metrópole de São Paulo passou a
exercer no Estado e no país, no contexto da economia globalizada.
Se por um lado a concentração da atividade industrial esteve na base da estruturação do território
metropolitano até meados dos anos 1970, por outro, é preciso considerar que a conformação da metrópole
contemporânea também reflete processos que se intensificaram a partir dos anos 1990 e que estão
relacionados a importante processo de reestruturação das atividades produtivas. É a partir desse período
que se aceleram os processos relacionados à desverticalização das atividades industriais, com a
consequente expansão do setor terciário e mudanças na organização da produção, relacionadas aos
avanços tecnológicos.
Estes processos, associados às deseconomias de aglomeração presentes na metrópole de São Paulo,
tiveram impactos significativos, resultando em perda de produtividade da indústria da região e progressivo
espraiamento da atividade industrial em direção ao interior do Estado, especialmente para áreas próximas
à RMSP, conformando a Macrometrópole Paulista2. Entre 1991 e 2014, enquanto a RMSP apresentou
perda de 351 mil empregos formais na indústria, o interior do Estado teve um ganho de 657 mil postos de
trabalho3.
Ilustrando o panorama descrito, o gráfico abaixo mostra a composição do valor adicionado total (VAT) da
RMSP por setores de atividade econômica, demonstrando que a participação do setor de serviços
representa a maior parte e vem crescendo ao longo dos anos (70,5% em 2000; 78,8% em 2012). Por sua
vez, o VAT da indústria vem perdendo participação, recuando de 29,4% em 2000 para 21,1% em 2012.

2

A Macrometrópole Paulista abrange região do Estado de São Paulo integrada por cinco Regiões Metropolitanas – São Paulo,
Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba –, duas Aglomerações Urbanas −Jundiaí e Piracicaba
− e pela unidade regional de Bragantina (ver Plano de Ação da Macrometrópole Paulista PAM 2013-2040, Emplasa, 2015).
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RAIS/ Ministério do Trabalho e Emprego.
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Gráfico 1 − Participação dos Setores de Atividade no Valor Adicionado Total
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70,50% 75,48% 78,80%
80%
60%

29,44%

40%
20%

0,06%

24,47% 21,15%

0,05%

0%
2000

2010

0,06%

Serviços
Indústria
Agropecuária

2012

Fonte: IBGE. Elaboração: Emplasa.

Entretanto, mesmo com decréscimo de participação, as atividades industriais ainda possuem alta
relevância na economia metropolitana. Apesar de apresentarem perfil diversificado, duas divisões da
indústria de transformação eram responsáveis por mais de 40% do Valor de Transformação Industrial
(VTI) da RMSP em 2010: veículos automotores e química 4. Ou seja, trata-se de uma indústria ao mesmo
tempo diversificada e especializada, por contemplar quase todas as cadeias produtivas e por ser polo de
produção de uma série de grupos industriais do país.
Por outro lado, a região, e principalmente o município de São Paulo, vem incorporando segmentos
complexos e de alto valor agregado do chamado terciário avançado. São serviços relacionados à
informação e ao conhecimento, com forte ligação com a indústria, fornecendo-lhes novas e necessárias
condições para melhorar sua operação. Assim, a despeito do processo de desconcentração da produção
fabril, é preciso atentar para o fato de que tais serviços, também denominados “serviços intensivos em
conhecimento de natureza empresarial”, conhecidos na nomenclatura internacional como KnowledgIntensity Business Services (Kibs), ou Serviços Intensivos em Conhecimento (SICs), que anteriormente
estavam instalados dentro da indústria, passaram a dar apoio à produção fora das empresas. De 2000 a
2010, dos 683 mil empregos formais criados nos serviços intensivos em conhecimento (SICs), 68%
estavam localizados na RMSP, de acordo com dados da RAIS/MTE.
O mapa a seguir representa a situação mais recente da densidade do emprego total em serviços
intensivos em conhecimento5.
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Para a metodologia da apuração do VTI para as unidades regionais do Estado de São Paulo, ver Plano de Ação da
Macrometrópole (PAM 2013-2040), livro 2, Visão da Metrópole.
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Os dados de emprego foram agrupados por área de ponderação e depois classificados por seção da CNAE 2.0. Foi utilizada
uma classificação especial a fim de compor os serviços de acordo com sua intensidade tecnológica, fundamentada na
classificação adotada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), adaptada para os códigos
da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
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Mapa 1 − Densidade Total de Empregos nos Serviços Intensivos em Conhecimento (SICs)

A maior parte dos empregos nos SICs está concentrada no município de São Paulo. Mas, estes também
têm alguma presença nos eixos industriais mais fortes: a leste, em Guarulhos, no ABC, e a oeste, em
Barueri, reforçando a tese de forte complementaridade dessas atividades com a indústria. Os processos
que muitas vezes são descritos como terceirização do emprego resultam de reestruturação das empresas,
com ocupações que saem do setor industrial e aparecem em serviços, mas sem alteração em sua
funcionalidade com o secundário, na maioria dos casos.
A rápida evolução da economia global pode ser verificada na crescente integração de bens, serviços e
capital humano, que são motores essenciais da nova economia, sendo que as regiões metropolitanas
surgem como centros vitais dessas atividades.
Com essa conformação, a estrutura produtiva da RMSP amplia-se, tornando-se a mais complexa e
diversificada do país, resultando na emergência de um território metropolitano com fortes conexões
funcionais internas e articulações com o restante da economia estadual. É esse panorama que diferencia a
RMSP do restante do Estado e de outras regiões metropolitanas do país. A inserção da metrópole no
cenário global e a relevância da região e, especialmente, do município de São Paulo neste processo,
amplia seu protagonismo no contexto da rede urbana nacional.
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Esses atributos econômicos, associados à dimensão demográfica e ao tamanho do mercado interno,
fazem da RMSP um território estratégico, no qual fatores de atratividade, tais como o desempenho das
redes de infraestrutura, a oferta de serviços especializados e a diversidade de oferta cultural, são
elementos essenciais, não somente para a qualidade de vida, mas também para a atratividade de
investimentos e negócios.
O dinamismo econômico da RMSP é, portanto, essencial não apenas para a economia estadual, mas para
o desempenho da economia nacional, uma vez que as sedes das principais corporações transnacionais
que operam no Brasil e mesmo em outros países latino-americanos localizam-se em São Paulo. Em 2012,
a RMSP contava com a maior aglomeração de sedes de grandes corporações, abrigando 98 grupos
empresariais, ou 49% do total nacional, correspondendo a uma receita bruta superior a R$ 1,5 trilhão 6.
A RMSP também concentra ativos significativos relacionados à economia do conhecimento: presença de
universidades e instituições de pesquisa; oferta de serviços de base tecnológica; disponibilidade de mão
de obra qualificada; além da presença de setores de pesquisa e desenvolvimento nas grandes empresas,
atributos que reforçam o protagonismo da metrópole paulista na rede urbana estadual e nacional, como o
principal polo de riqueza do país.
Entretanto, é preciso reconhecer a existência de obstáculos a esse desempenho situados no
funcionamento de redes de infraestrutura e de serviços essenciais ao desenvolvimento econômico, bem
como na oferta de serviços que garantem qualidade de vida à população, que são fatores essenciais para
a competitividade metropolitana.
Sabe-se que o aprofundamento do processo de aglomeração pode vir acompanhado do acirramento dos
problemas urbanos, como aumento do preço da terra, tráfego intenso e outras mazelas urbanas que –
caso muito ampliadas – podem minar as vantagens competitivas que a própria aglomeração contribuiu
para produzir inicialmente. Nessas circunstâncias, o papel do setor público na gestão desses processos
passa a ganhar enorme importância.
Para incrementar a competitividade, é necessário que haja integração da economia metropolitana com o
ambiente externo, seja no âmbito do Estado, do país, ou do ambiente internacional, o que requer eficiência
no provimento e gestão das redes de transportes, tanto na mobilidade de passageiros, como na logística
de carga, no fornecimento de energia e de comunicações, resultando na integração com bens, serviços,
talento e capital. Reforçar e coordenar os modais de conexão logística, rodoviário, ferroviário, aéreo e
fluvial, e torná-los eficientes, são estratégias fundamentais para garantir o funcionamento eficaz da
economia da região, visto que esse é um fator que pode influir na determinação da localização da
atividade econômica, ao reduzir a distância entre as regiões, integrar o mercado nacional e conectá-lo a
um custo mais baixo.
A articulação para ganhos na área de ciência e tecnologia também figura como ação fundamental, visto
que a sustentabilidade de um processo de crescimento econômico contínuo depende, em grande medida,
de progresso tecnológico. As atuais características da economia da RMSP, em especial seu forte setor de
serviços, requerem um contínuo desenvolvimento e absorção de novas tecnologias, sob o risco de perder
competitividade e capacidade econômica. A estratégia é construir vantagens competitivas assentadas em
uma crescente incorporação de conhecimento e inovação em processos e produtos, a fim de que se
detenha a queda de produtividade. A proposição de uma política regional de Ciência e Tecnologia e
6

Torres, H.G. "Sedes dos grandes grupos econômicos: relevância para as metrópoles brasileiras". Fundação Seade. Primeira
Análise, nº 12, Marco/2014.
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Inovação, abrangendo uma territorialidade regional, é complexa e desafiadora, pois, pressupõe uma
capacidade de coordenação intragovernamental e de articulação de atores, como setor público,
universidades e empresas. Requer, também, a definição de prioridades, de localização e a definição de
especializações dos polos/parques tecnológicos, vislumbrando-se uma inserção competitiva da região.
Além disso, a qualidade e a extensão das redes de infraestrutura, principalmente no que tange à
mobilidade de pessoas, podem impactar significativamente o crescimento da economia e afetar os níveis
de desigualdades e a pobreza, bem como de bem-estar da população da região. É preciso dar
consistência territorial à RMSP, planejando e executando conexões funcionais e acessibilidades capilares.
Cabe destacar, ainda, a importância de fatores relacionados ao desenvolvimento social, na perspectiva de
uma metrópole inclusiva, para a competitividade da metrópole. Do mesmo modo, contam os fatores
relacionados ao desenvolvimento sustentável, na perspectiva de uma metrópole resiliente. 7
Outros fatores menos tangíveis relacionados à qualidade da vida, muitas vezes denominados de
"amenidades urbanas", também devem ser considerados como elementos estratégicos para garantir a
competitividade. Estes incluem não só as condições ambientais da metrópole, os parques, a variedade de
equipamentos de cultura e lazer e a cobertura dos serviços públicos − que figuram entre as funções de
utilidade para os moradores de uma região – como, também, a possibilidade de adoção de políticas
públicas, coordenadas pelos entes federativos, que incluam por exemplo a prestação de serviços em linha
com as tendências de mudanças demográficas. Em termos econômicos, a diversidade de amenidades
urbanas atrai atividades econômicas, tanto na preferência pela localização, como também pela capacidade
de atração de mão de obra qualificada.
A discussão sobre competitividade deve, portanto, centrar-se, preferencialmente, nas dinâmicas territoriais
dos segmentos econômicos, pois estas devem dar lastro à natureza das transformações da economia que
estão em curso na região. Assim, a partir desse entendimento, o PDUI-RMSP, dentre o conjunto de suas
propostas, indica projetos e ações que visam revitalizar a dinâmica da metrópole e garantir sua
atratividade e competitividade.

