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IntROdUçãO: PReSSUPOStOS da POlítIca teRRItORIal MetROPOlItana

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado trata das questões urbanas, mais precisamente da estruturação e do desenvolvimento do sistema urbano da RMSP, 
buscando definir orientações, objetivos e critérios de forma a assegurar seu desenvolvimento social e econômico e sua competitividade sob a perspectiva de um 
planejamento territorial atrelado à sustentabilidade socioambiental da região.

A urbanização desordenada ou sem controle ambiental,  típica dos intensos processos de crescimento das regiões metropolitanas brasileiras, acarretam consequ-
ências e impactos negativos, interferindo no ciclo hidrológico,  na produção da água e no saneamento básico, sobretudo no que se refere ao abastecimento público 
da água  e da coleta e tratamento do esgoto doméstico. O modelo centro-periferia do processo de urbanização tem sido, historicamente, o principal fator indutor do 
espraiamento da mancha urbana. 

Os principais fundamentos históricos da expansão e crescimento da RMSP serão tratados no capítulo Mancha Urbana da RMSP e Uso do Solo. Nele estão apon-
tados questões e problemas relativos à continuidade desse processo de expansão da mancha. Acredita-se que são necessárias medidas de planejamento que 
interfiram na persistência de fatores que levam a uma urbanização precária, acarretando cada vez mais ameaças à conservação e à proteção ambiental da região.    

Nesse sentido destaca-se a primeira orientação para as análises da Mancha Urbana, ou seja, a necessidade de Controle do crescimento horizontal do processo de 
urbanização. 

Essa orientação fundamenta-se em dois princípios: de um lado, visa proteger, recuperar e valorizar o meio natural e construído, preservando e qualificando  suas 
paisagens; de outro, busca identificar e delimitar partes de seu território que serão objeto de uma política urbana de planejamento integrado e articulado ao viário 
estrutural metropolitano, ao transporte de média e alta capacidade e a uma política habitacional calcada no desenvolvimento urbano.

Uma das metas do PDUI é construir um macrozoneamento metropolitano e, para tanto, é preciso vislumbrar a construção de um consenso entre municípios da 
RMSP visando àcomplementaridade de suas políticas territoriais e a delimitação de um perímetro urbano metropolitano, que poderia se converter em uma barreira à 
urbanização horizontal, por exemplo por meio da definição de limites mínimos de densidade segundo características do meio urbano, com incentivo ao adensamento 
e delimitação de áreas próprias à urbanização, que deverá ser densa e compacta - assim se configura a segunda orientação.

A Leitura conjunta entre Estado e Municípios do uso e da ocupação do solo procura identificar áreas de interesse metropolitano, visa integrar políticas urbano 
ambientais, disciplinando os usos por meio de legislação ou regulamentação específica. A intenção de tratar a legislação específica de regulação de territórios 
municipais, além de promover processos integrativos entre Estado e municípios no tocante ao uso e ocupação do solo de interesse comum, deverá favorecer o 
planejamento e gestão de políticas de caráter urbano-ambiental metropolitano.

A reestruturação territorial do espaço metropolitano deverá favorecer a expressão territorial das várias políticas incidentes, consolidando-o como base de referência 
para a aplicação de instrumentos de controle do uso e da ocupação do solo na região, compartilhados na concepção e pactuando-os na execução por parte dos 
entes federativos envolvidos.

Portanto, visando atender essa segunda orientação, foi realizada uma análise da legislação urbanística municipal – Planos Diretores e legislação de parcelamento, 
do uso e da ocupação do solo, descrita no capítulo 2. Após uma compatibilização entre conceitos e terminologia das diferentes leis, descritas neste relatório,  pode 
ser feita uma leitura do território metropolitano do ponto de vista da legislação municipal. De certa forma seria um avanço a adoção de nomenclaturas e categorias 
para o macrozoneamento que fossem comuns aos municípios e ao Estado, passando a ser incorporadas às suas leis, planos e práticas de planejamento metropo-
litano. Da mesma forma que o PDUI deverá estimular respostas ou instrumentos a serem aplicados para contenção da expansão urbana, deverá indicar posturas e 
recomendações de adequação às diretrizes do PDUI para a revisão dos perímetros urbanos municipais e dos critérios de enquadramento dos macrozoneamentos 
municipais em consonância com o do PDUI.

Em consequência do exposto, uma terceira orientação parte de elementos sensíveis a uma definição de diretrizes para ação conjunta dos poderes públicos em 
relação ao macrozoneamento metropolitano. Deve-se considerar a necessidade de definir: Áreas urbanas consolidadas, ou de urbanização controlada ou ainda de 
controle da expansão urbana; Áreas de caráter metropolitano para intervenção urbanística; Áreas de transição entre o rural e o urbano; Áreas de produção agrícola; 
Áreas de proteção ambiental com a finalidade de garantir a sustentabilidade socioambiental (produção da água, de alimentos e de minerais).

De forma sintética está indicada a quarta orientação para o PDUI - Equilíbrio da rede de polos metropolitanos.  As análises apresentadas no capítulo 3 indicam a ne-
cessidade do fortalecimento de polos emergentes, ou secundários à centralidade de São Paulo. Áreas que se caracterizam por ter pouco emprego, e que poderiam 
passar por alterações que garantissem uma função de centralidade, por meio de: complementação da urbanização incipiente ou com alguma precariedade urbanís-
tica ou infraestrutural; articulação viária interna, sub-regional e com os polos centrais da metrópole; melhor oferta do sistema de transportes e políticas públicas de 
geração de empregos descentralizados na RMSP. 

Devem ser claramente estimuladas: a criação de novas centralidades; o fortalecimento de um sistema de mobilidade metropolitana em rede; a intensificação do 
uso dos vazios urbanos internos à mancha urbana (habitação e uso misto); a delimitação e conservação de novas áreas verdes em meios urbanos muitas vezes 
inóspitos; deve-se procurar defender, delimitar, proteger e manter áreas para produção agrícola ou agropecuária. São estes os principais elementos de orientação 
na condução do PDUI.

Portanto, considera-se como principal meta do PDUI a realização de uma reestruturação territorial metropolitana que atinja uma redução gradual das desigualdades 
socioespaciais; parte-se do princípio de que o sistema viário e de transportes deve ser o indutor dos processos de ocupação e do uso do solo visando uma urba-
nização completa e inclusiva; busca incentivar, no território metropolitano, a organização de centralidades em rede visando distribuir melhores oportunidades de 
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inserção social pelo emprego, cultura e educação facilitando o acesso a bens e serviços públicos e privados; favorecendo o equilíbro das condições de vida social 
e urbana de áreas populosas a fim de alterar positivamente a qualidade de vida.

O capítulo 4 busca apresentar, mesmo que de forma embrionária, uma tipologia de áreas metropolitanas descritas segundo suas principais características físicas, 
socioeconômicas, ambientais e legais com a finalidade de propor ações para a reestruturação do espaço metropolitano. Para tanto, emerge a quinta orientação que 
deverá estar centrada na Implementação de uma política urbana metropolitana que tome partido quanto a: Áreas de implantação de grandes equipamentos com 
potencial de geração de emprego e renda; Áreas de implantação de equipamentos essenciais geradores de incômodos na vizinhança: aterros sanitários, presídios, 
centros logísticos, etc.; Áreas de Intervenção Urbanística de caráter regional: Definição de Zonas de Interesse Metropolitano (ZIMs), Aplicação interfederativa de ins-
trumentos urbanísticos: Operações Urbanas Consorciadas (OUC), Outorga Onerosa de mudança de uso e outros instrumentos do Estatuto da Cidade; Pagamento 
por serviços socioambientais.

Por fim, estariam afirmados os principais objetivos que nortearam as análises da Estrutura Urbana, quais sejam: fornecer os principais elementos de regulação do 
território e de política urbana como insumos essenciais ao macrozoneamento metropolitano; definir uma Política Urbana Metropolitana com a aplicação de instru-
mentos para a sua execução e de suas possibilidades de financiamento; orientar o planejamento e a definição de políticas municipais atreladas às diretrizes da 
política metropolitana, adequando-as por meio de Planos Sub-regionais. 
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1 MancHa URBana da RMSP e USO dO SOlO

1.1 caRacteRIZaçãO da eXPanSãO URBana

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), instituída pela Lei Complementar nº 14 de 1973 passa, a partir de 1988, pela exigência de enquadramento ao novo 
ordenamento jurídico outorgado pelas Constituições Federal e Estadual. A reorganização da RMSP como unidade territorial só passa a vigorar em junho de 2011 
com a promulgação da Lei Complementar Nº 1.139. É importante, porém, avaliar os períodos antecedentes a essa data a fim de compreender o processo de ocu-
pação que levou à atual configuração da região.

Fundada em 1554, a cidade de São Paulo só passou a se inserir em fluxos comerciais importantes nacional e internacionalmente nas primeiras décadas do século 
XIX, mantendo, ainda assim, extensão reduzida e ocupação concentrada. Era circundada por duas faixas concêntricas: o “cinturão das chácaras” e o “cinturão cai-
pira”. O primeiro estava organizado em função de residências e produção frutícola e se ligava diretamente à cidade. No caso do “cinturão caipira”, não havia uma 
ligação direta, caracterizando-se pela produção agrícola extrativa e de subsistência e pela manufatura artesanal. 

A vinda da ferrovia, no final do século 19, acelera o crescimento urbano, promovendo a reorganização espacial, valorizando novas áreas e incentivando o surgimen-
to de povoados junto às estações de trem, associados a uma tendência de polarização industrial.

O crescimento acelerado da cidade proporcionou também uma série de alterações nas circunvizinhanças, ocasionadas pela expansão do espaço urbanizado rumo 
às áreas rurais contíguas, principalmente na região do “cinturão das chácaras”. A ocupação urbana efetuou-se de forma difusa, com surgimento de bairros e lotea-
mentos isolados do núcleo urbano, como Vila Tietê (atual Casa Verde), Vila da Saúde, Lapa e Vila Leopoldina, além das áreas urbanas dos atuais municípios vizi-
nhos, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Ribeirão Pires. Esse acelerado processo gerou extensos trechos sem ocupação urbana 
entre a área mais adensada e loteamentos e núcleos urbanos isolados, servindo como estoque de terras para valorização.

Com o incremento da industrialização no Brasil, mais especificamente em São Paulo, nas décadas de 1930-40, foi se concretizando o processo de metropolização 
por meio da expansão suburbana, formando-se subúrbios industriais e residenciais. Esse fenômeno começou a tornar-se mais evidente principalmente com a ine-
xistência de grandes espaços acessíveis para instalação de indústrias e o alto custo dos terrenos nas áreas de ocupação mais adensada na cidade de São Paulo, 
bem como pela dificuldade das classes menos abastadas de se instalarem mais próximas ao núcleo central. Assim, foram ocupadas as áreas de influência das vias 
de acesso (estradas de ferro e de rodagem), sobretudo para leste e oeste, estendendo-se em um raio de 25 a 30km, abarcando municípios como Santo André, Mogi 
das Cruzes, Guarulhos, Santana de Parnaíba, Cotia e Itapecerica da Serra.

A cidade de São Paulo continuou a crescer rapidamente e a se expandir em direção à área rural, ampliando a população do município, que já contava com 1.311.133 
habitantes em 1940 (IBGE), passando para 2.156.770 em 1950 (IBGE). Com o incremento populacional, a área da cidade também se ampliou, englobando os su-
búrbios mais próximos e promovendo o desenvolvimento dos mais distantes. A porção urbanizada, contínua, aproximou-se dos limites administrativos municipais e 
ultrapassou-os, sobretudo na direção leste-oeste. Além disso, ocorreu acentuada verticalização na região central e em bairros estruturados como subcentros.

A circulação rodoviária, a partir da década de 1950, passou a ter um papel mais significativo no desenvolvimento suburbano. Estradas pavimentadas começavam 
a funcionar como eixos de escala regional, impulsionando a industrialização em suas bordas, sendo os municípios de Guarulhos (Rodovia Presidente Dutra) e São 
Bernardo do Campo (Via Anchieta) particularmente beneficiados por essa acessibilidade. Estes municípios, e também Santo André, São Caetano do Sul e Mogi 
das Cruzes, passaram por grande crescimento no período, aumentando seu grau de autossuficiência em relação a São Paulo. É também nessa década, mais pre-
cisamente em 1957, que se adotou pela primeira vez o termo Aglomeração Paulistana para referir-se à metrópole em formação, a partir da 'Pesquisa da Estrutura 
Urbana da Aglomeração Paulista', SAGMACS, de autoria de Padre Lebret.

A participação relativa da população da atual RMSP no Estado cresceu significativamente entre as décadas de 1940 e 1960, alcançando nesta a taxa de 37,4% - 
influenciada, em grande parte, pelo componente migratório motivado pela disponibilidade da oferta de empregos, fator que desde então teve queda em sua impor-
tância relativa frente ao crescimento vegetativo. 

Na década de 1970, há novamente o aumento da concentração da população na RMSP, refletindo no crescimento e adensamento da área urbanizada de São Paulo 
e municípios vizinhos, com diferenças para cada sub-região que se mantêm até os dias atuais. Um fator comum de destaque é a relação do crescimento com a 
implantação de infraestrutura, principalmente com a consolidação de indústrias ao longo dos eixos rodoviários, frequentemente ligada ao surgimento de cidades-
-dormitório. 

De forma resumida, os marcos da base econômica e de suas alterações inerentes aos modelos agrário, agroexportador, fabril, industrial, bem como a implantação 
de infraestruturas ferroviária e rodoviária, são fatores determinantes para que ocorram as condições de transição desses modelos, ou mesmo de sua convivência, 
encontrando na expansão urbana metropolitana uma estratégia essencial para o desenvolvimento econômico industrial. Cabe destacar, entretanto, como primor-
dial a política habitacional como estruturadora do desenvolvimento econômico e grande impulsionadora da expansão e crescimento para as periferias da mancha 
urbana paulistana. 

A expansão urbana ao longo da formação da metrópole foi materializada pela proliferação de lotes em direção a áreas sem urbanização, de padrão rural e de baixo 
valor. Constata-se que essa tendência se mantém presente ainda nas últimas décadas, mesmo com a introdução, pelos poderes públicos municipal e estadual, de 
formas de regulação do uso e do parcelamento do solo urbano. A continuidade da expansão da mancha visando atender demandas em habitação configura sua 
forma e sua extensão e acarreta, até os dias atuais, problemas metropolitanos de ordem urbana, social e ambiental.
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No Mapa 01 é possível ver que a expansão da mancha urbana1 entre 2002 e 2010 segue as mesmas dinâmicas do período anterior - concentra-se ao longo de 
eixos rodoviários; junto à mancha já consolidada, inclusive ocupando espaços vazios dentro da mesma; e se espraiando por áreas com regulação ambiental. Há 
especificidades na expansão de cada sub-região que devem ser mencionadas: 

Sub-região leste - Configura-se como a segunda maior expansão de área entre 2002 e 2010, com um aumento de 2.840 hectares. Em 2010, era também a se-
gunda maior área urbanizada total, de 36.796 hectares. Os municípios com maior expansão no período foram Guarulhos e Mogi das Cruzes, ambos com aproxi-
madamente 800 hectares de crescimento. Destaca-se, no eixo da Rodovia Presidente Dutra, a urbanização e vinda de indústrias em Guarulhos e a implantação 
de loteamentos fechados em Arujá. Em Mogi das Cruzes, ocorreu a expansão da mancha urbana já existente ao longo do eixo ferroviário, e próximo à Represa 
Taiaçupeba com equipamentos de lazer. É importante mencionar também que esta é a sub-região com maior área rural, totalizando 45.825 hectares, com destaque 
para Mogi das Cruzes, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Guararema. 

Sub-região Oeste - Apresenta 18.793 hectares de área urbanizada em 2010 e possui extensa mancha urbana conurbada ao município de São Paulo, envolvendo 
Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Barueri e Santana de Parnaíba. O crescimento de 2002 a 2010 foi de 1.574 hectares. O processo de urbanização ocorreu 
principalmente a partir dos eixos da ferrovia e mais recentemente com a implantação do  Rodoanel. Porém também deve ser destacado o surgimento de loteamentos 
fechados em Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira e Carapicuíba.

Sub-região norte - Possui menor área urbanizada, com 13.039,5 hectares em 2002. Seu crescimento de 2002 a 2010 foi de 740 hectares, devendo-se considerar 
como fatores limitadores quanto ao sítio físico de sua expansão e relativo aos condicionantes naturais (Serra da Cantareira) e legais (APRM e Parque Estadual da 
Serra da Cantareira). Cajamar apresentou maior crescimento, principalmente no eixo da Rodovia Anhanguera, nos distritos de Polvilho e Jordanésia. Em Mairiporã, 
a expansão foi caracterizada por condomínios e hotel próximos à Rodovia Fernão Dias.

Sub-região Sudoeste - Apresenta, em 2010, 19.010 hectares de área urbanizada. A expansão entre 2002 e 2010 foi a terceira maior da RMSP, com aumento de 
1.699 hectares. Destacam-se algumas áreas de urbanização: no eixo da Rodovia Raposo Tavares em Cotia e Vargem Grande Paulista; no eixo da Rodovia Régis 
Bittencourt em Embu das Artes e Itapecerica da Serra; e em diversas áreas no eixo do Rodoanel.

Sub-região Sudeste - Possui a terceira maior área urbanizada, com 24.725 hectares em 2010. A expansão no período analisado, de 2002 a 2010, é de apenas 
860 hectares, devido a restrições ambientais que impedem o crescimento urbano - ocorre, assim, o adensamento das áreas já ocupadas na região conurbada ao 
município de São Paulo.

centro – Corresponde ao Município de São Paulo e apresenta a maior área urbanizada da RMSP - 69.552 hectares em 2010. A expansão de 2002 para 2010 foi 
de 2269 hectares, e    ocorreu principalmente nas áreas periféricas, com destaque para as porções leste, sul e noroeste do município, em continuidade à mancha 
já urbanizada.

1 Foram consideradas as áreas ocupadas pelas seguintes Classes de Uso do Solo: Residencial, Mista, Comercial e de Serviços, Industrial, Equipamento Social e de Serviços, Equipamentos de 
Infraestrutura e Sem Classe (construções desativadas ou demolidas), que serão melhor descritas no item 1.2 Perfis do uso do solo urbano - Caracterização dos usos. Para o cálculo de áreas em 
hectares, não foram consideradas as Unidades de Conservação de Proteção Integral, bem como o sistema viário. 

1.1 tabela 1 - RMSP - Áreas Urbanas e atividades agropecuárias por Sub - Região (em ha)*

SUB-REGIÃO METROPOLITANA
AREA URBANA (em ha) ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS (em ha) TOTAL

2002 2010
TGCA (em %)

2010 2010
Total % Total % Total % hectares %

LESTE 33.955,94 19,75 36.795,98 20,23 1,01 45.825,06 63,88 82.621,04 32,58

OESTE 17.218,48 10,01 18.792,75 10,33 1,10 2.383,52 3,32 21.176,27 8,35

NORTE 12.299,69 7,15 13.039,52 7,17 0,73 11.355,22 15,83 24.394,74 9,62

SUDOESTE 17.310,62 10,07 19.010,08 10,45 1,18 4.775,85 6,66 23.785,93 9,38

SUDESTE 23.865,32 13,88 24.725,21 13,60 0,44 478,57 0,67 25.203,78 9,94

CENTRO 67.282,91 39,13 69.493,41 38,21 0,40 6.912,80 9,64 76.406,21 30,13

Total 171.932,96 100,00 181.856,95 100,00 0,70 71.731,02 100,00 253.587,97 100,00

Fonte: Emplasa, 2002 e 2010
* Para os dados das Atividades Agropecuárias  foi utilizado o mapeamento obtido pelas Unidades de Informações Territorializadas - UITs, elaborada pela Unidade de Dados e Informações Técnicas - UDI/
Emplasa, 2010.
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Mapa 01 - expansão da Mancha Urbana 2002-2010
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A mancha urbana de 2010 mostra forte continuidade entre São Paulo e os demais municípios, principalmente nos eixos rodoviários e ferroviários, envolvendo: 
Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Jandira e Itapevi no eixo da Rodovia Castello Branco e da linha 8-Diamante; Cotia no eixo Raposo Tavares; 
Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra nos eixos das rodovias Imigrantes e Anchieta, 
da linha 10-Turquesa da CPTM, e se expandindo para além destes; Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra no eixo Régis Bittencourt;  Itaquaque-
cetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes no eixo da linha 11-Coral da CPTM; Guarulhos e Arujá no eixo Dutra; Caieiras, Franco da Rocha e 
Francisco Morato no eixo da linha 7-Rubi da CPTM. 

A expansão da mancha urbana nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (APRM) localizadas na RMSP, entre os períodos de 2002 e 2010, ocorreu 
em todas as sub-regiões em que estão inseridas, com destaque para a Sub-região Leste, em que houve incremento de 2.840,04 hectares, principalmente nos muni-
cípios de Mogi das Cruzes e Guarulhos, sendo estes parcialmente abrangidos pela APRM. A Sub-região Centro, delimitada pelo município de São Paulo, apresenta 
crescimento urbano de 2.210,5 hectares, totalizando, em 2010, 9.222,50 hectares, principalmente ao sul do território paulistano (Mapa 01 - Expansão da Mancha 
Urbana 2002-2010). Observa-se, também, que as atividades agropecuárias circundam a mancha urbana, com maior expressão na Sub-região Leste, em que há o 
predomínio na produção de frutas e hortaliças, sendo que 51,24 % das áreas desse setor está contido na APRM.

1.1 tabela 2 - RMSP - Áreas Urbanas e atividades agropecuárias em Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (aPRM) por Sub - Região 
em 2010 (em ha)

SUB-REGIÃO METROPOLITANA
ÁREA URBANA (em ha) Atividades Agropecuárias (em ha) TOTAL

Total em APRM % Total em APRM % Total (em ha) em APRM %
LESTE 36.795,98 8.999,50 24,46 45.825,06 33.334,20 72,74 82.621,04 42.333,70 51,24

OESTE 18.792,75 0,00 0,00 2.383,52 0,30 0,01 21.176,27 0,30 0,00

NORTE 13.039,52 5.112,20 39,21 11.355,22 2.319,30 20,42 24.394,74 7.431,50 30,46

SUDOESTE 19.010,08 10.884,00 57,25 4.775,85 2.974,40 62,28 23.785,93 13.858,40 58,26

SUDESTE 24.725,21 8.084,40 32,70 478,57 492,60 102,93 25203,78 8577,00 34,03

CENTRO 69.493,41 9.222,50 13,27 6.912,80 7.067,40 102,24 76.406,21 16.289,90 21,32

Total 181.856,95 42.469,49 23,35 71.731,02 46.548,83 64,89 253.587,97 88.490,80 34,90

Fonte: Emplasa, 2010.

Analisando o Mapa 05 - Densidade Populacional Líquida 2010 é possível aferir que as áreas de maior densidade estão localizadas na mancha urbana até 2002, e 
as áreas de expansão recente possuem baixa densidade. As áreas urbanas consolidadas que não possuem densidade populacional geralmente correspondem a 
áreas de concentração de atividades econômicas ou grandes equipamentos públicos, como o Campus da USP ou o Aeroporto de Guarulhos, por exemplo.

Para identificar e apontar possíveis tendências ou eixos de expansão urbana, destaca-se como um dos fatores determinantes a regulação do território, nos âmbitos: 
municipal, a partir dos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo; estadual, nas Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais e Unidades de Con-
servação de Proteção Integral administradas pela Fundação Florestal. Na compatibilização metropolitana realizada a partir dos Planos Diretores e Leis de Uso e 
Ocupação do Solo Municipais21é possível verificar que os macrozoneamentos que permitem usos do solo urbano se estendem para além da mancha urbana já exis-
tente, porém mantendo a direção predominante leste-oeste. Já as áreas de caráter ambiental e rural se concentram ao norte e sul, abrangendo grandes extensões 
na Sub-Região Leste da RMSP, coincidindo, em grande parte, com Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais, conforme Mapa 01 - Expansão da Mancha 
Urbana 2002-2010. A seguir, a partir da compatibilização de macrozoneamentos municipais, será feita a relação com o tipo de ocupação existente e a possibilidade 
de expansão urbana, indicando também divergências entre as denominações presentes nas legislações e o uso real verificado no território. 

Urbana-consolidada: Correspondem às áreas de urbanização mais consolidada dos municípios, geralmente os centros das cidades, de ocupação mais antiga. No 
entanto os municípios também utilizam esta denominação ou similares para áreas não ocupadas, como no caso de Santana de Parnaíba e Juquitiba, este em Área 
de Proteção aos Mananciais. Além disso, há o caso de áreas de baixa densidade populacional, geralmente condomínios fechados de alta renda. 

Urbana-adensamento: Geralmente estão em áreas com infraestrutura urbana e densidade média, permitindo o adensamento. Porém, em alguns casos, encon-
tram-se em áreas muito densas ou desocupadas, como em Biritiba Mirim, por exemplo.

Urbana-desenvolvimento: Em geral está em áreas que já possuem empresas ou empreendimentos industriais e de logística. Em sua maioria estão localizadas 
próximas aos principais eixos viários, que em alguns casos são áreas não urbanizadas, como em Santa Isabel e Mogi das Cruzes. Em São Lourenço da Serra há 
algumas áreas dentro da Área de Proteção aos Mananciais.

Urbana-Requalificação: Aparece em áreas já ocupadas que necessitam de infraestrutura ou melhorias urbanas, com exceção de Cotia, em que esta categoria 
aparece em áreas não urbanizadas. 

2 A Metodologia e as leis municipais utilizadas para a compatibilização metropolitana de macrozoneamentos municipais estão detalhadas no Capítulo 2 – Regulação do Território Metropolitano.
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Urbana-expansão: Ocorre principalmente em áreas não urbanizadas ou pouco densas com condições de receber novas áreas urbanas. Isso não acontece nos 
municípios de Embu das Artes e Itaquaquecetuba, por se localizarem em áreas já adensadas, e em São Lourenço da Serra por estar em Área de Proteção aos 
Mananciais. Também se deve atentar para a expansão em áreas com restrições físicas para a ocupação, como em Caieiras, que tem trechos com relevo de serras.

Recuperação ambiental: Em áreas de ocupação dispersa pouco consolidadas ou áreas de mineração que necessitam de recuperação. Está localizada em áreas 
de alta densidade em Diadema e a oeste (entre Taboão da Serra e Osasco), sul e leste (Cidade Tiradentes) do Município de São Paulo.

Proteção ambiental: Está nas áreas com maior concentração de vegetação nativa, contidas em Áreas de Proteção aos Mananciais e em Unidades de Conserva-
ção de Proteção Integral. Na maioria dos casos, porém, alguns trechos das áreas demarcadas nessa categoria têm ocupações dispersas por chácaras, condomínios 
e produção agrícola.

Uso Sustentável: Ocorre em áreas com diversos núcleos de ocupação por chácaras, condomínios ou produção agrícola, entremeados por áreas de vegetação 
nativa de maior ou menor extensão. Em alguns municípios aparecem trechos com ocupação urbana mais densa e consolidada, como ao norte de Taboão da Serra, 
no entroncamento do Rodoanel e Rodovia Imigrantes em São Bernardo do Campo e em algumas áreas dispersas em Mogi das Cruzes.

Produção agrícola: Em áreas onde predomina a ocupação por sítios de produção agrícola, em maior ou menor concentração, entremeados por áreas com cober-
tura vegetal. Porém existem locais em que existem atividades agrícolas que não estão dentro desta macrozona: em Santa Isabel, Cajamar, Pirapora do Bom Jesus, 
Santana de Parnaíba, Vargem Grande Paulista e São Lourenço da Serra se localizam dentro de macrozonas urbanas, em Cotia na Macrozona de Recuperação 
Ambiental; e em Salesópolis na Macrozona de Proteção Ambiental. 

As análises da expansão urbana até 2010 colocam a questão crucial: é necessário concentrar a urbanização na mancha já existente, que possui infraestrutura 
adequada, evitando a expansão em áreas não urbanizadas e em áreas de proteção ambiental, mesmo que seja essa a diretriz do município, como apontado nos 
conflitos de uso acima. Esse adensamento pode ser horizontal em áreas ainda pouco ocupadas ou por meio da verticalização, preferencialmente de baixo gabarito, 
quando não houver áreas disponíveis. A expansão urbana, quando necessária, deve estar restrita apenas a algumas áreas adjacentes à mancha existente, sendo 
mais adequada nos municípios de Cotia, Itaquaquecetuba e Arujá, desde que associada à implantação de infraestrutura e ao estímulo à formação de novas centra-
lidades. É fundamental que os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade, tais como o parcelamento, edificação e utilização compulsórios e o IPTU 
progressivo no tempo, sejam aplicados de modo a incentivar a utilização de vazios urbanos e áreas ou edifícios subutilizados. 

Quanto às áreas não urbanas, é essencial que sejam pensadas como parte de um sistema de áreas verdes e de produção agrícola, configurando um cinturão verde 
no entorno da RMSP. Considerando-se que tais áreas de agricultura dedicam-se à produção de produtos de consumo familiar diário e altamente perecíveis , sua 
substituição por áreas urbanas pode acarretar o afastamento do Cinturão Verde em relação ao mercado consumidor, aumentando-se assim o custo de transporte 
destes produtos e, consequentemente, seu preço no varejo. 

A manutenção dessas áreas em detrimento da expansão urbana pode ser estimulada por meio de compensações ambientais metropolitanas para os municípios total 
ou parcialmente localizados em Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais e/ou pelo repasse do ICMS Ecológico aos municípios abrangidos por Unidades 
de Conservação. 

Os processos de expansão urbana e crescimento populacional que têm ocorrido nas áreas protegidas pela legislação ambiental fazem parte de um processo mais 
amplo, que é a periferização e ocupação das áreas peri-urbanas da Região Metropolitana de São Paulo. Por outro lado, constata-se a ineficiência das políticas 
públicas que visam à regulamentação e gerenciamento do uso e ocupação do solo na RMSP, não contendo nem mesmo o avanço de população de média e alta 
renda em áreas também protegidas por legislação ambiental. 

Logo, observa-se que , em algum momento do processo de aquisição de moradias nestas áreas o Estado negligenciou a legislação ao aprová-las. Não é somente 
uma consequência da inobservância da legislação ambiental, mas também e, ou principalmente, a ausência de implementação de uma legislação de uso e ocupa-
ção do solo que seja válida para todos os grupos sociais e que tenha abrangência metropolitana. 

A partir da promulgação do Estatuto da Metrópole, Lei 13.089, em 12 de janeiro de 2015, faz-se necessário a adequação ao planejamento do desenvolvimento ur-
bano, a integração da gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas, possibilitando a  governança interfederativa plena. 
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1.2 PeRfIS dO USO dO SOlO URBanO - caRacteRIZaçãO dOS USOS

Com o intuito de melhor compreender as dinâmicas urbanas no território e de fornecer as bases para uma visão integrada do uso do solo com outras análises que 
permeiam a estrutura urbana, realizou-se uma leitura das Classes de Uso do Solo, que se distinguem por sub-região.

A base de dados do uso do solo foi extraída do Banco SIGEMPLASA. Para a análise do uso do solo urbano, foram utilizadas as classes: Residencial, Mista, Co-
mercial e de Serviços, Industrial, Equipamento Social e de Serviços, Equipamentos de Infraestrutura e Sem Classe. Os mapeamentos foram produzidos por meio 
de vetorização de imagens digitais do Projeto de Atualização Cartográfica do Estado de São Paulo (Projeto Mapeia São Paulo),nos anos de 2002, 2007 e 2010.

Utilizou-se a sub-regionalização adotada na reorganização da RMSP, ocorrida em 2011, por meio da Lei Complementar 1139. O artigo 4º da referida lei agrupa os 
39 municípios em cinco sub-regiões, com o município de São Paulo integrando todas. 1.2 Figura 1.

norte: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã;

leste: Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano;

Sudeste: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul;

Sudoeste: Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista;

Oeste: Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Para efeitos dessa análise considerou-se o Município de São Paulo como mais uma sub-região.

Verifica-se que o município de São Paulo e a sub-região Leste possuem as maiores áreas ocupadas com usos urbanos, 66.137 e 69.048 hectares, respectivamente. 
As outras quatro sub-regiões apresentam valores até três vezes menores, com pouca diferença entre elas: Sudeste com 36.000ha, Sudoeste com 22.216 hectares, 
Norte com 20.474 hectares e a Oeste com 18.793 hectares.

1.2 figura 1 - RMSP por Sub-Região

Fonte: Emplasa 2011. Elaboração 2015
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claSSeS de USO

Para a análise do Uso do Solo Urbano as diversas formas de utilização da terra foram agrupadas nas seguintes classes:

• Residencial

• Misto

• Comercial e de Serviços

• Industrial

• Equipamento Social e de Serviços

• Equipamentos de Infraestrutura 

• Sem Classe 

Comparando-se a incidência dessas classes de uso no território da RMSP é possível verificar que a Residencial é predominante nas sub-regiões Sudoeste, Oeste 
e Norte, representando, 60, 54 e 44 por cento, em cada sub-região, respectivamente.

Vale ressaltar também que o município de São Paulo e as sub-regiões Leste e Sudeste, áreas mais populosas da RMSP, possuem menor participação da classe 
de uso Residencial, 26, 28 e 33 por cento, respectivamente, com índice praticamente igual à classe Equipamento Social e de Serviços, que apresenta 39, 53 e 43 
por cento respectivamente. Isto ocorre pela presença de extensas áreas destinadas a atividades de esporte e lazer, com destaque para os parques estaduais da 
Serra do Mar (39.382 hectares), Cantareira (3.552 hectares), Itapetinga (4.207 hectares) e de Itaberaba (12.973 hectares), que se constituem em importantes áreas 
de preservação conectando a extensão norte/nordeste da Serra da Cantareira com a Serra da Mantiqueira, abrangendo os municípios de São Paulo, Mairiporã, 
Guarulhos, Arujá e Santa Isabel.

Foram classificadas na Classe Mista, as quadras onde diferentes classes se mesclam numa mesma proporção, tendo como característica a homogeneidade de 
ocupação.  Apresenta quatro combinações: residencial, comercial e de serviços; residencial, comercial e de serviço e industrial; residencial e industrial; comercial, 
de serviços e industrial, onde a classe residencial participa de três delas. Assim, para os mapeamentos de densidade populacional e de renda média mensal por 
responsável, serão consideradas as combinações onde conste o uso residencial.

Na RMSP a classe Mista é composta principalmente pelos usos Residencial, Comercial e de Serviços, que representam 91% do total da classe. O comércio e os 
serviços verificados na classe Mista, são quase sempre caracterizados locais, não exercendo a função de centralidade. Esta classe indica o “espraiamento” da ci-
dade a partir de corredores comerciais existentes, indicando maior dinâmica urbana em áreas mais distantes do centro principal.

Nesse sentido, o município de São Paulo se destaca frente às outras sub-regiões, por apresentar maior participação da classe Mista, 18%, seguida pelas sub-
-regiões Sudeste e Oeste com 7 e 6 por cento, respectivamente.

A Classe Comercial e de Serviços apresenta suas maiores participações no município de São Paulo (8%), e nas sub-regiões Oeste e Sudeste 7 e 5 por cento, res-
pectivamente.

Na Classe Industrial, nota-se que as sub-regiões Oeste e Sudeste têm participação de 16 e 10 por cento, respectivamente, correspondendo à ocupação dos eixos 
das Rodovias  Castello Branco, Imigrantes e Anchieta. Na sequência observa-se a sub-região Leste com participação de 7%, principalmente nos eixos das Rodovias 
Presidente Dutra e Ayrton Senna da Silva. As sub-regiões Norte e Sudoeste têm 7 e 6 por cento de participação, respectivamente, e o município de São Paulo 4%. 

Neste caso, vale também classificar por ordem decrescente as áreas ocupadas com valores absolutos desta classe por sub-região: Leste, Sudeste, Oeste, município 
de São Paulo, Norte e Sudoeste. 1.2 Tabela 1, 1.2 Gráfico 1 e Mapa 02.
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Mapa 02 - Uso do Solo Urbano 2010
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Mapa 03 - Participação das classes de Uso do Solo Urbano - 2010
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1.2 tabela 1 - Participação das classes de Uso do Solo por Sub-Região e RMSP - 2010

1.2 Gráfico 1 - Participação das Classes de Uso do Solo por Sub-Região - 2010

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.
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detalHaMentO daS claSSeS de USO

Para análise mais específica considerou-se um detalhamento dos tipos de uso das classes Residencial, Equipamentos Social e de Serviços e da classe Comercial 
e de Serviços sendo que a Classe Industrial será detalhada por uso e categoria. 

classe Residencial

Esta classe é predominante com área de 81.049 hectares, o que corresponde a 35% do total da área ocupada na RMSP, apresentando-se de forma contínua ou 
conurbada na mancha formada pela área urbana de São Paulo e municípios vizinhos e de forma isolada nas sedes dos municípios mais distantes e não conurbados. 
Nas bordas de todo o território metropolitano, a classe Residencial apresenta-se de forma descontínua e fragmentada. 