7

O Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres define resiliência como a “habilidade de um dado
sistema, comunidade ou sociedade exposta a ameaças de resistir, absorver, acomodar-se e recuperar-se dos efeitos dessas
ameaças de maneira rápida e efetiva, incluindo a preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas. A
resiliência de uma comunidade é determinada pelo grau de recursos da comunidade e sua capacidade de organizar-se antes,
durante e depois de uma eventualidade.” (ver https://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-r). Para as Nações Unidas, a
“resiliência foca não apenas na forma como os indivíduos, comunidades e negócios agem face aos diversos impactos e
pressões, como também na forma que eles identificam oportunidades para um desenvolvimento transformacional. Nesse
sentido, a resiliência é tanto uma qualidade do desenvolvimento urbano sustentável quanto um estímulo ao próprio
desenvolvimento. Em nível municipal, a resiliência reconhece a área urbana como um dinâmico e complexo sistema que
precisa, continuamente, se adaptar a vários desafios, de forma integrada e global. O “sistema urbano” pode ser compreendido
a partir das escalas funcional (por ex., a geração de receita municipal), organizacional (na governança e liderança, por ex.),
física (ex.: infraestrutura), e espacial (ex.: planejamento e designs urbanos).” (ver ONU. Série de Artigos Temáticos para
Habitat III − 15 resiliência urbana. Nova York, 31 de maio de 2015).

10

DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO
Equilíbrio e equidade da expansão urbana
O processo histórico de conformação da estrutura metropolitana da RMSP − caracterizado por expansão
urbana acelerada em direção às franjas periféricas, fruto da grande valorização imobiliária das áreas
centrais e das áreas providas de infraestrutura e serviços urbanos − gerou um modelo de urbanização
extensivo, desigual e predatório, com sérias consequências para o meio ambiente e para a capacidade de
atendimento dos principais sistemas de infraestrutura, o que compromete a sustentabilidade e a qualidade
de vida da RMSP.
Os condicionantes históricos da estruturação da área metropolitana, que seguiram a implantação de eixos
de expansão radial a partir do município de São Paulo, tiveram sua conformação relacionada aos eixos
ferroviários e rodoviários, que condicionaram a localização industrial e, em contraponto, a conformação de
extensas áreas-dormitório, assentadas em loteamentos irregulares e desprovidos de infraestrutura, que
caracterizam, até os dias atuais, extensas áreas do território urbano-metropolitano.
As atividades terciárias, sobretudo os serviços especializados, sempre estiveram concentradas no
município de São Paulo. Porém, a partir dos processos de reestruturação das atividades produtivas, dos
anos 1990 em diante, verifica-se ampla expansão e diversificação do setor terciário, gerando impactos
significativos na estrutura urbana. Resultam desse processo a extensão de funções centrais em direção
aos vetores oeste e sul da metrópole e o surgimento de novos eixos de expansão urbana, que
redesenham porções do território metropolitano, com intensificação da verticalização e ampliação da oferta
de serviços. Tais processos induzem os deslocamentos e a relocalização da população, tanto dos
segmentos de mais alta renda, que passam, cada vez mais, a ocupar áreas condominiais valorizadas,
como dos segmentos populacionais de baixa renda, que são deslocados pelos mecanismos de valorização
imobiliária.
Historicamente, os processos de valorização imobiliária induziram à ocupação de periferias geográficas,
dificultando o provimento de serviços urbanos. Desse processo, resultou uma metrópole profundamente
desigual, com sérios problemas ambientais, derivados da ocupação de compartimentos impróprios à
urbanização, muitos dos quais com altas densidades, tornando impraticáveis processos de remoção de
população.
Vários estudos realizados sobre a RMSP apontam que à vulnerabilidade social soma-se a vulnerabilidade
ambiental, gerando territórios que, além da precariedade nas condições de vida, representam áreas de
risco e de comprometimento de ativos ambientais importantes para a vida metropolitana. Estas áreas
estão fortemente presentes, não apenas nas franjas periféricas do município de São Paulo, como nos
vetores sul e norte da RMSP, comprometendo as áreas de mananciais e áreas de encostas, com sérios
riscos por erosão e deslizamentos.
A desigualdade é um traço marcante das metrópoles latino-americanas, fruto de uma estrutura social
marcada por acentuada concentração de renda. As políticas urbanas não podem sanar completamente
esses problemas, mas podem contribuir para minorar tais desigualdades, mediante garantia de melhoria
das condições de vida pela via da dotação de serviços e implantação de equipamentos urbanos e sociais,
sobretudo em territórios deprimidos, marcados por carências profundas.
O provimento de moradia adequada e a regularização fundiária são questões essenciais para a melhoria
das condições de vida na RMSP. Há milhares de pessoas vivendo em situações de extrema precariedade,
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em áreas de risco e em áreas irregulares, face à legislação de uso de solo vigente. Estas áreas, que são
expressivas no tecido urbano metropolitano, requerem ação concentrada, com o concurso da intervenção
por parte dos órgãos setoriais e pelos três níveis de governo. O grande desafio reside na baixa capacidade
de financiamento para tais intervenções, dado o grande número de situações de precariedade, sobretudo
em municípios de perfil de dormitório, com insuficiência de recursos técnicos e financeiros.
O enfrentamento desses problemas é um dos grandes desafios que se colocam para as políticas
metropolitanas, sendo, necessariamente, objeto das propostas do PDUI.
Os elementos analisados a seguir corroboram essas afirmações.

Mapa 2 - Expansão Urbana – 2002/2010

A figura acima mostra que entre 2000 e 2010 a mancha urbana ocupa, de forma contínua, praticamente
225 mil ha, sendo que as áreas de expansão ocorreram preponderantemente nos municípios da porção
externa da metrópole, em especial nos eixos oeste e sudoeste, com incidência, também, nas áreas de
proteção aos mananciais.
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Tabela 1 - Áreas Urbanas Totais, Áreas de Proteção aos Mananciais e Áreas Ocupadas por
Agropecuária – 2010

Fonte: IBGE. Elaboração: Emplasa.

A distribuição populacional no território metropolitano, expressa no mapa 2, a seguir, que apresenta a
distribuição das densidades demográficas líquidas na RMSP, revela claramente a concentração nas
franjas periféricas, tanto do município de São Paulo, como nos demais municípios metropolitanos, com
pressão sobre áreas ambientalmente protegidas. Situação extremamente grave se verifica nas porções sul
e sudeste, no entorno das represas Billings e Guarapiranga, fato urbano que remonta há algumas
décadas, e cujo enfrentamento, apesar de esforços de órgãos ambientais estaduais e municipais, não tem
conseguido conter a expansão inadequada da ocupação.
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Mapa 3 − Distribuição das Densidades Demográficas − 2010

Analisando-se as projeções demográficas realizadas pela Fundação Seade para 2030, encontram-se
evidências da reafirmação do padrão de crescimento demográfico. Ou seja, prevê-se que as maiores taxas
de crescimento ocorrerão nos municípios externos da metrópole, com destaque para os eixos oeste,
noroeste e norte. Essas tendências são produto de processos cuja lógica é metropolitana e, por isso
mesmo, só podem ser enfrentadas no âmbito de propostas que considerem essa escala de intervenção.
Se as maiores pressões demográficas se dão nos municípios externos e, muitos dentre estes, se
caracterizam pela condição de “municípios-dormitório”, com sérias restrições orçamentárias, será
necessário atuar na escala da metrópole e com o concurso dos vários agentes metropolitanos para
enfrentar essas questões.
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Preservação dos recursos ambientais

Em que pese o fato de ser uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, a RMSP ainda possui
expressivos ativos ambientais, com valor reconhecido internacionalmente. Circunda a área urbana um
vasto território recoberto por vegetação nativa, cuja relevância foi reconhecida pela Organização das
Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como patrimônio ambiental mundial, por meio
da criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo8.
Estas áreas ambientais já são objeto de legislação de proteção ambiental e se apresentam com graus
distintos de preservação, parte das quais podem receber usos compatíveis com suas funções ambientais.

Mapa 4 − Cobertura Vegetal Nativa

As figuras legais de preservação que incidem sobre a RMSP são normatizadas por legislações federais,
estaduais e municipais, que regem as possibilidades de uso de tais áreas − desde restrição completa,
visando preservar a biodiversidade, até a permissão de usos sustentáveis que podem oferecer benefícios
8

Data de criação: 9 de junho de 1994. Certificado conferido pela Unesco. Superfície abrangida:1.611.710 ha. Municípios
abrangidos: 73 . Bioma: Mata Atlântica e Cerrado.
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aos cidadãos metropolitanos. Tais áreas foram analisadas buscando-se explorar possibilidades de
admissão de usos que sejam compatíveis com a sustentabilidade ambiental e urbana. Entre esses
compartimentos figuram áreas florestadas, áreas de mananciais, áreas de várzeas fluviais, parques
urbanos, unidades de conservação de proteção integral, de uso sustentável, federais, estaduais e
municipais, etc.

Mapa 5 − Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável
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Mapa 6 − Área de Proteção de Mananciais
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Precariedade habitacional e comprometimento ambiental

Os estudos realizados para o PDUI-RMSP mapearam os assentamentos precários da RMSP, tendo sido
possível observar a elevada incidência desses assentamentos nas Unidades de Conservação Ambiental.
As ocupações irregulares no entorno das represas Billings e Guarapiranga, ao sul, e nas áreas da Serra
da Cantareira, ao norte, são exemplos expressivos desse processo de expansão urbana predatória, com
sérios comprometimentos para a sustentabilidade ambiental metropolitana. O enfrentamento desses
problemas representa um grande desafio metropolitano, cabendo propor tratamento diferenciado entre o
que deve ser rigorosamente segregado da ocupação urbana e o que pode receber usos compatíveis com
a preservação ambiental.

Tabela 2 − Assentamentos Precários em Unidades de Conservação

Município
Arujá
Barueri
Biritiba Mirim
Caieiras
Cajamar
Carapicuíba
Guarulhos
Itaquaquecetuba
Juquitiba
Mairiporã
Mogi das Cruzes
Osasco
Santa Isabel
Santana de Parnaíba
Santo André
São
Bernardo
do
Campo
São Paulo
Suzano
Total

Uso Sustentável
Proteção Integral
Nº de
Nº de
Nº de
Nº de
domicílios
moradores
domicílios moradores
874
3.194
88
318
249
954
184
572
1.926
6.784
1.051
3.766
1.772
6.557
221
817
1.703
6.228
87
280
237
938
174
737
382
1.424
28
97
443
1.598
35
154
1.320
4.901
2.140
7.469
20.263
523
31.127

72.982
1.928
112.743

211
2.127
4.911

646
7.562
17.163
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Mapa 7 − Ocorrência de Assentamentos Precários em Unidades de Conservação
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Tabela 4 - Ocorrência de Assentamentos Precários em Áreas de Proteção de Mananciais

Município
Arujá
Biritiba Mirim
Diadema
Embu das Artes
Embu-Guaçu
Ferraz de Vasconcelos
Itapecerica da Serra
Juquitiba
Mairiporã
Mauá
Mogi das Cruzes
Ribeirão Pires
Rio Grande da Serra
Santa Isabel
Santo André
São Bernardo do Campo
São Paulo
Suzano
Total

Área de Proteção de Mananciais
Nº de domicílios
Nº de moradores
1.373
5.060
550
2.148
3.852
13.771
3.344
12.900
410
1.508
611
2.195
7.071
25.638
424
1.522
237
938
2.204
7.922
583
2.120
1.225
4.497
183
669
443
1.598
2.237
8.095
14.188
50.599
103.345
368.636
627
2.345
142.907
512.161
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Mapa 8 − Assentamentos Precários em Áreas de Proteção de Mananciais − Áreas das Represas
Billings e Guarapiranga