Na análise da ocorrência dos usos desta classe, pode-se observar que os mesmos incidem de forma mais concentrada no município de São Paulo que possui 36% 
de seu território ocupado com essa classe de uso, seguido pela sub-região Leste com 19% de seu território comprometido com usos residenciais. As sub-regiões, 
Sudoeste (13%), Sudeste (12%), Oeste (10%) e Norte (9%) apresentam menores valores, na ordem de 10% dos seus territórios. 1.2 Tabela 2 e 1.2 Gráfico 2. 

A análise dos usos evidencia o predomínio da forma de ocupação Horizontal  concentrada principalmente no município de São Paulo que apresenta a maior exten-
são territorial ocupada por esse uso com 25.659 hectares, equivalendo a 71% do município e a 26% da RMSP. 

Na sub-região Leste também predominam os usos residenciais na forma Horizontal, com 11.328 hectares, equivalendo a 59% da sub-região e 11% da RMSP 
concentrados principalmente nos municípios limítrofes com São Paulo, que configuram a área conurbada em direção leste e de forma mais rarefeita nos demais 
municípios da sub-região. 

A sub-região Sudoeste embora seja a terceira em participação na RMSP com percentual de 13% área ocupada com a Classe Residencial, apresenta um total de 
6.621 hectares de uso residencial Horizontal, o que equivale a 49% da área ocupada da sub-região e 7% da RMSP.

A sub-região Sudeste, com 12% da Classe Residencial em relação à área ocupada da RMSP, apresenta 8.656 hectares de uso residencial Horizontal, equivalendo 
72% da sub-região e a 9% da RMSP.

Nas sub-regiões Oeste e Norte, os totais de áreas ocupadas com o uso Horizontal31é de 6.016 e 4.708 hectares com participação das áreas ocupadas de 59 e 52% 
nas sub-regiões e de 6 e 5 % na RMSP respectivamente. 

Em relação aos outros usos que compõem a Classe Residencial destaca-se, entre os que apresentam percentuais mais relevantes, o uso Loteamento de Chácara42 
nas sub-regiões Leste que ocupa 22% da sua área ocupada num total de 4.148 hectares, significando 4% em relação à RMSP; na Sudoeste que apresenta uma 
área de 3.195 hectares correspondendo a 24% da sua área ocupada e a 3% da RMSP, e Norte, onde a área ocupada é de 2.397 hectares, equivalentes a 27% da 
sua área e a 2% da RMSP. Observa-se que essas sub-regiões possuem municípios, para além da área conurbada com a mancha urbana de São Paulo, com sedes 
isoladas e áreas muito favoráveis para a implantação desse uso.

O uso Condomínio Fechado Horizontal apresenta seus percentuais mais expressivos nas sub-regiões Sudoeste com área ocupada de 2.404 hectares que corres-
pondem a 18% da sub-região e 2%da RMSP; Oeste com 2.232 hectares e Norte com 1.667 hectares que equivalem a 22 e 28% da sub-região e 2% cada uma em 
relação à RMSP. Essas sub-regiões são as que abrigam empreendimentos de alto padrão arquitetônico que extravasam do município de São Paulo, em razão da 
pouco espaço existente e da busca por outro estilo de vida das classes de renda mais altas.

Outro destaque é o uso Assentamento Precário53que em São Paulo ocupa 4.222 hectares correspondendo a 12% do município e 4% da RMSP. Nas sub-regiões 
Leste e Sudeste, ocupa áreas de 1.512 e 1.146 hectares o que corresponde a 8 e 10% da área ocupada de cada uma e a 2 e 1% da RMSP respectivamente, dados 
que revelam a existência de expressiva parcela da população habitando em condições desfavoráveis. 

Com relação ao uso Favela, o município de São Paulo e a sub-região Sudeste concentram as maiores áreas e os maiores percentuais com 2.125 e 891 hectares 
perfazendo 6% do município e 7% da sub-região equivalendo a 2 e 1% da região metropolitana respectivamente. Observando os dados para todas as sub-regiões, 
constata-se que a implantação de habitação de interesse social continua sendo um desafio a ser vencido não apenas nas áreas destacadas, mas em toda a Região 
Metropolitana de São Paulo.

3 Uso destinado à moradia unifamiliar ou multifamiliar em residência isolada por recuos laterais, geminada, térrea ou assobradada.
4 Loteamentos que têm como característica de ocupação, lotes com pomar, piscina, quadra(s) de esportes, pequenas lagoas, hortas, bosques, etc., destinados ao lazer ou moradia.Nesta cate-
goria também foram incluídas as chácaras localizadas ao longo das estradas vicinais e que formam um conjunto de propriedades, com padrão homogêneo, e mesmas características descritas, porém 
sem a configuração de loteamento.
5 Loteamentos de baixa renda assim caracterizados pelo tipo de construção predominante (alvenaria precária - autoconstrução), com presença de infraestrutura básica: arruamento, iluminação 
pública e equipamentos básicos de saúde e educação.
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1.2 tabela 2 - Participação dos Usos da classe Residencial por Sub-Região - 2010

1.2 Gráfico 2 - Participação dos Usos da Classe Residencial por Sub-Região - 2010

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.
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classe Mista

A área ocupada por esta classe perfaz um total de 20. 632 hectares, o que corresponde a 9% da área ocupada da RMSP. 1.2 Tabela 3 e 1.2 Gráfico 3.

A análise dos dados revela o predomínio dos usos Residencial, Comercial e Serviços em São Paulo que possui 11.309 hectares deste uso, equivalentes a 94% da 
área ocupada por esta classe no município e a 55% na RMSP. Isso revela a importância da sede da metrópole, apesar do processo de descentralização em curso 
que leva para os centros dos bairros e outros espaços do território metropolitano, algumas funções urbanas antes exclusivas do centro expandido do município 
(comércio especializado, shoppings centers, restaurantes, etc.).

Depois do município de São Paulo, as sub-regiões Leste e Sudeste, apresentam as áreas mais significativas 3.113 hectares e 2.356 hectares, correspondendo em 
ambas a 87% da área ocupada pela classe e a 15% e 11% da RMSP, respectivamente.

Dos demais usos que compõem esta classe se destaca o uso Comercial, Serviços e Industrial, que se concentra nas sub-regiões Leste e Sudeste que possuem as 
maiores áreas ocupadas com 388 hectares e 245 hectares, equivalendo a 11% e 9% da área ocupada de seus territórios e a 2% e 1% da área ocupada da RMSP. 

1.2 tabela 3 - Participação dos Usos da classe Mista por Sub-Região - 2010

1.2 Gráfico 3 - Participação dos Usos da Classe Mista por Sub-Região - 2010
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classe Residencial e Mista - densidade Populacional e Renda

O resultado da análise de dados das Classes Residencial e Mista61, extraídos do mapeamento do uso do solo urbano, está expresso na 1.2 Figura 2. 

O Mapa 04 Densidade Populacional Líquida mostra a localização efetiva da população na área urbana, revelando que sua maior concentração ocorre em áreas de 
ocupação consolidada, na porção central do Município de São Paulo (densidades de 100 a 200 habitantes por hectare), com exceção dos bairros localizados no 
polígono formado pelas avenidas 23 de Maio, Brasil, Rebouças, Pacaembu, Francisco Matarazzo, Elevado Costa e Silva e Avenida São João, com densidades que 
variam de 200 habitantes por hectare a mais de 500 habitantes por hectare.  Essa mancha urbana é compartimentada pelos rios Pinheiros, Tietê e Tamanduateí em 
cujas várzeas as densidades estão na faixa de 20 a 100 habitantes por hectare, as  mesmas apresentadas pelas áreas de expansão urbana.

À medida que aumentam as distâncias a partir do núcleo central, abrangendo toda a área conurbada, verifica-se também o aumento das densidades que variam de 
100 a 500 habitantes por hectare. O mesmo padrão de densidade se verifica nas sedes de municípios isolados.

Nas áreas de expansão urbana e demais áreas do território metropolitano a ocupação é fragmentada, apresentando densidade populacional de até 100 habitantes 
por hectare. 

Observa-se no entanto, em alguns pontos da área urbanizada, tanto próximo ao centro, quanto nas áreas mais afastadas, a ocorrência de densidades superiores 
a 500 habitantes por hectare correspondendo, em geral, a aglomerações de habitações subnormais, entre as quais, encontram-se as comunidades de Paraisópolis 
no bairro do Morumbi e Heliópolis no Sacomã. 

Comparando-se esse mapa com o de Renda Média, Mapa 05, verifica-se que as áreas de média e alta densidade mais distantes do centro apresentam, em geral, 
renda situada nas duas primeiras faixas (até seis salários mínimos). Contudo, na área do centro expandido72as altas densidades coincidem com padrões de renda 
bastante heterogêneos, variando de 6 a 20 salários mínimos. Para além desta área, tendo como eixo a marginal do rio Pinheiros em direção sul, assim como nas 
áreas situadas do outro lado do rio em direção oeste, as baixas densidades coincidem com rendas que variam de 6 a mais de 20 salários mínimos. Nas áreas de 
expansão urbana onde predominam as baixas densidades, encontram-se ilhas de rendas que variam ainda mais, desde 6 a mais de 20 salários mínimos. 

Nas áreas de expansão urbana onde predominam as baixas densidades, encontram-se ilhas de alta renda como nos condomínios Arujazinho em Arujá localizados 
ao sul da rodovia Presidente Dutra, Aruã em Mogi das Cruzes, localizados ao sul da rodovia Ayrton Senna da Silva na parte leste da RMSP e um conjunto de con-
domínios e loteamentos de alto padrão na porção oeste da RMSP, na área da Granja Viana no eixo da rodovia Raposo Tavares e Alphaville, Tamboré e Aldeia da 
Serra, no eixo da rodovia Presidente Castello Branco, além de loteamentos implantados na Serra da Cantareira, na parte norte da RMSP.

6 Foram trabalhados apenas os dados dos usos: Residencial e Industrial, Residencial, Comercial e Serviços e Residencial, Comercial , Serviços e Industrial.
7 Área delimitada pelo mini-anel viário, composto pelas marginais dos rios Pinheiros e Tietê e as avenidas Salim Farah Maluf, Afonso d’Escragnolle Taunay, Bandeirantes, Juntas Provisórias, 
Presidente Tancredo Neves, Luiz Inácio de Anhaia Melo e o Complexo Viário Maria Maluf.

1.2 figura 2 - classe Residencial e Mista com Uso Residencial

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.
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Mapa 04 - densidade Populacional líquida
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Mapa 05 - Renda Média por Responsável
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classe comercial e de Serviços

A Classe Comercial e de Serviços engloba os usos Comércio e Serviços; Centro de Distribuição/Transportadora/Depósito; Centro Empresarial e Shopping/Hipermer-
cado/Atacadista e ocupa uma área de 12.398 hectares na RMSP, o que corresponde a 5% do total da sua área ocupada.  1.2 Tabela 4, 1.2 Gráfico 4.

A análise desta classe foi realizada por tipo de uso, e destacou, no uso Comércio e Serviços, alguns tipos que apresentaram relevância no total de área ocupada. 
Os demais tipos que compõem esse uso foram agrupados na legenda Outros que ocupa uma área de 7.423 hectares significando 60% do total da área ocupada na 
RMSP. Segundo em importância é o Centro de Distribuição com área ocupada de 1.603 hectares na RMSP, respondendo por 13% do total. 

Com 902 hectares, Transportadora é o terceiro tipo mais expressivo na RMSP equivalendo a 7% da área ocupada. Vem a seguir Hotel, que apresenta área de 587 
hectares o que corresponde a 5% da área na RMSP.

O município de São Paulo concentra a maior superfície ocupada por esta classe com 5.381 hectares o que corresponde a 43% da RMSP, sendo que a legenda Ou-
tros é a mais expressiva com um total de 3.802 hectares, o que representa 73% da área ocupada pela classe no município e 31% na RMSP confirmando o processo 
de modificação do perfil industrial para cidade de comércio e de serviços.

A sub-região Leste com 2.376 hectares de área ocupada, equivalente a 19% da RMSP, possui 1.128 hectares de Outros, o que evidencia a força da atividade co-
mercial nesta região. Nesta sub-região, se destacam também Centro de Distribuição com 414 hectares, Hotel com 350 hectares e Transportadora com 203 hectares, 
equivalendo a 18%, 15% e 9% da sub-região e a 3%, 3% e 2% da RMSP, respectivamente. 1.2 Tabela 4.

Com relação ao tipo de uso Hotel, cabe ressaltar que a tipologia dos hotéis difere de acordo com sua localização na região metropolitana. Nas áreas de ocupa-
ção urbana consolidada encontram-se os que oferecem serviços para atender à demanda decorrente principalmente das atividades econômicas. Nas áreas mais 
afastadas do núcleo central da metrópole encontram-se aqueles que oferecem serviços voltados preferencialmente para o turismo e lazer que ocupam áreas mais 
extensas para abrigar espaços destinados à prática de esportes e à recreação.

A sub-região Sudeste é a terceira mais importante na concentração desta classe. Centro de Distribuição com superfície ocupada de 297 hectares, e Transportadora 
de 264 hectares equivalendo a 17% e 15% respectivamente da sub-região e a 2% da RMSP, são os tipos que se destacam.

A presença do Rodoanel, com três trechos em operação conectando oito das dez principais rodovias que partem da RMSP ou a atravessam, facilitando o acesso ao 
Porto de Santos, poderá atrair para as imediações das conexões com as rodovias Anchieta e Imigrantes, investimentos que incrementam o total da área ocupada 
por Centro de Distribuição e Transportadora, tal como ocorreu na sub-região Oeste na conexão com a rodovia Castello Branco onde estes tipos superam todos os 
outros da classe em análise, com 449 hectares, o que corresponde a 32 % da sub-região e a 4% da RMSP. 

Na sub-região Sudoeste, o uso Centro de Distribuição é o mais expressivo com 123 hectares que significam 13% da área ocupada da sub-região e 1% da RMSP, 
com instalações que se localizam nas imediações da conexão do Trecho Sul do Rodoanel com a rodovia Regis Bittencourt e ao longo de seu eixo.

A ocupação do entorno dos entroncamentos do Rodoanel com as rodovias com empreendimentos que são captados por este e outros tipos como Transportadora e 
Depósito, deverá se intensificar em todas as sub-regiões quando a rodovia estiver em plena operação. Resta saber se as leis ambientais incidentes na sub-região 
Sudeste, onde a rodovia cruza os reservatórios Guarapiranga e Billings, e na sub-região Norte, situada entre a área urbanizada de São Paulo e Guarulhos e o Par-
que da Cantareira, poderão restringir o avanço desses investimentos nas áreas protegidas. 
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1.2 tabela 4 - Participação dos tipos de Uso da classe comercial e de Serviços por Sub-Região - 2010

1.2 Gráfico 4 - Participação dos Usos da Classe Comercial e de Serviços por Sub-Região - 2010

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.
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classes Mista e comercial e de Serviços - empregos

A Classe Mista81é constituída basicamente pelo comércio local, estabelecido nas principais ruas e avenidas e forma os principais corredores comerciais de cada 
bairro, tanto na área urbanizada conurbada, quanto nos municípios isolados. 1.2 Figura 3. 

Esta classe incorpora a Classe Comercial e de Serviços92cuja localização é mais concentrada no centro expandido do município de São Paulo e ao longo das 
marginais dos rios Pinheiros e Tietê; nas sub-regiões, Sudeste, na Oeste (especificamente nos municípios de Osasco e Barueri) e na Leste (Guarulhos Suzano e 
Mogi das Cruzes). Também se expandiu ao longo dos eixos das rodovias estaduais e federais que servem a RMSP, confirmando a tendência de transformação da 
metrópole em cidade prestadora de serviços.

Com relação ao número de empregos, essa duas classes geram 5.176.958 postos de trabalho o que corresponde a 85% do total de 6 107.112103de empregos para 
a RMSP. O setor de prestação de serviços oferece 3.993.283 e pelo setor comercial 1.183.675 o que corresponde a corresponde a 77% e a 23% do total gerado 
pelas duas classes. 1.2 Figura 4.

Para a distribuição espacial desses empregos no território metropolitano, foram criados cinco intervalos que variam de até 2.500 a mais de 50.000 vagas. 

O resultado obtido revela que as faixas que abrangem os maiores números de postos, coincidem com as áreas de maior concentração das duas classes analisadas. 
Verifica-se que, na mancha urbana contínua, predominam os intervalos de 5.000 a 50.000. Nessa área, no entanto, aparecem três ilhas com mais de 50.000 postos: 
duas localizadas em São Paulo nas regiões114Centro (Avenida Paulista, Avenida Rebouças e imediações) e Oeste (Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini e Avenida 
Cidade Jardim e proximidades), e uma no município de Barueri, abrangendo os bairros Alphaville Empresarial e Tamboré. 

O município de São Paulo se destaca pela concentração de empregos no setor de serviços com 2.225.175 vagas significando 72% do total do município e 43% total 
de empregos dos dois setores para a RMSP e a 36% do total geral de empregos. Estão localizados principalmente nas regiões Centro, parte da Oeste, parte das 
regiões Norte 1 e 2, ao longo das marginais do Rio Tietê, e Sul 2. Contudo, nas regiões Leste 2, e no extremo da região Sul 1, entre as represas de Guarapiranga 
e Billings, a variação do número de empregos se encontra nos três intervalos iniciais (até 5.000). Comparando com os mapas de densidade populacional líquida e 
de renda média mensal, verifica-se que essas regiões, com raras exceções, são áreas de alta densidade de população, baixa renda e escassa oferta de empregos.

Também nas sub-regiões há predomínio do setor de serviços sendo o que mais oferece emprego com 896.356 postos de trabalho o equivalente a 17% do total dos 
setores para a RMSP e a15% do total geral de empregos. A exceção é a sub-região Leste, onde o setor Industrial gera mais empregos 237.894, 43% e 4% das vagas 
da sub-região e da RMSP respectivamente, contra 197.314 (35% da sub-região e 3% da RMSP) empregos gerados pelo setor de Serviços. 

Outra sub-região a ser destacada é a Sudeste onde há equilíbrio nos totais de empregos gerados tanto pelo setor Industrial e quanto pelo de Serviços, 308.339 e 
307.217 respectivamente, correspondendo ambos a 41% do total de empregos da sub-região e a 5% do total da RMSP. 

8 Classe Mista: Residencial, Comercial e de Serviços; Residencial, Comercial e de Serviços e Industrial; Residencial e Industrial; Comercial, Serviços e Industrial.
9 Classe Comercial e de Serviços: Comércio e Serviços; Centro de Distribuição/Transportadora/Depósito:Centro Empresarial; Shopping/Hipermercado/Atacadista.
10 Empregos gerados pelos setores primário, secundário e terciário (inclui o setor financeiro) – MTE/Rais 2010.
11 Regiões administrativas da prefeitura de São Paulo.

1.2 figura 3 - classe comercial e de Serviços e Mista com comércio e Serviços 1.2 figura 4 - empregos na classe comercial e de Serviços

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015. Fonte: MTE/Rais 2010. Emplasa 2015.
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classe Industrial

A Classe Industrial ocupa 17.140 hectares na RMSP, com as seguintes participações das sub-regiões em relação à RMSP: Leste (31%), Sudeste (20%), Oeste 
(17%), São Paulo (16%), Norte (8%) e Sudoeste (7%). 1.2 Tabela 5.

Das categorias analisadas, Mineração é a mais expressiva em utilização de área com 6.209 hectares equivalendo a 36% da área ocupada por essa atividade na 
RMSP. Apresenta-se distribuída por todo o território metropolitano, com exceção da sub-região Sudeste onde representa apenas 2% da área ocupada. 

A segunda categoria é a Química, Farmacêutica, Veterinária e Perfumaria que consome 2.887 hectares representando 17% da área ocupada na RMSP. Essa ativi-
dade está concentrada na sub-região Sudeste onde se localiza o complexo petroquímico de Capuava; na sub-região Leste e no município de São Paulo.

A categoria Metalúrgica, embora esteja presente em todas as sub-regiões, se destaca na Leste e na Sudeste, representam os maiores parques industriais da RMSP, 
com 1.613 hectares equivalendo a 9% da RMSP. 1.2 Gráfico 5.

A distribuição da atividade industrial considerando as sub-regiões que apresentam maiores percentuais de participação na RMSP, estão descritas a seguir.

Sub-região Leste destaca-se com 5.304 hectares o que significa 31% do total da área ocupada pela classe na RMSP. Desse total, a categoria Mineração, com 2.110 
hectares, representa 40% do total de áreas ocupadas pela classe na sub-região e 12% no território metropolitano. Seguem as categorias Química, Farmacêutica, 
Veterinária e Perfumaria, com 585 hectares que representam 11% da área ocupada pela categoria na sub-região e 3% na RMSP. Destaca-se ainda a categoria 
Metalúrgica com 511 hectares que significam 10% da área ocupada pela categoria na sub-região e a 3% da RMSP.

Sub-região Sudeste apresenta um total de 3.471 hectares, com destaque para duas categorias: Química, Farmacêutica, Veterinária e Perfumaria que ocupa 1.316 
hectares e Material de Transporte com 764 hectares que equivalem a 38% e 22% da sub-região e a 8% e 5% da RMSP, respectivamente. Destacam-se também as 
categorias: Metalúrgica, com 404 hectares correspondendo a 12% da área na sub-região e a 2% na RMSP e Mecânica, com 387 hectares equivalendo a 11% da 
área ocupada na sub-região e a 2% na RMSP.

Sub-região Oeste com 2.944 hectares tem na categoria Mineração o uso mais expressivo ocupando 1.725 hectares o que representa 59% da área ocupada pela 
classe industrial na sub-região e 10% na RMSP.

O município de São Paulo ocupa 2.815 hectares com uso industrial, dos quais 1.139 hectares são destinados à categoria Mineração equivalendo a 40% da área na 
sub-região e a 7% na RMSP. Destacam-se ainda as categorias Química, Farmacêutica, Veterinária e Perfumaria com 348 hectares e Metalúrgica com 331 hectares, 
ambas representando 12% da área ocupada pela atividade industrial na sub-região e a 2% na RMSP.

A 1.2 Figura 5 apresenta a distribuição espacial da Classe Industrial no território da metrópole, onde pode-se observar a ocorrência de Mineração representada pelas 
manchas maiores em todas as sub-regiões, com exceção da Sudeste onde as manchas mais expressivas correspondem às categorias industriais. 

Essa figura ilustra também a pulverização da atividade industrial cuja localização, em geral, é direcionada pelos eixos das rodovias na RMSP e avenidas de fundo 
de vale no município de São Paulo. Neste município, nota-se a ausência de grandes plantas, como as que ainda são encontradas na sub-região Sudeste, deno-
tando o processo de deslocamento dessa atividade em direção ao interior do Estado, permanecendo na capital as indústrias com áreas de porte pequeno e médio, 
disseminadas na malha urbana, reafirmando a mudança de perfil econômico da cidade.

1.2 figura 5 - classe Industrial

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.
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1.2 tabela 5 - Participação das categorias de Uso da classe Industrial por Sub-Região - 2010

1.2 Gráfico 5 - Participação das Categorias de Uso da Classe Industrial por Sub-Região - 2010

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.
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classe Industrial - empregos

Para a análise da distribuição espacial dos empregos desta classe na RMSP, foi elaborada uma classificação com cinco intervalos que variam de até 1.000 a mais 
de 20.000. 1.2 Figura 6.

O resultado reforça a localização histórica de empregos na sub-região Sudeste ao longo dos eixos das rodovias Anchieta e Imigrantes e na sub-região Leste, no 
município de Guarulhos, às margens da rodovia Presidente Dutra, áreas que enquadradas no intervalo acima de 20.000 empregos. 

Observa-se também ilhas na faixa de 10.000 a 20.000 postos de trabalho, no centro expandido de São Paulo, na sub-região Oeste (Alphaville e Tamboré), na sub-
-região Sudoeste, em Cotia, no eixo da rodovia Raposo Tavares desde a divisa com Osasco, até a Granja Viana e seu entorno, e na sub-região Leste, no centro do 
município de Suzano.

Na área de expansão urbana, os intervalos variam de até 1.000 a 10.000 empregos, coincidindo, de maneira geral, com as áreas de baixa densidade populacional 
e baixa renda. Nos municípios isolados, os intervalos variam até 5.000, indicando baixa industrialização ou territórios sob legislação ambiental de proteção aos 
mananciais. 

classe equipamento Social e de Serviços

A Classe Equipamento Social e de Serviços engloba no uso Esporte e Lazer que são os espaços ou estabelecimentos destinados à prática de esportes e às ativida-
des de recreação e ao condicionamento físico; os parques estaduais ou municipais criados dentro das unidades de conservação ambiental, ou pela ação compen-
satória do Rodoanel nas áreas de influência do Rodoanel Mário Covas e os parques lineares no município de São Paulo implantados nas margens dos reservatórios 
Guarapiranga e Billings. 1.2 Tabela 6 e 1.2 Gráfico 6.

Isso explica os grandes percentuais de participação desta classe no território da RMSP e das sub-regiões.

No entanto, é importante ressaltar a participação dos outros equipamentos, especialmente Educação que possui a terceira maior área ocupada da RMSP com 3.937 
hectares que equivalem a 4% da área ocupada pela classe na região metropolitana.

Desse total, estão no município de São Paulo que detém a maior concentração deste uso, 2072 hectares, que corresponde a 8% da área ocupada no município e a 
2% na RMSP. Na sub-região Sudeste, este uso ocupa uma área de 595 hectares equivalente a 4% do seu território ocupado pela classe e 0,5% na RMSP.

O uso Especial121ocupa 2.744 hectares na RMSP correspondendo a 3% do total da área ocupada, estando no município de São Paulo a área mais expressiva com 
1.314 hectares que significam 5% da área ocupada com esta classe em seu território e 1% da área ocupada pela classe na RMSP. 

O uso Praça132e Área Verde143apresenta área ocupada total de 4.921 hectares que representa 5% da área ocupada pela classe no espaço territorial metropolitano. 
No município de São Paulo, são 1.826 hectares que equivalem a 7% e 2% da área ocupada pela classe no município e na RMSP respectivamente. 1.2 Figura 7.

12 Uso Especial: Aldeia Indígena; Asilo; Associações; Cemitério; Centros de Reabilitação, de Reintegração Social, de Treinamento Profissional, etc.
13 Praça: são espaços abertos, públicos e urbanos destinados ao lazer e ao convívio da população (LIMA et al., 1994; MACEDO e ROBBA, 2002).
14 Área verde: Onde há o predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Os canteiros centrais de avenidas e os trevos e rotatórias de vias 
públicas que exercem apenas funções estéticas e ecológicas, devem, também, conceituar-se como área verde. Pereira Lima (Org.). (1994).

1.2 figura 6 - empregos na Indústria 1.2 figura 7 - equipamento Social e de Serviços

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.Fonte: MTE/Rais 2010. Elaboração: Emplasa 2015.
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1.2 tabela 6 - Participação dos Usos da classe equipamento Social e de Serviços por Sub-Região - 2010

1.2 Gráfico 6 - Participação dos Usos da Classe Equipamento Social e de Serviços por Sub-Região - 2010

Fonte: Emplasa 2010. Elaboração 2015.
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Fonte: Emplasa 2002/2010. Elaboração 2015.

1.3 Gráfico 1 - Alterações  do Uso do Solo Urbano - Sub-Região 2002-2010 (ha)

1.3 tendÊncIaS e alteRaçÕeS dOS USOS URBanOS MetROPOlItanOS 2002-2010

A análise da expansão urbana da RMSP, seus vetores de crescimento e suas tendências de ocupação, serão realizados 
por meio da comparação entre os mapas do uso do solo urbano de 2002 e 2010, armazenados no sistema de informações 
geográficas da Emplasa (Sigemplasa).

Visando a obtenção desses resultados foram extraídos do banco de dados do Uso do Solo Urbano (USU) as informações 
referentes aos usos Residencial, Comercial, de Serviços e Industrial, para os anos mencionados. 

Por meio dessa comparação foi possível identificar áreas de Crescimento151e de Adensamento16 do uso Residencial, indicando 
possível aumento de população bem como áreas de Crescimento dos usos Comercial, de Serviços e Industrial, indicando 
possíveis locais de criação de novos empregos. 

Outra análise a ser considerada, são as Transformações173de uso, que ocorrem principalmente em território com pouca 
disponibilidade de área vaga. Para esse estudo foram identificadas as transformações que resultaram em uso residencial e em 
usos comerciais, de serviços e industriais, pelo mesmo motivo citado acima. Tabela 10.

Em resumo, a expansão urbana que será apresentada, analisará as participações e a localização do uso residencial nesses 
três conceitos, Crescimento, Adensamento para a RMSP e Transformações somente para o município de São Paulo. Para os 
usos comérciais, de serviços e industriais as análises serão de Crescimento. Mapa 12.

Os Gráficos 8 e 9 apresentam as participações dessas alterações na RMSP por sub-região/MSP, ocorridas nos oito anos 
mencionados, onde em linhas gerais pode-se afirmar:

• Todas as sub-regiões, exceto a Oeste, têm alterações de uso que promoveram o Adensamento, ou seja, são áreas 
residenciais mapeadas como em início de ocupação em 2002, que completaram sua ocupação em 2010.  Com isso, 
pode-se concluir que, parte da população que cresceu entre 2000/2010 foi inserida em tecido urbano já existente desde 
2002;

• As sub-regiões com maior Adensamento são a Leste (2.328 hectares), Sudoeste (1.900 hectares) e o MSP (1.273 
hectares), correspondendo a 30, 24 e 16 por cento do total das áreas que sofreram adensamentos da RMSP, 
respectivamente;

• O maior Crescimento Residencial ocorre nas sub-regiões Leste (1.501 hectares), Sudoeste (1.072 hectares) e o MSP 
(1.020 hectares), correspondendo a 29, 21 e 20 por cento do total do crescimento na RMSP, respectivamente; 

• A maior área de Transformação ocorreu para o uso residencial, principalmente no MSP (310 hectares), que corresponde 
a 80% do total das transformações da RMSP. O restante dessas transformações está pulverizado nas sub-regiões 
Leste, Oeste e Sudoeste, com destaque para Sudeste com 44 hectares (11%).

• O Crescimento do uso Comercial, de Serviços e Industrial tem as maiores áreas registradas nos municípios das 
seguintes sub-regiões: Leste (964 hectares), que corresponde a 35% do total da RMSP, com destaque nos municípios 
de Guarulhos, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba; Oeste (514 hectares), 19% do total da RMSP, onde se destacam os 
municípios de Barueri e Itapevi; MSP (394 hectares), 14% do total da RMSP, com maior área na região administrativa 
Leste 2; Sudoeste (320 hectares) 12% do total da RMSP; Norte (272 hectares) 10% do total da RMSP, com predominância 
em Cajamar e Mairiporã; Sudeste (266 hectares) 10% do total da RMSP, principalmente em São Bernardo do Campo.

• Das Transformações para uso comercial, de serviços e industrial, o MSP contribui com 287 hectares, e as sub-regiões, 
Sudeste 109 hectares, Leste 87 hectares e a Oeste com 76 hectares, correspondendo a 46, 18, 14 e 12 por cento do 
total das transformações na RMSP, respectivamente.

15 Crescimento: novas áreas ocupadas, identificadas nas imagens orbitais de 2010, onde não havia ocupação em 2002.
16 Adensamento: áreas onde ocorreu, em 2010, a intensificação do uso residencial já existente em 2002, por meio de complementação da ocupação 
de loteamentos ou verticalização.
17 Transformação: toda e qualquer mudança de uso ou de classe ocorrida no período de 2002/2010.
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1.3 tabela 1 - alterações do Uso do Solo Urbano - Sub-Região/MSP 2002 - 2010 (ha)
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Mapa 06 - alterações do Uso do Solo Urbano 2002-2010
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1.3 Gráfico 2 - Alterações do Uso do Solo Urbano - Sub-Região/MSP - 2002/2010 (ha)

Fonte: Emplasa 2002/2010. Elaboração: 2015.

Estão detalhados e quantificados a seguir, as principais tendências de Crescimento e Adensamento residencial, segundo os respectivos usos181, apresentados em 
ordem crescente de área ocupada na sub-região.

18 Usos da classe Residencial: Horizontal; Condomínio Horizontal; Condomínio Vertical; Conjunto Habitacional Horizontal; Conjunto Habitacional Vertical; Assentamento Precário e Favela.
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As participações dos Crescimentos e Adensamentos Residenciais e dos usos mencionados a seguir têm como referência a 
RMSP (Tabela 10). A seguir detalham-se essas mesmas participações tendo como referência as sub-regiões.

Sub-Região leste 

Crescimento Residencial (29%), com predominância nos seguintes usos: 

Loteamento de Chácara (37%), principalmente em Guararema;  

Residencial Horizontal (34%) e Condomínio Horizontal (24%), com maior área em Mogi das Cruzes; 

Assentamento Precário (24%), com maior incidência em Guarulhos e Itaquaquecetuba; 

Favela (19%), com maior crescimento em Guarulhos e Ferraz de Vasconcelos.

Adensamento (30%), predominantemente com os usos Residencial Horizontal e Loteamento de Chácara, principalmente 
nos municípios de Mogi das Cruzes, Guararema e Suzano.

Sub-Região Sudoeste

Crescimento Residencial, (23%), onde predominam os seguintes usos: 

Assentamento Precário (30%), principalmente em Taboão da Serra e Embu das Artes;  

Loteamento de Chácara (29%), com maior área em Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra; 

Residencial Horizontal (23%) com destaque para Cotia e Itapecerica da Serra; 

Condomínio Horizontal (19%), basicamente em Cotia e Vargem Grande Paulista. 

Adensamento (23% do total da RMSP), a maioria em Juquitiba e Cotia.

Município de São Paulo

Crescimento Residencial (20%), onde predominam os seguintes usos: 

Condomínio Vertical (48%), principalmente nas regiões Oeste, Sul 2 e Leste 1; 

Conjunto Habitacional (45%), basicamente na região Leste 2; 

Favela (42%), principalmente nas regiões Leste 2 e Norte 1; 

Assentamento Precário (32%), principalmente na região Leste2.

Adensamento (16%), principalmente nas regiões administrativas Leste 2 e Sul 2, com usos Residencial Horizontal e Assen-
tamento Precário.

Transformação com resultado residencial (80% do total das transformações na RMSP) Figura 15.

Sub-Região Oeste

Crescimento Residencial (16%), com predominância dos usos: 

Condomínio Horizontal (33%), com destaque em Santana de Parnaíba;

Residencial Horizontal (10%), com destaque também em Santana de Parnaíba;

Favela (15%), com as maiores áreas em Osasco e Barueri;

Adensamento (10%), com os usos de Condomínio Horizontal e Residencial Horizontal, com predominância em Itapevi e 
Santana de Parnaíba.

1.3 figura 1 - transformações no MSP 2002-2010

Fonte: Emplasa 2002/2010. Elaboração 2015.
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Sub-Região norte

Crescimento Residencial (8%), com predominância do uso: 

Loteamento de Chácara (19%), principalmente em Francisco Morato e Mairiporã.

 Adensamento (10%), com os usos Loteamento de Chácara e Residencial Horizontal, com destaque para Mairiporã.

Sub-Região Sudeste

Crescimento Residencial (7%), com predominância dos usos: 

Favela (13%), em Santo André;

Condomínio Vertical (10%), principalmente em Santo André e São Bernardo do Campo.

Adensamento (9%), predominantemente com uso Residencial Horizontal, em São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires.

São Paulo é o município que apresenta maior complexidade e heterogeneidade de ocupação, e para entender melhor sua dinâmica utilizando o Crescimento e 
Adensamento residencial, as participações dessas alterações do uso do solo foram divididas por regiões administrativas. O resultado está apresentado no Gráfico 
10.

1.3 Gráfico 3 - Alterações do Uso do Solo Urbano por Região Administrativa/MSP - 2002/2010 (ha)

Fonte: Emplasa2002/2010. Elaboração 2015.
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Vale lembrar que as análises da expansão do uso do solo urbano de 2002/2010 resultaram na identificação espacial de áreas com potencial de emprego, pelo 
crescimento dos usos comercial, de serviços e industrial, como também os prováveis locais de crescimento de população, através do Crescimento e Adensamento 
do uso Residencial. Para tanto, essas alterações foram quantificadas e classificadas por UIT, gerando as Figuras 16 e 17.

A seguir, a localização das Unidades de Informações Territorializadas - UITs com maior Crescimento dos usos comerciais, de serviços e industriais:

Sub-região norte

Guarulhos, eixos das rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna da Silva; O segundo lugar fica para o município de 

Mogi das Cruzes, no eixo da Rodovia Henrique Eroles, próximo ao centro do município

Sub-Região Oeste

Barueri, Jandira e Itapevi, no eixo da Rodovia Castello Branco;

Sub-Região Sudoeste

Cotia, nos eixos das rodovias Raposo Tavares, na Granja Vianna; Embu das Artes nas rodovias Regis Bittencourt /Rodoanel;

Sub-Região Sudeste

São Bernardo do Campo, Rodovia dos Imigrantes; 

Sub-Região norte

Cajamar, rodovias Bandeirantes/Anhanguera; Mairiporã, na Rodovia Fernão Dias e Santana de Parnaíba, na Estrada Tenente Marques.

As UITs com maior Crescimento e Adensamento residencial são:

Em primeiro lugar encontram-se, o MSP - na Região Leste 2; Mogi das Cruzes - centro, Parque das Varinhas, Braz Cubas e Jundiapeba; Guarulhos - Jardim América, 
Picança, Santos Dumont, Mato das  Cobras e Pimentas; Cotia - centro e Granja Vianna; Santana de Parnaíba - centro, Alphaville Santana e Cidade São Pedro;

As UITs classificadas em segundo lugar estão localizadas em Juquitiba, no eixo da Rodovia Regis Bittencourt; Itapecerica da Serra, no centro, Valo Velho e Lagoa; 
centro do Embu-Guaçu; no MSP - Parelheiros e Cocaia; Mairiporã - Paiva Castro e Terra Preta; Guarulhos - Bonsucesso e Rio Abaixo; Suzano - centro, Miguel 
Badra, Ouro Fino e Guaió; Guararema - centro; 

Em terceiro lugar encontram-se, São Bernardo do Campo - Demarchi; Santo André - Parque do Pedroso e Vila Luzita; Embu das Artes - centro, Valo Velho e 
Ressaca; Itapevi - centro e Quatro Encruzilhadas; Jandira - centro e Ribeirão das Pompas; Cajamar - Polvilho, Ponunduva e Jordanésia; Arujá - centro, Fazenda 
Velha; Santa Isabel - centro.
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1.3 figuras 2 e 3 - crescimento comércio, Serviços e Indústria, crescimento e adensamento Residencial

Fonte: Emplasa2002/2010. Elaboração 2015.
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1.4 caRacteRíStIcaS dOS eStaBelecIMentOS aGRícOlaS

Tendo em vista as diversas questões referentes ao desenvolvimento regional, parte-se do princípio que os conceitos formais sobre rural e urbano, baseados nos 
limites administrativos (lei do perímetro urbano), já não são suficientes para explicar os complexos processos socioeconômicos e socioespaciais que ocorrem no 
território da região Metropolitana de São Paulo - RMSP. 

Observa-se que nas últimas décadas, a principal característica das transformações socioespaciais tem sido o crescimento da conurbação em aglomerações metro-
politanas ou não metropolitanas, concentrando parcela crescente da população. Dentre várias transformações, esse processo acarreta também a redução  do peso 
das atividades agrícolas no emprego e na renda das pessoas que habitam o meio rural, tendência crescente em São Paulo.

O espaço urbanizado constitui-se na maior concentração populacional em áreas delimitadas legalmente como urbana, mas também apresenta expressiva área rural 
onde os proprietários desenvolvem atividades agrícolas em uma paisagem contrastante em relação à vida urbana.

O Censo Agropecuário do IBGE19  apresenta dados onde é possível observar que as regiões da RMSP e da cidade de São Paulo perdem espaços agricultáveis com 
o passar dos anos.   

Em São Paulo, a tendência tem sido a perda de áreas agrícolas para áreas urbanas, também para áreas de recreio rural, represas, estradas e outras obras de in-
fraestrutura, por exemplo a construção do Rodoanel.   

Atualmente as áreas agricultáveis estão localizadas na porção norte do município, no extremo leste e na zona sul, área compreendida principalmente pela bacia 
hidrográfica do Capivari-Monos e parte das bacias Billings e Guarapiranga.  

Essa região possui importância ambiental relevante, concentrando as espécies  remanescentes de Mata Atlântica da RMSP. Essas áreas estão sendo cada vez mais 
tomadas pela expansão urbana e, em consequência ocorre  acentuada queda das atividades agrícolas. 

Na dinâmica urbano/rural, está presente a concentração de terras (áreas caracterizadas como terras públicas não edificadas) que favorecem ocupações irregulares, 
configurando-se em problemas ambientais e constituem reserva significativa de terrenos para a especulação imobiliária.  

As principais dinâmicas que influenciam o crescimento de ocupações “não agrícolas” no meio rural podem ser resumidas em:

• atividades vinculadas à produção agropecuária; 

• atividades derivadas do consumo da população rural, que incluem a produção de bens e serviços “não agropecuários”, tanto de origem rural quanto urbana 
e os serviços auxiliares a eles relacionados;

• atividades derivadas da disponibilidade de mão de obra excedente no meio rural, que inclui o trabalho em domicílio e o trabalho complementar daqueles que 
exercem outra atividade “não agrícola” remunerada;

• expansão dos serviços públicos no meio rural;

• demanda por terras para uso “não agrícola”pelas (agro) indústrias e empresas prestadoras de serviços;

• demanda da população urbana de baixa renda por terrenos para auto construção de moradias em áreas rurais situadas nas proximidades das cidades;

• demanda da população urbana de alta renda por áreas de lazer e/ou segunda residência, bem como pelos serviços a elas relacionados;

• consumo “não agrícola” da população urbana, constituído por bens e serviços realizados no meio rural (artesanato, turismo ecológico, etc.);

• novas atividades agropecuárias, que buscam nichos de mercado.

Observando-se os itens acima, já não se pode caracterizar o meio rural apenas como agrário. O comportamento  de um conjunto de atividades “não agrícolas” res-
ponde cada vez mais pela nova dinâmica da população que ocupa o meio rural.   
 
O Censo Agropecuário do IBGE20 apresenta alguns dados relevantes quanto às características dos estabelecimentos para a Região Metropolitana de São Paulo, e 
estão dispostos por sub-região, citados a seguir:

19  Censo Agropecuário 2006. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Pesquisa periódica (a cada 10 anos) que reúne, processa e difunde dados sobre a estrutura dos setores agro-
pecuário, florestal e aqüícola do País. Os dados estruturais são: tamanho da exploração agrícola, uso e aproveitamento da terra, áreas cultivadas, irrigação, população de animais de criação, mão de 
obra e outros insumos agropecuários, coletados diretamente em todos os estabelecimentos agropecuários. 

20  O próximo Censo Agropecuário está programado para o ano de 2016.  
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Uso de Agrotóxico nos estabelecimentos

Na RMSP o total era de 4.125 estabelecimentos. Deste total, 1832 estabelecimentos não utilizou agrotóxico, em contrapartida, 2121 utilizou. 

• Sub-região oeste, com total de 25 estabelecimentos: 24 não utilizou e 1 utilizou.
• Sub-região norte, de um total de 84 estabelecimentos, 51 não utilizou e 21 utilizou.

• Sub-região leste, com total de 3.525 estabelecimentos, 1467 não utilizou e 1904 utilizou.

• Sub-região  sudoeste, com total de 202 estabelecimentos, 99 não utilizou  e 100 utilizou.

• Sub-região sudeste, com total de 72 estabelecimentos, 52 não utilizou e 20 utilizou.

• Município de São Paulo, com total de 193 estabelecimentos, 124 não utilizou e 66  utilizou.

Uso de Agricultura Orgânica nos estabelecimentos

Na RMSP o total era de 4125 estabelecimentos. Deste total, 108 estabelecimentos praticaram a agricultura orgânica e 4017 não praticaram.

• Sub-região oeste, com total de 25 estabelecimentos, 3 praticaram e 22 não praticaram.

• Sub-região norte, com total de 84 estabelecimentos, 2 praticaram e 82 não praticaram.

• Sub-região leste, com total de 3525 estabelecimentos, 70 praticaram e 3455 não praticaram.

• Sub-região sudoeste, com total de 202 estabelecimentos, 18 praticaram e 184 não praticaram.

• Sub-região sudeste, com total de 72 estabelecimentos,  6 praticaram e 66 não praticaram.

• Município de São Paulo, com total de 193 estabelecimentos, 7 praticaram e 186 não praticaram.

Recursos Hídricos existentes nos estabelecimentos, por tipo de recurso

Na RMSP 3827 estabelecimentos possuem declaração de recursos hídricos. Estão selecionados por tipo de recurso:

Nascentes protegidas por matas somam 1210. Sem proteção de matas 255.

Rios ou Riachos protegidos por matas 1427. Sem proteção de matas 426.

Lagos naturais e/ou açudes protegidos por matas 787. Sem proteção de matas 555.

Poços e/ou cisternas -  poços comuns 2851. Poços artesianos/semiartesianos ou tubulares 594. Cisternas 60.

• Sub-região oeste,  com total de 20 estabelecimentos, 9 apresentaram nascentes protegidas por matas e 1 sem proteção. Rios ou riachos, 11 protegidos por 
matas e 2 sem proteção. Lagos naturais e/ou açudes, 3 protegidos por matas e 3 sem proteção. Poços e/ou cisternas: poços comuns 12; poços artesianos, semiar-
tesianos ou tubulares 4 e 4 cisternas.

• Sub-região norte, com total de 70 estabelecimentos, 34 apresentaram nascentes protegidas por matas e 4 sem proteção. Rios ou riachos, 40 protegidos 
por matas e 4 sem proteção. Lagos naturais e/ou açudes, 26 protegidos por matas e 6 sem proteção. Poços e/ou cisternas: poços comuns 40; poços artesianos, 
semiartesianos ou tubulares 19 e 1 cisterna.

• Sub-região leste, com total de 3333 estabelecimentos, 993 apresentaram nascentes protegidas por matas e 227 sem proteção.Rios ou riachos, 1199 prote-
gidos por matas e 374 sem proteção. Lagos naturais e/ou açudes, 653 protegidos por matas e 510 sem proteção. Poços e/ou cisternas: poços comuns 2487; poços 
artesianos, semiartesianos ou tubulares 532 e 47 cisternas.

• Sub-região sudoeste, com total de 182 estabelecimentos, 72 apresentaram nascentes protegidas por matas e 8 sem proteção. Rios ou  riachos, 82 prote-
gidos e 21 sem proteção. Lagos naturais e/ou açudes, 54 protegidos por matas e 15 sem proteção. Poços e/ou cisternas: poços comuns 148; poços artesianos, 
semiartesianos ou tubulares 26; nenhuma cisterna.

• Sub-região sudeste, com 51 estabelecimentos, 16 apresentaram nascentes protegidas por matas e 5 sem proteção. Rios ou riachos, 5 protegidos e 6 sem 
proteção. Lagos naturais e/ou açudes, 6 protegidos e 4 sem proteção. Poços e/ou cisternas: poços comuns 44; poços artesianos, semiartesianos ou tubulares 2 e 
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3 cisternas.

• Município de São Paulo, com total de 155 estabelecimentos, 77 apresentaram nascentes protegidas por matas e 9 sem proteção. Rios ou riachos, 83 pro-
tegidos e 17 sem proteção. Lagos naturais e/ou açudes, 45 protegidos por matas e 16 sem proteção. Poços e/ou cisternas: poços comuns 118; poços artesianos, 
semiartesianos ou tubulares 13 e 5 cisternas.    
    
 Em relação à utilização de terras nos estabelecimentos na RMSP observa-se maior predominância de lavouras permanentes, em comparação com as temporárias, 
no total de área (38.864 hectares). Porém, quando verificamos o número de estabelecimentos constata-se que há 2,5 vezes mais lavouras temporárias (2.532) que 
permanentes (921). Assim, a área média para as lavoras permanentes está em torno de 42,2 ha enquanto que as lavouras temporárias possuem, em média, 4,6 ha. 
A sub-região leste compreende os maiores percentuais, em torno de 85%, com destaque para os municípios de Guararema, Mogi das Cruzes e Salesópolis. Além 
desses dois tipos de lavouras existem áreas para cultivos de flores localizadas em viveiros de mudas, estufas de plantas ou casas de vegetação que ocupam 1.191 
hectares, principalmente nos municípios de Mogi das Cruzes, Guararema e Biritiba-Mirim. 

Os Sistemas Agroflorestais (SAF) praticados na sub-região leste atingem quase 90% do total na RMSP. Essa forma de produção consiste no plantio de diversas 
espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas e culturas agrícolas em uma determinada unidade de manejo (Figura 1). Os princípios básicos do manejo agroflorestal213  
são: 

• Biodiversidade 

• Sucessão 

• Cooperação 

• Estratificação 

• Solo permanentemente coberto por serrapilheira 

• Processo de restauração da vida do solo 

• Contribuição para o aumento de quantidade e diversidade de vida 

• Atração da fauna • Alta densidade como dinamizador da restauração

 

21 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SMA). CALDEIRA, PATRÍCIA YAMAMOTO COSTA; CHAVES, RAFAEL BARREIRO. Sistemas agroflorestais em espaços protegidos. São Paulo: 
SMA, 2011. (Recurso eletrônico) 
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1.4 Figura 1 - Sistema Agroflorestal. 
Ilustração: Patrícia Yamamoto, 2011.

A leitura das tabelas disponíveis no censo agropecuário do IBGE 2006 indica maior dinamismo da sub-região leste em comparação à outras sub-regiões da RMSP.
 
Propostas:

• Incentivo à produção agrícola na sub-região sudoeste 

• Conservação dos remanescentes florestais, matas ciliares e cabeceiras de drenagem, para a manutenção da dinâmica ecológica e dos processos morfodi-
nâmicos na  Bacia Hidrográfica

• Incentivo às práticas agroflorestais e a agricultura orgânica

• Diminuição do uso de agrotóxicos

• Erradicação do uso de agrotóxicos nas Zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação, bem como em Área de Proteção e Recuperação dos Manan-
ciais - APRM, para assegurar que as águas e os solos não sofram contaminação  

Necessidades para o desenvolvimento do tema / Próximos passos:

• Consulta a especialistas no tema no sentido de elaborar diagnóstico para o PDUI

• Pesquisa bibliográfica 

• Dados vetoriais das áreas e das atividades agrícolas 

• Dados do censo agropecuário 2016 para comparação com os dados de 2006
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1.5 InSeRçãO da ReGIãO MetROPOlItana de SãO PaUlO (RMSP) na MacROMetRÓPOle PaUlISta (MMP): PendUlaRIdade

Um importante elemento de análise que pode contribuir para explicitar alguns fatores de inserção da RMSP na MMP é dado pela mobilidade pendular. Deve-se 
considerar que o  tratamento da questão da mobilidade pendular para a Macrometrópole Paulista foi largamente examinada em estudo recente denominado “O 
fenômeno da mobilidade pendular na Macrometrópole do Estado de São Paulo: uma visão a partir das quatro Regiões Metropolitanas oficiais”122. Este estudo de-
senvolve análises bastante completas desenhando os perfis demográfico, social e econômico da migração pendular das RMs, focando sobretudo as migrações 
inter-regionais. 

Os autores se referindo à migração pendular na RMSP afirmam que:

 “De qualquer forma, o tamanho da população da RMSP e sua extensão territorial ainda representam importantes fatores para a existência de grande mobilidade 
de sua população.  De fato, mesmo nessas novas condições, as mudanças no crescimento e na redistribuição da população entre os municípios da região ainda 
mostram-se relevantes para o entendimento de outros fenômenos, como os movimentos pendulares (...). Seguindo a tendência de todas as regiões da Macrome-
trópole, os movimentos intrametropolitanos na RMSP são mais significativos, inclusive mais do que nas outras RMs, representando quase 6 vezes os movimentos 
externos. A dinâmica da mobilidade intrarregional da RMSP tem suas peculiaridades, com alguns municípios apresentando mais entradas que saídas (São Paulo, 
São Caetano do Sul, Guararema, Cajamar e Barueri), e todos os outros com mais saídas do que entradas”. 

No sentido de indicar mais detalhadamente as inter-relações que a RMSP estabelece com o seu entorno no espaço macrometropolitano foram feitas diversas tabu-
lações dos dados do Censo de 2010 para que se estabelecessem os principais fluxos pendulares que saem da RMSP para a MMP e vice-versa.

 

► Movimentos Pendulares com origem na RMSP e destino na MMP

Assim, neste escopo de análise foram reportadas as principais informações sobre o comportamento da mobilidade pendular, identificada pelo conjunto de movimen-
tos regulares (diários ou não), pelos motivos trabalho e estudo na RMSP. Serão enfatizados volumes e intensidades dos fluxos da RMSP com as outras unidades 
territoriais da MMP. Terá por foco apenas a pendularidade externa à RMSP com o objetivo de indicar as formas de interação entre os municípios da RMSP e os mu-
nicípios situados fora dela, níveis de interação dados pela contiguidade no território ou pela complementaridade no atendimento às demandas de trabalho e estudo23.  

O quantitativo dos movimentos pendulares243originários da RMSP com destino as regiões da MMP estão agrupados na Tabela 1. Observa-se que os maiores fluxos 
de destino são a Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ), seguindo-se da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que, possuem um total de pendulares de 16.861 
e 9.917, respectivamente. A maior parte dos fluxos destinados a AU de Jundiaí são por motivo trabalho e representa 32% de todo o fluxo de saída da RMSP por mo-
tivo trabalho. Ao mesmo tempo, observa-se que esse fluxo tem como destino principal o município de Jundiaí, grande polo de sua região, atraindo um total de 12.207 
Pendulares, conforme apontado na Tabela 2.  A RMC está na segunda posição em relação aos fluxos por motivo trabalho, atraindo 16%, o que representa apenas 
a metade dos fluxos gerados para a AU de Jundiaí.  Entretanto, os fluxos por motivo estudo apresentam o maior quantitativo do movimento pendular para a RMC,  
ou seja, em torno de 25% dos fluxos por motivo estudo que saem da RMSP. Assim como o município de Jundiaí, o município de Campinas também é notoriamente 
o centro de gravidade de sua região (RMC), atraindo a maior parte dos fluxos pendulares (6.163) que saem da RMSP com destino a RMC, como mostra a Tabela 2.

A Tabela 2 também demonstra que os municípios que mais recebem deslocamentos pendulares são os municípios sede das unidades territoriais da MMP. Concen-
tram mais de 50% do total de fluxos destinados à unidade territorial a que pertencem, exceto Sorocaba e São José dos Campos que não atingem esta marca. Cabe 
mencionar os fluxos motivo trabalho destinados a municípios que não são sedes das unidades territoriais da MMP, como Atibaia na MR da Bragantina e Campo 
Limpo Paulista na AU de Jundiaí, que é contíguo a Francisco Morato. 

Mobilidade Pendular Externa a RMSP - Movimentos de saída

22 NEPO/UNICAMP: Equipe responsável José Marcos Pinto da Cunha (coordenador), Sergio Stoco e Ednelson Dota em 01/02/2013 p.28 a 35 
23 No interior da RMSP, foram utilizadas as informações da Pesquisa Origem e Destino 2007 que embasaram diferentes estudos desenvolvidos para o PDUI como identificação de pólos ou de 
transportes. 
24 O total não se refere à soma dos fluxos motivo trabalho e motivo estudo. Há casos em que pessoas realizam movimentos pendulares tanto para trabalhar quanto para estudar e, desta forma, 
não podem ser contabilizadas duas vezes. Por esta razão, o total em geral é um pouco inferior à soma entre as colunas trabalho e estudo. Há mesmo casos de pessoas que realizam movimentos 
pendulares diferenciados pois moram em um município, estudam em um segundo e trabalham em um terceiro.
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1.5 tabela 1 - Movimentos Pendulares com Origem na RMSP 2010 - total 
Origem RMSP e Destino da MMP - motivos trabalho e estudo (Nºs Abs.)
Região - Destino MMP Fluxo Trabalho % Fluxo Estudo %  Total de Pendulares %
AUJ 16.036 32,4 3.057 17,7 16.861 29,7
AUP 1.362 2,7 1.732 10,0 2.175 3,8
MRB 2.568 5,2 612 3,5 2.852 5,0
RMBS 7.258 14,7 2.709 15,7 8.549 15,1
RMC 8.152 16,5 4.329 25,1 9.917 17,5
RMS 7.005 14,2 2.205 12,7 8.214 14,5
RMVPLN 7.052 14,3 2.640 15,3 8.188 14,4
Total 49.433 100 17.284 100 56.756 100
fonte: IBGE, 2010. Elaboração Emplasa 2015.

1.5 Gráfico 1 - Movimentos Pendulares com origem na RMSP e destino na MMP – 2010

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Emplasa, 2015.

1.5 tabela 2 - Maiores fluxos Pendulares por Município com Origem na RMSP - 2010
Município de  Destino - MMP  - motivos trabalho e estudo (Nºs Abs.)
Município - Destino MMP Fluxo Trabalho Fluxo Estudo  Total de Pendulares
Jundiaí 12.207 2.088 12.804
Campinas 4.810 3.437 6.163
Santos 3.926 2.023 4.851
Sorocaba 2.655 841 3.191
São José dos Campos 2.415 994 2.783
Atibaia 1.591 187 1.718
Campo Limpo Paulista 1.472 903 1.681
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Emplasa, 2015.
* Piracicaba, da AU Piracicaba, apresenta 727 ocorrências para o Estudo na MMP
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De maneira geral, há predominância dos fluxos pendulares por motivo trabalho, já que a demanda por emprego é um fator mais determinante na pendularidade. A 
demanda por estudo é no mínimo a terça parte, ou mesmo pode representar a quinta parte dos fluxos motivo trabalho como ocorre na AU Jundiaí. Duas regiões são 
exceções: a RMC que é um complexo universitário de referência nacional e a AU de Piracicaba.

Para uma visualização mais clara das principais ocorrências dos fluxos motivo trabalho, preponderante na migração pendular, a Tabela 3 relaciona os municípios 
da RMSP com seus principais fluxos. Foram selecionados apenas os três primeiros destinos de cada município da RMSP evitando assim, a multiplicidade de dados 
entre as possíveis - origem e destino - de pouca expressão e pouca representatividade da migração pendular.

A leitura desta tabela - motivo trabalho, com origem na RMSP - aponta que os maiores números absolutos de fluxos se estabelecem a partir do município de São 
Paulo com destino aos municípios de Campinas, Jundiaí e Santos, guardando essa mesma ordem de importância dos fluxos. De forma semelhante a São Paulo 
ocorrem os fluxos originados em Guarulhos, 2124 ocorrências, com destino a Campinas, Jundiaí e Santos que, pelo número de ocorrências, produzem menor im-
pacto.

Outro destaque se dá pela interação entre os municípios da sub-região norte da RMSP com os municípios da AU de Jundiaí. Francisco Morato, Franco da Rocha, 
Cajamar e Caieiras produzem forte pendularidade totalizando para o 1º destino, que é o município de Jundiaí, 8.272 movimentos pendulares. É notória a concen-
tração dos fluxos pendulares produzidos pela sub-região norte destinando-se primeiramente para a AU Jundiaí e, em seguida para a RMC representando entre 80 
a 90% de todos os fluxos gerados motivo trabalho.

É evidente a relação dos municípios da sub-região sudeste, Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá, Diadema com a RMBS e, em especial, o município de 
Santos. O município de Mogi das Cruzes que possui pendularidade concentrada nos municípios das RMBS e da RMVPLN corrobora as conclusões anteriores e a 
importância sobretudo das relações com a Baixada Santista. 

Cabe ressaltar as ocorrências nos municípios de Osasco - Jundiaí, Sorocaba e Campinas - que indicam a importância da ligação da RMSP com os eixos norte e 
oeste de interação com a MMP.

As informações arroladas nos movimentos de saída da RMSP para a MMP confirmam a importância dos volumes e da intensidade desses fluxos nas relações da 
RMSP com o seu entorno também quando é feita a relação dos pendulares com a População Economicamente Ativa (PEA) dos municípios. Os dados mostram 
que os municípios como São Paulo, Guarulhos, Osasco e São Bernardo do Campo, que concentram juntos 78,4% do valor adicionado regional oferecem menores 
percentuais em relação à PEA. Os municípios que têm maior percentual da PEA realizando movimento pendular são aqueles que possuem menor oferta de trabalho 
e são considerados “áreas dormitório”, como pode ser apreciado no Gráfico 2 a seguir.
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1.5 tabela 3 - Mobilidade Pendular externa à RMSP
Principais destinos originados na RMSP - 2010

Município de Origem  
RMSP

Município da RMSP com Destino Fora da RMSP - Motivo Trabalho

 Total Destino 1 Região Nº  de Ocor-
rências Destino  2 Região Nº  de Ocor-

rências  Destino  3 Região Nº  de Ocor-
rências

Destino em %

Demais Fluxos 
Pendulares

Destino 1 Destino 2 Destino 3

Arujá 256 São José dos Campos RMVPLN 68 Bragança Paulista MRB 34 Jacareí RMVPLN 29 26,56 13,28 11,33 48,83

Barueri 779 Jundiaí AUJ 126 Campinas RMC 105 Sorocaba RMS 75 16,17 13,48 9,63 60,72

Biritiba Mirim 123 Jacareí RMVPLN 24 Monteiro Lobato RMVPLN 14 Indaiatuba RMC 13 19,51 11,38 10,57 58,54

Caieiras 1.276 Jundiaí AUJ 913 Campo Limpo Paulista AUJ 94 Campinas RMC 50 71,55 7,37 3,92 17,16

Cajamar 1.736 Jundiaí AUJ 1.395 Várzea Paulista AUJ 95 Campo Limpo Paulista AUJ 45 80,36 5,47 2,59 11,58

Carapicuíba 768 Campinas RMC 121 Santos RMBS 120 Jundiaí AUJ 80 15,76 15,63 10,42 58,20

Cotia 596 Ibiúna RMS 121 Campinas RMC 110 São Roque RMS 61 20,30 18,46 10,23 51,01

Diadema 814 Santos RMBS 148 Jundiaí AUJ 91 Louveira AUJ 83 18,18 11,18 10,20 60,44

Embu 723 Campo Limpo Paulista AUJ 117 Sorocaba RMS 87 Jundiaí AUJ 80 16,18 12,03 11,07 60,72

Embu-Guaçu 74 Campo Limpo Paulista AUJ 35 Várzea Paulista AUJ 15 Piracicaba AUP 14 47,30 20,27 18,92 13,51

Ferraz de Vasconcelos 381 Campinas RMC 66 São Bento do Sapucaí RMVPLN 49 Jundiaí AUJ 28 17,32 12,86 7,35 62,47
Francisco Morato 5.083 Jundiaí AUJ 3.735 Campo Limpo Paulista AUJ 421 Várzea Paulista AUJ 372 73,48 8,28 7,32 10,92

Franco da Rocha 3.190 Jundiaí AUJ 2.229 Várzea Paulista AUJ 251 Campo Limpo Paulista AUJ 235 69,87 7,87 7,37 14,89

Guararema 637 Jacareí RMVPLN 259 São José dos Campos RMVPLN 233 Campinas RMC 28 40,66 36,58 4,40 18,37

Guarulhos 2.124 Campinas RMC 240 Jundiaí AUJ 159 Santos RMBS 143 11,30 7,49 6,73 74,48

Itapecerica da Serra 284 Santos RMBS 43 Capela do Alto RMS 34 Itupeva AUJ 30 15,14 11,97 10,56 62,32

Itapevi 882 São Roque RMS 208 Jundiaí AUJ 124 Araçariguama RMS 119 23,58 14,06 13,49 48,87

Itaquaquecetuba 881 Bragança Paulista MRB 136 Campinas RMC 134 Santos RMBS 101 15,44 15,21 11,46 57,89

Jandira 463 Sorocaba RMS 52 Itu RMS 50 Jundiaí AUJ 31 11,23 10,80 6,70 71,27

Juquitiba 110 Ibiúna RMS 21 Santos RMBS 19 Campo Limpo Paulista AUJ 14 19,09 17,27 12,73 50,91

Mairiporã 955 Atibaia MRB 600 Bragança Paulista MRB 86 Santos RMBS 51 62,83 9,01 5,34 22,83

Mauá 984 Jacareí RMVPLN 124 Santos RMBS 102 São José dos Campos RMVPLN 96 12,60 10,37 9,76 67,28

Mogi Das Cruzes 1.779 São José dos Campos RMVPLN 378 Bertioga RMBS 225 Santos RMBS 209 21,25 12,65 11,75 54,36

Osasco 1.568 Jundiaí AUJ 455 Sorocaba RMS 188 Campinas RMC 153 29,02 11,99 9,76 49,23

Pirapora do Bom Jesus 150 Araçariguama RMS 68 Jundiaí AUJ 20 Itu RMS 12 45,33 13,33 8,00 33,33

Poá 278 Santos RMBS 37 Jundiaí AUJ 30 Campinas RMC 30 13,31 10,79 10,79 65,11

Ribeirão Pires 370 Santos RMBS 134 Cubatão RMBS 59 Jacareí RMVPLN 25 36,22 15,95 6,76 41,08

Rio Grande da Serra 179 Santos RMBS 61 Cubatão RMBS 25 Campinas RMC 21 34,08 13,97 11,73 40,22

Salesópolis 228 Santa Branca RMVPLN 61 Jacareí RMVPLN 43 São José dos Campos RMVPLN 42 26,75 18,86 18,42 35,96

Santa Isabel 492 Igaratá RMVPLN 201 Jacareí RMVPLN 159 São José dos Campos RMVPLN 75 40,85 32,32 15,24 11,59

Santana de Parnaíba 638 Jundiaí AUJ 142 Campinas RMC 136 Itu RMS 60 22,26 21,32 9,40 47,02
Santo André 1.708 Santos RMBS 342 Campinas RMC 210 Cubatão RMBS 187 20,02 12,30 10,95 56,73

São Bernardo do Campo 2.023 Santos RMBS 578 Sorocaba RMS 154 Cubatão RMBS 148 28,57 7,61 7,32 56,50

São Caetano do Sul 436 Cubatão RMBS 52 Campinas RMC 47 Jundiaí AUJ 42 11,93 10,78 9,63 67,66

São Lourenço da Serra 26 Campo Limpo Paulista AUJ 10 Santos RMBS 7 Tietê RMS 5 38,46 26,92 19,23 15,38

São Paulo 14.795 Campinas RMC 2.388 Jundiaí AUJ 1.965 Santos RMBS 1.315 16,14 13,28 8,89 61,69

Suzano 833 Santos RMBS 104 Campinas RMC 103 Jundiaí AUJ 65 12,48 12,36 7,80 67,35

Taboão da Serra 510 Campo Limpo Paulista AUJ 133 Sorocaba RMS 81 Campinas RMC 61 26,08 15,88 11,96 46,08

Vargem Grande Paulista 301 São Roque RMS 165 IBIÚNA RMS 57 Araçariguama RMS 17 54,82 18,94 5,65 20,60

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração Emplasa 2015.
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1.5 Gráfico 2 - Mobilidade Pendular - RMSP 
fluxos pendulares - motivo trabalho com destino para municípios fora da RMSP - Percentual da Pea - 2010

Fonte: IBGE 2010, Elaboração: Emplasa, 2015.
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► Movimentos Pendulares com Origem na MMP e destino na RMSP

A pendularidade produzida pela MMP com destino RMSP é claramente expressiva nos fluxos pendulares - motivo trabalho - gerados pela RMBS e, em especial, 
destinados ao município de São Paulo. Da mesma forma, os movimentos pendulares gerados por motivo estudo para a RMSP são mais fortes com origem na RMC, 
seguida da RMBS indicando a complementaridade nos complexos educacionais de nível universitário e mais especializados.

Ressalta-se a importância dos movimentos de entrada na RMSP: por motivo trabalho saem da RMSP 49.433 e entram 96.806, e por motivo estudo, saem 17.284 e 
entram 33.837 o que reforça a importância da RMSP na dinâmica da Macrometrópole Paulista no atendimento às atividades de trabalho e de estudo.

Mobilidade Pendular Externa a RMSP - Movimentos de entrada

1.5 tabela 4 - Movimentos Pendulares 2010 -total 
Origem MMP e destino RMSP - motivos trabalho e estudo (nºs abs)
Região de Origem Fluxo Trabalho % Fluxo Estudo %  Total de Pendulares %
AUJ 15.881 16,4 3.427 10,1 17.101 15,3
AUP 3.163 3,3 2.214 6,5 4.362 3,9
MRB 6.108 6,3 2.899 8,6 7.336 6,6
RMBS 24.784 25,6 6.222 18,4 27.892 25,0
RMC 16.529 17,1 7.041 20,8 19.296 17,3
RMS 17.180 17,7 5.837 17,3 19.441 17,4
RMVPLN 13.161 13,6 6.197 18,3 16.128 14,5
Total 96.806 100,0 33.837 100,0 111.556 100,0
fonte: IBGE, 2010. Elaboração Emplasa 2015.

1.5 tabela 5 - Maiores fluxos Pendulares por Município da MMP com destino na RMSP - 2010
Município de Origem MMP - motivos trabalho e estudo (nºs abs.)
Município de Origem MMP Fluxo Trabalho Fluxo Estudo  Total de Pendulares
Jundiaí 10.186 2.416 11.154
Santos 8.736 2.351 10.032
Campinas 6.613 2.982 6.511
Sorocaba 5.170 2.431 6.061
Praia Grande 5.069 1.426 5.793
São José dos Campos 4.226 2.502 5.497
São Vicente 4.077 635 4.361
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração Emplasa 2015.

* Atibaia, da MR Bragantina, apresenta 1507 ocorrências para o Estudo na RMSP

A caracterização da pendularidade externa à RMSP, com movimentos de entrada da MMP para a RMSP, está demonstrada no Gráfico 3. Além de ficar patente a im-
portância da movimentação pendular por motivo trabalho, manifestada pelos escores obtidos, são indicadas as importantes ligações dos municípios que compõem 
as unidades territoriais da MMP com a RMSP e, mais fortemente, com o município sede. Em relação aos fluxos motivo estudo verifica-se a relevância de RMC na 
produção de fluxos com destino na RMSP, em patamares bem inferiores ao que recebe dos movimentos pendulares advindos da RMSP com destino às diferentes 
instituições educacionais de São Paulo.
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1.5 Gráfico 3 - Movimentos Pendulares com origem na MMP e destino na RMSP - 2010 

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Emplasa, 2015.

A Tabela 6 evidencia a centralidade do Município de São Paulo na produção dos fluxos pendulares da MMP em direção à RMSP e demonstra a polarização do 
município sede na MMP. Isto pode ser verificado nos movimentos pendulares que se efetuam para o primeiro destino. Apenas registra-se a ocorrência no segundo 
destino para Cajamar com origem na AUJ e no terceiro destino para Guararema com origem na RMVPLN. 

1.5 tabela 6 - Mobilidade Pendular externa à RMSP
Principais Origens na MMP- 2010

Região 
de 

Origem

Principais Origens na MMP com Destino RMSP - Motivo Trabalho

Total Origem 1
1º 

Destino  
RMSP

Nº de 
Ocorrências Origem 2

2º 
Destino 
RMSP

Nº de 
Ocorrências Origem 3

3º 
Destino 
RMSP

Nº de 
Ocorrências

Principais Origens em %
Demais 
Fluxos 

Pendulares
1º 

Destino
2º 

Destino
3º 

Destino

AUJ 15881 Jundiaí Capital 6295 Jundiaí Cajamar 1706
Campo Limpo 
Paulista Capital 1507 39,64 10,74 9,49 40,13

AUP 3163 Piracicaba Capital 715 Rio Claro Capital 621 Limeira Capital 570 22,61 19,63 18,02 39,74

MRB 6108 Atibaia Capital 2365
Bragança 
Paulista Capital 1740 Piracaia Capital 292 38,72 28,49 4,78 28,01

RMBS 24784 Santos Capital 7104 Praia Grande Capital 4141 São Vicente Capital 3367 28,66 16,71 13,59 41,04

RMC 16529 Campinas Capital 5597 Vinhedo Capital 1315 Indaiatuba Capital 1205 33,86 7,96 7,29 50,89

RMS 17180 Sorocaba Capital 3789 São Roque Capital 1539 Itu Capital 978 22,05 8,96 5,69 63,29

RMVPLN 13161 São José dos Campos Capital 2796 Jacareí Capital 1058 Jacareí Guararema 953 21,24 8,04 7,24 63,48
fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Emplasa, 2015.
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2 cOMPatIBIlIZaçãO dO MacROZOneaMentO e ZOneaMentO dOS PlanOS dIRetOReS e leIS de USO e OcUPaçãO dO SOlO MUnIcIPaIS

Os Planos Diretores dos municípios da RMSP apresentam seus territórios divididos em áreas com características e diretrizes específicas, por meio do macrozone-
amento, submacrozoneamento e zoneamento25. Os critérios, conceitos e classificação dessas zonas, no entanto, são diferentes para cada município, inviabilizando 
uma leitura para a Região Metropolitana como um todo. Assim, foi desenvolvido um método para compatibilização entre as nomenclaturas e conceitos adotados 
pelos municípios. Disto resultou uma classificação contendo nove macrozonas compatibilizadas, com conceitos, características e diretrizes distintas, com as quais 
foi possível a correspondência com as macrozonas definidas pelas leis municipais.