Desigualdade socioambiental e adequação do uso do solo
O entendimento da questão da desigualdade também requer análise da estruturação urbana da RMSP. As
áreas mais externas da metrópole, sobretudo nos vetores norte e sudoeste, carecem de centros capazes
de ofertar serviços essenciais à população. Permanece a necessidade de grandes deslocamentos para o
atendimento de serviços essenciais, o que sobrecarrega o sistema de transportes, contrarrestando os
esforços de melhoria da mobilidade urbana. Ao caracterizar a distribuição funcional das atividades no
território e analisar a oferta atual e futura da rede de transportes, o PDUI propõe adensamento urbano e
adequações no uso do solo em áreas bem servidas por rede de transportes, visando minimizar os
deslocamentos na RMSP.
Embora reconhecendo o caráter multipolar da estrutura metropolitana, com subcentros de perfis
heterogêneos, o Plano identifica áreas carentes de centralidades. Neste âmbito, foram analisados os
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subcentros da Região, visando fortalecer aqueles que possam dar suporte à redistribuição de atividades
essenciais à população.
Especial atenção foi dada às áreas de articulação entre diferentes modais de transporte pelo seu potencial
como pontos nodais da circulação metropolitana e, portanto, propícias a receber investimentos e serviços
urbanos. Os eixos norte e sudoeste foram identificados como tendo centros mais frágeis em termos de
diversidade e complexidade.
Inversamente, cabe destacar as transformações recentes do vetor metropolitano oeste, importante vetor
de expansão da metrópole, na medida em que recebe atividades diversificadas, com destaque para o
segmento de serviços intensivos em conhecimento.

Mapa 9 − Alterações do Uso do Solo − 2010
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Com relação à articulação da RMSP com o ambiente externo, em especial com a Macrometrópole
Paulista, cabe destacar as oportunidades geradas pelo Rodoanel Mário Covas, notadamente nas áreas
próximas às conexões com os principais sistemas rodoviários estaduais. De fato, investimentos no
segmento de logística já vêm se beneficiando das oportunidades geradas pelo Rodoanel, especialmente
nas proximidades dos trevos de interligação com os sistemas Anhanguera-Bandeirantes e AnchietaImigrantes. A reorganização da distribuição da circulação de cargas representa oportunidade tanto para a
melhoria da fluidez do tráfego interno à metrópole, como para a reconversão funcional e qualificação de
áreas ociosas, degradadas ou subaproveitadas da RMSP.

Governança metropolitana
Por fim, cabe apontar a governança como um dos maiores desafios para a gestão metropolitana. A
literatura sobre o assunto revela a existência de diferentes arranjos que regem as áreas metropolitanas no
mundo. De toda maneira, os princípios de cooperação e solidariedade estão sempre presentes nos
modelos de governança existentes.
As teses sobre a descentralização do poder político, muito frequentes na literatura sobre o urbano, deram
muita ênfase ao poder político local, assumindo que, no nível local, é possível ampliar a democracia nos
processos decisórios sobre questões urbanas. Essas teses permearam a Constituição de 1988, elevando
o município à condição de ente federativo e transferindo a este nível de governo responsabilidades quanto
às políticas sociais e urbanas. Entretanto, o enfrentamento das enormes demandas sociais e urbanas dos
municípios metropolitanos, pressionados pelas dinâmicas de expansão da metrópole, exigiria esforço de
cooperação entre eles, o que na prática ainda tem uma perspectiva tímida. Em que pese essa condição,
cabe registrar, por outro lado, que o fato empírico metropolitano multiplica-se no cenário mundial e se
torna cada vez mais relevante num mundo que é predominantemente urbano e, no qual, um conjunto de
cidades, em rede mundial, exerce a função de pontos nodais nas redes de conexões necessárias ao
funcionamento da economia globalizada.
A cidade de São Paulo, como um dos “nós” da rede de cidades mundiais e centro da RMSP, a maior
região metropolitana da América do Sul, configura um fato urbano-metropolitano, cuja dinâmica, em
termos econômicos e demográficos de organização das redes de infraestrutura, tem influências que
atingem muito além dos limites do seu território. Esta condição perfila demandas e potencialidades que
requerem um sistema de governança supramunicipal, de caráter colaborativo, e que disponha de
mecanismos de financiamento capazes de dar conta dos enormes desafios gerados.
No Brasil, as regiões metropolitanas, em especial as mais populosas, sofrem a pressão do processo de
urbanização acelerado e do adensamento das áreas periféricas sem, contudo, disporem das condições
financeiras e mesmo de condições técnicas para responder às demandas do crescimento metropolitano.
Este pressiona, sobretudo, os municípios periféricos, levando à conformação de extensas áreas de
urbanização precária. Mas, no caso de regiões metropolitanas, o modelo fiscal vigente não confere
retaguarda para o enfrentamento dessa pressão das demandas, contribuindo para o agravamento das
desigualdades socioambientais. Assim, a provisão de recursos financeiros para promover a redistribuição
ou compensação dentro dos territórios metropolitanos é condição fundamental para a gestão das
metrópoles.
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O PDUI representa, sem dúvida, uma oportunidade para a promoção de ações coordenadas e articuladas
entre municípios metropolitanos e o Estado. Ao definir programas, projetos e ações de interesse comum, o
Plano delimita os focos para os quais os agentes da governança metropolitana devem buscar mecanismos
de financiamento, ou seja:
 Projetos metropolitanos de caráter multissetorial.
 Projetos de infraestrutura e serviços que necessitam de acordos supramunicipais e que combinem
fontes e abordagens multiníveis, incluindo o setor privado.
 Demandas municipais que tenham papel relevante na implementação de projetos metropolitanos,
por exemplo, grandes operações urbanas integradas.
 Fortalecimento de sistemas, instrumentos e capacitação que propiciem o monitoramento do
desenvolvimento e o aperfeiçoamento da governança metropolitana e, num nível mais específico,
da implementação do Plano.
O modelo de gestão metropolitana vigente no Estado de São Paulo prevê a existência de um fundo
metropolitano destinado a financiar a execução das funções públicas de interesse comum. Contudo, o
aporte de recursos a este fundo, em moldes consistentes com o vulto dos investimentos metropolitanos
necessários, exigirá o compromisso e o concurso dos três níveis de governo. Mas, além disso, também
será necessário utilizar outros mecanismos de financiamento, ademais dos recursos orçamentários. Nesse
sentido, o uso de instrumentos urbanos previstos no Estatuto da Cidade e no Estatuto da Metrópole
deverá ser objeto de consenso político envolvendo os agentes do desenvolvimento regional, uma vez que
há instrumentos que poderiam ser aplicados nas intervenções metropolitanas de grande porte, a exemplo
das Operações Urbanas Interfederativas e das Parcerias Público-Privadas.
Outra dimensão do aperfeiçoamento da governança metropolitana diz respeito ao desenvolvimento de
sistemas de informações e de monitoramento da implementação das propostas do Plano.
Os sistemas de informação alimentados por bases oficiais e seguras, passíveis de serem acessadas pelos
municípios metropolitanos e demais agentes públicos, representam avanço importante para a gestão e a
governança metropolitanas. Com esses objetivos, a Emplasa desenvolveu, no âmbito do PDUI-RMSP, o
SIM|EMPLASA9, plataforma geocolaborativa de compartilhamento de informações territoriais e de
construção e monitoramento dos programas, projetos e ações do PDUI. O sistema foi concebido para ser
acessado e alimentado pelos vários agentes públicos estaduais e municipais. Assim, disponibiliza para os
agentes formuladores e implementadores de políticas e ações metropolitanas bases de informações que
podem ser acessadas de modo amplo e ágil, representando importante ferramenta de apoio à formulação
de políticas metropolitanas.
O compromisso com a execução do Plano, aprovado e formalizado por lei, também requer a montagem de
sistema de monitoramento, com definição de responsabilidades, recursos e outros elementos importantes
para garantir sua viabilização.
Tais sistemas permitem o avanço da governança, na medida em que podem instrumentalizar a atuação do
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana em suas decisões e mobilizar agentes capazes de
alavancar recursos técnicos, financeiros e montar acordos e agendas para a viabilização da ação
metropolitana.
9

Consulte-se www.sim.emplasa.sp.gov.br.
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Por fim, cabe destacar que o processo de diálogo e de formação de consensos metropolitanos ensejados
pelo Plano, desde sua elaboração até a aprovação final, já se constitui mecanismo democrático e
participativo, que representa avanço significativo no processo de conformação e montagem de acordos tão
necessários à governança metropolitana.
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PARTE I – PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES

PRINCÍPIOS

A formulação do PDUI-RMSP orienta-se pelos seguintes princípios:


Regulamentação das políticas públicas relacionadas às funções públicas de interesse comum, que se
tornam objeto de governança metropolitana com focalização em programas, projetos e serviços de
interesse metropolitano, orientados para o desenvolvimento sustentável.



Compartilhamento de decisões e/ou responsabilidades sobre as ações de promoção do
desenvolvimento sustentável da RMSP, para que as mesmas resultem da formação de consensos
sobre os rumos do desenvolvimento metropolitano, bem como sobre programas, projetos e serviços
prioritários para o desenvolvimento da metrópole.



Pactuação dos programas, projetos e serviços metropolitanos, com vistas a promover a convergência
das ações públicas e/ou privadas para o ordenamento do desenvolvimento territorial da RMSP e o
planejamento e gestão das funções públicas de interesse comum.



Articulação/integração intersetorial e interinstitucional de programas, projetos e
metropolitanos para potencializar os investimentos em curso e programados para a RMSP.



Implementação de mecanismos e instrumentos de governança metropolitana interfederativa, com
vistas a viabilizar a atuação conjunta dos agentes públicos do desenvolvimento regional (Governo
Federal, Estado e municípios), e de agentes que representam o setor privado e a sociedade civil.



Gestão participativa e democrática e implementação de processos e instrumentos de
acompanhamento e/ou monitoramento dos programas, projetos e serviços do PDUI-RMSP,
envolvendo, inclusive, a definição e implantação de sistema de compartilhamento de dados e
informações para o planejamento metropolitano, além de componentes de monitoramento e
governança de programas, projetos e ações do PDUI-RMSP.

serviços

OBJETIVOS
Tendo em vista a configuração de uma metrópole competitiva, compacta, policêntrica, sustentável,
inclusiva e resiliente, são os seguintes os objetivos do PDUI-RMSP:


Assegurar a competitividade econômica da RMSP, adotando políticas de atração de negócios e
investimentos, como forma de elevar os níveis de emprego e renda.



Reduzir a desigualdade socioterritorial entre áreas com grande concentração de emprego,
infraestrutura e serviços e territórios com elevada vulnerabilidade socioambiental, caracterizados por
alta densidade populacional, concentração de população de baixa renda e baixa oferta de
infraestrutura, serviços e empregos.
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Combater o conflito entre a expansão urbana e a preservação do meio ambiente, coibindo a
ocupação urbana especialmente nas áreas produtoras de água.



Estruturar a expansão e a ocupação dos territórios servidos por eixos viários e de transporte de
caráter metropolitano (transporte de média e alta capacidades), e de áreas industriais em processo
de reconversão, onde já se concentram sistemas e serviços de infraestrutura, com vistas ao
desenvolvimento territorial sustentável e a integração metropolitana.