O primeiro passo para essa compatibilização foi o levantamento dos Planos Diretores Municipais, cuja consolidação está apresentada no quadro do anexo 1, es-
pecificando inicialmente: município; instrumento legal (número da lei utilizada); categoria (macrozoneamento, submacrozoneamento ou zoneamento); classificação 
municipal; descrição na legislação. Essa leitura inicial permitiu a identificação dos conceitos, características e diretrizes mais utilizados para o macrozoneamento, 
servindo de base para a concepção das macrozonas compatibilizadas. Foram então estabelecidas as  nove macrozonas, sendo cinco de caráter urbano e quatro 
de caráter ambiental ou rural, descritas a seguir.

Macrozona Urbana – Consolidada

conceito: Possui nível elevado de urbanização, forte saturação viária e elevada concentração de empregos e serviços. 

características: É formada pelas zonas exclusivamente residenciais e por bairros predominantemente residenciais que sofreram um forte processo de transforma-
ção, verticalização e atração de usos não residenciais, sobretudo serviços e comércio. 

diretrizes: É necessário o controle do processo de saturação viária e a manutenção e qualificação de áreas verdes significativas. Podem ser agregadas nesta Ma-
crozona áreas de fortalecimento do caráter de centralidade municipal, respeitando o patrimônio histórico, cultural e religioso, otimizando a oferta de infraestrutura 
existente, renovando os padrões de uso e ocupação e fortalecendo a base econômica local.

Macrozona Urbana – Adensamento

conceito: Área urbana dotada de infraestrutura com características físicas que favorecem o adensamento. 

características: É caracterizada pela existência de usos residenciais e não residenciais instalados em edificações horizontais e verticais, com um nível médio de 
urbanização e de oferta de serviços e equipamentos. 

diretrizes: É necessária a melhoria e complementação do sistema de mobilidade urbana, melhoria das condições urbanísticas dos bairros existentes, a criação e 
qualificação de áreas verdes significativas e incentivo à consolidação das centralidades de bairros existentes. 

Macrozona Urbana – Expansão 

conceito: Áreas fora do perímetro urbano ou com urbanização incipiente. 

características: Possuem condições de serem urbanizadas por se localizarem em locais sem restrições físicas, com proximidade de infraestruturas já existentes. 

diretrizes: Destina-se à expansão da urbanização de forma planejada e controlada com garantia de implantação de infraestrutura e incentivo na criação de novas 
áreas verdes, como praças e parques.

 

Macrozona Urbana – Requalificação

conceito: Área urbana estruturada de forma inadequada ou irregular, carente de infraestrutura, com necessidades de requalificação urbanística ou ambiental. 

características: Caracteriza-se pela existência de elevados índices de vulnerabilidade social, baixos índices de desenvolvimento humano e é ocupada por popula-
ção predominantemente de baixa renda em assentamentos precários e irregulares. Apresenta precariedades territoriais, irregularidades fundiárias, riscos geológicos 
e de inundação e déficits na oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. 

diretrizes: É necessário fortalecer as capacidades de proteção social a partir de melhorias nas condições de vida, de convivência e de acesso às políticas públicas.

25 Para este estudo foram adotadas as seguintes definições:
Macrozoneamento - divisão do território municipal, que estabelece áreas de caráter homogêneo com diretrizes de ocupação e estratégias de política urbana específicas, orientando também a aplicação 
de instrumentos urbanísticos e ambientais. As macrozonas são definidas nos Planos Diretores Municipais.
Submacrozoneamento - subdivisão do macrozoneamento municipal, que estabelece áreas com objetivos específicos de desenvolvimento urbano, alinhados aos critérios já estabelecidos nas macro-
zonas. As submacrozonas são definidas nos Planos Diretores Municipais.
Zoneamento - divisão do território municipal, que estabelece áreas para aplicação de diretrizes e parâmetros de uso, ocupação e urbanização do solo específicos. As zonas são definidas em Planos 
Diretores Municipais ou Leis de Uso e Ocupação do Solo.
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Macrozona Urbana – Desenvolvimento

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

características: Caracteriza-se pela existência de vias estruturais, sistema ferroviário e rodovias que articulam diferentes municípios e polos de empregos da Re-
gião Metropolitana de São Paulo, onde se verificam processos de transformação econômica e de padrões de uso e ocupação do solo. 

diretrizes: Destina-se à promoção de transformações estruturais orientadas para o maior aproveitamento da terra urbana com o objetivo de ampliar a geração de 
empregos e renda, intensificando e implantando atividades econômicas.

Macrozona de Proteção ambiental

conceito: Corresponde às áreas de expressivo valor ambiental, com notáveis atributos naturais ainda preservados, apresentando distinta flora e fauna. 

características: São porções territoriais contínuas e homogêneas, geralmente afastadas das áreas mais densamente urbanizadas, nas quais se observa o prolon-
gamento de remanescentes florestais, a presença de nascentes e cursos d'água e demais elementos que configuram importância ao ecossistema e aos processos 
naturais locais. Ex.: Unidades de Conservação (UCs) e demais áreas de proteção integral.

diretrizes: Destina-se à preservação ambiental, abrangendo também atividades de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa. 

Macrozona de Uso Sustentável: 

conceito: Áreas que apresentam importantes remanescentes naturais, entremeados por propriedades de uso agrícola ou de recreação (sítios ou chácaras).

características: Exercem importância estratégica no território na medida em que podem auxiliar na contenção do processo de expansão urbana, no desenvolvi-
mento e incremento controlados de atividades econômicas, ou ainda, na preservação dos recursos naturais existentes, necessários tanto à conservação dos siste-
mas naturais quanto à estruturação da infraestrutura de abastecimento do território. 

diretrizes: Destina-se à conservação de recursos naturais, abrangendo também atividades econômicas de baixo impacto ambiental como chácaras de recreio, 
atividades agrícolas e sítios..

Macrozona de Produção agrícola

conceito: Áreas rurais e rururbanas com diferentes índices e graus de urbanização e de restrições ambientais, com significativa presença de áreas de produção 
agrícola. 

características: Pode se apresentar com características diversas, em áreas concentradas ou esparsas de produção agrícola e ocupação urbana de baixa a média 
densidade. Podem ter importância para o abastecimento da RMSP.

diretrizes: Manter e estimular a exploração econômica por meio da atividade agrícola, inclusive implementando serviços de apoio à produção, sem comprometer a 
sustentabilidade ambiental das áreas em que se localizam.

Macrozona de Recuperação ambiental

conceito: Associada aos territórios ambientalmente frágeis, dotados ainda de importantes recursos naturais, localizados no interior do território intraurbano ou às 
margens das áreas urbanas mais consolidadas. 

características: Corresponde às porções territoriais degradadas do ponto de vista ambiental, podendo ser também caracterizada pela presença de precariedade 
habitacional ou de infraestrutura. 

diretrizes: Nessas áreas propõe-se o controle ambiental das áreas de mineração e vislumbra-se a necessidade de ações integradas que visem não somente man-
ter e recuperar os atributos naturais, mas também promover adequações referentes ao uso e ocupação do solo. Assim como as demais macrozonas citadas acima, 
é válido sublinhar que tais áreas igualmente contribuem à preservação dos recursos naturais e ao bom aproveitamento dos recursos ambientais, especialmente 
relacionados à questão hídrica. Ex.: Áreas de Proteção Permanente (APPs) urbanas, áreas próximas a mananciais e demais cursos d'água.

Com denominações e conceitos das macrozonas compatibilizadas estabelecidos, foram retomadas as análises dos Planos Diretores. Para cada município, foram 
observadas as classificações e nomenclaturas existentes (macrozonas, zonas, áreas, subáreas, macroáreas, áreas homogêneas), apontando quais tinham maior 
relação com os conceitos das macrozonas compatibilizadas. 
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O macrozoneamento foi a classificação utilizada para a compatibilização dos municípios de Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Embu Gua-
çu,  Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Juquitiba, Mogi das Cruzes, Poá, São Caetano do Sul, Taboão da Serra e Vargem 
Grande Paulista. 

O submacrozoneamento foi utilizado nos municípios de Itaquaquecetuba, Santa Isabel e São Paulo. 

O zoneamento foi utilizado para Cajamar, Diadema, Embu das Artes, Franco da Rocha, Guararema, Itapevi, Jandira, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom 
Jesus, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo e Suzano.

Para o município de Ribeirão Pires foram utilizados o macrozoneamento para as áreas de Proteção e Recuperação Ambiental e o submacrozoneamento para as 
áreas de Ocupação Dirigida. Para São Lourenço da Serra utilizou-se o macrozoneamento para a área Rural e o zoneamento para as áreas Urbanas e de Proteção 
Ambiental.

A partir disso foi feita a análise e compatibilização para as macrozonas, submacrozonas ou zonas escolhidas de cada município. Para a elaboração do Mapa 7 - 
Compatibilização Metropolitana de Macrozoneamentos Municipais foram solicitados aos municípios os mapas digitais com os macrozoneamentos vigentes para 
inserção no banco de dados da Emplasa. Foi então inserido um novo atributo para os polígonos para a classificação compatibilizada, a partir da qual foi criado o 
mapa temático apresentado.

A importância da compatibilização de macrozoneamentos está na verificação de continuidades e conflitos entre as diretrizes urbanas municipais, assim como evi-
dencia a necessidade de padronização das nomenclaturas dos macrozoneamentos e de suas caracterizações. De modo geral as macrozonas urbanas apresentam 
uma continuidade de leste a oeste da RMSP. No entanto, observando-se especificamente cada macrozona urbana, são poucas as continuidades presentes: Aden-
samento entre Poá e Suzano e entre São Paulo e Santo André; Requalificação entre o sul de São Paulo e Taboão da Serra e ao leste de São Paulo junto a Ferraz 
de Vasconcelos; Desenvolvimento entre Embu das Artes e Itapecerica da Serra no eixo da Rodovia Régis Bittencourt e entre Barueri e Jandira no eixo da Rodovia 
Castello Branco. 

As macrozonas ambientais estão concentradas ao norte e ao sul da RMSP, coincidindo em grande parte com unidades de conservação e Áreas de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais, identificando-se importantes eixos contínuos: de Proteção Ambiental em Franco da Rocha, Caieiras, São Paulo, Guarulhos e Santa 
Isabel; e de Uso Sustentável em Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, 
Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Mogi das Cruzes sendo que há duas interrupções em São Lourenço da Serra e Santo André.

As descontinuidades de Macrozoneamentos mais comuns estão presentes entre municípios vizinhos que apresentam usos do solo semelhantes (áreas urbanas pe-
riféricas ou áreas de preservação, por exemplo), porém com diretrizes de macrozoneamentos distintas. Como exemplo, podemos destacar o eixo da Rodovia Régis 
Bittencourt, que em Itapecerica da Serra está na Macrozona Urbana de Desenvolvimento, em São Lourenço da Serra possui grande área em Uso Sustentável e 
Produção Agrícola e em Juquitiba possui uma área de maior largura como Urbana Consolidada, porém devido a similaridades de ocupação neste eixo e por estarem 
dentro da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais seria mais adequado que seguissem a mesma diretriz. Outro caso está no município de Mairiporã em 
que há uma área extensa classificada como de Uso Sustentável adjacente à Macrozona de Proteção Ambiental de quatro municípios vizinhos.

Outros conflitos se referem à relação entre os usos existentes e os macrozoneamentos propostos pelos municípios. É o caso de Mogi das Cruzes onde está de-
marcada uma macrozona urbana de desenvolvimento em área que possui grandes extensões de áreas verdes e apenas poucos núcleos isolados com a presença 
de atividades econômicas. Também foram encontradas dificuldades referentes a municípios em que para a compatibilização foi necessário o uso do zoneamento 
municipal, que apenas descreve o território e não propõe diretrizes claras de uso e ocupação do solo. Isso resultou em uma representação distorcida do território, 
como no caso de Santana de Parnaíba, em que quase todo o território municipal aparece com a descrição de Macrozona Urbana Consolidada, embora não esteja 
efetivamente ocupado. Além disso, há outros conflitos que envolvem diretrizes para a expansão e adensamento que já foram descritos no Capítulo 1 – Mancha 
Urbana da RMSP e Uso do Solo.

A dificuldade de padronização de nomenclatura para as macrozonas também ficou clara durante o processo de compatibilização. Há uma grande diversidade de 
nomes que se referem a um mesmo conceito, como a macrozona Urbana de Requalificação, à qual correspondem diferentes denominações: Área de Urbanização 
e Regularização, Urbanização em Desenvolvimento, Área Homogênea de Urbanização Precária, Subárea de Qualificação e Adensamento Urbano, Zona Urbana 
em Consolidação e o termo que aparece  com mais frequência, Recuperação Urbana. Também há casos em que a nomenclatura utilizada não corresponde à des-
crição, como a macrozona de Interesse Urbano - Urbanização Diferenciada, que se caracteriza “por ocupação de chácaras de baixa densidade com predominância 
de espaços livres e áreas verdes que não devem ser subdivididas.”26 

Outra questão relevante é que o Plano Diretor do Município de São Paulo - PDE (Lei nº 16.050 de 31 de julho de 2014) reconhece o papel do Município no contexto 
regional, identificando um território estratégico para a estruturação das dinâmicas metropolitanas de São Paulo. Deste modo o PDE reforça as ações de intervenção 
urbana nesse território, estabelecidas na Macroárea de Estruturação Metropolitana - território estratégico que conecta as centralidades no caso de oferta de traba-
lho e moradia e articula os polos de emprego localizados nos diversos municípios que compõem a RMSP. Na Macroárea de Estruturação Metropolitana, melhorias 
urbanísticas poderão ser realizadas por meio de Operações Urbanas Consorciadas (OUC), Áreas de Intervenção Urbana (AIU), Concessões Urbanísticas e Áreas 
de Estruturação Local (AEL).  

Nessas áreas estão localizados os sistemas de infraestrutura que permitem o deslocamento de pessoas e produtos como: avenidas estruturais, rodovias e ferrovias, 
além de possuir regiões que passam por intensos processos de mudança nos padrões de uso e ocupação, com potencial de transformação. O Plano propõe que 
sejam implementados os Projetos de Intervenção Urbana necessários para promover as transformações urbanas e reorganizar as dinâmicas metropolitanas. 

26 Art.97 da Lei Complementar n°160 de 2006 do município de Francisco Morato.
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A Macroárea de Estruturação Metropolitana abrange áreas das  planícies fluviais dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, com articulação com o Centro e prolonga-
mento junto às avenidas  Jacu-Pêssego, Cupecê e Raimundo Pereira de Magalhães e ainda pelas rodovias Anhanguera e Fernão Dias. É composta por três setores: 
Setor Orla Ferroviária e Fluvial, Setor Eixos de Desenvolvimento e Setor Central. 

As propostas e normas para a RMSP advindas do PDE do MSP, aliadas às análises do SIVIM, dos Polos Metropolitanos e das Áreas para Intervenção Urbanística, 
podem ser uma base para o estabelecimento de relações e análises com outros planos diretores municipais. Dessa forma, é possível que se estenda a outros mu-
nicípios o papel de estruturação de dinâmicas metropolitanas. Os seguintes exemplos indicam áreas às quais poderiam ser aplicados os conceitos e instrumentos 
da Macroárea de Estruturação Metropolitana do MSP. Para isso foi feito o levantamento nos planos diretores municipais das áreas já estabelecidas como de impor-
tância metropolitana, sendo encontrados na maioria dos casos áreas e eixos diretamente relacionados ao sistema viário. A seleção das áreas levantadas se deu 
de acordo com sua relevância e possibilidade de integração com a Macroárea de Estruturação Metropolitana de São Paulo. Além destas diretrizes serão utilizados 
os parâmetros e incentivos urbanísticos previstos para os eixos de estruturação da transformação urbana do MSP27 como fachada ativa, área mínima destinada à 
fruição pública, aumento do coeficiente de aproveitamento e incentivo ao uso misto

Osasco, Barueri e Carapicuíba - partindo dos Arcos Pinheiros e Tietê, abrange as operações Tietê 1 e 2, Piratininga e Presidente Altino, em Osasco, a operação 
urbana Nova Barueri, e a Área de Reurbanização Planejada 1 em Carapicuíba. Tem como vias estruturadoras a Rodovia Castello Branco, Avenida dos Autonomistas 
e Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu. Pelas características já existentes e que podem ser estimuladas possui potencial para se consolidar 
enquanto polo de logística e transporte de cargas metropolitano.

Diadema - partindo da operação urbana Água Espraiada, em São Paulo, conecta-se às operações Novo Centro, 7 de Setembro, Corredor ABD, Ulisses Guimarães 
e Rotary-Lico Maia, além dos Eixos Estruturadores Principais 1 e 2, em Diadema. Tem como via estruturadora a Avenida Cupecê e possui potencial para  dinamizar 
a circulação metropolitana através de um anel perimetral conjuntamente a outras intervenções urbanísticas.

São Caetano do Sul e Santo André - partindo da operação urbana Bairros do Tamanduateí, em São Paulo, que integra a Macroárea de Estruturação Metropolitana, 
abrange o Anel Viário de São Caetano do Sul e o Eixo Tamanduateí em Santo André. Tem como via estruturadora a Avenida do Estado. Esta área apresenta um 
diferencial por já ter sido central para a indústria da RMSP, sendo portanto propícia para a indução de um processo de requalificação urbana, mais do que para a 
indução de uma nova centralidade.

São Bernardo do Campo - abrange a operação urbana São Bernardo do Campo e as centralidades Rudge Ramos e Centro do mesmo município, conectando-se a 
São Paulo via Anchieta. As avenidas Brigadeiro Faria Lima, Pereira Barreto, e Lucas Nogueira Garcez abrigam os ramais do Corredor Metropolitano de Ônibus ABD 
e exercem importante papel de ligação intermunicipal. Todas elas confluem no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, bem como a Avenida Senador Vergueiro, 
que conecta o Centro de São Bernardo do Campo a Rudge Ramos e a São Caetano do Sul. Esta é paralela ao Córrego dos Meninos, cuja várzea receberá o mo-
notrilho da Linha 18-Bronze. Porém, no presente, não possui estrutura destinada a transporte de passageiros de média ou alta capacidade, e, portanto, devem ser 
priorizadas ações para incentivar o aumento do uso de transporte coletivo. Projetos de Desenvolvimento Orientado ao Transporte podem também ser associados às 
intervenções no eixo do Corredor Metropolitano de Ônibus  e ao projeto futuro da Linha 18-Bronze. Neste último, destaca-se a necessidade de qualifica os trajetos 
entre as estações e a Avenida Senador Vergueiro, onde se concentra o setor de comércio e serviços.

Guarulhos, São Paulo, Mauá - abrange a Avenida Jacu-Pêssego em São Paulo, sua conexão com a Rodovia Ayrton Senna em Guarulhos e sua continuação em 
Mauá, a partir de onde é possível a ligação com os municípios do ABCD. Esta área já possui centralidades que podem ser desenvolvidas, como Mauá, Itaquera e 
São Miguel Paulista. O eixo Jacu-Pêssego pode assim ser utilizado para uma melhor conexão entre essas áreas,  com estímulo ao transporte público, evitando que 
seja sobrecarregado com o transporte de cargas regional, função que pode ser exercida pelo Rodoanel Leste.

Eixo Régis Bittencourt - abrange áreas diretamente ligadas à rodovia, como: as centralidades Taboão, Shopping Taboão, Paço Municipal e Estrada Benedito Cesário 
de Oliveira, em Taboão da Serra;  a operação urbana Embu das Artes e Zona Empresarial a ser ampliada no mesmo município; o Eixo Empresarial Metropolitano 
em Itapecerica da Serra; e o Eixo Régis Bittencourt em Juquitiba e São Lourenço da Serra. Esta área tem potencial para desenvolvimento empresarial e logístico, 
porém devem ser tomadas ações para melhoria do tráfego local, por exemplo com a implantação de marginais.

27  Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei n° 16.050 de 2014, Artigo 75 – Os eixos de estruturação da transformação urbana, definidos pelos elementos estruturais do sistema 
de transporte coletivo de média e alta capacidade, existentes e planejados, determinam áreas de influência potencialmente aptas ao adensamento construtivo e populacional e ao uso misto entre os 
usos residenciais e não residenciais. 

O levantamento dessas convergências e conflitos indica a importância de se realizar um macrozoneamento metropolitano que 
leve em conta a RMSP como um todo, por exemplo determinando diretrizes em comum para áreas de uso semelhante loca-
lizadas nos limites municipais e apresentando assim uma continuidade de usos para o melhor funcionamento da metrópole. 
Para isso, é essencial que as nomenclaturas, conceitos, características e diretrizes das macrozonas sejam padronizadas de 
forma a facilitar o diálogo entre os municípios havendo um entendimento comum sobre o macrozoneamento metropolitano. 
Isso tornará possível um alinhamento dos Planos Diretores Municipais às diretrizes propostas no Plano de Desenvolvimento 
Urbano Integrado.
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Mapa 07 - compatibilização Metropolitana de Macrozoneamentos Municipais

PRODUÇÃO AGRÍCOLA
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3 centRalIdadeS ReGIOnaIS e POlOS de deSenvOlvIMentO URBanO 

3.1 MetOdOlOGIa
O mapa de centralidades da RMSP é resultado de uma análise de agrupamentos de variáveis capta-
das pela pesquisa Origem-Destino 2007 do Metrô de São Paulo.

Nesta análise foram consideradas três variáveis:

• Densidade de viagens28 atraídas pelo motivo emprego. Esta variável é utilizada como proxy da quan-
tidade de empregos naquela zona OD. 

• Densidade de viagens atraídas por outros motivos. A utilização desta variável busca medir a atra-
ção de viagens para o consumo de bens e serviços, para tanto, foram desconsideradas as viagens 
de retorno à residência e para a educação básica29, ainda que nesta variável tenhamos viagens por 
motivos pessoais acredita-se que o efeito destas será meramente residual.

• Densidade populacional. A presença desta variável permite analisar o desequilíbrio entre a popula-
ção e a oferta de empregos nesta áreas.

A densidade é calculada com base na área urbanizada levantada pelo mapeamento de uso do Solo 
da Emplasa.

Para melhor retratar o território optou-se por dividir a RMSP entre o centro expandido da capital e a 
área externa a este, motivada pela diferença de escala principalmente na oferta de trabalho e serviços 
entre estas áreas.

Para o agrupamento foi utilizado o método de k-médias30, (k=6 para ambas as áreas analisadas). Os 
resultados são apresentados na forma de mapas e a nomenclatura de cada área é baseada na inter-
pretação dos valores centrais de cada um dos grupos.

O método escolhido minimiza a interferência baseada no conhecimento prévio do território uma vez 
que os métodos de delimitação de polos e centralidades mais utilizados apoiam-se na definição de 
valores de corte pré-estabelecidos, ou na interpretação de diferentes fontes de informação para a 
determinação deste polos.

Para melhor avaliação do método utilizado foi feita a comparação com o mapa de padrões socioespa-
ciais construído com as informações das Unidades de Informação Territorializadas - UITs da Emplasa, 
onde apesar de métodos e recortes espaciais distintos, o cotejamento destes dois métodos apresenta 
grande compatibilidade

3.2 deScRIçãO dOS ReSUltadOS
O Gráfico 1 mostra o valor médio de cada uma das variáveis para os grupos gerados na região cen-
tral. Os polos centrais de 1ª Categoria Motivo Emprego são aqueles que apresentam a maior densida-
de de viagens atraídas por motivo emprego, elevada densidade de viagens por outros motivos e uma 
alta relação de empregos por habitante. Estão localizados em algumas Zonas OD do centro antigo 
(Santa Ifigênia, Ladeira da Memória e Praça João Mendes) e no eixo da Avenida Paulista. 

Os polos centrais identificados como 1ª Categoria Outros Motivos possuem a maior densidade de via-
gens atraídas por outros motivos e alta densidade de viagens por motivo emprego. Geralmente asso-
ciadas a zonas com grandes equipamentos e oferta de serviços à população como ensino superior ou 
complexos hospitalares.  Correspondem às Zonas OD Parque Dom Pedro, Vila Buarque, Liberdade, 
Centro Cultural, Clínicas Rodrigues Alves e Vila Clementino.

Quanto aos polos de 2ª categoria, diferenciam-se principalmente pela presença de população. Aque-
les classificados como regiões de baixa densidade populacional encontram-se principalmente ao lon-

28 A pesquisa OD considera uma viagem o deslocamento por um ou mais modos, motorizados ou não, superior a 
500m.
29 Considerou-se que a oferta de educação básica, notadamente fundamental e média, estão bastante distribuídas 
pelo território, dessa forma, as viagens por este motivo não ajudaria a descrever a atratividade destes territórios, e seria 
fortemente influenciada por questões de distribuição etária do local.
30 O K-médias é um algoritmo de agrupamento iterativo, não supervisionado, que classifica objetos num determinado 
número (K) predefinido de grupos (clusters), tem como função de classificação a distância do objecto ao centro do grupo 
(centróide), minimizando as distâncias euclidianas entre cada objeto e o seu centroide.

3 Gráfico 1 - Polos Centrais – Médias das variáveis utilizadas por grupo.

Fonte: Pesquisa OD 2007
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No Gráfico 2 distribuem-se os valores médios para os agrupamentos encontrados na área exterior. 
Os polos exteriores de 1ª categoria possuem - alta densidade de viagens atraídas por emprego e 
outros motivos e média densidade populacional -, resultando em uma alta relação de emprego por 
habitante. Estão localizados nas regiões de Santana, Santo Amaro, Tatuapé e área central de Osas-
co. Cabe aqui ressaltar a já referida diferença de escala entre a região central e externa, a título de 
comparação as áreas denominadas polos externos de primeira categoria tem em média a mesma 
densidade de atração de empregos das áreas predominantemente residenciais da área central.

Quanto aos polos de 2ª categoria, os de pouca população possuem médias densidades de viagens 
e de população, apresentando, no entanto, uma alta relação de empregos por habitante. Localizam-
-se na divisa com polos centrais ou acompanhando os principais eixos rodoviários e ferroviários. 
Já os de muita população atraem mais viagens e possuem uma densidade populacional bem mais 
alta. Complementam os demais exteriores, configurando um anel ao redor do centro expandido e 
na região central dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e 
Guarulhos. 

As áreas dormitório apresentam baixa densidade de viagens atraídas por motivo trabalho e alta 
densidade populacional, resultando em uma baixa relação de emprego por habitante, sendo esta 
taxa mais crítica nas áreas mais densas. As áreas menos densas poderiam, por meio da aplicação 
de políticas públicas de geração de empregos e transporte, ser alçadas à categoria de polos exte-
riores.

Fonte: Pesquisa OD 2007

3 Gráfico 2 - Polos Exteriores e Áreas Dormitório – 
Médias das variáveis utilizadas por grupo.

go da Linha 7 - Rubi da CPTM da região da Luz até a Lapa, da Avenida Rebouças e da Berrini. Já 
os polos de 2ª categoria com alta densidade populacional, localizam-se próximos aos polos de 1ª 
categoria  gerados por motivo emprego (Zonas OD Treze de Maio, Bexiga, Pires da Mota, Higienó-
polis, Santa Cecília, Marechal Deodoro, Rodrigues Alves, Paraíso, Pamplona, Oscar Freire, Jardim 
Paulistano, PUC, Perdizes, Pompéia).

As áreas com potencial de transformação possuem baixas densidades de viagens e de população, 
apresentando, no entanto, uma alta relação de empregos por habitante. Estão geralmente locali-
zadas ao longo das linhas férreas. Importante notar que fazem parte deste grupo também locais 
residenciais de baixa densidade.

As áreas predominantemente residenciais apresentam uma atração de viagens comparável a das 
áreas com potencial para transformação que se diferenciam da primeira por terem densidade po-
pulacional mais elevada, mas ainda baixa em comparação aos polos de 1ª categoria e 2ª categoria 
com muita população. Estão nas regiões de Cambuci, Vila Mariana, Moema, Brooklin, Saúde, Vila 
Madalena, Sumaré e Belenzinho.

A partir do gráfico e do mapa, conclui-se que os principais polos identificados estão localizados na 
região mais central do município, porém há alguns eixos de expansão deste desenvolvimento a 
oeste e a sudoeste do centro expandido.  



Mapa 08 - Identificação de Polos Metropolitanos
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Foram selecionados para o cotejamento desses resultados àqueles obtidos pelos Padrões Socioespaciais das Unidades de Informações Territorializadas31  - UITs. 
Dentre os treze padrões socioespaciais existentes foram escolhidos aqueles que, por sua conceituação, permitiram o confronto entre os resultados de ambas as 
metodologias. A terminologia das UITs apresenta como conceitualmente coincidente o padrão - "Centralidades ou subcentros" - com os polos de 1ª e 2ª categorias. 
Foram considerados também polos, que nesta compatibilização passaram a se designar polos terciários, as "Áreas Predominantemente de Uso Comercial e de 
Serviços". 

Na área central, delimitada pelo mini anel viário de São Paulo, foram identificados como majoritariamente concordantes os polos de 1ª e 2ª categorias com as cen-
tralidades/subcentros e os polos terciários. Assim, os polos destacados no Mapa 08 Identificação de Polos Metropolitanos apresentam correlação com as centrali-
dades/subcentros identificados no estudo dos Padrões Socioespaciais da RMSP confirmando a compatibilização entre a classificação dos Padrões Socioespaciais 
na identificação das centralidades com os polos de 1ª e 2ª categorias, polos exteriores ao anel central, os polos sub-regionais e ainda as áreas Dormitórios.

No cotejamento das unidades da RMSP definidas como Áreas Dormitórios – Mais Densas, com os Padrões Socioespaciais, as metodologias adotadas por ambos 
foram confirmadas sendo que, de forma geral, parte-se da constatação de que as regiões de maior densidade demográfica estão associadas às classes de rendas 
média/baixa e baixa.

Cabe ressaltar que as UITs são, em alguns casos, bem menores em extensão do que as Zonas OD e, por esta razão, as UITs detalham mais as ocorrências no 
território. São ainda unidades cuja sua divisão territorial busca distinguir características ou situações dispares, podendo ser observada a ocorrência de algumas 
diferenças pontuais nas classificações:

• A Zona OD - 413 – Santo Eduardo, do município de Embu das Artes, (corresponde a três UITs); inclui em seu limite 10,24 km2 ocupados por uma população de 
4.638 habitantes, cuja densidade é de 453 hab./km2 que correspondente a Área de Proteção aos Mananciais – APM desse município, tornando homogêneas 
duas áreas completamente distintas: uma mais densa (UIT – 2 Valo Verde que apresenta uma área de 13,4 km2, com uma população de 163.829 o que resulta 
numa densidade populacional de 12.226 hab./km2) e uma mais rarefeita (UIT 3 Várzea Embu Mirim com área de 10,24km2, população de 4.638 habitantes e 
densidade de 453 hab./km2) e parte da UIT 1 – Embu das Artes. 

• Zona OD - 299 - Paraisópolis engloba duas UITs: a UIT 208 que corresponde integralmente a comunidade de Paraisópolis, que tem uma área de 1,02 km2, 
população de 53.622 habitantes e uma densidade de 52.570 hab./km2 de padrão baixa renda e a porção norte do distrito da Vila Andrade, a UIT 206, que é com-
posta por loteamentos/bairros como: Paraíso do Morumbi, Fazenda Morumbi, Jardim Vitória Régia, Jardim Fontes do Morumbi, todos de alto padrão de renda.

• A zona OD – 404 – Demarchi está dividida em três UITs de ocupações distintas entre si. A UIT - 9 Ferrazópolis/Montanhão com uma ocupação predominante de 
comunidades e habitações precárias.  A UIT – 8 Demarchi/Parque Industrial que, apesar de apresentar algumas áreas de uso residencial de padrões médio e 
alto, tem seu uso predominante associado à atividade industrial, e a parte sul da UIT – 6 Baeta Neves de uso residencial de padrão médio.

As poucas diferenças apresentadas ocorrem, essencialmente, das metodologias utilizadas. De um lado, a pesquisa origem-destino, base para a tipologia de polos 
e, de outro lado a metodologia utilizada na divisão territorial das UITs. Além do recorte territorial e de suas dimensões obedecerem a critérios diferentes, o que pode 
ocasionar zonas OD e UITs dispares entre si face ao tamanho, as metodologias para ambos os casos atendem a finalidades específicas. A primeira para o planeja-
mento em transportes e, a segunda, para a identificação de padrões socioespaciais predominantes e diferenciados, voltada para o planejamento urbano. 

Isto posto, e independentemente dessas considerações, pode-se afirmar que o cotejamento entre os resultados foram positivos ocorrendo a validação integral dos 
polos e áreas dormitórios identificados e apresentados neste diagnóstico para o PDUI.

31 Metodologia desenvolvida para atender uma leitura espacial possibilitando uma interpretação do uso do solo por município e por unidade territorial a que se reporta, incorporando dados socio-
econômicos, de transporte e ambientais. Consiste em delimitar recortes territoriais (polígonos) que portam uma identidade, urbana ou rural e neles estão espelhados os principais resultados para a 
caracterização socioeconômica, do uso do solo, de sua inserção territorial e de seus condicionantes ambientais. Outro elemento importante e derivado dessa metodologia é a constatação da predomi-
nância espacial de padrões similares que foram identificados e denominados padrões socioespaciais. Constituem perfis predominantes de uso e ocupação do solo em áreas urbanas e não urbanas que 
ocorrem no território. Os padrões socioespaciais em número de treze foram definidos e qualificados segundo sua funcionalidade. Concepção, desenvolvimento e produção das Unidades de Informações 
Territorializadas – UITs realizadas pela Unidade de Dados e Informações Técnicas - UDI/Emplasa.
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No Mapa 10 - Polos no Centro Expandido e Atividade Econômica pode-se ver a análise de agrupamentos aplicada ao uso do solo comercial e de serviços, industrial 
e misto na área central. Este mapa corrobora a análise ao indicar que nos polos identificados o uso do solo em atividades econômicas é mais presente. É possível 
destacar também que em alguns polos, em especial os de segunda categoria, por vezes, possuem a maior parte de sua atividade econômica concentrada em ape-
nas algumas de suas vias. Nas Zonas OD identificadas como áreas com potencial de transformação é possível identificar a partir deste cruzamento de informações 
duas situações: a primeira nas zonas ao longo das ferrovias, com intenso uso do solo para atividades econômicas, mas que geram poucas atividades, esse fenôme-
no é explicado pela grande presença de galpões e antigas zonas industriais que hoje estão subutilizadas; no segundo caso encontra-se zonas em que as atividades 
econômicas estão concentradas nas principais avenidas com uso residencial de baixa densidade no miolo dos bairros.

O mesmo exercício aplicado aos polos externos revela resultados parecidos: uso do solo por atividades econômicas mais intenso nos polos do que nas demais zo-
nas. A diferença é que nessas regiões podem ser encontradas áreas de mineração, galpões logísticos dentre outras atividades econômicas que apesar de utilizarem 
grandes áreas geram pouca atração de viagens, mesmo por motivo trabalho. 

As áreas dormitório quando sobrepostas aos usos exclusivamente residenciais demonstram que existe pouca atividade econômica nestas zonas, característica 
muito acentuada nas áreas dormitório mais densas, mas também bastante perceptível nas áreas menos densas.



Mapa 09 - Padrões Socioespaciais





Mapa 10 - Polos no centro expandido e atividades econômicas





Mapa 11 - Polos exteriores e atividades econômicas





Mapa 12 - Áreas dormitórios e Uso Residencial
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3.3 dIaGnÓStIcO

A análise dos resultados mostra como a oferta de trabalho e de serviços ainda é muito concentrada na região central do município de São Paulo. Na área externa 
verifica-se a existência de enormes zonas dormitório contrastando com os poucos polos.