Aprimorar a estrutura de governança e os mecanismos interfederativos de financiamento
metropolitano, prevendo-se a adoção de instrumentos e mecanismos que permitam a ampliação da
forma de participação dos municípios, das sub-regiões e da sociedade civil nas estruturas
institucionais de gestão e governança da metrópole.

DIRETRIZES
Considerando os eixos de formulação e de ação do PDUI-RMSP, para que esses objetivos sejam
alcançados, são as seguintes as diretrizes a serem contempladas nas revisões dos planos diretores
municipais, pelos planos setoriais para a RMSP e pela governança metropolitana:

Habitação e vulnerabilidade social



Priorizar projetos e ações de qualificação urbana de áreas precárias em escala metropolitana,
contemplando provimento de infraestrutura básica e serviços urbanos, além de ações de
regularização fundiária e de controle, desconcentração e reassentamento de ocupações em áreas de
risco e de mananciais.



Compatibilizar a produção e o atendimento das demandas habitacionais com as políticas
metropolitanas e a proposta de ordenamento territorial do PDUI-RMSP.

Desenvolvimento econômico, social e urbano



Estimular o desenvolvimento de ambiente atrativo economicamente para os investimentos e
negócios, prevendo-se programas de qualificação da urbanização e do espaço urbano, incluindo os
territórios industriais afetados pela reestruturação produtiva.



Buscar o equilíbrio do desenvolvimento urbano, por meio da redistribuição das atividades econômicas
no território, do adensamento populacional em áreas com maior oferta de infraestrutura, serviços e
emprego e do fomento ao desenvolvimento de centralidades econômicas e urbanas em eixos e/ou
áreas desprovidas de centros de apoio.



Promover o ordenamento territorial, visando ao desenvolvimento de uma metrópole compacta, menos
desigual, não fragmentada e socialmente mais integrada.
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Reforçar e/ou estimular a estruturação da rede de centralidades da RMSP, por meio de ações
integradas de investimento, com vistas a apoiar a implantação da proposta de ordenamento do
território.

Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos



Proteger as áreas de mananciais e as unidades de conservação, bem como estimular a implantação
de sistema de parques e áreas protegidas.



Definir e implementar critérios de cooperação para a gestão compartilhada dos recursos hídricos da
metrópole, de forma compatível com a proposta de ordenamento do território.



Adotar soluções de macrodrenagem e ampliar o acesso às redes de saneamento (água, esgoto e
resíduos sólidos urbanos), viabilizando a urbanização de qualidade e o aproveitamento de áreas
servidas por infraestrutura urbana.

Mobilidade, transporte e logística



Articular as propostas de mobilidade metropolitana (sistema vário, transporte de carga e de
passageiros) com a proposta de ordenamento do território metropolitano, com vistas à indução e
estruturação do desenvolvimento territorial sustentável, da promoção da urbanização inclusiva e do
aumento da complementaridade econômica entre os municípios e sub-regiões da RMSP.



Promover ligações perimetrais que interliguem centralidades, polos e eixos de atividades econômicas
de caráter regional, indicados pelo PDUI.



Aumentar a acessibilidade de áreas com alta densidade populacional, ou em que o adensamento
será promovido, e adensar o sistema de transporte na “coroa central” da metrópole.



Expandir o Sistema Viário de Interesse Metropolitano (Sivim), de forma a melhorar a conectividade
intra e macrometropolitanas, considerando as diretrizes de adensamento populacional e de atividades
econômicas, indicadas pelo PDUI.
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PARTE II − PROPOSTA DE MACROZONEAMENTO

Concepção do Macrozoneamento
A proposta preliminar de Macrozoneamento apresentada neste Caderno foi concebida como instrumento
para implementação do modelo de ordenamento territorial da RMSP. Foi definida no processo de
formulação do PDUI-RMSP e estruturada para ancorar o processo de desenvolvimento territorial
sustentável, a ser atingido, no médio e longo prazos, como resultante da implantação de programas,
projetos e ações consentâneos com os princípios, objetivos e diretrizes do Plano.
A concepção e a lógica do Macrozoneamento que constam deste documento devem ser discutidos pelos
agentes do setor público e, também, pelos demais agentes do desenvolvimento regional, por meio da
realização de audiências públicas, a serem programadas com a participação de representantes da
sociedade, conforme exige o Estatuto da Metrópole.
A figura a seguir visa explicitar essa lógica.

Os componentes do Macrozoneamento apresentados neste capítulo têm como estratégia descentralizar
investimentos públicos e privados na RMSP, em contraposição à tendência de concentração no chamado
“centro expandido” do município de São Paulo. Objetiva, também, contrarrestar a expansão contínua e
fragmentada da mancha urbana em direção às periferias, promovendo-se a estruturação futura de uma
metrópole mais compacta territorialmente e socialmente mais inclusiva, e em que se perfilem obstáculos
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fortes à urbanização extensiva, processo considerado extremamente deletério para a qualidade do
território da metrópole, bem como para a qualidade de vida de sua população.
Considera-se, portanto, que a extensão da urbanização deve ser enfrentada com rigor, visto que produz
resultados como: elevação dos custos da urbanização; penalização da população de baixa renda, que, em
função dos preços da terra, se insere predominantemente nas áreas desvalorizadas e com urbanização
precária; e o comprometimento das áreas de interesse ambiental, que, para serem preservadas ou
recuperadas, dependem diretamente da diminuição da pressão da ocupação urbana.
Ou seja, o entendimento prevalente no âmbito do PDUI-RMSP é o de que a consecução dessa estratégia,
no médio e longo prazos, e a implementação do Macrozoneamento proposto, ao qual estão articuladas
diretrizes de ordenamento do território da metrópole, estão voltados para obter resultados da seguinte
ordem:
 Estruturação de uma rede metropolitana de centralidades urbanas que induza a descentralização
do emprego, do comércio e dos serviços, públicos e privados, com redução da dependência em relação
ao centro expandido do município de São Paulo. Pode-se esperar, como consequência, a redução dos
deslocamentos urbanos, pela criação de oportunidades de desenvolvimento em áreas passíveis de
adensamento e/ou implantação de mix de uso compatível com os atributos ambientais da metrópole.
 Implantação de uma rede metropolitana de mobilidade e transporte intermodal, de baixo impacto
ambiental, com melhoria do deslocamento entre distintas porções do território metropolitano, por meio
da complementação e/ou reorganização do sistema viário metropolitano e dos sistemas rodoviário e
ferroviário de transporte de passageiros e de carga.
 Configuração de um Sistema Metropolitano de Parques e Áreas Protegidas, promovendo a
conectividade das áreas verdes existentes na metrópole ou criando novas áreas verdes e protegendo,
prioritariamente, os mananciais de abastecimento público de água.
 Adoção de políticas de intensificação do adensamento urbano e de contenção da expansão urbana
periférica, com vistas à redução da pressão sobre áreas ambientais e sobre as áreas rurais, para
proteção dos ativos ambientais disponíveis, bem como da produção agropecuária, estimulando as
atividades produtivas sustentáveis nas áreas de fronteira rural-urbana.
 Adoção de diretrizes municipais de uso e ocupação do solo compatíveis com as políticas de
ordenamento territorial propostas pelo PDUI-RMSP, e voltadas para a configuração de uma metrópole
policêntrica, mais compacta, social e territorialmente integrada.
 Criação de um sistema municipal-metropolitano de dados e informações para o planejamento e
gestão territorial da RMSP, bem como para monitoramento permanente da implantação das metas,
projetos e ações do PDUI-RMSP.
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Leitura do macrozoneamento dos Planos Diretores Municipais
Com o intuito de subsidiar a definição do Macrozoneamento metropolitano e apoiar a definição de
diretrizes para o processo de revisão dos planos diretores – cumprindo exigências do Estatuto da
Metrópole −, foi realizada a análise e a espacialização das macrozonas dos Planos Diretores Municipais,
ou, na ausência destes, de elementos técnicos contidos nas Leis de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo dos municípios metropolitanos.
A diversidade das propostas encontradas nas legislações municipais levou à constituição de um quadro de
unificação/padronização dos conceitos e/ou termos utilizados, para possibilitar as comparações entre
estes. Os resultados obtidos até o momento permitiram a identificação de convergências entre propostas
de uso e ocupação do solo de municípios distintos, conflitos de usos nas fronteiras dos municípios
metropolitanos e conflitos entre as legislações municipais e as leis de proteção ambiental e de mananciais.
Estes aspectos foram objeto de ampla discussão entre técnicos da Emplasa e das prefeituras, nas
Oficinas Sub-Regionais do PDUI-RMSP, com vistas à construção de consensos sobre diretrizes a serem
contempladas no processo de revisão dos planos diretores, e para sua adequação às orientações do
ordenamento territorial metropolitano. Por outro lado, a leitura dos planos diretores vigentes subsidiou a
composição das macrozonas do PDUI-RMSP, resultando, por exemplo, na incorporação de áreas
ambientais protegidas pelas leis municipais à Macrozona Ambiental Sustentável e de áreas de
requalificação urbana municipais à Macrozona de Qualificação Urbana.

Proposta de Macrozoneamento Metropolitano
A proposta de Macrozoneamento apresentada nesta etapa da formulação do PDUI-RMSP tem como
fundamento uma análise da diversidade de situações socioeconômicas e urbanas existentes no território
da metrópole, e apresenta uma configuração de um ordenamento sistêmico das funcionalidades e/ou
complementaridades funcionais presentes no território da metrópole, buscando compor, para o futuro, uma
estrutura voltada para garantir o desenvolvimento sustentável e a integração metropolitana.
Para tanto, considera os objetivos estratégicos do desenvolvimento territorial da metrópole, quais seja:
conferir melhor aproveitamento aos territórios estratégicos servidos por sistemas de transporte de alta e
média capacidades; reduzir a desigualdade socioterritorial; combater o conflito entre a expansão urbana e
a preservação do meio ambiente; promover a estruturação de um sistema de parques e áreas protegidas,
a partir da articulação de áreas verdes e parques da metrópole; promover a estruturação da rede de
centralidades metropolitanas e combater a segregação. Ou seja, o Macrozoneamento ora proposto é visto
como um instrumento de planejamento e gestão do território metropolitano, com a função precípua de
conferir consistência e/ou sustentação à atuação interfederativa.
Assim, espera-se que esse instrumento contribua para:
 A articulação entre as funções desempenhadas por distintos compartimentos do território da
metrópole.
 A adequada territorialização dos programas, projetos e ações de implantação e/ou
complementação da infraestrutura e dos serviços urbanos, visando à diminuição das grandes disparidades
socioespaciais da RMSP.
 A sustentação dos processos de qualificação/requaliﬁcação/transformação do território da
metrópole, com vistas à melhoria da gestão do processo de urbanização e de expansão urbana; à
31

elevação da qualidade da urbanização e eficiência do território metropolitano, no que concerne à sua
capacidade de atrair e reter pessoas, empresas e negócios, e de garantir a melhoria da qualidade de vida
da população.
A configuração do Macrozoneamento nesses termos e a implementação dessa proposta pressupõem a
formação de consensos políticos entre agentes municipais e regionais sobre os rumos e prioridades do
desenvolvimento regional, com vistas à implementação de programas, projetos e ações que, integrando o
PDUI-RMSP, deverão pautar o desenvolvimento futuro da metrópole.
Assim, as macrozonas são consideradas como territórios/áreas com atributos funcionais, determinados,
articuladas aos princípios, objetivos e diretrizes que deverão alinhar as políticas públicas interfederativas,
assim como induzir o direcionamento do investimento privado, tomando por base as funções exercidas ou
desejadas, no futuro, para o território da RMSP.
Como ponto de partida, são identificados dois grandes compartimentos, a partir do reconhecimento das
principais funções de caráter metropolitano:
 Ambiental – Que responde à orientação de conter a urbanização, garantir a produção e a
segurança hídrica, além da manutenção dos serviços ecossistêmicos.
 Urbano − Para abrigar as atividades urbanas, industriais e de serviços que podem ter impacto
ambiental relevante e promover as atividades urbanas de maior intensidade.
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Mapa 10 − Compartimentos ambiental e urbano
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A partir destes compartimentos, são configuradas as seguintes macrozonas:







Conservação ambiental.
Ambiental sustentável.
Recuperação ambiental (compartimento ambiental).
Qualificação urbana (compartimento urbano).
Consolidação da urbanização.
Estruturação metropolitana.