Para alcançar o objetivo de uma cidade compacta e policentrica, com maior disseminação do emprego, menores necessidades de deslocamentos pendulares e 
oferta de serviços mais bem distribuídos devem ser adotadas políticas de transporte e geração de emprego de modo a induzir novas centralidades para além do 
centro expandido de São Paulo.

As ligações perimetrais do transporte público podem ter um grande papel na indução e promoção de polos nas regiões mais periféricas. Destes destacam-se o 
transporte de alta capacidade em linhas a serem implementadas pelo Metrô de São Paulo e pela CPTM.

Dentre os instrumentos urbanísticos propostos podem ser usados como indutores de novas centralidades as ZIMs de infraestrutura e desenvolvimento econômico 
e as operações urbanas interfederativas.

A melhor distribuição de serviços públicos como poupatempos, campi universitários, escolas técnicas e faculdades de tecnologia, hospitais regionais também podem 
ter papel no desenvolvimento destes polos.

A melhoria de outras infraestruturas pode ser fator de atração de empresas para estas áreas, em especial melhorias viárias, disponibilidade de infraestrutura de 
comunicação como redes de fibra ótica, dentre outras.

3.4 caRacteRIZaçãO dOS POlOS MetROPOlItanOS

Os polos aqui apresentados foram agrupados a partir de um modelo estatístico que leva em consideração apenas três variáveis: densidade de viagens atraídas pelo 
motivo emprego, densidade de viagens atraídas por outros motivos 32 , e densidade populacional. A partir destes agrupamentos foram definidos polos e levantadas 
informações auxiliares para melhor caracterizá-los. Estas informações tratam da distribuição setorial do emprego segundo a pesquisa Origem-Destino 2007, da ren-
da dos empregados e dos moradores de cada Zona OD, também captada pela Pesquisa OD 2007, e do uso do solo levantado pela Emplasa. Todas as  informações 
constam de tabelas anexas. A seguir é apresentada uma breve análise destes indicadores, no sentido de analisar as  características mais homogêneas, bem como 
as características  mais heterogêneas dentro de cada agrupamento.

CENTRO EXPANDIDO

Zonas Especiais

Na região central do município de São Paulo duas Zonas OD foram retiradas da análise de agrupamento devido a seus valores altíssimos de atração de viagens por 
motivo emprego: a Zona OD 1 – Sé e a Zona OD 5 – República. Juntas, estas duas Zonas somam mais de 200 mil empregos segundo a pesquisa OD 2007, dos 
quais mais de 80% estão no setor de serviços, com forte destaque aos serviços especializados 33 , creditícios financeiros e administração pública na Zona OD 1 – 
Sé. Estas duas Zonas, no entanto, apresentam uma configuração bastante distinta do uso do solo: o uso predominante na Zona OD 1 – Sé é composto por quadras 
comerciais e de serviços e forte presença de equipamentos sociais e de serviços, enquanto na Zona OD 5 – República o uso predominante é o misto. 

Na análise da renda daqueles que trabalham nestas Zonas temos valores de renda média de R$ 1848,67 na Zona OD Sé e de R$ 1394,85 na Zona OD República, 
mas na Zona OD República encontramos valores maiores para a mediana e também para o percentil 95, indicando que embora tenha uma média mais baixa a 
renda nesta Zona é menos díspar.

Na renda34  dos moradores temos uma inversão com a Zona OD 5 – República atingindo a maior média R$1916,53 contra R$ 1414,40 na Zona OD 1 – Sé.

Ainda que não agrupadas, estas duas Zonas OD podem ser caracterizadas pela sua alta densidade de empregos, concentrados em serviços especializados, abri-
gando uma população de renda média (maior na república) e oferecendo empregos em diversas faixas salariais (mais heterogêneo da Zona OD – Sé).

Polos de 1ª Categoria motivo emprego

32 Todos exceto emprego, retorno à residência, e educação básica.
33 Atividade ligada aos serviços de escritório, de assessorias e consultorias técnicas, jurídicas, econômicas, contábeis, serviços de pesquisa, serviços de processamento, análise e programação 

de dados e outros serviços técnicos profissionais.
34 A fim de termos uma melhor comparação entre a renda dos moradores e dos empregados em uma Zona OD foi considerado a renda individual de todos os domiciliados naquela Zona OD que 

possuíam alguma renda.
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Foram agrupadas as seguintes Zonas OD:

3 Praça João Mendes

4 Ladeira da Memória

6 Santa Ifigênia

27 Bela Vista

28 São Carlos do Pinhal

29 Masp

32 Consolação

73 Campinas

78 Trianon

Nestas Zonas destaca-se a predominância dos empregos no setor de serviços, ainda que na Zona OD 6 - Santa Ifigênia se destaque também a forte presença do se-
tor comercial. Dentro do setor de serviços, no entanto, existem algumas diferenças entre estas Zonas, como por exemplo, a relevância do setor de saúde nas Zonas 
OD 27 – Bela Vista e OD 29 – Masp, e dos serviços creditícios naquelas Zonas no eixo da Avenida Paulista. Em todas elas destacam-se os serviços especializados.

No Uso do Solo é possível destacar dois conjuntos de Zonas. Naquelas mais próximas à região da Sé predomina o uso misto com pouca relevância do uso residen-
cial. Já nas Zonas próximas ao Eixo da Avenida Paulista, apesar da grande presença do uso misto também existem quadras unicamente residenciais - em algumas 
destas Zonas o uso residencial chega a ser superior a 30% da área da Zona OD, como é o caso das Zonas 28 – São Carlos do Pinhal e 73 – Campinas. A renda 
do trabalho é bastante diversa neste agrupamento sendo a menor média encontrada na Zona Santa Ifigênia com R$ 1382,94 e a maior na Zona Campinas com R$ 
2470,41. A Renda dos moradores é ainda mais diversa e nota-se uma grande diferença entre as Zonas mais próximas do centro e aquelas no entorno da Avenida 
Paulista. Na Zona OD 3 – Praça João Mendes a média da renda dos moradores é de R$ 949,17 e o corte do 95º percentil é de apenas R$ 2 000,00 enquanto na 
Zona OD Trianon a renda média é de R$ 4443,47 e o corte do 95º percentil é de R$ 15 000,00.

Em geral estas Zonas caracterizam-se pela grande oferta de empregos notadamente nos serviços, mas também com alguns destaques no setor de comércio. Den-
tre os serviços, algumas Zonas são mais especializadas em setores como saúde ou financeiro. Diversos dados como a renda média e o uso do solo nos permitem 
distinguir dois grandes grupos: as Zonas próximas á região da Sé e aquelas nas proximidades da Avenida Paulista.

Polos 1ª categoria – outros motivos

Foram agrupadas as seguintes Zonas OD:

2 Parque Dom Pedro

23 Centro Cultural

24 Liberdade

31 Vila Buarque

54 Vila Clementino

56 Rodrigues Alves

76 Clínicas

Nas Zonas deste agrupamento destacaram-se, além de uma considerável atração de viagens por motivo emprego, uma grande atração de viagens por outros mo-
tivos, o que pode indicar a oferta, nestes locais, de serviços ao público como hospitais, instituições de ensino superior ou ainda grandes centros comerciais.

Os dados do emprego presentes na Pesquisa OD 2007 corroboram as conjecturas iniciais - a Zona OD 2 – Parque D. Pedro tem cerca de 48% dos empregos no 
setor de comércio, enquanto nas demais Zonas predominam empregos no setor de serviços, com especial destaque para o setor de saúde nas Zonas 54 – Vila 
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Clementino e 76 – Clínicas, mas com forte presença também em outras Zonas. Quanto à educação destacam-se as Zonas 24 – Liberdade e 31 – Vila Buarque. Os 
serviços especializados também tem forte presença na maior parte destas Zonas.

Cabe destacar no Uso do Solo a forte presença de equipamentos sociais e de serviços que também reforça a hipótese inicial acerca da atração de viagens por outros 
motivos que não o trabalho. O uso misto também é bastante presente, além do comercial e de serviços.

Embora a variação da renda do trabalho entre as Zonas não seja tão acentuada quanto em outros agrupamentos, existe uma considerável diferença, enquanto a 
menor mediana é encontrada na Zona 24 – Liberdade com R$ 780,00 a maior está na zona 23 – Centro Cultural com R$ 1 500,00. Já na renda dos moradores a 
diferença entre as Zonas é grande: a Zona OD 2 – Parque D. Pedro possui uma renda média de R$ 966,34 enquanto na Zona 76 – Clínicas essa média é de R$ 3 
770,63.

A principal característica destes polos é a atração de viagens por outros motivos, seja pela grande presença de comércio como na Zona Parque D. Pedro, ou pela 
forte presença de equipamentos sociais e de serviços como hospitais, faculdades ou centros culturais.

Polos de 2ª categoria com muita população

Foram agrupadas as seguintes Zonas OD:

22 Pires da Mota

25 Treze de Maio

26 Bexiga

30 Higienópolis

35 Santa Cecília

36 Marechal Deodoro

57 Paraíso

74 Pamplona

77 Oscar Freire

79 Jardim Paulistano

83 PUC

87 Perdizes

Nestas zonas coexistem uma moderada atração de viagens por motivo emprego, por outros motivos e densidade populacional.

Nesta região os empregos concentram-se principalmente no setor de serviços com poucas Zonas altamente especializadas, embora possam ser destacados os 
setores de educação na Zona 83 – PUC, serviços especializados na Zona 79 – Jardim Paulistano, financeiro na Zona 35 – Santa Cecília, de saúde nas Zonas 26 e 
36 – Bexiga e Marechal Deodoro e mesmo de alimentação na Zona 25 – Treze de Maio. O emprego comercial também é bastante presente nas Zonas 77 – Oscar 
Freire, 79 – Jardim Paulistano e 74 – Pamplona.

Na maior parte destas Zonas o uso predominante é o Residencial com forte presença também do uso misto - apenas nas Zonas OD 25, 26, e 35 o uso misto é 
predominante.

A renda dos trabalhadores nestas Zonas é em média inferior ao verificado nos polos de 1ª categoria. Embora as medianas sejam bastante próximas entre as Zonas 
a presença de alguns altos rendimentos atestados pela linha de corte de 95º percentil contribui para as altas médias das Zonas 79 – Jardim Paulistano, 83 – PUC, 
74 – Pamplona e 77 – Oscar Freire. Neste agrupamento, assim como nos demais, nota-se uma grande disparidade das médias de rendimento dos moradores entre 
as Zonas: enquanto nas Zonas OD 74, 77 e 83 o rendimento médio é superior a R$ 4 000,00 na Zona 26 - Bexiga é de R$1 462,65.
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Em geral nestas Zonas coexistem o uso residencial  e o uso misto, gerando áreas  com menor densidade de empregos em relação aos polos de 1ª categoria, com 
empregos predominantemente de serviços e comercial, mas menos especializados; algumas destas Zonas abrigam população com alta renda.

Polos de 2ª categoria com pouca população

Foram agrupadas as seguintes Zonas OD:

7 Luz

13 João Teodoro

14 Oriente

63 Jardim Luzitânia

67 Chácara Itaim

68 Vila Olímpia

72 Berrini

81 Pinheiros

91 Barra Funda

92 Francisco Matarazzo

93 Água Branca

99 Lapa

A principal característica deste agrupamento é a moderada atração de viagens por motivo emprego e sua baixa densidade demográfica.

Neste agrupamento estão as únicas Zonas com presença significativa de empregos industriais: OD 7 – Luz, 13 –João Teodoro, 14 – Oriente e 99 – Lapa, ainda 
assim com  presença bastante limitada. Nas Zonas OD 7, 13 e 14 os empregos comerciais são predominantes. Nas demais Zonas,  o emprego no setor de serviços 
é majoritário e bem distribuído entre suas subdivisões, mas ainda com ênfase em serviços especializados.

O Uso do Solo apresenta grandes diferenças entre as Zonas, especialmente entre aquelas que possuem ou não quadras residenciais . O uso predominante na 
maioria destas Zonas é o misto, seguido do uso comercial e de serviços e equipamentos sociais e de serviços.

A renda dos empregados nessas Zonas também é bastante diversa: enquanto a média do rendimento é de R$ 854,59 na Zona OD 13 – João Teodoro, chega a R$ 2 
384,75 na Zona 72 – Berrini. A diferença é ainda maior quando comparadas às rendas dos moradores - enquanto a média é de R$ 1029,59 na Zona João Teodoro, 
chega a R$ 5 110,76 na Chácara Itaim.

Em resumo, este agrupamento reúne em sua maior parte Zonas predominantemente ocupadas por comércio e serviços e equipamentos sociais, com pouca área 
destina às quadras mistas ou exclusivamente residenciais, o que explica a baixa densidade demográfica encontrada. Em sua maioria oferecem empregos no setor 
de serviços com média remuneração, naquelas Zonas onde o emprego comercial é mais relevante e os salários tendem a ser menores.

ANEL EXTERNO AO CENTRO EXPANDIDO

Polos Externos 1ª categoria
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Foram agrupadas as seguintes Zonas OD:

126 Carandiru

127 Santana

129 Tietê

164 Tatuapé

283 Santo Amaro

436 Osasco

Dentre estes polos apenas a Zona OD 436 – Osasco não está no município de São Paulo. Estes polos tem grande atração de viagens tanto pelo motivo trabalho 
quanto por outros motivos, e uma moderada densidade demográfica.

Nestes polos o emprego industrial gira em torno de 10% dos empregos com exceção da Zona OD 16 – Carandiru (1,9%), com uma participação mais elevada do 
que o verificado nos polos do centro expandido, os empregos no comércio também representam uma parte considerável variando de 14,5% na Zona OD 129 – Tietê 
até 32,7% na 436 – Osasco. Os serviços ainda são a maioria dos empregos em todas estas Zonas, mas alguns setores já aparecem com mais relevância do que 
era observado nos polos do centro expandido como o transporte de cargas, responsável por cerca de 10% dos empregos no setor de serviços na Zona OD 127 – 
Santana. Destacam-se também o setor creditício-financeiro na Zona 436 – Osasco, o setor de educação na Zona 283 – Santo Amaro e a administração pública na 
Zona 129 – Tietê.

O Uso do Solo nestas Zonas é predominantemente ocupado por uso misto, equipamento social e de serviço e uso comercial e de serviços. O uso residencial é ex-
pressivo apenas nas Zonas 164 – Tatuapé e 283 – Santo Amaro. Na Zona OD 436 – Osasco 24,9% da área respectiva à Zona OD tem seu uso classificado como 
Industrial de base, transformação e extração.

A renda média auferida pelos trabalhadores nestas Zonas é, em geral, inferior ao observado nos polos do centro expandido, sendo a maior média de R$ 1 312,65 
na Zona 436 – Osasco e a menor de R$ 834,04 na Zona 129 – Tietê. Quando analisada a renda dos moradores novamente nota-se que é bem abaixo dos valores 
encontrados nos polos do centro expandido e com menor variação entre as Zonas também. A maior média encontra-se na Zona 283 – Santo Amaro com R$ 2 063,02 
e a menor na Zona 129 – Tietê com R$ 1 467,62.

De forma geral estas centralidades destacam-se por sua oferta de empregos e serviços diversificados, com inexpressivo uso do solo exclusivamente residencial 
e que abrigam uma população que auferem rendimentos que em média estão muito próximos dos rendimentos oferecidos pelos empregos naquela mesma Zona.

 

Polos 2ª categoria com muita população

Foram agrupadas as Zonas OD:

71 Vila Cordeiro

131 Alfredo Pujol

134 Casa Verde

163 Gomes Cardim

165 Chácara do Piqueri

166 Parque São Jorge

167 Penha

187 Cidade Nitro-Operária
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269 Vila Socorro

281 Granja Julieta

284 Vila Miranda

318 Butantã

336 Guarulhos

379 Boa Vista

383 Santo André

403 São Bernardo do Campo

Nestes polos o emprego industrial varia de 4% dos empregos na Zona 131 – Alfredo Pujol a 40% na Zona 269 – Vila Socorro, mas na maioria dos polos este percen-
tual fica no intervelo de 15 a 20% dos empregos. O emprego comercial comporta-se de forma bastante parecida, sendo o menor percentual na Zona 165 – Chácara 
do Piqueri e o maior na 187 – Cidade Nitro-Operária. O emprego no setor de serviços é majoritário superando 60% dos empregos na maior parte das Zonas. Estas 
Zonas oferecem empregos em diversas divisões do setor de serviços - é neste agrupamento em que estão as regiões centrais de alguns municípios como Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Guarulhos. A categoria de Uso do Solo com maior área ocupada na maior parte destas Zonas é o uso resi-
dencial, o que explica a menor concentração de empregos quando comparado aos polos de 1ª categoria, em algumas Zonas predomina o uso misto.

A renda média dos trabalhadores destas Zonas varia entre R$ 1 002,08 na Zona 187 – Cidade Nitro-Operária e R$ 1 911,56 na Zona 165 – Chácara do Piqueri. A 
renda dos moradores destas zonas é em média mais alta,  variando de R$ 1232,09 na Zona 187 a R$ 2 670,60 na Zona 71 – Vila Cordeiro.

Estas Zonas abrigam os centros locais e de municípios da região, oferecem serviços diversos e possuem importante parcela do Uso do Solo ocupado apenas por 
residências, em geral os moradores auferem renda, em média, maior do que os trabalhadores nestas Zonas.

Polos Externos de 2ª categoria com pouca população.

As Zonas neste agrupamento tem uma moderada atração de viagens por motivo emprego, baixa atração de viagens por outros motivos e baixa densidade demográ-
fica, o que sugere que as principais atividades econômicas nestas Zonas sejam predominantemente industriais ou de serviços e que não atendem o público no local.

112 Vila Jaguara 296 Jóquei Clube 444 Presidente Altino

136 Limão 297 Fazenda Morumbi 448 Ribeirão Itaqui

158 Parque Novo Mundo 307 Jardim Jussara

159 Vila Maria 316 Jaguaré

161 Vila Guilherme 317 Cidade Universitária

162 Coroa 319 Jardim Caxingui

228 Vila Carioca 337 Cumbica

232 Parque do Estado 338 Rodovia Presidente Dutra

251 Joaquim Nabuco 381 Santo Antônio

263 Jurubatuba 382 São Caetano do Sul

270 Parque Interlagos 402 Rudge Ramos

282 Chácara Flora 426 Tamboré

295 Morumbi 437 Bussocaba
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De fato o emprego industrial é bastante presente na maioria destas Zonas com destaque para as OD 228 – Vila Carioca, 263 – Jurubatuba, 337 – Cumbica, 402 – 
Rudge Ramos, e 448 – Ribeirão Itaqui, todas com mais de 40% dos empregos no setor industrial, chegando a 71% nesta última. 

Nem todas as Zonas, porém, tem expressiva presença de empregos industriais, nas Zonas OD 295 – Morumbi, 297 – Fazenda Morumbi, 317 Cidade – Universitária 
e 437 – Bussocaba os empregos industriais são menos de 5% do total. O setor de comércio é pouco significativo na maior parte das Zonas merecendo destaque 
apenas as Zonas OD 158 – Parque Novo Mundo (29%), 162 – Coroa (46,2%), 382 – São Caetano do Sul (29,3%) e 444 – Presidente Altino (25,9%). O setor de 
serviços é predominante na maior parte das Zonas chegando a 97,4% na Zona OD 232 – Parque do Estado35  , por outro lado, representa apenas 17,7% dos em-
pregos na Zona Ribeirão Itaqui. Dentro do setor de serviços cabe destacar o transporte de cargas, responsável por um quarto dos empregos no setor de serviços 
no Parque Novo Mundo e 46% em Cumbica e o setor de educação na Zona OD 317 – Cidade Universitária.

No Uso do Solo é importante notar que algumas Zonas tem uma grande parcela de sua extensão ocupada por uso residencial e ainda assim conservam baixa den-
sidade demográfica, este fato pode estar ligado ao tipo de ocupação horizontal, de médio e alto padrão que tendem a gerar áreas menos densas. O que pode ser 
o caso das Zonas OD 282 – Chácara Flora 295 – Morumbi e 296 – Jóquei Clube. Nas demais áreas além do uso residencial é bastante presente o uso industrial, 
equipamento social e de serviço e comercial e de serviços.

A renda média dos trabalhadores destas Zonas apresentam uma grande variação enquanto a menor média é de R$ 945,22 na Zona OD 448 – Ribeirão Itaqui a maior 
encontra-se na Zona OD 251 – Joaquim Nabuco com R$ 2 816,33. A renda dos moradores destas Zonas é ainda mais díspar, novamente o menor valor médio é 
encontrado na Zona OD 448 com R$ 770,67 e o maior valor na Zona OD 296 – Jóquei Clube 5 132,97.

Este agrupamento apresenta uma coleção heterogênea de Zonas, em algumas delas é possível destacar a forte presença da indústria ou do setor de transporte de 
cargas, já em outras destaca-se a coexistência do setor de serviços e de áreas residenciais de alto padrão, outros ainda como a Cidade Universitária e o Parque 
do Estado a presença de equipamentos públicos acabam por gerar áreas com pouca ou nenhuma população e densidade de empregos que justificam o seu agru-
pamento.

3.5 POlOS SUB-ReGIOnaIS e lInHaS de deSeJO

Para o estudo dos polos sub-regionais e linhas de desejo foi aplicado o metodo de análise de cluster de forma análoga ao estudo de polos para a RMSP, mas 
considerando-se apenas as Zonas OD de cada uma das sub-regiões com exceção do município de São Paulo. As linhas de desejo consideram as viagens que 
tenham origem ou destino em alguma das Zonas OD de  cada uma das sub-regiões. Estão apresentados apenas os maiores vetores, pertencentes ao ultimo decil.

É importante destacar que a classificação de polos nesta etapa do estudo é relativa somente às zonas da subregião. Desta forma, mesmo quando utilizadas as 
mesmas nomenclaturas, as Zonas  OD classificadas em diferentes sub-regiões não devem ser comparadas em relação ao estudo que engloba toda a RMSP.

Sub-Região Leste.

Nesta sub-região destaca-se como maior polo a região central de Guarulhos, concentrando empregos, serviços e também população. Nesta Zona OD está um dos 
principais nós dos desejos de viagem da região, concentrando principalmente as viagens das zonas no entorno, classificadas como Áreas Dormitório. As Zonas OD 
Cumbica e Rodovia Presidente Dutra foram classificadas como Polos de primeira categoria com pouca população, cuja característica principal é atrair um grande 
numero de viagens motivadas por emprego, mas poucas viagens por outros motivos. Este perfil está ligado às características industriais destas áreas. Os vetores 
de desejos de viagem para estas zonas concentram-se principalmente nas áreas dormitório de Guarulhos.

Duas Zonas OD do município de Mogi das Cruzes foram classificadas como áreas potenciais. Estas áreas possuem moderada atração de viagens, mas ainda 
imcompatível com a densidade populacional que abriga. Nota-se pelos desejos de viagens que esta área centraliza desejos de viagens do não só do próprio muni-
cípio, mas também de Suzano e de municípios mais distantes da Capital, como Biritiba-Mirim.

Destacam-se como Áreas Dormitório mais densas  as zonas OD ao norte do centro de Guarulhos e em Itaquaquecetuba. Nestas áreas, o desequilibrio entre a den-
siadde populacional e a oferta de empregos é muito grande.

 É importante destacar também as diversas linhas de desejo conectando o município de Guarulhos a São Paulo, em especial às Zonas de maior oferta de emprego, 
como a região central, a da Avenida Paulista e a de Santo Amaro.

Sub-região Sudeste

Na Sub-região destacam-se três Zonas OD denominadas de polos de 1ª categoria, que correspondem aos centros dos municípios de Santo André, São Bernardo 
do Campo e São Caetano do Sul. O centro de Santo André foi agrupado separadamente, refletindo uma grande diferença na densidade populacional entre as três 
Zonas, o centro do município de Santo André apresenta quase o dobro da densidade média das áreas centrais dos dois outros municípios. Os desejos de viagens 
confirmam a centralidade destas áreas.

35 Embora em números absolutos esta Zona tenha menos empregos que a maioria dos polos encontrados, a densidade de empregos é similar aos demais polos de 2ª categoria com pouca 
população por conta de sua pequena área urbanizada.
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Foram identificas também três Zonas OD classificadas como polos de 2ª categoria: A 402 no município de São Bernardo do Campo e as 381 e 382 em São Caetano 
do Sul, ambas confirmadas pelos desejos de viagem.

Dentre as Áreas destacadas como áreas dormitório mais densas destacam-se o município de Diadema, que teve todo o seu território agrupado nesta classificação, 
parte do município de Mauá e áreas de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

Uma análise das linhas de desejo em direção ao município de São Paulo mostram diversos vetores em direção à região central do município, à da Avenida Paulista 
e à da Berrini, mas também de áreas dormitório próximas no município de São Paulo, como da região de São Mateus em direção a Santo André, da Vila Zelina em 
direção a São Caetano do Sul e mesmo uma troca entre duas áreas dormitório: o centro de Diadema e o Jardim Miriam, na Zona Sul do município de São Paulo. 
Em linhas Gerais, é importante notar que a presença de diversos polos na região, a confluência das linhas de desejo internas e mesmo a predominância destas em 
relação àquelas em direção ao município de são Paulo sugerem uma sub-região bastante integrada, ainda que desequilibrada no seu interior.

Sub-Região Sudoeste

Devido ao tipo de urbanização menos densa, presente na maioria dos municípios da sub-região Sudoeste, apenas três zonas foram destacadas no agrupamento.

A Zona OD 411 em Taboão da Serra aparece como polo sub-regional. Apesar disso, a densidade de atração de viagens tanto pelo motivo emprego quanto por outros 
motivos é baixo em relação ao encontrado para os polos de outras sub-regiões. Esta constatação encontra eco também na análise das linhas de desejo de viagens 
que, além das conexões com as áreas dormitório no próprio município e em outros municípios da sub-região, possuem diversas ligações com as regiões de maior 
oferta de emprego do Município de São Paulo.

A zona classificada como área dormitório menos densa, no município de Taboão da Serra, distingui-se da área classificada como mais densa, no Município de Embu 
das Artes, tanto pela sua densidade demográfica, levemente menor, quanto pela sua maior atração de viagens.

Nas linhas de desejos de viagem, além das áreas já analisadas e da grande presença de linhas em direção ao Município de São Paulo, cabe destacar a Zona OD 
416, localizada no município de Itapecirica da Serra, ocupando uma superfície extensa e de baixa densidade demográfica, mas que, em termos absolutos, gera um 
grande numero de linhas de desejo, tanto em direção ao Município de São Paulo como a outros municípios da sub-região.

Sub-Região Oeste

Na sub-região Oeste, o centro do Município de Osasco é o principal polo, com alta densidade de viagens atraídas tanto pelo motivo emprego quanto outros motivos, 
caracterizando-se também por baixa densidade populacional. Ao sul do centro do município encontra-se a Zona OD 439, classificada como zona de transição por 
possuir características de polo nas áreas próximas ao centro, mas ainda com alta densidade demográfica e muitas áreas predominantemente residenciais.

Outro polo com muita capacidade de atração de viagens por motivo emprego é a Zona OD 426 – Tamboré, cuja característica principal é a ausência de população 
e a baixa atração por outros motivos que não emprego, mostrando a característica empresarial e industrial desta área.

A área limítrofe entre o município de Osasco e a maior parte das Zonas OD situadas imediatamente ao norte da Linha 8 – Diamante da CPTM foram classificadas 
como polos potenciais devido à boa relação entre empregos e população presente no local.

Diversas Zonas OD nos Municípios de Osasco, Carapicuíba Barueri e Jandira foram agrupados como sendo áreas dormitório. As linhas de desejo de viagens origi-
nadas nestas áreas conectam-se principalmente ao diversos polos existentes e potenciais da sub-região, mas também ao Município de São Paulo, principalmente 
ao centro e à Zona Oeste.

Os diversos nós nos desejos de viagem sugerem uma grande articulação na sub-região, inclusive entre as áreas não classificadas devido às baixas densidades, 
como Itapevi e Santana de Parnaíba. Mostram também a articulação com alguns dos municípios da sub-região sudoeste, como Cotia e Taboão da Serra.

Sub-Região Norte

Na sub-região norte apenas cinco zonas OD foram classificadas, contudo, é preciso atentar-se ao fato de que nesta sub-região as Zonas OD possuem grandes 
dimensões.

A Zona OD 324, em Cajamar, foi classificada como polo em potencial, devido à maior densidade de empregos em relação às outras Zonas da Sub-região. As zonas 
OD 322, 327 e 330 em Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, respectivamente, foram classificas como áreas dormitório mais densas e a Zona 332, em 
Mairiporã, como área dormitório menos densa.

As Linhas de desejo mostram alguma articulação entre os Municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, ainda que os principais desejos de viagem 
destas Zonas sejam com direção ao Município de São Paulo. A falta de linhas de desejo no sentido Leste-Oeste demonstra a falta de polos na região, que pode ter 
entre suas causas a inexistência ou ineficiência das ligações perimetrais na região.
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Mapa 13 - Polos Sub-Regionais e linhas de desejo -  Sub-região leste

13
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Mapa 14 - Polos Sub-Regionais e linhas de desejo -  Sub-
-região Sudeste

14
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Mapa 15 - Polos Sub-Regionais e linhas de desejo -  Sub-
-região Sudoeste

15
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Mapa 16 - Polos Sub-Regionais e linhas de desejo -  Sub-re-
gião Oeste

16
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Mapa 17 - Polos Sub-Regionais e linhas de desejo -  Sub-região 
norte

17
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4 tIPOlOGIa de ÁReaS PaRa POlítIca URBana

Uma tipologia de áreas foi elaborada tendo por objetivo realizar uma análise que permita uma interpretação do território da metrópole, visando traçar as ações para 
a região e indicando as intenções para o planejamento metropolitano.

Foram realizados diversos procedimentos metodológicos cruzando informações relativas a dados socioeconômicos, de mobilidade, de infraestrutura urbana e de 
regulação do território urbana e ambiental e chegou-se a duas matrizes: ambiental e urbana. 

Como resultado final realizou-se o cruzamento das duas matrizes anteriores para a formação de classes com atribuições socioambientais, que serão base para a 
formação de diretrizes de intervenções urbanas específicas, de modo a proporcionar melhorias na condição urbana e ambiental.

4.1 MatRIZ aMBIental

A análise das condições ambientais do território indica importantes informações e sugere diretrizes específicas para a dinâmica territorial.

Para este estudo utilizou-se um quadro de variáveis que ressaltam a necessidade de preservação de áreas-chave para a qualidade do meio ambiente, que contri-
buem como produtoras de água e de proteção de remanescentes florestais, e que devem ter sua ocupação controlada por conta da restrição gerada pela condição 
geomorfológica existente.

Na matriz ambiental foi realizada a interação de quatro variáveis através de cruzamentos lógicos. Três destas variáveis são indicadores da legislação urbano-am-
biental da região, sendo estes:

Unidades de Conservação

Reúne as unidades de conservação cadastradas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC em nível federal, estadual e municipal. Classificam-se 
em Unidades de Proteção Integral e Unidade de Uso Sustentável. Foram também incluídas terras indígenas protegidas.

Área de Proteção aos Mananciais

Área delimitada pelas Leis Estaduais n° 898/75 e 1.172/76 e regulamentada pelo Decreto 9.714/77. Estas áreas são classificadas como áreas-chave para a preser-
vação dos mananciais na Região Metropolitana de São Paulo, que recarregam os principais reservatórios que abastecem a população da região.

Macrozoneamento 

O macrozoneamento sistematizou os dados municipais dos planos diretores atualizados para 2015. Para isso foram definidas duas principais áreas de estudo - as 
áreas urbanas e as áreas rurais ou áreas classificadas com alguma diretriz de proteção ambiental.

A última variável refere-se à condição do sitio físico:

Aptidão Física

Esta variável apresenta o mapeamento realizado pelo IPT e Emplasa, datado de 1985. Para o cruzamento agruparam-se as 7 classes existentes em apenas 3, 
baseando-se no grau de risco associado à área.

A tabela abaixo demonstra os cruzamentos lógicos entre as variáveis e a formação de classes com características de proteção ou restrição ambiental.
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4.1 figura 1 - Matriz de variáveis ambientais 

Fonte: Emplasa 2015

A distribuição espacial das classes pode ser visualizada na figura a seguir:

4.1 figura 2 -  distribuição das classes ambientais na RMSP

Unidade de conservação aptidão física Proteção aos 
Mananciais legislação Municipal Classificação

Integral Sustentável Sem UC Com Restri-
ções

Restrições 
Médias Favorável Dentro     Fora           Ambiental 

Rural Outros Somatório classe Subclasse

-

1. Áreas a serem pro-
tegidas integralmente, 
com sérias restrições 

à urbanização  

1.1 Áreas protegidas e 
desocupadas0 0 0 0 0

0 0 0 1 1
1.2 Áreas protegidas 

com algum grau de com-
prometimento com usos 
urbanos destinadas a 

usos sustentáveis

0 1 0 0 1
0 0 2 0 2
0 1 0 1 2
0 2 0 0 2

2 0 0 0 2
0 0 2 1 3

2. Áreas com restri-
ções à urbanização 

2.1 Áreas com fortes 
restrições à urbanização 

0 1 2 0 3
0 2 0 1 3

2 0 0 1 3
2 1 0 0 3

0 1 2 1 4

2.2 Áreas para correção 
dos efeitos negativos da 

urbanização 

0 2 2 0 4
2 0 2 0 4
2 1 0 1 4
2 2 0 0 4

0 2 2 1 5

3. Áreas passíveis de 
urbanização

3.1 Áreas passíveis de 
urbanização respeitando 
condições do sítio físico

2 0 2 1 5
2 1 2 0 5
2 2 0 1 5
2 1 2 1 6

3.2 Áreas passíveis de 
urbanização2 2 2 0 6

2 2 2 1 7
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conceituação das áreas:

Abaixo estão detalhadas as informações que caracterizam cada grupo:

1. Áreas a Serem Protegidas Integralmente, com Sérias Restrições à Urbanização

Áreas perimetrais à Região Metropolitana de São Paulo que historicamente não são ocupadas devido à sua formação geológica e à distância em relação ao centro 
da cidade de São Paulo. Pertencem a essas áreas as principais Unidades de Conservação e mananciais que abastecem a Região Metropolitana. Grande parte dos 
remanescentes florestais encontrados nessas áreas garantem a proteção da biodiversidade local.

É possível identificar, dentro das áreas legalmente protegidas da região,ocupações que variam desde moradias dispersas a assentamentos precários densamente 
povoados.

 1.1 Áreas protegidas e desocupadas

São áreas formadas por Unidades de Conservação e de Proteção Integral ou por locais onde coexistem diversas condições restritivas à urbanização. Configuram-se 
como áreas-chave para a proteção ambiental e dos mananciais da região.

Estas áreas não devem ser ocupadas por qualquer uso urbano ou rural.

 1.2 Áreas protegidas com algum grau de comprometimento com usos urbanos destinadas a usos sustentáveis

Áreas legalmente destinadas ao uso sustentável, onde coexistem outras restrições à ocupação. As possibilidades de ocupação destas áreas devem ser muito res-
tritas, destinadas  apenas a alguns usos sustentáveis de baixo impacto ambiental.

2. Áreas com Restrições à Urbanização

Nesta classificação englobam-se, majoritariamente, áreas que, embora não estejam em Unidades de Conservação de Proteção Integral, apresentam restrições à 
ocupação por conta da aptidão física de seu sítio ou outras legislações ambientais incidentes, como, por exemplo, as de proteção aos mananciais ou de preservação 
da vegetação nativa.

Comumente situam-se como uma zona de transição entre as áreas de preservação integral e as áreas já urbanizadas. Do ponto de vista legal,. há possibilidades 
de uso urbano, porém com restrições resultantes do sítio físico.

Estas áreas demandam um controle da expansão ou da criação de novos assentamentos, além do controle do tipo de uso do solo.

 2.1 Áreas com fortes restrições à urbanização

 Áreas incluídas em unidades de conservação ou com graves restrições no sítio físico.

Devem ser destinadas apenas ao uso sustentável.

 2.2 Áreas para correção dos efeitos negativos da urbanização

Locais caracterizados como de boa condição para a ocupação, desde que sejam corrigidos efeitos negativos que a urbanização historicamente gerou.

3. Áreas Passíveis de Urbanização

Áreas de urbanização consolidada com poucos remanescentes florestais (geralmente restritas aos parques urbanos), onde prevalecem diversos usos e grandes 
contingentes populacionais.

 3.1 Áreas passíveis de urbanização respeitando condições do sítio físico
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Apesar das boas condições para o adensamento e urbanização, nestas áreas há a possibilidade de restrições decorrentes da aptidão física ou da presença de 
mananciais.

 3.2 Áreas passíveis de urbanização

Reúne as melhores condições para urbanização com possibilidade de adensamento mais intensificado. Devem-se conservar áreas e corredores verdes como forma 
de aumentar a qualidade de vida e melhorar o ambiente urbano.

4.2 MatRIZ  da cOndIçãO SOcIOecOnôMIca da POPUlaçãO

Neste panorama, o estudo buscou identificar as áreas de acordo com as condições socioeconômicas da população, infraestrutura e serviços públicos.

Assim, as variáveis utilizadas foram estruturadas em 8 tipos e divididas em 3 temas: socioeconômico, infraestrutura e uso do solo.

No tema socioeconômico avaliaram-se a taxa geométrica de crescimento anual (TGCA), a renda per capita, o número médio de pessoas por domicílio, população 
com 25 anos ou mais sem escolaridade e vulnerabilidade conforme IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social).

Quanto à infraestrutura foram verificados a densidade de domicílios não atendidos por rede de esgoto e disponibilidade de transporte público.

Finalmente, na questão uso do solo, analisou-se a densidade demográfica líquida.

TGCA

A Taxa Geométrica de Crescimento Anual foi produzida com os dados do Censo IBGE, fazendo-se a relação entre as populações de 2000 e 2010 em números 
absolutos.

Renda per capita

Os dados de renda são do Censo IBGE de 2010. Para evitar distorções pelo número de integrantes em uma família, calculou-se o rendimento mensal dos domicílios 
particulares permanentes divididos pela população do setor, obtendo-se como produto a renda média per capita do setor.

Número médio de pessoas por domicílio

Utilizaram-se dados do Censo IBGE 2010. que indicam a quantidade de habitantes em cada domicílio.

População com 25 anos ou mais sem escolaridade

Um indicador de escolaridade foi resumido nesta variável, calculada como total de população com escolaridade de até 25 anos do setor menos o total de população 
do setor.

Relação entre quantidade de municípios não atendidos pela rede de esgoto e área ocupada

Esta variável foi calculada através da equação dos domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento 
sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial no setor censitário dividido pela área ocupada pelo Uso do Solo da Emplasa. 

Densidade Demográfica Líquida

É o resultado da divisão da população do setor no Censo IBGE 2010 pela área ocupada pelas classes Residencial e Misto, conforme Uso do Solo da Emplasa. 
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Vulnerabilidade

É representada pelos grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) 2010, produzido pela Fundação Seade. Os grupos são:

Grupo 0 – Sem classificação

Grupo 1 - Baixíssima vulnerabilidade

Grupo 2 - Vulnerabilidade muito baixa

Grupo 3 - Vulnerabilidade baixa

Grupo 4 - Vulnerabilidade média

Grupo 5 - Vulnerabilidade alta (urbanos)

Grupo 6 - Vulnerabilidade muito alta (aglomerados subnormais urbanos)

Grupo 7 - Vulnerabilidade alta (rurais)

Atendimento por transporte público

Calculado através da atribuição de pontos para os setores que interseccionam buffers de 500m com centro nas estações de Metrô, de trem e nos corredores de 
ônibus.

Pontuação 0 – Não interseccionam nenhum dos modais

Pontuação 1 – Interseccionam apenas um dos modais

Pontuação 2 – Interseccionam dois dos modais

Pontuação 3 – Interseccionam três dos modais

As variáveis definidas anteriormente foram submetidas a uma análise de agrupamento a partir da qual foi possível a formação forçada  de 5 grupos.

A tabela abaixo sintetiza os valores de centro  de cada grupo:

4.2 figura 1 - Matriz de variáveis Socioeconômicas

tGca Renda per capita
número médio de 
pessoas por domi-

cílio

População com 25 
ou mais sem esco-

laridade

Relação entre a 
quantidade de 

municípios não 
atendidos pela 

rede de esgoto e a 
área ocupada

densidade líquida IPvS atendimento por trans-
porte público

s/unidade R$ pessoas pessoas domicílios/área 
líquida

habitantes/área 
líquida

Frequência dos Grupos Quantidade de Modais

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3
GRUPOS
Central 2,92 3630,67 2,57 2,24 1,25 577,25 50 3392 0 0 0 0 0 0 1702 1412 309 19
Médio 1 0,20 997,47 3,15 11,11 2,03 244,96 0 0 8461 0 0 0 0 0 8461 0 0 0
Médio 2 1,98 1009,31 3,07 13,63 16,19 652,38 14 25 2291 778 373 58 182 0 386 2887 409 39
Baixo 1 1,57 601,56 3,35 14,46 7,42 259,04 1510 0 0 4131 0 0 0 0 5520 110 8 3
Baixo 2 1,45 411,69 3,55 32,81 17,97 323,67 1 0 0 0 4047 2757 1716 89 8482 124 4 0

Fonte: Emplasa 2015
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A distribuição espacial de cada grupo pode ser verificada na figura a seguir.

4.2 figura 2 - distribuição das classes

Fonte: Emplasa 2015

Conceituação das áreas:

Abaixo estão detalhadas as informações que caracterizam cada grupo:

 

1. Grupo Central

Reúne as melhores condições sociais e está espacialmente localizada principalmente no centro do município de São Paulo. Apresenta alta renda e os melhores 
indicadores de atendimento de infraestrutura pública. A alta densidade demonstra o padrão de ocupação vertical que está relacionado a esta região.

Deve-se evitar a gentrificação  dessas áreas e estimular seu adensamento, inclusive com a criação de zonas de interesse social, a fim de diversificar o nível social 
e de renda, aproximando a população de mais baixa renda dos equipamentos públicos presentes nesta área.

2. Grupo Médio 

Grupo de condição intermediária, formando um segundo anel, que vai do centro da Região Metropolitana de São Paulo até os limites da área de urbanização mais 
densa. 

Nestas áreas há a necessidade de complemento da infraestrutura para criar melhores condições de desenvolvimento.
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2.2. Grupo Médio 1

O Grupo Médio 1 possui situação intermediária de condições socioeconômicas, possuindo renda e atendimento a infraestrutura em números que indicam potencia-
lidades para melhora da qualidade da dinâmica urbana.

Ressalta-se o baixo crescimento populacional nas áreas pertencentes a este grupo. Visto que as condições de infraestrutura urbana são favoráveis nesta parcela 
do território, aconselha-se seu adensamento e fortalecimento de seus polos regionais internos.

 2.1 Grupo Médio 2

No Grupo Médio 2, o atendimento por transporte coletivo é mais intenso, configurando uma zona que envolve os grande eixos de transporte. O Grupo Médio 2 pouco 
difere, na maioria dos indicadores sociais, do Grupo Médio 1, com exceção do atendimento por transporte coletivo e maior heterogeneidade de classes de IPVS, 
abrangendo inclusive condições mais precárias de vulnerabilidade social.

3. Grupo Baixo

Área com características de precariedade, com baixa renda, baixo acesso a infraestrutura e escolaridade inadequada. 

Localizadas principalmente no perímetro da RMSP, porém com algumas regiões permeando o centro e os arredores dos eixos de transporte.

 3.1. Grupo Baixo 1

Áreas pobres com variadas necessidades sociais, de vulnerabilidade média a alta.

 3.2. Grupo Baixo 2

Piores condições quanto aos indicadores sociais, localizado tanto em grandes setores nas franjas da RMSP quanto em pequenas áreas nas regiões centrais, com-
pondo aglomerados subnormais. Inclui os locais classificados nos grupos de piores IPVS. A baixa renda indica necessidade urgente de intervenção.

4.3 MatRIZ SOcIOaMBIental
 

Através da formulação das matrizes anteriores (Matriz Socioeconômica e Ambiental) um novo cruzamento lógico definiu grupos com informações mais completas 
das características do território.

Realizando-se todos os cruzamentos possíveis, foram criados 30 tipos de grupos. Porém, unindo-se dois tipos de áreas de boas condições ambientais,os cruza-
mentos são reduzidos a 25 combinações. 

A partir da avaliação da ocorrência de setores censitários em cada combinação e da análise das características de cada grupo, foi proposta uma nova formação por 
agregação dos grupos representada na tabela seguinte. 
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No mapa a seguir pode-se verificar a distribuição espacial dos grupos, juntamente com os a matriz que origina cada classe::



Mapa 18 - tipologias de Áreas para Intervenção de Política Urbana

18
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Conceituação das áreas:

Abaixo estão detalhadas as informações que caracterizam cada grupo:

A- Áreas de proteção integral com todos os tipos de condições socioeconômicas

Estas áreas abrigam regiões que contenham Unidades de Conservação de Proteção Integral, que, independentemente das condições socioeconômicas, devem 
ser protegidas. As situações de ocupação podem ser consideradas impactos significativos e devem ser tratadas com extrema atenção, podendo ser necessário 
intervenções do tipo remoção.

B- Áreas protegidas com algum grau de comprometimento com usos urbanos destinados a usos sustentáveis e piores condições socioeconômicas

No grupo B, as condições ambientais também são restritivas pelo somatório de determinantes, principalmente no que diz respeito à legislação incidente. A situação 
socioeconômica é ruim e por isso sugere-se maior intervenção financeira do poder público, principalmente no âmbito do saneamento ambiental.

C- Áreas protegidas com algum grau de comprometimento com usos urbanos destinados a usos sustentáveis com boas condições socioeconômicas

O Grupo C mantém as condições ambientais do grupo anterior, porém, como as condições socioeconômicas são melhores, intui-se maior participação dos morado-
res e maior possibilidade de exigência de adaptações de residências irregulares com as delimitações em lei.

D- Áreas com fortes restrições à urbanização e piores condições socioeconômicas

Neste grupo, apesar da melhora das condições ambientais, ainda há determinantes que implicam em uma urbanização menos densa que cause menos impactos 
ao entorno. Como as condições socioeconômicas são mais restritivas, novamente a intervenção estatal é extremamente relevante para a diminuição dos impactos 
negativos.

E- Áreas com fortes restrições à urbanização e boas condições socioeconômicas

Áreas com fortes restrições à urbanização e boas condições socioeconômicas, localizados em pontos próximos a eixos rodoviários.

Meio Ambiente/Saneamento: Fiscalizar as condições sanitárias de modo a minimizar impactos ao meio ambiente.

F- Áreas para correção dos efeitos negativos da urbanização com piores condições socioeconômicas

O grupo F encontra-se em uma área de transição para uma situação ambiental mais propícia à urbanização, porém com algumas necessidades de intervenção para 
diminuir os efeitos negativos de urbanizações mal planejadas.

G- Áreas para correção dos efeitos negativos da urbanização com boas condições socioeconômicas

Com as mesmas características ambientais do grupo anterior, este grupo situa-se em região favorecida por boas condições socioeconômicas. 

H- Área passível de urbanização respeitando condições do sítio físico com piores condições socioeconômicas

O grupo H apresenta as melhores condições ambientais para a ocupação, porém com piores condições socioeconômicas. Estas áreas representam principalmente 
as regiões mais próximas aos centros urbanos com características de precariedade.

I- Área passível de urbanização respeitando condições do sítio físico com padrão médio quanto às condições socioeconômicas, em locais de densa infraes-
trutura de transporte

Estas localidades possuem boas condições ambientais para a ocupação e seguem os eixos com grande adensamento de infraestrutura de transporte.
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J- Área passível de urbanização respeitando condições do sítio físico com melhores condições socioeconômicas

O grupo abriga as melhores condições tanto ambientais como socioeconômicas para a ocupação. Sendo assim, configuram-se como áreas que devem ser densifi-
cadas ocupadas por população de situações sócioeconômicas mistas, tendo em vista o aproveitamento equitativo das boas condições urbanas.

L- Áreas não classificadas

Como os cálculos das análises apresentadas foram baseados em cruzamentos de dados atribuídos aos setores censitários, a inexistência de variáveis sem dados 
inviabiliza o cruzamento, gerando áreas onde não é possível a classificação.   As áreas que não possui população são o principal caso de não classificação.

4.4 dIRetRIZeS PaRa InteRvençãO URBana de nível MetROPOlItanO

Para cada classe foi sugerido diretrizes em 3 eixos que possam favorecer as potencialidades de cada área. Os eixos utilizados foram: Meio Ambiente/Saneamento, 
Mobilidade/Transporte, Urbanismo/Habitação;. Também foram elaboradas diretrizes de Atuação econômica e Instrumentos Recomendados.

A- ÁREAS DE PROTEÇÃO INTEGRAL COM TODOS OS TIPOS DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Fiscalizar rigorosamente os remanescentes florestais, garantindo a integridade dos fragmentos existentes. 

Mobilidade/transporte: Evitar abrir novas frentes de transporte coletivo em áreas de ocupação irregular ainda não consolidada, evitando-se assim o adensamento 
de locais nessa  condição. 

Urbanismo/Habitação: Garantir que as áreas fiquem desocupadas. Em caso de ocupação já existente, avaliar possibilidade de remoção ou adequação e controle, 
com estímulo à regularização fundiária do assentamento.

atividades econômicas: Permitir apenas as atividades previstas no plano de manejo e na legislação ambiental incidente.

Instrumentos Recomendados: Pagamento por serviços ambientais, ZIM de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Ambiental.

B- ÁREAS PROTEGIDAS COM ALGUM GRAU DE COMPROMETIMENTO COM USOS URBANOS DESTINADOS A USOS SUSTENTÁVEIS E PIORES CON-
DIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Promover a melhoria das condições sanitárias de modo a minimizar impactos no meio ambiente. Estimular a criação de novos par-
ques e áreas públicas de lazer.

Mobilidade/transporte: Evitar abrir novas frentes de transporte coletivo em áreas de ocupação irregular ainda não consolidada, evitando-se assim o adensamento 
de locais nessa  condição.

Urbanismo/Habitação: Fiscalizar e impedir o aumento da ocupação, promovendo a regularização das áreas já ocupadas. Desadensar áreas ocupadas quando for 
o caso.

atividades econômicas: Incentivar políticas públicas que viabilizem atividades de baixo impacto ambiental como ecoturismo, manejo agroflorestal sustentável, 
agricultura orgânica.

Instrumentos Recomendados: Pagamentos por serviços ambientais, incentivos fiscais para as atividades adequadas, ZIM de Recursos Hídricos e Desenvolvi-
mento Ambiental.

C- ÁREAS PROTEGIDAS COM ALGUM GRAU DE COMPROMETIMENTO COM USOS URBANOS DESTINADOS A USOS SUSTENTÁVEIS COM BOAS 
CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Garantir que a população existente mantenha condições adequadas de saneamento básico. 

Mobilidade/transporte: Evitar abrir novas frentes de transporte coletivo em áreas de ocupação irregular ainda não consolidada, evitando-se assim o adensamento 
de locais nessa  condição.

Urbanismo/Habitação: Fiscalizar e impedir o aumento da ocupação, promovendo a regularização das áreas já ocupadas. Estimular a criação de novos parques e 
áreas públicas de lazer.
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atividades econômicas: Possibilitar atividades de baixo impacto ambiental como ecoturismo, manejo agroflorestal sustentável, agricultura orgânica.

Instrumentos Recomendados: Pagamentos por serviços ambientais, ZIM de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Ambiental.

D- ÁREAS COM FORTES RESTRIÇÕES À URBANIZAÇÃO E PIORES CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Promover melhoria das condições sanitárias de modo a minimizar impactos ao meio ambiente.

Mobilidade/transporte: Evitar abrir novas frentes de transporte coletivo em áreas de ocupação irregular ainda não consolidada, evitando-se assim o adensamento 
de locais nessa  condição.

Urbanismo/Habitação: Evitar a instalação de equipamento de grande porte. Efetuar remoções em locais com riscos geológicos.

atividades econômicas: Atividades de uso sustentável

Instrumentos Recomendados: Implementar sistema de gestão de risco

E- ÁREAS COM FORTES RESTRIÇÕES À URBANIZAÇÃO E BOAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Mobilidade/transporte: O tipo de uso existente nesses locais indica baixa demanda para implantação de atendimento por formas mais robustas de transporte 
coletivo.

Urbanismo/Habitação: Evitar a instalação de equipamentos de grande porte. Fiscalizar se os empreendimentos realizaram ações para controle de riscos.

atividades econômicas: Atividades de uso sustentável.

Instrumentos Recomendados: Aplicação de multas caso a fiscalização indique irregularidades nos empreendimentos. 

F- ÁREAS PARA CORREÇÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS DA URBANIZAÇÃO COM PIORES CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Levar infraestrutura de saneamento. Recuperar assentamentos precários para diminuir impactos negativos sobre o meio ambiente e 
recursos naturais. Implementar parques públicos no entorno de fragmentos florestais ou corpos d’água, funcionando como zona de amortecimento contra o  impacto 
da urbanização. 

Mobilidade/transporte: Qualificar os eixos existentes, priorizando o transporte coletivo, o transporte não motorizado e a circulação de pedestres.

Urbanismo/Habitação: O poder público deverá prestar serviços de assistência técnica para a construção. Financiar compra de material de construção. Aumentar 
a permeabilidade do solo. Implementar regularização fundiária em casos específicos.

atividades econômicas: Atividades de uso sustentável e agricultura orgânica.

Instrumentos Recomendados: Aplicação de ZEIS.

G- ÁREAS PARA CORREÇÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS DA URBANIZAÇÃO COM BOAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Fiscalizar as condições sanitárias de modo a minimizar impactos ao meio ambiente. 

Mobilidade/transporte: Não são necessários investimentos robustos em transporte coletivo motorizado. Recomenda-se, porém, o incentivo a modais de baixo 
impacto ambiental, preferencialmente não motorizados, como bicicletas, tendo em vista a sensibilidade ambiental destas áreas.

Urbanismo/Habitação: Evitar a instalação de equipamentos de grande porte. 

atividades econômicas: Atividades de uso sustentável e agricultura orgânica.

Instrumentos Recomendados: Aplicação de multas caso a fiscalização indique irregularidades nos empreendimentos. 

H- ÁREA PASSÍVEL DE URBANIZAÇÃO RESPEITANDO CONDIÇÕES DO SÍTIO FÍSICO COM PIORES CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Universalização do atendimento pelos equipamentos públicos.
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Mobilidade/transporte: Melhoria no atendimento e qualidade dos transportes existentes.

Urbanismo/Habitação: Adensar mediante a ocupação de vazios urbanos. Melhorar o padrão urbano com complementação de infraestrutura e equipamentos.  Pro-
moção de regularização fundiária nos assentamentos precários existentes. 

atividades econômicas: Incentivar o uso misto

Instrumentos Recomendados: Garantir a demarcação de ZEIS, articulação com outros setores para implementação dos programas de habitação social, ZIM de 
Desenvolvimento Social.

I- ÁREA PASSÍVEL DE URBANIZAÇÃO RESPEITANDO CONDIÇÕES DO SÍTIO FÍSICO COM MÉDIAS CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, EM LOCAIS 
DE DENSA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

Meio ambiente/Saneamento: Estímulo ao uso do transporte público. Garantir a transição do modo motorizado individual para veículos compartilhados e de fontes 
renováveis pouco poluentes.

Mobilidade/transporte: Melhoria no atendimento e qualidade dos transportes existentes

Urbanismo/Habitação: Recuperar e diversificar funções urbanas. Instalação e manutenção de equipamentos públicos de grande porte.

atividades econômicas: Incentivo a criação e fortalecimento de novas centralidades.

Instrumentos Recomendados: Operação Urbanas Consorciadas, Outorga Onerosa, Controle de vagas de garagem, áreas livres de uso público, parcelamento, 
edificação e utilização compulsórios, Cota de solidariedade, ZIM de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico.

J- ÁREA PASSÍVEL DE URBANIZAÇÃO RESPEITANDO CONDIÇÕES DO SÍTIO FÍSICO COM MELHORES CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS

Meio ambiente/Saneamento: Incentivo na criação de novas áreas verdes. Promover a arborização urbana.

Mobilidade/transporte: Melhorar as condições de acesso. Universalização do atendimento

Urbanismo/Habitação: Adensar por meio de ocupação de vazios. Otimização de infraestrutura urbana existente.

atividades econômicas: Incentivar o uso misto, diversificando a atividade econômica.

Instrumentos Recomendados: Outorga Onerosa, Controle de vagas de garagem, áreas livres de uso público, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, 
cota da solidariedade, ZIM de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico.

Propõe-se que as diretrizes aqui sistematizadas sejam base para a discussão entre os atores principais do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, a fim de 
proporcionar melhores informações acerca dos conflitos urbanos, expectativas da população, potencialidades de intervenção estatal entre outros.

Tendo em vista que o planejamento urbano não se resume à esfera técnica as discussões amplamente realizadas devem ajudar a refinar a metodologia e qualificar 
a precisão das propostas indicadas.
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4.5 ZOnaS de InteReSSe MetROPOlItanO

Consideram-se as Zona de Interesse Metropolitano - ZIMs como porções do território destinadas a receber ações de cunho regional e metropolitano com o uso de 
instrumentos previstos no estatuto da metrópole, tais como operações urbanas consorciadas interfederativas e convênios de cooperação. As ações previstas nas 
ZIMs estarão em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo macrozoneamento metropolitano a ser proposto, que englobará todo o território da RMSP, en-
quanto que as ZIMs estarão em uma escala mais reduzida, de projeto urbano. 

As ZIMs não se caracterizam pela abordagem de um tema único, se baseiam na intersetorialidade de políticas urbanas nos aspectos de estrutura territorial metro-
politana; rede de centralidades e eixos de estruturação; rede integrada de mobilidade intermodal; áreas de preservação; rede de recursos hídricos articulados com 
a ocupação e apropriação das margens; saneamento; habitação e informalidade; e equipamentos e obras públicas de abrangência metropolitana. 

Apesar de sua intersetorialidade, as ZIMs apresentam uma característica dominante, estabelecendo as seguintes categorias: 

Recursos Hídricos e Desenvolvimento Ambiental – Áreas metropolitanas de fundamental importância para o desenvolvimento sustentável da RMSP. Incluindo áre-
as para a disposição de resíduos sólidos (aterros sanitários); áreas de manancial (atuais e futuras) com ênfase na configuração dos sistemas produtores de água, 
incluindo os demais territórios que influenciam na produção efetiva de água; áreas de preservação, especialmente áreas de várzea (destaque à várzea do rio Tietê 
e sua importância estratégica na contenção de cheias em toda a calha do rio); unidades de conservação, áreas de conservação e elementos que configuram um 
sistema de áreas verdes intermunicipal; áreas de mineração e demais regiões nas quais se desenvolvem atividades que evidenciam os conflitos entre aspectos 
econômicos e preservação ambiental. Para esta categoria será considerada a tipologia de áreas de requalificação urbana já descritas neste capítulo, que tem a 
configuração ambiental do território como um de seus fundamentos.

Desenvolvimento Social - Áreas metropolitanas adequadas para a implementação de empreendimentos visando a garantia de qualidade de vida, considerando a 
incidência e necessidade de infraestrutura urbana. Incluindo assentamentos precários; vacância imobiliária; Zona Especial de Interesse Social -  ZEIS; oferta pelos 
programas habitacionais. Para esta categoria serão priorizadas as áreas precárias identificadas a partir da tipologia de áreas.

Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico - áreas metropolitanas cujo desenvolvimento terá efeito potencializador na estruturação do território e nas dinâmicas 
urbanas. Dentre os fatores abordados serão considerados a relação emprego/PIA; categorias de emprego, destacando setores de alta tecnologia; marcos regula-
tórios que orientam o investimento; atração de viagens; relação entre viagens atraídas e geradas; nós da rede de transporte; Sistema Viário Metropolitano - SIVIM 
nas categorias Macrometropolitano, Metropolitano e Metropolitano Secundário; dados sobre transporte de cargas; localização de equipamentos de abrangência 
metropolitana. Para esta categoria será feito o cruzamento dos mapas de tipologia de áreas com o de centralidades. 

Estes fatores servirão de base para a indicação de ZIMs, que só poderão ser delimitadas a partir de uma análise territorial em maior escala, que melhor permita 
observar especificidades das regiões de interesse. Como exemplo, podem ser citadas duas áreas com potencialidade de ZIM econômica e infraestrutural : a região 
do Tiquatira, dentro dos municípios de Guarulhos e São Paulo, que possui uma confluência entre eixos de transporte estruturadores da metrópole e que se encon-
tra nas tipologias H e J; e o eixo Tamanduateí, que passa por São Paulo, São Caetano do Sul, Santo André e Mauá, importante área onde ocorre um processo de 
requalificação urbana e que se encontra nas tipologias I e J. 

Também são consideradas ZIMs econômicas e infraestruturais áreas de operações urbanas já vigentes que possuem caráter metropolitano, nas quais poderia ser 
aplicado o instrumento de operação urbana interfederativa. A operação urbana Nova Barueri e as operações Tietê 1 e 2, Piratininga e Presidente Altino, em Osasco, 
localizadas no entorno da Rodovia Castello Branco, podem ser conectadas para criação de uma única ZIM, configurando um polo de logística e transporte de cargas 
metropolitano.  As operações urbanas Novo Centro, 7 de Setembro, Corredor ABD, Ulisses Guimarães e Rotary-Lico Maia, em Diadema, junto à Água Espraiada 
e ao eixo de desenvolvimento Avenida Cupecê, em São Paulo, também podem formar uma ZIM voltada a dinamizar a circulação metropolitana através de um anel 
perimetral.  Além disso, configuram ZIMs a operação Centro por ser uma área de elevada atração de viagens e empregos com a presença de diversos sub-polos 
especializados de abrangência metropolitana e a operação Água Branca por possuir terminais de transporte, Fóruns Estaduais e extensa área de requalificação 
urbana, ambas no município de São Paulo.
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aneXO I - QUadRO de cOMPatIBIlIZaçãO MetROPOlItana de MacROZOneaMentOS MUnIcIPaIS

MUnIcIPIO InStRUMentO 
leGal cateGORIa claSSIfIcaçãO     

MUnIcIPal SIGla claSSIfIcaçãO            
eMPlaSa deScRIçãO

aRUJÁ L C nº 006 de 
02/01/2007

Macrozonea-
mento

PROTEÇÃO E RE-
CUPERAÇÃO DOS 
MANANCIAIS

MRPM USO SUSTENTÁVEL

art. 39. É composta pelas porções territoriais, compreendendo áreas definidas pela Lei Estadual 898 de 18/12/1975, 
1.172 de 17/11/1976 e 9.866 de 28/11/1997 ou sucedâneas, o seu módulo territorial mínimo para uso rural deverá 
abranger a área de 20.000 m2, e o módulo mínimo para usos urbanos será o definido pela legislação estadual de 
proteção dos mananciais, sendo proibido o fracionamento da terra em módulos, lotes, porções ou frações ideais cujas 
áreas resultantes sejam inferiores aos valores estipulados por este plano, pela legislação estadual e pelas leis ambien-
tais específicas da sub-bacia do Jaguari.
§ 1° O uso rural, definido no caput deste artigo, refere-se às atividades relacionadas com a agricultura e a criação de 
animais, sendo permitidas, as atividades relacionadas com agroindústria, granjas, laticínios e assemelhados.
§ 2° A implantação de quaisquer atividades deverá ser analisada e anuída pelo DUSM - Departamento de Uso e Ocu-
pação do Solo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e pelo EPDA, Escritório do Plano Diretor de Arujá.

PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL

MPA USO SUSTENTÁVEL

art. 40. É composta pelas porções territoriais, e compreende as áreas com cobertura vegetal nativa e com relevo aci-
dentado e áreas não adequadas ao uso urbano; seu módulo territorial mínimo para uso rural, quando isso for possível, 
deverá abranger a área de 20.000 m2 sendo proibido o fracionamento da terra em módulos, lotes, porções ou frações 
ideais cujas áreas resultantes sejam inferiores a esse valor.
§ 2° Fica vetado o uso para fins habitacionais de qualquer espécie, exceto para vigilância e segurança ambiental.
art. 41. As chácaras existentes são consideradas como “uso conforme”, sendo vetada sua alteração de uso.
art. 42. Ficam vetados os parcelamentos e subdivisões, que gerem lotes ou frações condominiais com área inferior a 
20.000 m2, salvo quando requeridos por determinações extras judiciais.

URBANIZAÇÃO CON-
SOLIDADA

MUC URBANA CONSOLIDADA
art. 43. Composta pelas porções territoriais é caracterizada por suas funções urbanas, possuindo infraestrutura e 
equipamentos urbanos e comunitários de suporte aos usos residencial, comercial e de serviços, industrial, institucio-
nal, de recreação, lazer e reserva ambiental e suas inter-relações, configuradas como uso misto.

EXPANSÃO URBANA 
CONTROLADA

MEUC URBANA EXPANSÃO

art. 44. Definida legalmente como áreas urbanas ou de expansão urbana, é composta pelas porções territoriais, 
sendo caracterizada pela ocupação urbana ainda não consolidada, que apresenta carências de infraestrutura e de 
equipamentos urbanos e comunitários necessários para o atendimento de suas demandas, ou ainda podendo ser 
caracterizada pelos processos de ocupação territorial realizados através de parcelamento ou urbanização sob a forma 
condominial ainda não consolidado.

BaRUeRI 
 

L C nº 245 de 
18/12/2009, LC 

150/2004, LC 175 
2006, LC 204 2008, 

LC 325 2014 
 

Macrozonea-
mento

URBANA DE CONTRO-
LE

ZUC URBANA CONSOLIDADA

art. 21. (...) são aquelas onde a atividade urbana deve receber todo o equipamento e atividade de política pública mu-
nicipal, devendo, no entanto, o processo de ocupação, ficar restrito ao seu atual perímetro, podendo o Poder Público, 
baseado em lei municipal, autorizar a transferência do direito de construir, conforme art.35, da Lei Federal 10.257, de 
10/07/2001, integradas por:

a) Zona Urbana de Controle do Mutinga - ZUC-1; b) Zona Urbana de Controle da Aldeia da Serra - ZUC-2;

PROJETOS ESPECIAIS 
DE INTEGRAÇÃO

ZPEI
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

art. 21. (...) são aquelas onde o Município pretende instituir, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores privados, transformações urbanísticas estruturais de integração, melhorias sociais e a 
valorização econômica e ambiental.

a) Zona destinada a Projetos Especiais de Integração predominantemente residencial - ZPEI-1; b) Zona destinada 
a Projetos Especiais de Integração de uso misto - ZPEI-2; c) Zona destinada a Projetos Especiais de integração a 
qualificar - ZPEI-3; d) Zona destinada a Projetos Especiais de integração com características empresariais - ZPEI-4; e) 
Zona de Uso Especial a Integrar - ZPEI-5;

PREDOMINANTES DE 
CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTAIS

ZPA USO SUSTENTÁVEL

art. 21. (...) são aquelas onde a condição ambiental predomina sobre o processo de ocupação devendo, dessa manei-
ra, receber tratamento específico sobre o ponto de vista da aprovação de projetos, tanto econômicos quanto urbanísti-
cos, dando-se preferência àqueles de menor impacto ecológico e ambiental.

a) Zona com Predominantes características Ambientais a qualificar - ZPA-1;

b) Zona com Predominantes características Ambientais de preservação e qualificação - ZPA-2;

URBANA A QUALIFI-
CAR

ZUQ
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

art. 21. (...) necessitam, tanto da promoção de obras, tendo em vista a acessibilidade, quanto da aproximação da 
atividade pública, tendo em vista sua importante função de indutora das atividades econômicas 

a) Zona Urbana com característica urbana Residencial a qualificar - ZUQ-1;

b) Zona Urbana com característica urbana Residencial a qualificar - ZUQ-2;

c) Zona Urbana com característica urbana Empresarial a qualificar - ZUQ-3.
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MUnIcIPIO InStRUMentO 
leGal cateGORIa claSSIfIcaçãO     

MUnIcIPal SIGla claSSIfIcaçãO           
eMPlaSa deScRIçãO

BIRItIBa 
MIRIM

L C nº 005 de 
26/11/2004

Macrozonea-
mento

PRESERVAÇÃO
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL

art.45. (...) áreas como o Banhado no encontro dos rios Paraitinga e Tietê, com ecossistemas parcialmente modifi-
cados, com dificuldades de regeneração natural pela supressão ou modificação de algum de seus componentes, em 
razão da ação antrópica: assentamentos urbanos, acessos. 

OCUPAÇÃO CONTRO-
LADA

URBANA ADENSAMENTO
art.45. (...) contém áreas urbanizadas, nos Núcleos Urbanos Isolados, contíguas às áreas frágeis ambientalmente 
com interesse ambiental apresentando condições favoráveis para a urbanização, principalmente quanto à acessibilida-
de e proximidade da infraestrutura existente.

CULTIVO PRODUÇÃO AGRÍCOLA art.45. (...) cultivo e as potenciais áreas para ampliação da atividade, desde que não comprometam a sustentabilidade 
ambiental do município e obedecidas as diretrizes das legislações ambientais estaduais

OCUPAÇÃO DIRIGIDA

art.45. (...) nterior do perímetro urbano, nas quais serão indicadas áreas do zoneamento que funcionam como zonas 
de uso, abrigando os padrões de urbanização urbanos.

I - Áreas de cultivo com potencialidade para uso urbano (todas as atuais áreas de cultivo no perímetro urbano propos-
to): são aquelas destinadas à futura ocupação com atividades urbanas, atualmente utilizadas para cultivo e tributadas 
pelo Imposto Territorial Rural - ITR, e passíveis de tributação urbana através de seu parcelamento urbano;

II - Áreas de Cultivo com potencialidade para interesse paisagístico: são aquelas destinadas à futura utilização de 
interesse paisagístico, atualmente utilizadas para cultivo, tributadas pelo Imposto Territorial Rural - ITR, e passíveis de 
transferência do potencial construtivo;

III - Áreas de interesse Paisagístico: são as que possuem remanescente de matas nativas e ciliares, tanto isoladas 
quanto ao longo dos mananciais, compreendendo ainda área com significativa vegetação arbórea, que deverão ser 
preservadas incentivando o reflorestamento;

IV - Áreas Adensáveis de Interesse Econômico e Cultural: são áreas que apresentam grande concentração de ativi-
dades econômicas (estabelecimentos hoteleiros, serviços e comércio), disponibilidade de infraestrutura e condições 
vocacionais favoráveis para potencializar as atividades econômicas urbanas do município, localizada nas áreas central 
da cidade e urbanizada;

V - Áreas Adensáveis de Uso Misto: são as áreas loteadas dentro do novo perímetro urbano e que comportam um 
maior adensamento construtivo e populacional devido às condições favoráveis do ponto de vista físico, bem como do 
locacional;

VI - Área de Agroindústria: é um polígono destinado à implantação de unidades de transformação do produto agrícola, 
agregando-lhe valor através de beneficiamento e promoção de nova estrutura logística de distribuição.

caIeIRaS 

L C nº 4.538 de 
23/03/2012

Macrozonea-
mento

Prot. Ambiental e Recur-
sos Hídricos

MPARH PROTEÇÃO AMBIENTAL
art. 75.(...)conservação e proteção dos recursos hídricos e ecossistemas existentes de maneira interligada. (...)

(Revisão do P 
D nº 3.896 de 
02/10/2006)

CONSOLIDAÇÃO UR-
BANA

MCU URBANA CONSOLIDADA
art. 80. A abrange às porções do território que apresentam ocupações urbanas consolidadas, (...) as porções do 
território não ocupadas localizadas entre as áreas urbanas consolidadas e que possuem proximidade com o núcleo 
original do município (centro), tendo como marco limitador a oeste a SP 348 - Rodovia dos Bandeirantes.

Lei 4546 - 5/6/2012 
(altera PD3896/2006)

EXPANSÃO URBANA MEU URBANA EXPANSÃO
art. 83. Compreende grandes porções do território ao extremo oeste do município, destinadas atualmente a silvicultu-
ra e que: deverão, respeitando os parâmetros estabelecidos no Plano Diretor e na Lei e Zoneamento, Parcelamento, 
Uso e ocupação do Solo serem ocupadas e urbanizadas

caJaMaR L C nº 095 de 
09/12/2007

Zoneamento

Rural de Preservação ZRP PRODUÇÃO AGRÍCOLA art. 83. (...)usos rurais e reflorestamentos, com cortes regulares, sem queimadas, mediante licença municipal.
URBANA COM CARÁ-
TER RURAL

ZUR PRODUÇÃO AGRÍCOLA
art. 84. Uso rural e exclusivamente residencial unifamiliar com densidades próximas à ocupação rural, com lotes de 
1.000 m² e taxa de ocupação de 30% da área do lote. ZEIS 20 a 23 delimitadas

Pred.Resid.Alta Densi-
dade

ZER1 URBANA CONSOLIDADA art. 85. Uso predominantemente residencial, unifamiliar e multifamiliar, com lotes mínimos de 140 m² e taxa máxima 
de ocupação do lote de 70%. O uso de comércio e serviços será voltado ao uso residencial de pequeno porte.