A seguir, são descritas as macrozonas propostas, explicitando sua conceituação central ecaracterísticas,
diretrizes de orientação das políticas, programas, projetos e ações sobre elas incidentes e, ainda, sua
composição territorial.

Macrozona de Conservação Ambiental

Conceito − Áreas de expressivo valor ambiental, com atributos naturais notáveis ainda preservados e a
serem integralmente protegidos.

A proposta de criação desta macrozona visa reconhecer a importância das unidades de conservação de
proteção integral10 para o equilíbrio ambiental da RMSP.

Características − São porções territoriais com relativa continuidade e homogeneidade, geralmente
afastadas das áreas mais densamente urbanizadas, nas quais ainda se observa a presença de
remanescentes florestais, de nascentes e cursos d’água e demais elementos de importância para o
ecossistema e os recursos naturais da metrópole.

Diretrizes − Destinam-se à proteção ambiental integral, podendo abranger, também, atividades de
ecoturismo, educação e pesquisa ambiental. Não devem ser destinadas à atividade agrícola ou ao
parcelamento do solo para fins urbanos.

Composição − Áreas de proteção integral do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC);
terra indígena; zonas municipais de proteção ambiental e áreas de restrição à ocupação que compõem as
Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRMs).

10

Conforme prescrito pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC, Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000).
Registra-se que o fundamento da criação dessas UCs encontra-se em estudos consistentes realizados com participação de
órgãos públicos, instituições de pesquisa, universidades e representação da sociedade, nas esferas municipal, estadual e
federal.
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Mapa 11 - Macrozona de Conservação Ambiental

Macrozona Ambiental Sustentável

Conceito − Áreas produtoras de serviços ecossistêmicos, que apresentam importantes remanescentes
naturais, e, que, por isso, devem ser sujeitas ao controle da ocupação e da atividade antrópica.

A proposta de criação de uma Macrozona de Desenvolvimento Ambiental Sustentável visa reconhecer a
importância das unidades de conservação de uso sustentável que fazem parte do SNUC. Além delas,
propõe-se a inclusão neste compartimento dos perímetros das Áreas de Proteção e Recuperação
Ambiental (APMs e APRMs) atuais, bem como aquelas propostas no âmbito do processo, em curso, de
revisão dos Planos de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPAs/SMA).
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Características − Têm importância estratégica no território da RMSP, na medida em que podem auxiliar
na contenção do processo de expansão urbana, no desenvolvimento e incremento controlado de
atividades econômicas, ou, ainda, na preservação dos recursos naturais e dos ativos ambientais
existentes, necessários à conservação dos sistemas naturais da metrópole.

Diretrizes − A principal diretriz prevista para este compartimento diz respeito à possibilidade de admissão
de usos compatíveis com a necessidade de manutenção dos ecossistemas naturais e dos mananciais
neles existentes. Os usos admitidos devem respeitar os preceitos da legislação vigente para estas
unidades e suas futuras atualizações, com vistas ao uso sustentável dos recursos naturais, prevendo-se a
possibilidade de implantação de usos como: atividade agropecuária, chácaras de lazer, turismo rural e
ecológico. Ou seja, abrigar atividades econômicas de baixo impacto ambiental, atividades agrícolas, áreas
residenciais de baixa densidade e áreas de contenção da expansão da mancha urbana. Nas áreas já
urbanizadas, destinam-se a garantir a coexistência entre os usos urbanos e funções ambientais.
Composição − Áreas de uso sustentável do SNUC; Área de Proteção de Mananciais11; zonas de
recuperação ambiental; áreas municipais de uso municipal sustentável e áreas de uso agrícola, indicadas
com base nos dados e informações sobre uso do solo, das Unidades de Informações Territoriais (UITs),
Emplasa, 2010.

11

Consulte-se Leis 898 e 1.172 1975/1976, que disciplinam o uso do solo e delimitam as áreas de proteção de mananciais, cursos
e reservatórios de água e demais recursos hídricos na RMSP; a Lei 9.866/1997, que estabelece as diretrizes e normas para a
proteção e recuperação das bacias hidrográficas de interesse regional do Estado de São Paulo, as Áreas de Intervenção e
Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRMs) e as Leis Específicas de 2000, que dizem respeito ao
gerenciamento das APRMs (Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais) e que definirão as diretrizes locais e as regras
de implementação da gestão integrada (Estado, município e sociedade civil).
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Mapa 12 - Macrozona Ambiental Sustentável

Macrozona de Recuperação Ambiental (compartimento ambiental) e Qualificação Urbana
(compartimento urbano)

Conceito − Áreas com urbanização inadequada, incompleta ou irregular, carentes de infraestrutura e com
necessidades de qualificação urbanística ou recuperação ambiental.

Características − Existência de elevados índices de vulnerabilidade socioambiental e baixos índices de
desenvolvimento humano, ocupadas predominantemente por população de baixa renda, em
assentamentos irregulares, favelas, cortiços e outras formas de habitação precária. Apresentam
vulnerabilidade urbana, irregularidades fundiárias e déficits na oferta de serviços, equipamentos e
infraestruturas.
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Diretrizes − Promover a urbanização e, quando recomendável e/ou prioritário, a regularização fundiária de
assentamentos urbanos precários, dotando-os de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana, e
garantindo a recuperação da qualidade urbana e ambiental.

Composição − Áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade urbana, definidas de acordo com o Índice
Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS/Seade) e áreas adjacentes com o mesmo padrão de
urbanização. Zonas de requalificação urbana apontadas pelos planos diretores municipais. Assentamentos
precários identificados no Levantamento do uso do solo urbano12.

Mapa 13 - Macrozona de Recuperação Ambiental

12

Emplasa, 2010.
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Mapa 14 - Macrozona de Qualificação Urbana
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Macrozona de Consolidação da Urbanização

Conceito − Áreas urbanas fora da Macrozona de Estruturação Metropolitana, ocupadas com usos
residenciais e oferta de serviços predominantemente locais.

Características − Área ocupada por usos residenciais e não residenciais, inclusive industriais, com padrão
médio de urbanização e áreas para expansão de atividades urbanas.

Diretrizes − Processos de adensamento urbano controlado, de modo a não sobrecarregar os sistemas de
infraestrutura e serviços locais disponíveis e/ou planejados.

Composição − Trata-se da mancha urbana identificada no levantamento de uso do solo (Emplasa, 2010)
situada fora da Macrozona de Estruturação Metropolitana e das Macrozonas Ambientais, à exceção das
“Áreas de Urbanização Consolidada" dos zoneamentos das APRMs.
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Mapa 15 - Macrozona de Consolidação da Urbanização
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Macrozona de Estruturação Metropolitana

Conceito − Áreas que se mostram prioritárias para a estruturação da metrópole – objetivo estratégico
situado no campo dos interesses comuns dos municípios da RMSP − diante das condições de
conectividade já existentes, bem como do conjunto de investimentos estruturais, principalmente de
mobilidade, transporte e logística, já em andamento e/ou em carteira. São áreas prioritárias para o
adensamento populacional, a transformação urbana, implantação de usos mistos e concentração de
empregos.
Com funções ligadas à globalização, principalmente turismo de negócios e serviços de alto valor
agregado, a macrozona possui atributos que têm influência na qualidade da urbanização da metrópole, na
medida em que desempenha o papel de principal polo de desenvolvimento econômico, com efeitos diretos
e indiretos sobre a estruturação urbana. Acrescenta-se, também, a possibilidade de gerar impactos sobre
a qualidade de vida urbana da RMSP, pelos efeitos positivos sobre o emprego e a renda. Assim, a
proposta de ordenamento da Macrozona de Estruturação Metropolitana, no médio e longo prazos, tem em
vista propiciar a articulação dessas condições singulares, tanto em termos de mobilidade interna (de
passageiros e carga) entre as regiões da RMSP, quanto no que concerne às relações com o exterior,
incluindo-se, principalmente, as articulações com as demais regiões da Macrometrópole Paulista (MMP).
Nesse sentido, cabe considerar que a macrozona sedia o maior complexo aeroportuário do país
(Congonhas e principalmente Guarulhos), desempenhando papel cada vez mais decisivo na produção e
comercialização de bens e serviços no Estado, e sendo fundamental para a garantia da sua
competitividade econômica. Também deve propiciar condições de vida, trabalho e produção de
conhecimento. Serão essas condições que deverão conferir à RMSP padrões de vida e de produção
superiores e, inclusive, capazes de competir internacionalmente.

Características − Áreas dotadas de boa infraestrutura urbana, localizadas nos eixos da rede estrutural de
transportes de média e alta capacidades, que articulam diferentes municípios e polos de empregos da
RMSP.

Diretrizes − Promover o adensamento construtivo e populacional e estimular a transformação de usos e
maior controle na instalação de empreendimentos de impacto metropolitano, com captação da valorização
imobiliária.
As intervenções nos territórios abrangidos por essa macrozona terão por base o alinhamento entre a
proposta de ordenamento do território e as diretrizes relacionadas aos investimentos públicos da seguinte
ordem: (i) ampliação do transporte de passageiros sobre trilhos (metrô e trens); (ii) implantação de
corredores metropolitanos de ônibus; (iii) implantação de plataformas logísticas (localização das
plataformas periféricas e urbanas); (iv) ampliações dos sistemas viário, rodoviário e ferroviário de cargas e
passageiros; (v) modernização dos sistemas aeroportuários (Guarulhos e Congonhas); (vi) e implantação
do sistema hidroviário metropolitano.
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Composição − Áreas demarcadas pelos planos diretores municipais, como eixos viários e/ou polos de
concentração das dinâmicas metropolitanas; de incentivo ao desenvolvimento/adensamento e de
localização de operações urbanas em curso ou planejadas.
Na configuração desta macrozona foram consideradas como de grande importância as áreas de influência
do sistema de transporte coletivo de alta e média capacidades e a localização dos polos de oferta de
comércio e serviços e empregos. Também tem prevalência, pelo seu conceito e configuração, a
Macroárea de Estruturação Metropolitana do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE,
2014)13, que abrange áreas das planícies fluviais dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, de articulação
com o Centro e prolongamento junto às avenidas Jacu-Pêssego, Cupecê e Raimundo Pereira de
Magalhães e das rodovias Anhanguera e Fernão Dias. Esta se caracteriza pela existência de vias
estruturais, sistema ferroviário e rodovias. Possui papel estratégico na reestruturação de São Paulo, pois
em seu território se localizam os principais eixos que articulam polos e municípios da Região
Metropolitana, além de possuir regiões que passam por intensos processos de mudança nos padrões de
uso e ocupação, com grande potencial de transformação.
Mapa 16 - Macrozona de Estruturação Metropolitana

13

Consulte-se Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei 16.050/2014, Prefeitura de São Paulo.
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O mapa a seguir espacializa o conjunto das macrozonas propostas, às quais estão articuladas, conforme
já apontado, diretrizes centrais do ordenamento do desenvolvimento territorial da RMSP.