Excl.Resid.Média Den-
sidade

ZER2 URBANA CONSOLIDADA art. 86. Permite-se o uso exclusivamente residencial, unifamiliar, com lotes mínimos de 300m² e taxa máxima de ocu-
pação do lote de 60%. Poderá haver destinação para área institucional.

Pred.Resid.Média Dens. ZER3 URBANA CONSOLIDADA art. 87. Lotes mínimos de 600 m² e taxa máxima de ocupação do lote de 50%. Poderão ser admitidos usos institucio-
nal e comercial nas áreas externas ou vias centrais.
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caJaMaR

EXCLUSIVAMENTE RE-
SIDENCIAL DE BAIXA 
DENSIDADE

ZER4 URBANA CONSOLIDADA art. 88. Uso exclusivamente residencial, unifamiliar, com lotes mínimos de 800m² e taxa máxima de ocupação do lote 
de 50%.

MISTA URBANA ZMU URBANA CONSOLIDADA
art. 89. Permite-se o uso residencial unifamiliar e multifamiliar, uso comercial e de serviços, e o uso institucional, 
diversificado e de pequenas indústrias não incômodas, de densidade média, compatíveis com o uso residencial.

MISTA ESPECIAL ZME URBANA CONSOLIDADA
art. 90. Permite-se o uso residencial unifamiliar e multifamiliar, de média densidade, o uso de comércio e serviços e 
o uso institucional voltados ao uso residencial local, de pequeno porte inferior a 300m² de área construída. A taxa de 
ocupação máxima do lote para todos os usos deverá ser de 50%.

USO PREDOMINANTE-
MENTE INDUSTRIAL 1

ZUPI 1
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
art. 91. Permite-se a instalação de indústrias, de acordo com as normas pertinentes da CETESB e se trata do zonea-
mento industrial já estabelecido pelas leis estadual e municipal, para uso de acordo com seus ditames.

USO PREDOMINANTE-
MENTE INDUSTRIAL 2

ZUPI 2
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

art. 92. Permite-se o uso industrial de pequeno, médio e grande porte e as atividades de comércio e serviços relacio-
nados ao uso industrial com controle nos níveis de poluição ambiental compatível com os usos permitidos em zonas 
lindeiras, e se trata de zoneamento de uso diversificado estabelecido pelas leis estaduai e municipal. Poderá haver 
destinação para área institucional ou de área compensatória da mesma.

USO PREDOMINANTE-
MENTE INDUSTRIAL 3

ZUPI 3
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

art. 93. Permite-se o uso industrial de pequeno, médio e grande porte e as atividades de comércio e serviços relacio-
nados ao uso industrial com controle nos níveis de poluição ambiental compatível com os usos permitidos em zonas 
lindeiras, para designação de locais para aterro de inertes e para construção de cemitérios se tratando de zoneamento 
de uso diversificado estabelecido pelas leis estadual e municipal. 
Parágrafo Único - Nas ZUPI’s e nas ZMU’s poderão ser implantados planos habitacionais municipais em áreas divisó-
rias com as malhas urbanas ocupadas, se houver viabilidade para o Poder Público Municipal, no seu atendimento da 
questão habitacional.

MINERAÇÃO ZMI
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL

art. 94. Permite-se à exploração de pedreiras, devendo ser atendidas todas as legislações ambientais, serem recu-
peradas as áreas degradadas, observando especialmente a criação de cinturões verdes de no mínimo 50 metros de 
largura, bem como dar destinação ecológica e cultural para as áreas onde se esgotaram as explorações de lavras.

AMBIENTAL ZAM PROTEÇÃO AMBIENTAL

art. 95. Será objeto de Zon. Amb. que dará as devidas destinações específicas dentro da mesma. Parte desta deverá 
compor o sistema de parques lineares do município. A paisagem natural deverá ser preservada e recuperada. Pode-
rão ser admitidos usos institucionais voltados à educação, recreação, cultura e lazer em algumas de suas áreas bem 
como a passagem de vias públicas que forem necessárias para as áreas a serem ocupadas.

MATA NATURAL ZMN PROTEÇÃO AMBIENTAL
art. 96. Trata-se das áreas remanescentes de matas naturais existentes, nas quais não se poderá implantar nenhum 
empreendimento e nem suprimir árvores, exceto nos casos permitidos na legislação pertinente.

AMBIENTAL ESPECIAL 
DE TOMBAMENTO

ZAE1 PROTEÇÃO AMBIENTAL art. 97. Objeto de lei estadual deverá ser seguido os ditames a respeito das restrições estabelecidas e demais dispo-
sições pertinentes. 

AMBIENTAL ESPECIAL 
DE MANANCIAL

ZAE2 PROTEÇÃO AMBIENTAL art. 98. Trata-se de zoneamento estadual que será objeto de lei estadual específica, onde deverá ser seguidos os 
seus ditames a respeito das restrições estabelecidas e demais disposições pertinentes.

INTERESSE AMBIEN-
TAL

ZIA
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL

art. 99. Terá a finalidade de restringir o uso e a ocupação do solo em função da necessidade de preservação, manu-
tenção e recuperação de áreas com relevância ou vocação histórica, paisagística, cultural e ambiental, ou em função 
da peculiaridade e da fragilidade do ecossistema local, presença de remanescentes de mata atlântica ou implantação 
de áreas de amortecimento em virtude de proximidade com a área de tombamento de natureza ambiental.

CULTURAL ZCU URBANA CONSOLIDADA
art. 100. Destina-se à preservação dos patrimônios hist. e culturais existentes na mesma, que serão objeto de plano 
específico.

L C nº 149/2014
ZONA ESPECIAL DE 
INTERESSE SOCIAL

ZEIS
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO
Estabelece 44 ZEIS(regulamenta as 

ZEIS)

caRaPIcUíBa L C nº 3.074 de 
28/04/2011

Macrozonea-
mento

ÁREA DE REURBANI-
ZAÇÃO PLANEJADA I

URBANA CONSOLIDADA

art. 30. (...) I fica dividida em três setores, Entorno da Ferrovia e Lagoa, Centro, e entorno do Ribeirão Carapicuíba e 
Distrito Industrial.

(...)Para o setor do Entorno da Ferrovia e Lagoa a diretriz principal é a de transformação e renovação urbana,

(...)Para o setor Centro a diretriz principal é a de requalificação urbana

(...)Para o setor do Ribeirão Carapicuíba e do Distrito Industrial a diretriz principal é a de dar nova destinação a área, 
por meio de: 

I. incentivos para a atração de empreendimentos...
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ÁREA DE REURBANI-
ZAÇÃO PLANEJADA II

URBANA CONSOLIDADA
art. 35. (...) II fica dividida em três setores: Inocêncio Seráfico, Cadaval e Rio Cotia.

ÁREA DE REGULARI-
ZAÇÃO E QUALIFICA-
ÇÃO URBANA

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

art. 39. Corresponde à área da COHAB, com urbanização consolidada, infraestrutura completa, alguns terrenos 
vazios, a ocupação irregular de áreas com atividades de comércio e serviços, carência de equipamentos e serviços 
essenciais e a presença de assentamento precário denominado Vila Municipal.

§ 1º - A diretriz principal é a de complementação da ocupação e qualificação da área

ÁREA DE URBANIZA-
ÇÃO E REGULARIZA-
ÇÃO

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

art. 40. Contém a maior parte dos bairros da cidade, área de alta densidade com predominância da população de 
baixa renda, caracterizada por um padrão de urbanização precário, pela insuficiência de infraestrutura e equipamentos 
sociais, pela ausência de áreas verdes e públicas, e pela forte presença de favelas e loteamentos irregulares.

§ 1º - A diretriz principal é a melhoria do padrão de urbanização e a regularização fundiária.

ÁREA DE URBANIZA-
ÇÃO CONTROLADA

URBANA  CONSOLIDADA

art. 41. Localizada na região sul do município é caracterizada por uma ocupação de baixa densidade construtiva e po-
pulacional, de padrão horizontal monofuncional residencial, em loteamentos de médio e alto padrão, alguns fechados 
irregularmente; pela presença significativa de áreas não ocupadas, públicas e privadas e pela localização de comércio 
e serviços ao longo das principais vias de acesso.

§ 1º - A diretriz principal é a manutenção da qualidade ambiental e da baixa densidade construtiva

ÁREA DE PROTEÇÃO 
E URBANIZAÇÃO CON-
TROLADA

RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL

art. 42. contém a área tombada da Aldeia de Carapicuíba, sua área envoltória e entorno, a área da Chácara do Quiriri 
e do Sanatório, assentamentos precários, algumas áreas livres, loteamentos e condomínios com diversificado padrão 
de ocupação.

§ 1º - A diretriz principal é a preservação patrimonial e ambiental com a recuperação da centralidade da Aldeia

cOtIa L C nº 72 de 
02/01/2007

Macrozonea-
mento

URBANIZAÇÃO CON-
SOLIDADA

MUC URBANA CONSOLIDADA
art. 19. Áreas com média ou boa infraestrutura, alta incidência habitacional, comercial, industrial e prestação de ser-
viços que requeiram uma qualificação urbanística, têm potencialidade para atrair investimentos e tende à estabilidade 
populacional.

URBANIZAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO

MUD
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO

art. 21. Áreas que requeiram melhorias urbanas significativas em equilíbrio com o meio ambiente, em vista de: 

I - necessidade de infraestrutura básica;

II - deficiência de equipamentos sociais, culturais, de comércio e de serviços;

III - grande incidência de loteamentos populares, clandestinos e/ou irregulares e sub-habitação.

IV - equilíbrio da urbanização em desenvolvimento e o meio ambiente.

DINAMIZAÇÃO ECO-
NÔMICA URBANA

MDEU
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

art. 23. Áreas de uso predominantemente industrial, comercial e de serviços, com potencialidade de atrair novos 
investimentos imobiliários e produtivos, nas quais há moradias com alta incidência de terrenos vazios e subutilizados 
ou áreas de circulação e preservação ocupadas, possuindo infraestrutura deficiente e sob forte influência do Rodoanel 
Metropolitano.

BAIXO IMPACTO UR-
BANO

MBIU
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL

art. 25. Áreas com características rurais ou de vegetação nativa, particulares ou públicas, existência de núcleos urba-
nos, média densidade populacional, rede precária de infraestrutura e predominantemente ocupadas por habitações de 
população de média a baixa renda ou áreas com características rurais incrustadas em regiões urbanizadas, abrangen-
do especificamente a região de proteção aos mananciais de Guarapiranga e das Graças, bem como todo o Distrito de 
Caucaia do Alto.

PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL

MPA PROTEÇÃO AMBIENTAL
art. 27. Composta por áreas predominantemente abrangidas por unidades de conservação, de proteção, de áreas 
públicas ou privadas cuja preservação se faz necessária para o equilíbrio do ambiente urbano abrangidas na recupe-
ração dos mananciais e rurais.

ESPECIAL DE INTE-
RESSE SOCIAL

ZEIS URBANA

art. 31. As áreas definidas como ZEIS classificam-se em:

I - ZEIS-A: assentamentos habitacionais consolidados, surgidos espontaneamente e ocupados sem título de proprie-
dade por população de baixa renda, carentes de infraestrutura urbana;

II - ZEIS-L: áreas de loteamentos regulares, irregulares ou clandestinos, consolidados;

III - ZEIS-G: áreas livres ou glebas não utilizadas, não edificadas ou subtilizadas, adequadas à implantação de progra-
mas HIS.
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dIadeMa

L C nº 273 de 
08/07/2008 

 
 alterada (LC 

277/2008 - 286/2009 
-287/2009 - 

294/2009 -300/2009 
- 343/2011 

- 325/2010 e 
369/2012, 412/2015)

Zoneamento

Zona de Preservação 
Ambiental 

ZPA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 17. Corresponde às áreas que se caracterizam por reunir atributos naturais e paisagísticos de relevante interesse 
ambiental em espaço contínuo, no qual devem ser adotadas estratégias de preservação, conservação e recuperação 
dos recursos naturais, sendo permitidos usos residenciais e não residenciais compatíveis com a melhoria da qualidade 
ambiental para proteção dos mananciais, sendo regidas por normas e exigências definidas por legislação estadual.

Zona de Recuperação 
Ambiental

ZRA
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL

art. 19. Áreas urbanas consolidadas ou em processo de urbanização integrantes da APRM, nas quais é necessário 
controlar a expansão e o adensamento das áreas urbanizadas e adotar medidas de recuperação da qualidade am-
biental, sendo permitidos usos residenciais e não residenciais conforme a incomodidade gerada nos termos desta Lei 
Complementar, desde que compatíveis com as normas e exigências definidas por legislação estadual e demais leis 
pertinentes.

Eixo Estruturador Am-
biental

EEA USO SUSTENTÁVEL
art. 20. Corresponde às áreas urbanas consolidadas lindeiras ao sistema viário principal de penetração na APRM, 
destinadas à convivência de usos diversos, prioritariamente para comércio e serviços, desde que compatíveis com as 
normas e exigências definidas por legislação estadual e demais leis pertinentes.

Zona de Qualificação 
Urbana

ZQU URBANA CONSOLIDADA art. 21. Áreas com predominância de uso residencial em convivência com outros usos, com satisfatório padrão de 
urbanização

Zona de Recuperação 
Urbana

ZRU
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO
art. 22. Corresponde às áreas ocupadas por uso predominantemente residencial, com concentração de assentamen-
tos habitacionais de alta densidade, marcados pela baixa qualidade urbanística e ambiental de sua massa edificada

Eixo Estruturador Princi-
pal 1

EEP1
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

Art.23 - áreas lindeiras ao 
sistema viário de interesse regional metropolitano, destinadas à convivência de 
usos diversos, prioritariamente para habitação, comércio e serviços

Eixo de Adensamento 
Central

URBANA ADENSAMENTO
Art.24 - corresponde às porções do território da área central do município destinadas a especial incremento da ocupa-
ção, com convivência de usos diversos, prioritariamente para habitação, comércio e serviços

Eixo Estruturador Local 
Categoria 1

EEL1
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
Art.25 - áreas lindeiras às vias do sistema viário principal com boa capacidade de suporte para aumento de tráfego, 
destinadas à convivência de usos diversos

Eixo Estruturador Local 
Categoria 2

EEL2
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
Art.26 - áreas lindeiras às vias do sistema viário principal com limitada capacidade de suporte para aumento do tráfe-
go, destinadas à convivência de usos diversos, prioritariamente para comércio e serviços de âmbito local

Eixo Estruturador Princi-
pal 2

EEP2
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
Art.27 - áreas lindeiras ao sistema viário de interesse regional metropolitano, com predominância de atividades indus-
triais, comércio e prestação de serviços

Zona predominantemente 
Industrial

ZUPI
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
Art. 28. Corresponde às áreas com predominância de atividades industriais segundo zoneamento metropolitano, de-
vendo nelas serem observadas as seguintes diretrizes: III - Proibição aos usos residencial e misto.

Zona Estratégica para De-
senvolvimento Econômico

ZEDE
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
art. 29. Corresponde às áreas com predominância de atividades industriais (...)III - Restrição aos usos residencial e 
misto.

Área Especial de Preserva-
ção Ambiental 1

AP1
RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL

Art. 30. AP’s são aquelas destinadas à manutenção, conservação ou reconstituição de vegetação de interesse am-
biental, sendo permitidos usos que garantam tal qualidade, compreendendo: 
AP1: imóveis situados na Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings;.

Área Especial de Preserva-
ção Ambiental 2

AP2
RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL art. 30. (...) AP2: imóveis situados fora da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings;

Área Especial de Preserva-
ção Ambiental 3

AP3
RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL Art. 30. (...) AP3: Áreas de propriedade pública

Área Especial de Interesse 
Social 1

AEIS1 URBANA EXPANSÃO

Art. 38. AEIS são aquelas destinadas à implantação ambientalmente sustentável de EHIS e Planos de Reurbanização 
de Interesse Social - PRIS, voltados ao atendimento da demanda da população de baixa renda através da produção 
habitacional e regularização fundiária e urbanística. São imóveis não edificados e subutilizados, necessários à implan-
tação de EHIS;

Área Especial de Interesse 
Social 2

AEIS2
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO

Art. 38. (...) Áreas onde estão implantados Núcleos Habitacionais, para os quais deverão ser elaborados Planos de 
Reurbanização de Interesse Social - PRIS com vistas à regularização urbanística e fundiária ambientalmente sustentá-
vel dos assentamentos;

Área Especial de Interesse 
Social 3

AEIS3
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO
Art. 38. (...) Áreas onde estão implantados Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - EHIS não regulariza-
dos, com vistas à regularização urbanística e fundiária ambientalmente sustentável destes empreendimentos.
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eMBU daS 
aRteS

L C nº 186 de 
20/04/2012

Zoneamento

URBANA CONSOLI-
DADA

ZUC URBANA CONSOLIDADA art. 63. (...) predominantemente residencial, providas de infraestrutura básica ou próximas à rede existente, sendo 
caracterizada por alta densidade populacional e infraestrutura urbana insuficiente ou saturada.

EMPRESARIAL ZE
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
art. 65. (...)uso e atividades industriais, comerciais e de serviços, visando o desenvolvimento econômico do Municí-
pio(...)

CORREDOR EMPRE-
SARIAL

ZCE
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
Art. 67 – (...)destinadas ao uso e atividades residenciais, industriais, agropecuárias, comerciais e de serviços, visando 
o desenvolvimento econômico do Município;

CORREDOR MISTO ZCM URBANA ADENSAMENTO art. 69. É a parcela do território inserida na ZUC, na qual são admitidos padrões urbanísticos diferenciados em razão 
da infraestrutura instalada ou potencial para a implantação de empreendimentos voltados ao uso cotidiano urbano.

INTERESSE AMBIEN-
TAL

ZIA USO SUSTENTÁVEL art. 71. Caracterizada pela baixa densidade populacional, propriedades com grandes extensões de terra, com matas 
nativas. Destina-se à ocupação urbana com baixa densidade populacional associada à preservação ambiental.

ESPECIAL INTERESSE 
AMBIENTAL

ZEIA PROTEÇÃO AMBIENTAL art. 73. Situada em APRM, destinada à preservação de áreas com vegetação significativa e paisagens naturais notá-
veis, áreas de reflorestamento e conservação em especial da planície aluvial do rio Embu-Mirim.

CENTRAL HISTÓRICA ZCH URBANA CONSOLIDADA
art. 88. Perímetro envoltório da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e residência anexa - imóveis tombados pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueo-
lógico, Artístico e Turístico (Condephaat) - definido como de relevância histórica e cultural.

CENTRO TURÍSTICO ZCT URBANA CONSOLIDADA
art. 90. Envoltória da Zona Central Histórica, configurando-se no Centro Expandido do município, na qual encontram-
-se as atividades de uso diversificado, com residências, comércio e serviços, e compreende o principal trajeto turístico 
no município.

EXPANSÃO URBANA ZEU URBANA EXPANSÃO

art. 92. Destinadas ao crescimento da mancha urbana, com padrão de uso predominantemente residencial, com a im-
plantação de infraestrutura básica, ligando-a à rede existente. Esta zona tem por objetivo criar continuidade no tecido 
urbano, estabelecendo ligações entre trechos desconexos da rede de infraestrutura urbana e do sistema viário local, 
de modo a conectar bairros isolados entre si e com insuficiência de acesso.

ESPECIAL INTERESSE 
SOCIAL

ZEIS 1
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO art.75. (...)áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, loteamentos precários, irregulares em 
que haja interesse público em promover a recuperação urbanística e a regularização fundiária

ESPECIAL INTERESSE 
SOCIAL

ZEIS 2 URBANA EXPANSÃO
art.75. (...)áreas com predominância de terrenos vazios situados próximos a áreas dotadas de infraestrutura, serviços 
urbanos e oferta de empregos, ou que estejam recebendo investimentos desta natureza, onde haja interesse público 
em promover ou ampliar o uso por Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social - HIS e Habitação do Mercado 
Popular – HMP

eMBU-GUaçU

L C nº 033 de 
28/12/2007

Macrozonea-
mento

URBANA URBANA CONSOLIDADA

art. 106. Caracteriza-se pelo uso e ocupação urbana implantada, com diferentes graus de infraestrutura, correspon-
dendo a área urbanizada, onde está concentrada a maior parte da população, com os usos urbanos de moradia, 

comércio, indústria, serviços e institucionais.Art. 107 – A Macrozona Urbana tem como objetivos: 
I - controlar e direcionar o adensamento adequado à infra-estruturadisponível;II - promover a complementação da 

infra-estrutura urbananecessária;III - garantir a permeabilidade do solo nas áreas urbanas;IV - recuperar áreas 
degradadas;V - promover regularização urbanística e fundiária dosassentamentos irregulares existentes; 

VI - promover a utilização de imóveis ou áreas consideradas subutilizadas; VII - melhorar as condições de acessibilida-
de das diversas partes domunicípio garantindo sua interligação;VIII - promover a criação de centralidades e espaços 

públicos.
(Projeto de L C nº 

002 de 2007
RURURBANA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

art. 110. Caracteriza-se pelo uso residencial de baixa densidade e atividade rural remanescente, com ocorrência dos 
demais usos urbanos de forma dispersa e de caráter local.

art. 113. A Macrozona Rururbana é dividida em Oeste, Leste e Sul.

EIXO EMPRESARIAL
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
art. 114. Caracteriza-se pela ocupação de empreendimentos industriais e similares, com ocorrência de uso residen-
cial, comércio e serviço local de forma dispersa.

PRESERVAÇÃO USO SUSTENTÁVEL
art. 118. Caracteriza-se pela presença de grandes porções de mata de interesse de preservação, com ocorrência 
dispersa de uso residencial, comércio e serviços de caráter local.
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feRRaZ de 
vaScOnce-

lOS

L C nº 175 de 
18/10/2006

Macrozonea-
mento

RURAL PRODUÇÃO AGRÍCOLA

art. 40. Uso predominantemente rural, ressalvadas as ocupações urbanas existentes anteriormente à edição de Lei 
Estadual nº 1.172 de 17/11/1976, sendo ainda permitido o uso para reserva ambiental, atividades recreativas, educa-
tivas, culturais, religiosas e institucionais, observando-se que seu módulo territorial mínimo, para a caracterização de 
área rural, é de 20.000 m².

CENTRAL URBANA CONSOLIDADA
art. 42. Porções territoriais mais adensadas ao sul da ferrovia e caracteriza-se por suas funções urbanas consolida-
das, e predominância de usos habitacionais, comerciais, de serviços e institucionais, possuindo infraestrutura básica e 
concentração de transportes coletivos e equipamentos urbanos e comunitários.

ESTRUTURAÇÃO UR-
BANA I

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

art. 43. Porções territoriais ao norte da Macrozona Central, separada das áreas centrais do município pelo leito ferro-
viário e é caracterizada pela ocupação urbana em processo de consolidação e adensamento que apresenta carências 
de infraestrutura e de equipamentos urbanos e comunitários necessários para o atendimento de suas carências e 
demandas.

ESTRUTURAÇÃO UR-
BANA II

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

art. 45. Porções territoriais situadas ao sul da Macrozona Central, devendo caracterizar-se como área de ocupação 
urbana de média e baixa densidades com a função de servir como zona de transição entre as áreas urbanas e as Áre-
as de Proteção e Recuperação dos Mananciais, encontra-se em processo de consolidação e implantação de equipa-
mentos urbanos e comunitários necessários ao atendimento de suas carências e demandas.

fRancIScO 
MORatO

L C nº 160 de 
23/11/2006

Macrozonea-
mento

INT. URBANO - Valori-
zação do Centro

MIU URBANA CONSOLIDADA
art. 91. Áreas de interesse ou comprometidas com usos urbanos que deverão ser ocupadas segundo regras específi-
cas. art. 93. Objetiva o incentivo e a valorização de atividades de comércio e de serviços especializados e diversifica-
dos, bem como a melhoria do sistema viário.

INT. URBANO - Qualifi-
cação Urbana

MIU
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO
art. 94. São caracterizadas por já se encontrarem ocupadas necessitando qualificação da infraestrutura, dos serviços 
e dos equipamentos urbanos.

INT.URBANO - Exp. 
Urbana Controlada

MIU URBANA EXPANSÃO
art. 95. Destinadas à expansão da urbanização de forma planejada e controlada, com garantia de implantação de 
infraestrutura de saneamento.

INT.URBANO - Corredor 
de Atividades Econômi-
cas Diversificadas

MIU
URBANA DESENVOLVI-

MENTO aRt. 96 - O Corredor de Atividades Econômicas Diversificadas fica destinado à implantação de empreendimentos 
comerciais e de serviços de âmbito regional, assim como à instalação ou ampliação de indústrias

INT.URBANO - Urbani-
zação Diferenciada

MIL USO SUSTENTÁVEL art. 97. Caracteriza-se por ocupação de chácaras de baixa densidade com predominância de espaços livres e áreas 
verdes que não devem ser subdivididas.

INTERESSE AMBIEN-
TAL - RESTRIÇÃO A 
OCUPAÇÃO

MIA PROTEÇÃO AMBIENTAL

art. 98. Áreas ainda não ocupadas e que devem ser preservadas de forma a impedir o agravamento das condições da 
urbanização.

art. 100. São aquelas de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, 
formadas por Áreas de Preservação Ambiental - APP’s, previstas no Código Florestal; matas e vegetação nativa pri-
mária e secundária, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 750, de 10 de fevereiro de 1993.

Parágrafo Único - as Áreas de Restrição a Ocupação são consideradas não edificáveis, exceto no caso de interesse 
social para recuperação em áreas já urbanizadas.

INTERESSE AMBIEN-
TAL PROT. AMBIENTAL 
E PAISAGÍSTICA

MIA PROTEÇÃO AMBIENTAL art. 101. São formadas por grandes porções do território municipal, que não devem ser urbanizadas por suas caracte-
rísticas físicas, topográficas, e de sua cobertura vegetal, devendo ser preservadas para usos não urbanos.

INTERESSE AMBIEN-
TAL - PARQUES LINE-
ARES

MIA USO SUSTENTÁVEL
art. 102. São áreas ao longo de rios e córregos, contribuintes do Ribeirão Euzébio, que devem ser preservadas pela 
suas características topográficas e de cobertura vegetal, devendo ser destinadas, preferencialmente, à implantação 
de sistemas de recreação e de lazer, com poucas construções, para o funcionamento de equipamentos sociais para a 
vizinhança.

ESPECIAL DE INTE-
RESSE 

ZEIS 1
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO

art. 107. São constituídas por áreas públicas ou privadas, ocupadas por favelas, loteamentos, parcelamentos ir-
regulares ou precários, e por população de baixa renda, localizadas em terrenos aptos à urbanização, mediante a 
implantação ou complementação da infraestrutura necessária, e da regularização das propriedades e das respectivas 
ocupações.SOCIAL 1

ESPECIAL DE INTE-
RESSE ZEIS 2 URBANA ADENSAMENTO

art. 113. São glebas ou lotes não edificados, não utilizados ou subutilizados, aptos à realização de urbanização, que 
apresentam condições de implantação de intra-estrutura e de equipamentos públicos, devendo ser destinados à im-
plantação de programas habitacionais de interesse social.SOCIAL 2

ESPECIAL DE INTE-
RESSE ZEIS 3

RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL

art. 117. Constituem-se nas áreas públicas ou privadas parcialmente ocupadas em terrenos aptos à urbanização, 
passível de regularização fundiária com necessidade de preservação e/ou de recuperação de porções do ambiente 
natural.SOCIAL 3
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ESPECIAIS DE PROTE-
ÇÃO AMBIENTAL

ZEPAM USO SUSTENTÁVEL

art. 123 - porções do território que apresentam significativo patrimônio ambiental, vegetação e paisagens notáveis e 
áreas impróprias à ocupação, de topografia acidentada, ou de várzeas, devendo ser objeto de preservação para a im-
plantação de sistemas de lazer e equipamentos sociais, funcionando como áreas de transição entre áreas de parque e 
de urbanização consolidada.

ESPECIAIS DE PRE-
SERVAÇÃO CULTURAL

ZEPAC URBANA CONSOLIDADA aRt. 125 - As Zonas Especiais de Preservação Cultural - ZEPAC são áreas destinadas à preservação dos patrimônios 
histórico, arquitetônico e cultural, de interesse do município de Francisco Morato

ESPECIAIS DE RECU-
PERAÇÃO AMBIENTAL

ZERA
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL
aRt. 119 - As Zonas Especiais de Recuperação Ambiental - ZERA objetivam a recuperação de áreas que foram com-
prometidas com usos inadequados.

fRancO da 
ROcHa

Lei nº 618 de 
11/04/2007

Zoneamento

Zona de Interesse Ambien-
tal – Tipo 1

ZIA 1 PROTEÇÃO INTEGRAL
art. 80. São vedados quaisquer usos incompatíveis com a preservação ambiental, a serem regulamentados através 
de diretrizes a cargo do futuro Conselho Gestor do Parque do Juquery na Zona de Interesse Ambiental Tipo 1 a e b - 
ZIA1 a e b, correspondente às áreas do Parque Juquery.

Zona de Interesse Ambien-
tal – Tipo 2

ZIA 2 USO SUSTENTÁVEL art. 81. São permitidos os usos sustentáveis compatíveis com a proteção ambiental na Zona de Interesse Ambiental 
Tipo 2 - ZIA 2, abrangendo as áreas particulares ao norte e ao sul do Parque Juquery, dentro do limite da APM. 

Zona de Interesse Ambien-
tal – Tipo 3

ZIA 3 PRODUÇÃO AGRÍCOLA
art. 82. São admitidos os usos sustentáveis de agricultura nas áreas em lote de dimensão correspondente ao módulo 
fundiário mínimo de 20.000, com declividade inferior a 45%, limitadas à cota de 900 m(...)

Parágrafo único - É vedado o parcelamento do solo até a regulamentação por lei específica, no prazo de dois anos. 

Zona de Interesse Ambien-
tal – Tipo 4

ZIA 4 PRODUÇÃO AGRÍCOLA
art. 83. (...) usos sustentáveis de agricultura e atividades rurais não impactantes (...), toleradas as edificações existen-
tes desconformes legalmente construídas, em respeito a direito adquirido de construção e permitidas as ampliações 
de áreas construídas até, no máximo, cinco por cento da área construída do imóvel.

Zona Institucional ZIN USO SUSTENTÁVEL

art. 85. A Zona Institucional (ZIN) abrange as seguintes áreas: 

III - ZIN-c do Corpo de Bombeiros, sede do Parque do Juquery e FEBEM.

Parágrafo Único - É vedada a expansão dos usos existentes, salvo em caso excepcional de relevante interesse públi-
co, condicionada a contrapartida ambiental, a ser exigida na forma estabelecida em lei municipal específica.

Zona Industrial ZI
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL
art. 87. São permitidos os usos industrial, comercial e de prestação de serviços na Zona Industrial (ZI), abrangida pelo 
Parque do Juquery, condicionada a aprovação à execução de medidas mitigadoras ou compensatórias. 

Zona de Uso Rural ZUR PRODUÇÃO AGRÍCOLA art. 88. (...)usos sustentáveis de agricultura e outras atividades rurais não impactantes, residencial e comércio local na 
Zona de Uso Rural - ZUR 

Zona de Agricultura 
Familiar

ZAF PRODUÇÃO AGRÍCOLA art. 89. São permitidos os usos sustentáveis de agricultura, atividades familiares rurais não impactantes, residencial e 
comércio local na Zona de Agricultura Familiar - ZAF. 

Zona de Desenvolvimento 
Tipo A

ZDA
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
art. 90. São permitidos os usos industrial, comercial, de prestação de serviços, inclusive apoiados com incentivos 
fiscais ou investimento público em infra estrutura, na Zona de Desenvolvimento Tipo A - ZDA. 

Zona Institucional ZIN URBANA CONSOLIDADA art. 85. (...) I - ZIN-a - da I Penitenciária, localizada na Rodovia Edgar Máximo Zambotto; 

Zona Mista Tipo 2 ZM2 URBANA CONSOLIDADA art. 93. São permitidos usos residencial e não residencial de baixa incomodidade, inclusive HMP e HIS na Zona Mista 
Tipo 2 ZM2.

Zona Predominantemente 
Residencial

ZPR URBANA CONSOLIDADA art. 92. São permitidos os usos residencial e de comércio local na Zona Predominantemente Residencial - ZPR.

Zona de Interesse Ambien-
tal Tipo 5

ZIA 5
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL
art. 84. É vedada qualquer atividade urbana na Zona de Interesse Ambiental Tipo 5 - ZIA 5, exceto a sua recuperação 
ambiental para fins paisagísticos, mormente na área do antigo “lixão”

Zona Mista Tipo 1 ZM1 URBANA CONSOLIDADA art. 94. São permitidos os usos residencial e não residencial não incômodo na Zona Mista Tipo 1 - ZM 1 na área cen-
tral adensada, inclusive na área destinada à Operação Urbana Consorciada, e nas áreas de média e alta densidade.

Zona de Desenvolvimento 
Tipo B

ZDB
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
art. 91. São permitidos os usos industrial, comercial, de prestação de serviços, institucional, educacional e tecnológico 
na Zona de Desenvolvimento Tipo B - ZDB. 

Zona Institucional ZIN URBANA CONSOLIDADA art. 85. (...) II - ZIN-b - do II Complexo do Juquery, inclusive áreas da Secretaria da Saúde, Batalhão da Polícia Militar, 
FEBEM e Casa de Custódia, além daquelas de interesse da Prefeitura Municipal de Franco da Rocha.



Estrutura Urbana - Subsídios à Elaboração do PDUI - Relatório Preliminar

117 

MUnIcIPIO InStRUMentO 
leGal cateGORIa claSSIfIcaçãO     

MUnIcIPal SIGla claSSIfIcaçãO           
eMPlaSa deScRIçãO

GUaRaReMa

Lei nº 2.385 de 
16/10/2006 
Lei de uso e 

ocupação do solo  
3006/2013 

Zoneamento

Central - ZC ZC URBANA CONSOLIDADA
- Assegurar a vitalidade da área, canalizando para localização e instalação na mesma, usos de perfil diversificado 
compatíveis uns com os outros, preservando, ao mesmo tempo, as características físico-urbanísticas do parque edifi-
cado.

Residencial - ZR ZR URBANA CONSOLIDADA

ZR1- Assegurar exclusividade de uso residencial aos adquirentes de propriedades na área. - Assegurar condições 
de conforto urbanístico e ambiental às moradias, espaços públicos e privados da área. - Garantir a conservação dos 
valores dos imóveis existentes e habilitados na área. - Estabelecer parâmetros superiores para a formação de preços 
do mercado imobiliário. 
ZR2- Criar condições para diversificação dos tipos de usos residenciais, abrindo opções para oferta de imóveis acessí-
veis a faixas de renda mais diversificadas que as previsíveis em ZR1. - Favorecer a localização nas proximidades das 
áreas residenciais de usos não residenciais de interesse direto dos moradores da área. 
ZR3- Dar condições para diversificação da oferta de empreendimentos residenciais e mistos compatíveis, mantida 
ainda a predominância do uso residencial. - Favorecer a oferta de comércio e serviços de interesse direto dos morado-
res da área.

Uso Misto - ZUM ZUM URBANA CONSOLIDADA

ZUM1- Assegurar condições locacionais para usos econômicos que requeiram relativo grau de concentração, apre-
sentem grau médio de incômodo, podendo, ainda, conviver com usos residenciais. 
ZUM2- Assegurar condições locacionais para usos econômicos que requeiram relativo grau de concentração, apre-
sentem grau avançado de incômodo, podendo conviver, no limite, desde que adotadas medidas especiais, com usos 
residenciais. - Potencializar o aproveitamento de condições logísticas presentes no Município para localização de 
usos econômicos, assegurando aos mesmos possibilidades de concentração adequadas, sem riscos de conflitos de 
vizinhança com usos incompatíveis. 
ZUM3- Criar condições de localização e instalação de atividades de caráter público, e institucional em geral, que por 
seu porte e características funcionais se beneficiem de alta centralidade e não encontrem nas áreas mais centrais 
oportunidades de implantação. - Assegurar condições de permanência e continuidade de atividades demandando 
extensões relativamente alentadas de terrenos e que buscaram, no passado, localizações contíguas às áreas mais 
centrais, podendo beneficiar-se de alguma possibilidade de expansão. - Garantir condições de localização e instalação 
de usos de caráter residencial e comercial / de serviços diversificados compatíveis com acentuada proximidade às 
áreas mais centrais da urbanização do Município. 
ZUM4- Assegurar condições de localização e instalação de atividades de tipo diversificado, que se beneficiem da 
proximidade às áreas mais centrais e que complementem as ofertas disponibilizadas nestas áreas. - Favorecer a 
presença em localizações próximas de usos de tipo residencial e outros não residenciais como fator de redução de 
ociosidades na ocupação urbana e de enriquecimento das oportunidades de convivência e compartilhamento dos 
espaços urbanos.