Mapa 17 − Macrozonas do PDUI-RMSP

Ressalta-se que as sobreposições entre as macrozonas são ainda objeto de estudos pela Emplasa e de
discussão no Grupo de Trabalho de Macrozoneamento do PDUI-RMSP. A questão metodológica que se
coloca diz respeito à subtração, ou não, de uma das macrozonas quando se verifica esta sobreposição. A
opção metodológica indicada diz respeito ao território de incidência das Macrozonas de Recuperação
Ambiental e de Qualificação Urbana. Como se trata de territórios de vulnerabilidade socioespacial,
entende-se que, uma vez recuperadas e qualificadas, estas áreas devam ser incorporadas aos
compartimentos ambientais ou urbanos onde elas incidem e, portanto, somente nestes casos, seria
admitida a sobreposição entre estas macrozonas.
No quadro a seguir, apresenta-se a composição de cada macrozona e suas respectivas fontes.
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MACROZONA

ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO

FONTE

Unidades de Conservação de Proteção Integral - SNUC

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Áreas de expressivo valor ambiental com notáveis
atributos
naturais
ainda
preservados,
apresentando distinta flora e fauna.

AMBIENTAL SUSTENTÁVEL
Áreas produtoras de serviços ecossistêmicos, e
que apresentam importantes remanescentes
naturais, por isso sujeitas ao controle da ocupação
e atividade antrópica.

QUALIFICAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL
Área com urbanização inadequada, incompleta ou
irregular,
carente
de
infraestrutura,
com
necessidades de requalificação urbanística ou
ambiental.

Terra Indígena Regularizada
Áreas identificadas nas legislações municipais (leitura Emplasa):
- Proteção Ambiental
Zoneamento Billings:
- Área de Preservação Permanente;
- Área de Restrição à Ocupação.
Zoneamento Guarapiranga:
- Subárea Envoltória da Represa.
Zoneamento Sistemas Isolados Cabuçu e Tanque Grande:
- Área de Restrição à Ocupação.
Zoneamento Alto Juquery:
- Subárea de Envoltória de Reservatórios.
Unidades de Conservação de Uso Sustentável - SNUC
APM – Área de Proteção de Mananciais (década de 1970)
Áreas identificadas nas legislações municipais (leitura Emplasa):
- Recuperação Ambiental
- Uso Sustentável.

Instituto Florestal
Ministério do Meio Ambiente
FUNAI, 2014
Prefeituras Municipais
Emplasa, 2016

ESCALA
1:50.000
1:50.000
-

SMA, 2006

1:10.000

SMA, 2006

1:10.000

IPT, 2010

1:10.000

IPT, 2010

1:10.000

Instituto Florestal
Ministério do Meio Ambiente
Emplasa, 2002

1:50.000
1:25.000

Prefeituras Municipais
Emplasa, 2016

-

Uso Rural - UIT

Emplasa, 2010

-

Vulnerabilidade Social - IPVS

Ipea, 2010

-

Assentamentos Precários e Favelas - Uso do Solo Urbano

Emplasa, 2010

Áreas identificadas nas legislações municipais (leitura Emplasa):
- Urbana Requalificação.

Prefeituras Municipais
Emplasa, 2016
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MACROZONA

ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO

Áreas identificadas nas legislações municipais como de
interesse metropolitano (leitura Emplasa)
Sistema de Transporte Coletivo de Alta e Média
Áreas de conectividade intermunicipal,
Capacidades
prioritárias
para
o
adensamento,
transformação e promoção de usos mistos.
Polos de Oferta de Empregos e Serviços
ESTRUTURAÇÃO METROPOLITANA

Mancha Urbana − Uso do Solo Urbano
Zoneamento Billings:
- Subárea de Urbanização Consolidada.
Zoneamento Guarapiranga:
CONSOLIDAÇÃO DA URBANIZAÇÃO
- Subárea de Urbanização Consolidada.
Áreas urbanas fora dos eixos de dinâmicas Zoneamento Sistemas Isolados Cabuçu
metropolitanas,
ocupadas
com
usos Grande:
residenciais,
oferta
de
serviços - Subárea de Urbanização Consolidada.
predominantemente locais.
Zoneamento Alto Juquery:
- Subárea de Urbanização Consolidada.
Zoneamento Alto Tietê Cabeceiras:
- Subárea de Urbanização Consolidada.

e

FONTE

ESCALA

Prefeituras Municipais
Emplasa, 2016

-

STM, 2015

-

Emplasa, 2015
(OD, STM, 2007)
Emplasa, 2010

-

SMA, 2006

1:10.000

SMA, 2006

1:10.000

IPT, 2012

1:10.000

IPT, 2012

1:10.000

IPT, 2012

1:10.000

Tanque

l
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Redes e sistemas de estruturação metropolitana

Uma vez conceituado e atribuído o Macrozoneamento, ainda que na forma de croquis, procedeu-se a
indicação de diretrizes e ações específicas de articulação dos sistemas e/ou redes de estruturação
metropolitana.
O entendimento que deu base a esse desdobramento foi o de que essa escala mais detalhada de
proposição poderia favorecer, de um lado, o ordenamento dos projetos e ações sistêmicos de estruturação
da dinâmica metropolitana, e, de outro, facilitar o alinhamento das propostas do PDUI-RMSP.
No âmbito desta “nova” escala mais detalhada introduzida no trabalho, foram definidas diretrizes e ações
específicas de orientação, destinadas a organizar as estruturas de sustentação do desenvolvimento e/ou
transformação territorial da RMSP, englobando:




A rede de centralidades e de polos (polos de atração de viagens, polos de empregos, polos de
serviços).
O sistema viário e de mobilidade e transporte metropolitano.
O sistema metropolitano de parques e áreas protegidas.

A seguir, são sucintamente descritos os componentes básicos desses sistemas, explicitando-se os
elementos técnicos disponíveis até o momento:

Rede metropolitana de centralidades

Conforme indicado, propõe-se que a estruturação/ordenamento do território metropolitano esteja
assentada na organização de uma rede de centralidades e polos da metrópole14, configurada com o
objetivo de articular, em consonância com a estruturação do sistema de mobilidade/transportes, a
priorização dos investimentos públicos, para sustentar a descentralização dos usos/funções e, sobretudo,
do emprego na RMSP.
Acredita-se que a configuração de uma “nova” estrutura descentralizada, sustentada pelo reforço das
centralidades existentes e pela indução à configuração de “novas” centralidades capazes de dividir com o
“centro expandido” do município de São Paulo funções urbanas diversificadas, poderia contribuir para
reduzir as desigualdades socioespaciais metropolitanas. Em última instância, este poderia ser o resultado
programado da passagem progressiva de uma estrutura territorial monocêntrica e desarticulada,
possibilitada por um sistema de transporte radial e convergente para um único centro, para uma estrutura
policêntrica, organizada por uma rede multimodal de mobilidade e transporte. As estruturas hoje existentes
favorecem a dispersão urbana e o crescimento extensivo da mancha urbana em direção à periferia. Já a
estrutura proposta, apoiada pelos eixos e centros metropolitanos articulados em rede, poderia resultar no
adensamento populacional e na diversificação/intensificação de usos econômicos e, consequentemente,
14

Sobre esta temática consulte-se: Plano Diretor Regional do ABC (Consórcio do ABC, UFABC, 2016); PDDI/RMBH (2011),
PDUI-RMRJ (2016).
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no aumento do número de empregos. Estes territórios/áreas seriam localizados, principalmente, no
entorno e/ou em “áreas de influência” das centralidades, polos e eixos viários metropolitanos, com
prioridade para os que forem servidos por transporte de média e alta capacidades, ou com previsão de
que isso ocorra no médio e longo prazos.
Assim, as principais centralidades, ou estratos superiores da rede de centralidades e polos propostos,
seriam eixos ou centros urbanos com alta densidade econômica, forte concentração do emprego, dada a
heterogeneidade de usos (comércio e serviços públicos e privados), grande complexidade funcional e
adensamento residencial, e, ademais, com acessibilidade privilegiada às redes de transporte público
coletivo. Além das dimensões econômicas e funcionais, as centralidades são entendidas como espaços
que poderiam possibilitar a intensificação da “vida urbana”, pela presença de equipamentos culturais e
espaços públicos qualificados para fruição, inclusive, por parte dos pedestres, podendo possibilitar grande
diversidade de manifestações socioculturais e políticas, consideradas sempre centrais para o
fortalecimento das múltiplas identidades metropolitanas.
Em suma, a organização da rede de centralidades e polos proposta busca configurar uma nova hierarquia
urbana da RMSP, considerada prioritária para orientar a implementação de programas, projetos e ações
do PDUI-RMSP que promovam a diminuição das disparidades socioespaciais. 15
A proposta preliminar aqui apresentada, cujo objetivo é iniciar o debate acerca dessa questão, é composta
por quatro níveis de centralidade:

Core metropolitano
Corresponde ao “centro expandido” do município de São Paulo, onde se concentram as atividades
econômicas mais relevantes para o conjunto da RMSP, sendo delimitada pelas marginais do Tietê e de
Pinheiros e as avenidas Anhaia Melo, Salim Farah Maluf e Bandeirantes.

Centros metropolitanos
Correspondem às principais centralidades metropolitanas, localizadas fora do município de São Paulo.
Para estruturar a rede de centros metropolitanos, será necessário pactuar e implementar projetos e ações
que permitam que estes venham, de fato, cumprir funções de apoiar a organização e/ou transformação de
territórios nas suas áreas de influência. Para tanto, os centros metropolitanos deverão comportar a
implantação e/ou adensamento do uso residencial, incluindo habitação de interesse social; o
desenvolvimento de atividades econômicas industriais e de serviços, principalmente intensivos em
conhecimento; e fomentar a instalação e melhoria de espaços públicos e de equipamentos e atividades
voltadas para a cultura. Assim, será indispensável melhorar a interligação entre estas centralidades e o
15 Os estudos realizados pela Emplasa que subsidiaram as indicações preliminares da hierarquia da rede de centralidades
metropolitanas sugerida neste Caderno foram os seguintes: subsídios ao macrozoneamento e legislação ambiental (2016);
análise das dinâmicas metropolitanas, que incluíram a definição dos polos de atração de viagem (2016), a análise da rede
atual e futura de transportes de alta e média capacidades (STM, 2015 / 2030) e do Sistema Viário Metropolitano (Sivim, STM,
2012); estudos econômicos sobre a RMSP, abrangendo a produção de elementos sobre densidade de emprego em Serviços
Intensivos em Conhecimento e na indústria de alta, média e baixa intensidades tecnológicas (2016); análise do uso do solo
urbano da RMSP (2015).
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core metropolitano, por meio da localização adequada de estações da rede metropolitana de mobilidade
multimodal.
Sugere-se a seguinte proposta de enquadramento: centros urbanos principais/sedes municipais:
Guarulhos (leste), Santo André, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo (sudeste), Osasco e
Barueri (oeste).

Centros regionais
São centros urbanos que têm densidades populacionais significativas e funções similares aos centros
metropolitanos, porém com menor grau de polarização. Na configuração da proposta de organização da
rede de centralidades poderão ter a função de sustentar a estruturação e o funcionamento dos centros
metropolitanos. Poderão, ainda, ter alguma presença, em menor grau, de equipamentos de âmbito
metropolitano.
Sugere-se a seguinte proposta de enquadramento: centros urbanos principais/sedes municipais de
Diadema e Mauá (sudeste), Mogi das Cruzes (leste), Mairiporã (norte), Carapicuíba (oeste). Além dessas,
sugere-se que seja enquadrado nesta categoria o centro do distrito de Santo Amaro (sul).

Centros locais
Cumpririam o papel de polarização e articulação da vida urbana no nível local. Podem contar, em menor
grau, com elementos que caracterizam os centros regionais. Sugere-se o seguinte enquadramento: sedes
dos municípios não abrangidos nas demais categorias da rede de centralidades, alguns deles podendo
servir como centros de apoio ao meio rural, que passa, atualmente, por processos de transformação,
dando lugar a usos voltados para o lazer (sítios e chácaras). Além dessas sedes, sugere-se que sejam
enquadrados nesta categoria os centros dos distritos/sub-regiões de Butantã (oeste), Itaquera (leste) e
Santana (norte).
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Sistema metropolitano de mobilidade e transporte
Embora as projeções populacionais da Fundação Seade indiquem uma taxa decrescente na RMSP, entre
2016 e 2030, o crescimento populacional absoluto será superior a um milhão e 560 mil habitantes. A
demanda de área para uso habitacional gerada por este crescimento poderá ser atendida de duas formas:
pela expansão da mancha urbana, incorporando áreas antes ocupadas por usos rurais ou remanescentes
vegetais, ou pelo adensamento populacional e construtivo dentro da mancha urbana existente.
O crescimento horizontal da mancha urbana tem sido o padrão histórico para o atendimento das
demandas habitacionais, processo que assume diferentes formas ao longo das décadas: conversão de
áreas rurais em áreas urbanas; ocupação ilegal de áreas, inclusive as ambientalmente frágeis, como os
mananciais; ação do Estado e das prefeituras na criação de grandes conjuntos habitacionais periféricos, e,
mais recentemente, pela ação do mercado imobiliário na criação de condomínios fechados, voltado para
média e alta rendas. O padrão de urbanização dispersa gera uma série de externalidades negativas para a
metrópole, como a pressão sobre as áreas ambientalmente frágeis e que prestam serviços ecossistêmicos
à população da região, custos elevados de instalação e manutenção da infraestrutura urbana (estrutura
viária, saneamento básico, redes de transporte, redes de serviços públicos, etc.), aumento do tempo,
energia e outros recursos gastos em grandes deslocamentos.
A possibilidade de adensamento populacional dentro da mancha urbana já existente se dá tanto pela
ocupação de vazios intraurbanos como pelo adensamento construtivo, ou, ainda, pela redução da
subutilização do espaço urbano. O adensamento populacional deverá ser ordenado e combinado com
estratégias que permitam a aproximação do trabalho e emprego e melhor aproveitamento da infraestrutura
urbana instalada. Assim, é necessário que o planejamento metropolitano indique as áreas prioritárias para
que este adensamento aconteça, diminuindo as externalidades, apontando as áreas que podem otimizar o
aproveitamento do solo nas regiões que contam com equipamentos públicos, oferta de empregos e
serviços.
Assumindo estas orientações, a formulação do PDUI-RMSP deve se pautar pela busca de uma metrópole
policêntrica e compacta, com uma rede de centralidades conectadas e articuladas por uma rede de
transportes de alta e média capacidades, em que coexistam empregos, moradia e serviços. Estas seriam
capazes de estruturar e dar organicidade à Região Metropolitana.
Assim, o entendimento adotado é o de que as áreas de influência das redes de transporte de alta e média
capacidades são locais propícios para o adensamento populacional, construtivo, e o incentivo à
implantação de uso misto. Estas áreas cumprem os requisitos desejados para a construção de uma
metrópole mais compacta, aproximando emprego e moradia, diminuindo os deslocamentos, incentivando o
uso do transporte público de massa e promovendo a otimização das infraestruturas instaladas, não apenas
as de transporte, mas, também, os demais equipamentos públicos distribuídos ao longo dessas redes.
Dentre as áreas apontadas para o adensamento populacional e construtivo constam também as áreas
para a transformação de uso. São áreas que foram ocupadas por atividades fabris no início do século XX,
nas planícies fluviais da região, que serviram para a instalação das ferrovias e que hoje integram a rede de
transporte sobre trilhos da região. Tais áreas estão situadas principalmente ao longo dos rios Tietê e
Tamanduateí e abrigam grandes galpões. Apresentam densidades baixas tanto de empregos como de
moradias, em áreas dotadas de importantes ligações viárias e eixos do transporte de massas.
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Entre o sistema viário e de mobilidade e transporte e a rede de centralidades da RMSP existe uma forte
correlação, seja porque os investimentos de transporte buscam alcançar regiões em que estas se
localizam, seja porque a rede de transportes é também indutora do desenvolvimento de centralidades.
Ainda assim, algumas das centralidades existentes hoje não são atendidas, ou são apenas parcialmente
pela rede de transportes atual. Todavia, as áreas em que as centralidades se situam concentram
equipamentos públicos, empregos, comércio e serviços, e, portanto, são também áreas propícias ao
adensamento populacional e construtivo.
A rede de centralidades proposta no PDUI-RMSP poderá apoiar a implementação das políticas de
adensamento, que deverão ser subordinadas à instalação das infraestruturas adequadas para garantir a
capacidade de suporte da população adicional. Ou seja, uma diretriz de adensamento só poderá ser
aplicada em áreas que estejam preparadas para absorver o crescimento populacional.
Na estruturação do desenvolvimento urbano articulado à rede de centralidades, assim como à rede de
transporte, poderá ser necessário prever a utilização de mecanismos de gatilho, que permitam aplicar as
diretrizes de adensamento gradualmente, e condicionadas à existência das infraestruturas adequadas.
Vale lembrar que, apesar da correlação apontada, a rede de transportes e, principalmente, a rede de
centralidades implicam em manejos do território em escalas e níveis de governança distintos daqueles que
dizem respeito à configuração das macrozonas e extrapolam os limites destas.
As áreas de influência da rede de transportes e as centralidades existentes já são, em geral, local de
atração do investimento imobiliário privado. Desse modo, considera-se que é possível criar um ambiente
sinérgico entre os desejos de investimento do capital imobiliário e as diretivas do planejamento
metropolitano, ao indicar áreas prioritárias para o adensamento populacional e construtivo.
Mas, para que esta política alcance os melhores resultados, é necessário que o poder público discipline os
investimentos previstos, de modo a garantir os resultados almejados, criando regulação ou incentivos ao
uso misto, às fachadas ativas, à fruição pública, à produção de habitação de interesse social nestas áreas,
às garantias de permanência da população residente contra processos de gentrificação16, etc. Estes
também podem ser espaços privilegiados de captação de valorização imobiliária pelo setor público,
abrindo-se a possibilidade de utilização dos recursos para promover um processo de urbanização
inclusiva, de integração urbana, de produção de habitação de interesse social e de garantia da função
social da propriedade.
Prevê-se, também, a possibilidade de implementar processos redistributivos, qualificando áreas ainda com
urbanização incompleta ou requalificando áreas degradadas da metrópole. 17

16

Entende-se por gentrificação o processo de revitalização dos espaços urbanos ou a aparente substituição de paisagens de
caráter popular por construções típicas de áreas nobres. Trata-se de um processo em que o espaço geográfico urbano
transforma-se e ressignifica-se, sobretudo, em função da valorização acentuada e do enobrecimento de uma área antes
considerada periférica.

17

Ver “Balbim, R. & Krause, C. Eixos de estruturação da transformação urbana. São Paulo: PMSP e Ipea, 2016.”
(http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/07/160905_livro_eixos_de_estruturacao-1.pdf, acesso em
10/2016).
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Sistema metropolitano de parques e áreas protegidas
Conforme está registrado no documento Visão da Metrópole18 e nos diagnósticos ambientais elaborados
pela Emplasa, aproximadamente metade do território da RMSP tem como função principal a preservação e
a conservação ambiental, e, neste âmbito, prioritariamente a produção de água19. Entretanto, estas áreas,
de grande interesse ambiental, sofrem enorme pressão da urbanização e sua ocupação é, muitas vezes, a
única alternativa para uma parcela da população que não consegue adquirir sua moradia pelos
mecanismos formais do mercado.
Cerca de 2,2 milhões de pessoas (pouco mais de 10% da população da RMSP20), com predominância de
população de baixa renda, encontra-se assentada em áreas de proteção de mananciais. Por outro lado, o
padrão geral de urbanização do território da RMSP caracteriza-se, sobretudo nas áreas de maior
vulnerabilidade social, pela ocupação de áreas de risco ambiental (inundáveis e de alta declividade) e por
uma oferta insuficiente de áreas verdes voltadas à preservação e/ou recuperação ambiental e ao uso de
lazer.
Nesse contexto, a proposta de configuração do Sistema Metropolitano de Parques e Áreas Protegidas,
explicitada neste documento, dialoga com o objetivo central do PDUI: promoção do desenvolvimento
sustentável de uma metrópole resiliente, reduzindo as desigualdades socioespaciais e garantido a
competitividade econômica, melhorando, assim, as condições de vida da população.
O objetivo do Sistema Metropolitano de Parques e Áreas Protegidas é preservar, conservar e recuperar os
recursos naturais na RMSP, bem como ampliar os recursos de lazer disponíveis. Este sistema articula-se
diretamente com o conjunto de propostas do eixo de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos e,
indiretamente, com os eixos de Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial e de Habitação e
Vulnerabilidade Social do PDUI-RMSP.
Para refinar o “desenho” deste Sistema, está em curso um diagnóstico do conjunto de áreas protegidas e
de interesse ambiental da RMSP, abrangendo:
• Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais previstas pelo Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC)21 e suas respectivas zonas de amortecimento e
corredores ecológicos.
• Outras áreas protegidas definidas em legislação específica, tais como: Área de Preservação
Permanente e Reserva Legal do Código Florestal, Reservas da Biosfera e Macrozonas e Zonas
Ambientais dos Planos Diretores Municipais.
• Outras áreas de interesse ambiental não enquadradas nos itens anteriores, que venham a ser
consideradas importantes para compor o sistema, bem como outros instrumentos de regulação do
território de interesse ambiental, como o zoneamento das Áreas de Proteção e Recuperação de
Mananciais (APRM) previstas na Lei Estadual nº 9.866/1997.

18

https://www.pdui.sp.gov.br/biblioteca/

19

As chamadas Áreas de Proteção aos Mananciais, objeto da legislação datada de 1975/1976, representam, aproximadamente,
54% da extensão total da RMSP, 4.356 dos 8.051 km² .

20

http://www.saneamento.sp.gov.br/programa_mananciais.html

21

Lei Federal 9.985/2000.
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Esse diagnóstico visa hierarquizar os componentes do Sistema, apontando prioridades, bem como a
relevância de sua inclusão no escopo do PDUI-RMSP. Nesse contexto, considera, ainda, as áreas
prioritárias para recomposição florestal, indicadas pelo Programa Biota Fapesp (Áreas Prioritárias e
Corredores Ecológicos). Leva em conta, também, os fragmentos de vegetação nativa mais notáveis ainda
existentes. A partir desses elementos serão indicadas diretrizes que, além de garantir o nível de proteção
já determinado pelos instrumentos legais atuais, especialmente o Novo Código Florestal e a Lei da Mata
Atlântica22, apontem áreas para criação de novas unidades de conservação, ampliando a proteção e a
conservação ambiental, fortalecendo a conectividade entre as mesmas.
Na estruturação do Sistema Metropolitano de Parques e Áreas Protegidas, adota-se a premissa de que a
existência de áreas legalmente protegidas, incluindo a criação de novas unidades de conservação, é
condição necessária, mas não suficiente, para garantir uma metrópole sustentável e resiliente. Assim, no
PDUI-RMSP são consideradas as áreas periurbanas e rurais, incorporando o conceito de “paisagens
agrícolas multifuncionais”, em que as funções de produção agrícola e de conservação ambiental
compartilhariam harmoniosamente o mesmo território. 23
Vale destacar que os estudos que subsidiaram a proposta preliminar de Macrozoneamento do PDUI
identificaram duas macrozonas no Compartimento Ambiental: Conservação Ambiental e Ambiental
Sustentável. São territórios extensos e com certo grau de heterogeneidade no uso da terra, sobretudo na
MZ Ambiental Sustentável. Nessas MZs é possível identificar claramente funções ambientais estratégicas
para a RMSP, sobretudo aquelas associadas à produção de água.
Às macrozonas estão associadas diretrizes gerais que deverão orientar os municípios na elaboração e
revisão de seus Planos Diretores Municipais, conforme exigência do Estatuto da Metrópole.
Complementarmente às macrozonas e no escopo das redes e sistemas de estruturação territorial, a
proposta de criação do Sistema Metropolitano de Parques e Áreas Protegidas deve contemplar um
conjunto de diretrizes, programas e ações específicos que identificam e reforçam os elementos
estratégicos para a manutenção e melhoria da qualidade ambiental da RMSP.
Nesse contexto, vale lembrar que, além das propostas de macrozoneamento, também são subsídios para
a configuração do Sistema Metropolitano de Parques e Áreas Protegidas, as demais redes de estruturação
metropolitana que compõem a proposta de estruturação territorial do PDUI − o Sistema Viário e de
Mobilidade e Transporte e a Rede de Centralidades.
O mapa a seguir, que inclui somente as unidades de conservação que compõem o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação, está disponibilizado no Sistema de Informações Metropolitanas (SIM) 24, para
que os parceiros do processo de construção do PDUI-RMSP possam complementar as informações
disponíveis com parques e áreas protegidas que, a despeito de não integrarem o SNUC, têm importância
metropolitana e devem ser considerados na composição do Sistema Metropolitano de Parques e Áreas
Protegidas.
22

Lei da Mata Atlântica: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm.

Novo Código Florestal http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83.
23

Fapesp. Agricultura pode ser aliada na conservação da biodiversidade. 26 de novembro de 2013. (ver
http://agencia.fapesp.br/agricultura_pode_ser_aliada_na_conservacao_da_biodiversidade/18271/).

24

Ver http://www.sim.emplasa.sp.gov.br/mapa.
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Mapa 18 − Unidades de Conservação do SNUC, 2016
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Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana

Além das macrozonas e sistemas e redes descritos, o PDUI-RMSP inclui a proposta de indicação de
Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana (AIMs). Trata-se de instrumento de ordenamento do
território, articulado ao Macrozoneamento, destinado a ancorar propostas concretas de intervenção de
cárater metropolitano, acordadas entre os agentes do desenvolvimento regional. Esta indicação será
atribuída a territórios específicos da RMSP, com vistas a produzir transformações urbanas de interesse
metropolitano, sendo concebidas como capazes de provocar a alavancagem da estruturação urbana, não
apenas dos territórios específicos a que são atribuídas, mas, também, da RMSP como um conjunto. A elas
estão associados projetos específicos de intervenção e programas e ações de caráter territorial,
relacionados à execução de Funções Públicas de Interesse Comum.
Conforme prevê o Estatuto da Metrópole, os projetos específicos para as AIMs poderão se valer do
instrumento de Operações Urbanas Interligadas. A este instrumento poderão associar-se instrumentos
urbanísticos, ambientais e financeiros, regulados pelo Estatuto da Cidade25, sendo que sua definição
pressupõe a articulação de caráter intersetorial e interfederativo.
Os projetos de intervenção metropolitana têm por finalidade reunir os vários componentes dessas
intervenções: definir os territórios de intervenção; demonstrar o interesse público metropolitano; apresentar
soluções integradas para os territórios sobre o quais se aplicam; apresentar os instrumentos necessários à
sua viabilização e promover o debate público sobre a proposta de ordenamento do território.
O presente documento não enfoca detalhadamente a aplicação das AIMs. Mas, de qualquer modo,
considera-se oportuno ressaltar que tais áreas são vistas como territórios de oportunidades, nos quais
deverá prevalecer a articulação/integração entre políticas, projetos e ações intersetoriais e dos três níveis
de governo, para que seu desenvolvimento possa ter efeito potencializador no desenvolvimento urbano e
na estruturação do território metropolitano.
Entende-se, ainda, que as AIMs deverão configurar-se como territórios cujas funções devem promover o
desenvolvimento, na perspectiva de funções urbanas contemporâneas, diversificadas e inovadoras. Sua
identificação, nas próximas etapas de formulação do PDUI-RMSP, deverá priorizar o princípio da
intersetorialidade das políticas públicas, nos seguintes aspectos da estrutura territorial metropolitana: rede
de centralidades e eixos de estruturação metropolitana; rede integrada de mobilidade intermodal; sistema
de parques e áreas protegidas.
A definição de diretrizes para as AIMs, a serem indicadas no Plano, deverá ocorrer a partir da
consolidação do diagnóstico sobre os problemas metropolitanos estruturais26, bem como da defesa de sua
necessidade e pertinência em oficinas com as equipes técnicas dos setoriais do Estado e dos municípios,
e, ainda, por meio de audiências públicas com a participação da sociedade. A sobreposição das
indicações obtidas auxiliará na definição de possíveis AIMs, que deverão passar por análise técnica,
levando-se em consideração aspectos como os seguintes: continuidade espacial; semelhanças de
25

Ver Lei nº 10.257/2001.

26

A análise dos problemas metropolitanos será objeto de um Caderno de Sustentação do Projeto de Lei de formalização do PDUIRMSP, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

55

dinâmicas territoriais entre áreas próximas; identificação de funcionalidades e intersetorialidade; presença
de grandes eixos viários e ferroviários que influenciam a dinâmica local; localização de grandes
equipamentos, empreendimentos e parques industriais existentes; viabilidade de implantação de grandes
projetos passíveis de serem implantados na região; áreas para Habitação de Interesse Social; critérios
ambientais relativos aos recursos hídricos; vegetação expressiva; interesse de preservação paisagístico e
cultural; e proteção e gestão de recursos naturais.
A título de exemplo da aplicação deste instrumento, apresenta-se a seguir a justificativa de tratamento da
Área de Proteção Ambiental Várzea do Rio Tietê (APAVRT) como Área Estratégica de Intervenção
Metropolitana (AIM). 27
A Área de Proteção Ambiental (APA) Várzea do Rio Tietê, criada em 1987, com território de 7.400 ha, tem
como principal atributo ambiental a ser protegido as várzeas e planícies aluvionares do rio Tietê. A bacia
do Alto Tietê (a montante da Barragem da Penha) tem grande influência no controle de inundações da
metrópole. O trecho à montante da Barragem da Penha ainda conserva áreas de várzea não ocupadas,
requerendo medidas preventivas de uso e ocupação do solo, já que esse território cumpre importante
papel de amortecer os picos de cheias.
Esta APA abrange parte de 12 municípios da RMSP, ao longo do rio Tietê: Santana de Parnaíba,
Carapicuíba, Barueri, Osasco, São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes,
Biritiba Mirim e Salesópolis. Está dividida em dois setores distintos: o setor Leste, que vai da Barragem
Ponte Nova, divisa municipal entre Biritiba Mirim e Salesópolis, até a Barragem da Penha, divisa entre o
município de São Paulo e Guarulhos; e o setor Oeste, do município de Osasco até a barragem do
reservatório Edgard de Souza, no município de Santana de Parnaíba.
A APA Várzea do Rio Tietê foi criada pela Lei Estadual nº 5.598, de 6 de janeiro de 1987, e regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 42.837, de 3 de fevereiro de 1998, que estabeleceu o zoneamento ambiental, as
diretrizes para uso dos recursos naturais da área e o Conselho Gestor. Mais recentemente, foi elaborado
seu Plano de Manejo, concluído em 2013. Foi esta a primeira unidade de conservação do rio Tietê a
concluir o processo participativo de elaboração do Plano de Manejo, que se encontra, atualmente, em
análise no Consema.
O desafio da gestão dessa Unidade de Conservação e o alcance de seus objetivos não é tarefa simples.
Por si só, a gestão das APAs já é desafiadora, na medida em que não há obrigatoriedade de
desapropriação da terra. No caso da APAVRT, acrescenta-se a grande dificuldade da gestão de uma
unidade de conservação de uso sustentável localizada no território de uma metrópole tão complexa como
é a RMSP. O maior desafio existente é alcançar a eficiência da gestão interfederativa compartilhada,
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As APAs são unidades de conservação de uso sustentável, assim definidas pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC, Lei Federal 9.985/2000):

"Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
o

§ 1 A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
o

§ 2 Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade
privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. "
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compatibilizando o desenvolvimento econômico com o uso sustentável dos recursos naturais, por meio do
controle do uso e ocupação do solo.
O tema metropolitano é tão estratégico para alcançar os objetivos de proteção da APAVRT que o Plano de
Manejo aponta a importância dela ser reconhecida como uma AIM, com o objetivo de tornar mais eficaz a
gestão do seu território. De acordo com o Plano de Manejo, "os Temas Prioritários para Gestão são
aqueles que foram considerados os mais críticos para a APAVRT, em termos de implantação e demandas
de ação imediata. São temas estratégicos que necessitam de ações integradas e podem envolver mais de
um Programa de Gestão".
A formalização da APAVRT como AIM poderá viabilizar a aplicação dos novos instrumentos previstos no
zoneamento da APAVRT, em especial o Potencial Ambiental, instrumento de transferência do direito de
construir que pode ocorrer inclusive entre municípios distintos. Segundo o Plano de Manejo, "o
zoneamento da APAVRT prevê a possibilidade de aplicação dos instrumentos urbanísticos na ZPF (Zona
de Conservação Hidrodinâmica da Planície Fluvial) como forma de assegurar as condições ambientais
adequadas à proteção dos atributos ambientais. Para tanto, o Potencial Ambiental poderá ser utilizado
como instrumento de valorização de uma área a ser preservada pelo proprietário ou pelo Poder Público".
A relevância da APAVRT como uma AIM de caráter ambiental para a RMSP está apontada no seu Plano
de Manejo: "desse modo, este Tema Prioritário de Gestão propõe o delineamento de estratégias que
possibilitem que o território da APAVRT seja compreendido como área protegida de reconhecida
importância para a RMSP e para o Estado. A proposta consiste na elaboração de um plano estratégico de
ação governamental integrado (Estado e municípios) para conservação e recuperação dos atributos da
APAVRT".
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