Uso Predominantemente 
Industrial - ZUPI (Lei nº 

618 de 11/04/2007)
ZUPI URBANA DESENVOLVIMENTO - Assegurar condições locacionais para usos econômicos que se beneficiem de alto grau de concentração, apresen-

tem grau avançado de incômodo, não necessariamente devido à poluição ambiental, mas particularmente pelo porte.

Zona Especial Residen-
cial ZER

URBANA CONSOLIDADA / 
 URBANA REQUALIFICAÇÃO /  

URBANA EXPANSÃO

ZER 1 e 2: Assegurar a vitalidade da área, de forma compatível com a qualidade do conjunto histórico-arquitetônico, 
propiciando, no que couber, condições para localização e instalação de atividades ligadas às atrações presentes (gas-
tronomia, artesanato, e outras similares). 
ZER3: Área caracterizada pela presença de altas declividades de terrenos e suscetibilidade de erosão e deslizamento 
requerendo tratamentos específicos visando a segurança e prevenção de incidentes. 
ZER4: - Áreas nas quais iniciativas de urbanização têm condições de serem admitidas, desde que reúnam, no interior 
de suas áreas de delimitação, condições de absorver na totalidade os impactos urbanísticos e ambientais que possam 
provocar.

Zona Especial Petrolí-
fera ZE-P URBANA DESENVOLVIMENTO

Assegurar condições de permanência e expansão, sem outras interferências, das áreas atualmente ocupadas com 
a infraestrutura de transporte dutoviário de combustíveis fósseis, podendo coexistir com usos rurais, em especial de 
florestamento e reflorestamento. - Limitar o uso residencial a instalações de caráter transitório para alojamento de 
mão-de-obra ligada a ampliação e manutenção do parque de combustíveis instalado.

Preservação PROTEÇÃO AMBIENTAL Art.27
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GUaRUlHOS Lei nº 6.055 de 
30/12/2004

Macrozonea-
mento

URBANIZAÇÃO CON-
SOLIDADA

URBANA CONSOLIDADA
art.19. Caracteriza-se por áreas dotadas de média ou boa infraestrutura urbana com alta incidência de usos habita-
cionais, comércio e prestação de serviços que requeiram uma qualificação urbanística, têm maior potencialidade para 
atrair investimentos imobiliários e produtivos e tendência à estabilidade ou até ao esvaziamento populacional.

URBANIZAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

art.21. Composta de áreas que requeiram melhorias urbanas significativas em vista de: 

I - necessidade de infraestrutura básica; 

II - deficiência de equipamentos sociais, culturais, de comércio e de serviços; 

III - grande incidência de loteamentos clandestinos e/ou irregulares e favelas. 

DINAMIZAÇÃO ECO-
NÔMICA E URBANA

URBANA DESENVOLVI-
MENTO

art.23. Composta por áreas de uso predominantemente industrial, comercial e de serviços, com potencialidade de 
atrair novos investimentos imobiliários e produtivos, nas quais há moradias com alta incidência de terrenos vazios e 
subutilizados ou áreas de circulação e preservação ocupadas, possuindo infraestrutura deficiente e sob forte influência 
do aeroporto internacional.

USO RURAL-URBANO PRODUÇÃO AGRÍCOLA

art.25. Composta por áreas com características rurais, existência de núcleos urbanos, baixa densidade populacional, 
rede precária de infraestrutura e predominantemente ocupadas por habitações de população de baixa renda ou áreas 
com características rurais incrustadas em regiões urbanas.

art. 26. As ações têm como objetivo principal estimular e preservar a exploração econômica por meio da agricultura, 
inclusive familiar, agroindústria, mineração, turismo e lazer compatíveis com a preservação ambiental e com o uso 
residencial e qualificar os assentamentos habitacionais existentes, dotando-os de rede de infraestrutura urbana.

PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL

PROTEÇÃO AMBIENTAL art. 27. Composta por áreas localizadas predominantemente ao norte do Município, com relevo acidentado, integran-
tes da Serra da Cantareira, abrangendo reservas florestais, biológicas, de proteção e recuperação dos mananciais e 
rurais, compreendendo ao sul também a APA e Parque Ecológico do Tietê.

ZONA ESPECIAL DE 
INTERESSE SOCIAL

ZEIS

Art. 31. As áreas definidas como Zonas Especiais de Interesse Social classificam-se em: 
I - ZEIS-A: assentamentos habitacionais consolidados, surgidos espontaneamente e ocupados sem título de proprie-
dade por população de baixa renda, carentes de infra-estrutura urbana; 
II - ZEIS-L: áreas de loteamentos irregulares ou clandestinos consolidados; 
III - ZEIS-G: áreas livres ou glebas de terra não utilizadas, não edificadas ou subutilizadas, adequadas à implantação 
de programas habitacionais de interesse social.

Zonas de Proteção 
Ambiental

ZPA

Art. 36. As Zonas de Proteção Ambiental - ZPA são áreas públicas ou privadas onde há interesse ambiental, paisagís-
tico ou recreativo, necessárias à preservação do meio ambiente, à minimização dos impactos causados pela urbaniza-
ção, nas quais o Município poderá instituir unidades de conservação, mecanismos ou incentivos para o uso e ocupa-
ção do solo, visando a sua preservação ou recuperação das condições ambientais benéficas.

ItaPeceRIca 
da SeRRa 

Lei nº 1.771 de 
26/12/2006

Macrozonea-
mento

URBANA URBANA CONSOLIDADA
Art. 55. (...)contendo todas as áreas mais urbanizadas do Município, mesmo que situadas em descontinuidade com a 
mancha urbana que abrange o centro de Itapecerica da Serra;

RURURBANA 1 USO SUSTENTÁVEL art. 55. (...) Destinada a assentamentos de baixa densidade, principalmente residenciais ou de interesse turístico.

(Revisão do P D, RURURBANA 2 USO SUSTENTÁVEL
art. 55. (...) Destinada a assentamentos de baixa densidade com atividades diversificadas, privilegiando as de interes-
se turístico;

Lei nº 1.238 de 
29/05/2001)

EIXO EMPRESARIAL 
METROPOLITANO 

URBANA DESENVOLVI-
MENTO art. 55. (...) Destinada especialmente a empreendimentos econômicos de maior porte.

LC 34 de 
15/06/2015)

PRESERVAÇÃO PROTEÇÃO AMBIENTAL art. 55. (...) Destinada à conservação ambiental, permitidas atividades de manejo e de interesse turístico.
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ItaPevI 

L C nº 79 de 2014

LEI 044 de 
26/02/2008, 

LC79/2014 e LC 
81 de  04/12/2014 

(ZEIS)

Zoneamento

ALTA DENSIDADE ZAD URBANA CONSOLIDADA

MISTA ZM URBANA CONSOLIDADA

MÉDIA DENSIDADE ZMD URBANA CONSOLIDADA

BAIXA DENSIDADE ZBD URBANA CONSOLIDADA

AMBIENTAL DE PRO-
TEÇÃO SUSTENTÁVEL

ZAPS USO SUSTENTÁVEL

AMBIENTAL DE PRO-
TEÇÃO PERMANENTE

ZAPP PROTEÇÃO AMBIENTAL

PREDOMINANTEMEN-
TE INDUSTRIAL

ZUPI
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

ÁREA DE ESTUDO DE 
TOMBAMENTO

AET URBANA CONSOLIDADA

ESPECIAL DE INTE-
RESSE SOCIAL

ZEIS URBANA

ItaQUaQUe-
cetUBa

Lei nº 131 de 
01/11/2006

Submacrozonea-
mento

Macroárea de Reestru-
turação e Requalificação 
Urbana URBANA CONSOLIDADA

Art. 58. (...) formada por áreas que apresentam boa infraestrutura urbana e que concentram os melhores níveis de 
emprego.

Macroárea de Urbanização 
Consolidada URBANA CONSOLIDADA (...) formada por áreas ocupadas por condomínios residenciais já consolidados.

Macroárea de Urbanização 
e Qualificação URBANA REQUALIFICAÇÃO

(...)formada por áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda, com alta concentração de lotea-
mentos e ocupações irregulares.

Macroárea de Urbanização 
em Consolidação URBANA EXPANSÃO (...)  formada por áreas remanescentes do território municipal.

Macroárea de Proteção 
Integral PROTEÇÃO AMBIENTAL  Art.61. (...)formada por áreas integrantes da APA do Rio Tietê em sua Zona do Cinturão Meândrico.
Macroárea de Uso Susten-
tável USO SUSTENTÁVEL (...) formada pelas áreas restantes da APA do Tietê e a área a leste do município.
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Lei nº 1.603 de 
31/10/2006 

LM 1706/2006 e 
Última alteração  

2110/15

Zoneamento

I - Zona Empresarial 1 
-ZE 1; URBANA DESENVOLVIMENTO

área predominantemente industrial consolidada, com indústrias de grande e médio porte, dotada de infra-estrutura 
urbana a ser qualificada;

II - Zona Empresarial 
2 - ZE 2; URBANA DESENVOLVIMENTO

área predominantemente industrial em desenvolvimento, com novo empreendimento voltado à indústria, comércio e 
serviços de grande e médio porte necessitando da implantação de infra-estrutura urbana;

III - Zona Urbana De 
Qualificação - ZUQ 
1A,1B e 1C; URBANA REQUALIFICAÇÃO

Art.113. A Zona Urbana de Qualificação 1 (ZUQ 1) abrange áreas predominantemente residenciais de padrão popular, 
com a presença de núcleos habitacionais precários que necessitam ser qualificados através de melhorias urbanas e 
da regularização fundiária.

IV - Zona de Uso Misto 
- ZUM. URBANA CONSOLIDADA

Art. 119 - I - ordenar e qualificar a urbanização, buscando compatibilizar os usos mistos existentes e futuros, com a 
melhoria das condições de infra-estrutura urbana, implantação e/ou ampliação de equipamentos e serviços públicos;

Zona Especial de inte-
resse Ambiental - ZEIA 
1 e 2 USO SUSTENTÁVEL

Art.165 - I - ZEIA 1 - área de lazer Cidade da Família e adjacências: áreas públicas voltadas para as atividades de 
esporte, lazer e recreação, denominados como o Parque Cidade da Família, campo de Futebol e pista de Motocross; 
II - ZEIA 2 - rio São João: área localizada ao longo do rio São João à distância de 15/30m a partir de seu leito, visando 
a implantação de usos compatíveis com as funções da várzea, tais como o amortecimento de cheias e a minimização 
de processos erosivos, e onde são possíveis os usos cultural, de esportes, de lazer, e educação ambiental, cujos 
projetos e equipamentos deverão evitar a impermeabilização do solo;

Zona Especial de 
Recuperação Ambiental 
- ZERA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

I - Zona de Requalifica-
ção Urbana - ZRU; URBANA ADENSAMENTO

Art.124. São diretrizes de ação da Zona de Requalificação Urbana (ZRU): 
I - promover a requalificação urbana do centro e dos bairros ao longo da ferrovia, através de parcerias público/privado, 
com incentivos e investimentos em infra-estrutura urbana; 
II - disciplinar a expansão urbana com a possibilidade de verticalização em consonância com a melhoria da infra-estru-
tura em especial, coleta e tratamento de esgoto, drenagem e sistema viário;

II - Zona Empresarial 
3 - ZE 3; URBANA DESENVOLVIMENTO

Art.132. Constitui objetivo da Zona Empresarial 3 (ZE 3) o estímulo à dinamização econômica das áreas de uso pre-
dominantemente empresarial voltados à indústria, comércio e prestação de serviços de médio e pequeno porte para 
geração de trabalho e renda no município, de forma compatível com a infra-estrutura disponível e em conformidade 
com a legislação vigente.

III - Zona Urbana De 
Qualificação - ZUQ 2. URBANA REQUALIFICAÇÃO

Art.128. São diretrizes de ação da Zona Urbana de Qualificação 2 (ZUQ 2): 
I - promover a qualificação urbanística e ambiental dos bairros e loteamentos residenciais, com a melhoria da infra-
-estrutura urbana, das áreas verdes e dos equipamentos e serviços públicos;

Zona Especial de Inter-
venção Urbana URBANA CONSOLIDADA

Art.157. A Zona Especial de Intervenção Urbana (ZEIU) tem por objetivo a requalificação do centro e adjacências 
através da dinamização do comércio e serviço, com a elaboração e implementação de projeto de intervenção urbana 
no quadrilátero central, através de parcerias público/privado.

Zona Especial de 
Interesse Histórico e 
Cultural URBANA CONSOLIDADA

Zona Especial de Inte-
resse Ambiental 3 e 4 USO SUSTENTÁVEL

III - ZEIA 3 - Sítio Pedra Bonita: área do Sítio Pedra Bonita, localizada entre o Vale do Sol e o Parque Santa Tereza, 
constituindo-se numa área de vegetaçãoremanescente do loteamento Sítio Pedra Bonita, visando a implantação de 
usos compatíveis e plano de manejo, de modo a possibilitar o acesso da população aos espaços vegetados, onde o 
Poder Executivo Municipal poderá criar unidade de conservação de uso direto ou indireto, em conformidade com a 
legislação ambiental vigente; 
IV - ZEIA 4 – Pedreira do Mirante: área da antiga pedreira desativada localizada na vertente leste do Morro do Mirante 
de Jandira, de modo a ampliar a oferta de espaços de lazer, e onde são possíveis os usos de esporte radical, cultural 
e lazer contemplativo;

I - Zona Predominan-
temente Residencial 
- ZPR; URBANA CONSOLIDADA

Art.137. São diretrizes de ação da Zona Predominantemente Residencial (ZPR): 
I - manter a predominância do uso residencial de baixa densidade populacional e habitacional;

II - Zona Urbana de 
Qualificação - ZUQ 3. URBANA REQUALIFICAÇÃO

Art. 141. São diretrizes da Zona Urbana de Qualificação 3 (ZUQ 3): 
I – a qualificação urbanística e ambiental, com a implantação de equipamentos públicos, através de parcerias para 
geração de trabalho e renda para população local;
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L C nº 1.507 de 
12/12/2007

Macrozonea-
mento

URBANA URBANA CONSOLIDADA
art. 46. (...) I - Corresponde à porção urbanizada do território municipal, situando-se em áreas delimitadas e descritas 
no perímetro urbano e nas áreas de expansão urbana; 

PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL

PROTEÇÃO AMBIENTAL
art. 46. (...) II -Corresponde às áreas de proteção do ambiente natural, compreendendo as bacias dos rios São Lou-
renço e Juquiá e Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais entre outras estabelecidas em Lei específicas; 

RURAL PRODUÇÃO AGRÍCOLA

art. 46. (...) III - Corresponde à porção de 424,8 metros do território Mun., tendo como limites a Macrozona Urbana e 
os municípios de São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Ibiúna, Miracatu, Pedro de Toledo, Itanhaém e São Paulo. 
Artigo 57. A Macrozona Rural tem como destinação concentrar as atividades agropecuárias, agrícolas, extrativas vege-
tais, turismo e lazer rural e também aquelas compatíveis com moradia. 

MaIRIPORã

Lei nº 297 de 
06/11/2006 

Atualizado: LC 
386/2014

Zoneamento

Zona Urbana Consolidada 
2 ZUC 2 URBANA CONSOLIDADA

são áreas centrais no Distrito de Terra Preta, onde se deu início a urbanização, atualmente atendidas com uma boa 
infraestrutura urbana, que concentram os melhores níveis de emprego e estão abrangidas nas leis estaduais referen-
tes à área de proteção ao manancial do sistema Juquery-Cantareira, onde são permitidas atividades comerciais, de 
serviços e residenciais.

Zona de Proteção Integral ZPI PROTEÇÃO AMBIENTAL área do territorio municipal abrangida pelos Parques Estaduais

Zona de Uso Sustentável ZUS USO SUSTENTÁVEL
em Área de Proteção aos Mananciais, abrangendo as porções territoriais do Município que apresentam remanescen-
tes de vegetação significativa e relevo acentuado, impróprias ao adensamento urbano

Zona de Desenvolvimento 
Especial 1 ZDE1 URBANA DESENVOLVIMENTO

no entorno da Rodovia Fernão Dias, compreendidas por faixa de 350m do eixo da referida Rodovia, onde será permi-
tido o uso econômico para atividades industriais, comerciais e prestadores de serviço, excetuando-se a área do Pico 
D’olho D’água

Zona de Desenvolvimento 
Especial 2 ZDE2 RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

permitido o uso econômico para atividades industriais de baixo impacto ambiental e urbanístico, residenciais, comer-
ciais e prsetadora de serviços

Zona de Ocupação Dirigida 
2 ZOD2 USO SUSTENTÁVEL

destinadas a atrair invetimentos hoteleiros de alto padrão e atividades voltadas ao atendimento do setor turístico, agri-
cultura sustentável, lazer, residencial e à preservação e recuperação do meio ambiente.

Zona Urbana Consolidada I ZUC I URBANA CONSOLIDADA
são áreas centrais no Distrito de Terra Preta, onde se deu início a urbanização, atualmente atendidas com uma boa 
infraestrutura urbana, onde são permitidas atividades comerciais, de serviços, residenciais e industriais

Zona de Uso Residencial ZUR URBANA CONSOLIDADA
são porções do território municipal, fora da área de proteção de mananciais, ocupadas por loteamentos residenciais já 
consolidadas(...)existência de inscrição cadastral da edificação

Zona de Uso Industrial 
Diversificado ZUDI URBANA DESENVOLVIMENTO uso predominantemente industrial, respeitadas as situações já consolidadas

Zona de Ocupação Dirigida ZOD USO SUSTENTÁVEL
destinadas a atrair invetimentos hoteleiros de alto padrão e atividades voltadas ao atendimento do setor turístico, agri-
cultura sustentável, lazer, residencial e à preservação e recuperação do meio ambiente.

Zona de Uso Misto ZUM URBANA CONSOLIDADA permitidos os usos residencial, industrial, comercial e de serviços

Zona de Desenvolvimento 
Especial 1 ZDE1 URBANA DESENVOLVIMENTO

no entorno da Rodovia Fernão Dias, compreendidas por faixa de 350m do eixo da referida Rodovia, onde será permi-
tido o uso econômico para atividades industriais, comerciais e prestadores de serviço, excetuando-se a área do Pico 
D’olho D’água
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MaUÁ 
Lei nº 4.153 de 

26/03/2007 e Lei 
4968/2014 (Uso e 

Ocupação do Solo)

Zoneamento

Zona de Uso Diversificado 
I - Adensável ZUD 1 URBANA ADENSAMENTO art.7 (...)corresponde às áreas com infraestrutura considerada satisfatória para o adensamento populacional

Zona de Desenvolvimento 
Econômico 1 ZDE1 URBANA DESENVOLVIMENTO corresponde às regiões em que o potencial de atividade é preferencialmente industrial

Zona de Desenvolvimento 
Econômico 2 ZDE2 URBANA DESENVOLVIMENTO

corresponde às regiões com potencialidade para concentração de atividades econômicas voltadas para a operação 
logística

Zona de Uso Diversificado 
2 - Não Adensável ZUD 2 URBANA CONSOLIDADA

corresponde às áreas com infraestrutura e condições geotécnicas consideradas desfavoráveis ao adensamento popu-
lacional

Zona de Desenvolvimento 
Econômico 3 ZDE3 URBANA DESENVOLVIMENTO

contida na Área de Proteção aos Mananciais, onde sua ocupação deve ser dirigida às atividades econômicas de baixo 
impacto....

MOGI daS 
cRUZeS

L C nº 046 de 
17/11/2006

Macrozonea-
mento

URBANA CONSOLIDA-
DA DA CONURBAÇÃO 
PRINCIPAL

URBANA CONSOLIDADA

art. 128. (...) I - correspondem à área urbana consolidada da conurbação principal, inclusive as áreas dos projetos de 
loteamentos aprovados até a data da sanção desta LC, cujas áreas objetos desses loteamentos excedam aos limites 
desta Macrozona;

IV - presença do centro histórico que deu origem ao processo de assentamentos no Município, com um significativo 
número de edificações de valor histórico, de cultura e de lazer, conta ainda com a presença do centro tradicional, sen-
do este último, configurado por um perímetro de envoltórias de expansão contíguas ao primeiro;
V - presença de trecho da Área de Proteção Ambiental - APA do Rio Tietê;

URBANO-RURAL DE 
OCUPAÇÃO NÃO CON-
SOLIDADA

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

art. 131. (...) I - corresponde às áreas contidas nos perímetros urbano, de expansão urbana e rural que configuram 
faixas de transição entre a área urbana consolidada da conurbação principal e as áreas de fragilidade ambiental;
II - esta Macrozona é dividida espacialmente nos seguintes compartimentos:
a) ao sul, constitui a faixa de transição entre a Macr. Urb. Consolidada da Conurbação Principal e a Macr. Multifun-
cional de Prot. e Recup. dos Mananciais, apresenta áreas de produção agropecuária, áreas esparsas com ocupação 
urbana de baixa a média densidade, áreas de expansão urbana, pontos de risco de alagamento e contém parte da 
APA do Rio Tietê;
b) ao norte, constitui a faixa de transição entre a Macr. Urb. Consolidada da Conurbação Principal e a Macr. Urb. de 
Prot. Amb. da Serra do Itapeti, apresenta áreas de risco devido a altas declividades, áreas esparsas com ocupação 
urbana de baixa a média densidade, contém parte da APA Tietê, além de ser como “porta de entrada” da ocupação 
urbana em direção à Serra do Itapeti.

URBANO-RURAL DE 
OCUPAÇÃO CONTRO-
LADA DE SABAÚNA

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

art. 135. (...) I - grande presença de corpos d’água, nascentes e cobertura vegetal significativa;
II - área de uso predominantemente rural;
III - característica urbano-rural no núcleo urbano de Sabaúna;
IV - topografia acidentada;
V - baixa densidade populacional;
VI - extensa área de expansão urbana.

URBANA DE PROTE-
ÇÃO AMBIENTAL DA 
SERRA DO ITAPETI

PROTEÇÃO AMBIENTAL

art. 138. (...) I - distingue-se predominantemente pelos maciços e remanescentes de cobertura vegetal da mata atlân-
tica;
II - incide sobre esta Macrozona a Lei Estadual nº 4.529, de 18 de janeiro de 1985, que dispõe sobre o uso e ocupa-
ção do solo na Região da Serra do Itapeti com vistas à proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente na RMSP;
III - presença de ocupações irregulares de característica urbana;
IV - presença de áreas de mineração;
V - presença de cobertura vegetal significativa e de nascentes;
VI - apresenta grande riqueza em biodiversidade;
VII - presença de áreas de plantio com eucalipto;
VIII - presença do Parque Municipal Francisco Affonso de Mello;
IX - presença da Estação Ecológica;
X - presença de sítio arqueológico no Lago do Parque Municipal Francisco Affonso de Mello.
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MULTIFUNCIONAL DE 
PROT. E RECUPERA-
ÇÃO DOS MANAN-
CIAIS

USO SUSTENTÁVEL

art. 141. (...) I - incidem nesta Macrozona as Leis Estaduais nº 898, de 18/12/1975 e nº. 1.172, de 17/11/1976 e suas 
alterações, que dispõem sobre a Proteção aos Mananciais e a Lei Estadual nº 9.866, de 28/11/1997, que dispõe sobre 
a Proteção e Recuperação das Bacias Hidrográficas dos Mananciais de Interesse Regional do Estado de São Paulo;
II - está localizada na Sub-região do Alto Tietê - Cabeceiras;
III - tem importância regional para o abastecimento de água na Região Metropolitana de São Paulo por conter em sua 
delimitação 3 represas que constituem o conjunto do Sistema Produtor do Alto Tietê - SPAT;
IV - tem como função prioritária produzir água para abastecimento público;
V - nela estão localizadas a Serra do Mar e parte da Área de Proteção Ambiental APA do Rio Tietê;
VI - não comporta adensamento construtivo e populacional;
VII - comporta diversos usos e atividades multifuncionais, tais como: atividades agropecuárias, produção de água, 
chácaras de lazer, núcleos urbanos, agricultura familiar, atividades de mineração, áreas de reflorestamento, áreas com 
cobertura vegetal a ser conservada.

QUALIFICAÇÃO 
URBANO-RURAL DO 
TABOÃO DO PARATEÍ

URBANA DESENVOLVI-
MENTO

art. 144. (...) I - corresponde à porção norte do Município que faz divisa com os Municípios de Suzano, Itaquaquecetu-
ba, Arujá, Santa Isabel e Guararema e com o limite da ÁP da Serra do Itapeti;
II - apresenta diversidade de atividades econômicas e de uso e ocupação do solo;
III - tem usos rurais, com atividades agropecuárias diversificadas;
IV - apresenta importante e destacada produção de flores, frutas e hortaliças diversificadas, com parte da produção 
servindo ao mercado externo;
V - apresenta extensas áreas com atividades minerárias detentoras de concessão de lavra;
VI - presença da maior área urbana inserida no zoneamento industrial estadual da Região Metropolitana de São 
Paulo, área essa classificada como Zona de Uso Predominantemente Industrial - ZUPI 1-160, segundo a Lei Est. nº. 
1.817, de 27/10/78;
VII - sua zona industrial é pouco ocupada e tem área disponível para implantação de loteamentos e cond. industriais;
X - presença da Rodovia SP - 70 - Rod. Ayrton Senna e do Ramal Ferroviário do Parateí, que conferem potencial para 
um sistema de escoamento de produção;
XI - tem importante centralidade regional e metropolitana;
XII - conta com reservas para exploração de minerais, em especial as destinadas à construção civil;
XIII - seus recursos naturais não estão totalmente comprometidos e podem garantir a sustentabilidade ambiental da 
região;
XIV - a conurbação presente nas divisas com os Municípios de Itaquaquecetuba e Suzano exerce forte pressão por 
moradia, resultando na existência de diversos assentamentos precários;
XVIII - grande presença de loteamentos fechados de médio a alto padrão;
XIX - grande oferta de imóveis urbanos e rurais favoráveis à expansão urbana;
XXI - presença de extensos e significativos fragmentos de vegetação da mata atlântica.

OSaScO

Lei nº 1.485 de 
12/10/1978 

consolidada em 
2013 (Lei de Uso e 
Ocupação do Solo)

Zoneamento

USO EXCLUSIVAMEN-
TE RESIDENCIAL

ZR1 URBANA CONSOLIDADA
art. 52. As zonas de uso obedecerão à seguinte classificação, representadas por siglas e com as respectivas caracte-
rísticas básicas:

I - ZR1 -, baixa densidade demográfica;
PREDOMINANTEMEN-
TE RESIDENCIAL

ZR2 URBANA CONSOLIDADA art. 52. (...) II - ZR2 -, média densidade demográfica;
PREDOMINANTEMEN-
TE RESIDENCIAL, DE

ZR3 URBANA CONSOLIDADA art. 52. (...) III - ZR3 - média a alta densidade demográfica, paralelas a eixos comerciais e de serviços;
PREDOMINANTEMEN-
TE RESIDENCIAL

ZR4 URBANA CONSOLIDADA art. 52. (...) IV - ZR4 - média a baixa densidade demográfica;

EIXOS PREDOMINAN-
TEMENTE COMER-
CIAIS E DE SERVIÇOS

ZECS URBANA CONSOLIDADA
art. 52. (...) V - ZECS - zonas de uso em eixos predominantemente comerciais e de serviços;

PREDOMINANTEMEN-
TE COMERCIAL E DE 
SERVIÇO

ZCS
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
art. 52. (...) VI - ZCS - zonas de uso predominantemente comercial e de serviço;
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EXCLUSIVAMENTE IN-
DUSTRIAL

ZI
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

art. 52. (...) VII - ZI - zonas de uso exclusivamente industrial;

art. 66.(...)estabelecimento industrial é definido como o conjunto de instalações ou edificações localizadas em um 
ou mais lotes contíguos, necessários a determinada atividade industrial.

art. 67. Estabelecimentos industriais enquadram-se numa das 3 categorias a seguir definidas:

I - Indústrias não incômodas - I1 : são aqueles estabelecimentos que podem adequar-se aos mesmos padrões de 
usos não industriais, no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de 
tráfego, de serviços urbanos, e aos níveis de ruído, vibração e poluição ambiental, com área construída máxima de 
500 m2;

II - Indústrias diversificadas - I2 : são aqueles estabelecimentos que implicam na fixação de padrões específicos 
referentes às características de ocupação dos lotes, de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos, de 
ruídos, de vibrações e de poluição ambiental;

III- Indústrias especiais - I3 : são aqueles estabelecimentos cujo funcionamento possa causar prejuízo à saúde, à 
segurança e bem estar público e a integridade do meio ambiente;

EXCLUSIVAMENTE INSTI-
TUCIONAL

ZE URBANA CONSOLIDADA

art. 52. (...) VIII - ZE - zonas de uso exclusivamente institucional;

art. 75.(...) os estabelecimentos institucionais, enquadram-se numa das categorias a seguir definidas:

I - Instituições de âmbito local - E1 : que são constituídas pelos espaços, estabelecimentos ou instituições desti-
nadas à educação, saúde, lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou administração pública, que tenham 
ligação direta, funcional ou espacial com o uso residencial.

EXCLUSIVAMENTE 
RECREATIVO, DE ÁRE-
AS VERDES E DE PRO-
TEÇÃO A RECURSOS 
NATURAIS

ZAV

URBANA CONSOLIDADA

art. 52. (...) IX - ZAV- zonas de uso exclusivamente recreativo, de áreas verdes e de proteção a recursos naturais;

art. 121. (...)os estabelecimentos e atividades de lazer e recreação em áreas verdes(...):

I - Clubes Esportivos - Sociais ZAV1 - que são constituídos dos espaços, instalações, estabelecimentos, instituições 
ou áreas verdes destinadas ao exercício e à prática de atividades esportivas e/ou recreativas em recintos predomi-
nantemente fechados;

URBANA CONSOLIDADA

art. 52. (...) IX - ZAV- zonas de uso exclusivamente recreativo, de áreas verdes e de proteção a recursos naturais;

art. 121. (...) II - Clubes de Campo - ZAV2 - que são constituídos dos espaços, instalações, estabelecimentos, insti-
tuições ou áreas verdes destinadas ao exercício em locais predominantemente abertos;

PROTEÇÃO AMBIENTAL
art. 52. (...) IX - ZAV- zonas de uso exclusivamente recreativo, de áreas verdes e de proteção a recursos naturais;

art. 121. (...) III - Áreas verdes de preservação de mananciais - ZAV3 - que são constituídas pelas áreas de prote-
ção de cabeceiras de cursos d`água, de fundos de vale, de leitos dos cursos d`água e das encostas escarpadas;

USO SUSTENTÁVEL
art. 52. (...) IX - ZAV- zonas de uso exclusivamente recreativo, de áreas verdes e de proteção a recursos naturais;

art. 121. (...) IV - Áreas verdes e de sistema de recreio ZAV4 - que são as reservadas pelos arruamentos, lotea-
mentos e desmembramentos.

PIRaPORa dO 
BOM JeSUS LC 161 / 2014 Zoneamento

Zona de Uso Predominan-
temente Residencial, de 
Baixa Densidade ZRBD URBANA CONSOLIDADA Art.5. (...) área mínima de 500m²
Zona de Uso Pred. Resid., 
de Média Densidade ZRMD URBANA CONSOLIDADA Art.8.(...) área mínima de300m²
Zona de Uso Pred.Resid. 
de Alta Densidade ZRAD URBANA CONSOLIDADA Art.11.(...)área mínima de 250m²...

Zona de Uso Diversificado ZUD URBANA CONSOLIDADA Art.13.(...)área mínima de 500m²
Zona de Exploração Mi-
neral ZEM

RECUPERAÇÃO AMBIEN-
TAL Art.16(...)obedecerem ao disposto na legislação Federal e Estadual pertinentes

Zona de Proteção Ambien-
tal ZPA PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art.17.(...) segundo Tombamento do CONDEPHAAT, nas Serra do Voturuna e Serra do Japi, delimitadas conforme 
Resolução n17/84 e Resolução n11/84 respectivamente

Zona de Expansão Urbana ZEU URBANA EXPANSÃO Art. 19 -(...)são consideradas aptas a expansão urbana. 
Zona Residencial e Diversi-
ficada Central ZRC URBANA CONSOLIDADA Art. 23 - (...) cuja ocupação tenha origem na área de interesse histórico e religioso do Município. 

Zona de Uso Predominan-
temente Industrial ZUI

URBANA DESENVOLVI-
MENTO Art.20(...)área mínima de 1000m²
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POÁ
Lei nº 3.201 de 

05/12/2006 e Lei nº 
3.219 de 27/04/2007

Macrozonea-
mento

DAS FONTES PROTEÇÃO AMBIENTAL

art.10. Região compreendida pela área de abrangência de proteção das fontes Áurea e Primavera. 
Art. 12. São objetivos para a Macrozona das Fontes:     
I - Garantir a preservação das fontes Áurea e Primavera por meio do uso e da ocupação controlada; 
II - Criação de índices e parâmetros urbanísticos específicos visando a preservação dos recursos hídricos; 
III - Requalificação da região e sua adequação às atividades de cunho turístico e ambiental; 
IV - Criação de mecanismos de monitoramento continuo, especialmente para os aspectos hidrogeológicos e de uso e 
ocupação; 
V - Estimulo à implantação de equipamentos turísticos

PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL

USO SUSTENTÁVEL

art.13. É a região compreendida pela atual Área de Proteção aos Mananciais. 
Art. 14. São objetivos para a Macrozona de Proteção Ambiental: 
I - Implementação de mecanismos que garantam a informação e a adequada gestão dos recursos naturais, evitando-
-se a degradação ambiental; 
II - Incentivo às atividades de lazer e turismo, uso habitacional e setor primário, desde que sejam observadas as 
regras específicas de utilização do solo compatíveis com sua função no equilíbrio ambiental do Município e da região, 
bem como o uso racional e sustentável dos recursos naturais existentes.

USO E OCUPAÇÃO 
CONTROLADOS

USO SUSTENTÁVEL

art.15. Região compreendida entre a Macrozona de Proteção Ambiental e a macrozona Urbana Consolidada. 
Art. 16. São objetivos para a Macrozona de Uso e Ocupação Controlados: 
I - Promoção de mecanismos de controle da ocupação visando à proteção das área ambientais (APM) legalmente 
protegidas; 
II - Criação de índices e parâmetros urbanísticos específicos; 
III - Amortecimento do adensamento advindo das regiões centrais através de critérios específicos para a ocupação 
equilibrada; 
IV - Incentivo às atividades primárias, de apoio ao turismo, de incentivo ao lazer e manutenção do uso habitacional 
existente, desde que o uso seja controlado para assegurar a sustentabilidade ambiental.

ESPECIAL DE INTE-
RESSE SOCIAL

ZEIS
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO

art. 22. As Zonas Especiais de Interesse Social subdividem-se em:

I - ZEIS 1 - caracterizadas por áreas a serem definidas e delimitadas por legislação específica, visando aos terrenos 
não edificados, não utilizados ou sub-utilizados ou edificações não utilizadas ou subutilizadas, situados em áreas dota-
das de infraestrutura e equipamentos urbanos ou passíveis de instalação dos mesmos. 

II - ZEIS 2 - caracterizadas por áreas sub-urbanizadas e/ou ocupadas irregularmente, por habitações informais e de 
população de baixa renda, localizadas em Área de Proteção aos Mananciais (APM) e na Área de Proteção Ambiental 
da várzea do Rio Tiête (APA), destinadas a urbanização, reurbanização e regularização fundiária no que couber. 

III - ZEIS 3 - caracterizadas por áreas sub-urbanizadas e/ou ocupadas irregularmente por habitações informais e 
população de baixa renda, destinadas prioritariamente a urbanização e reurbanização e passíveis de regularização 
fundiária, quando localizadas nas Macrozonas Urbana Consolidada, de Uso e Ocupação Controlados e das Fontes.

URBANA CONSOLI-
DADA

URBANA ADENSAMENTO

art. 18. Compreende todo o território Mun., excetuando-se aquelas porções que compõem as demais macrozonas. 
Art. 19. São objetivos para a Macrozona Urbana Consolidada:I- - Adensamento populacional;II - Requalificação da es-
trutura urbana existente;III - Criação de espaços públicos e equipamentos comunitários, incluindo-se aqueles de apoio 
ao turismo;IV - Estimulo à expansão das atividades secundária e terciária.

RIBeIRãO 
PIReS

Lei nº 4.791, de 
14/092004, consoli-
dada na Lei nº 5.555 

de 08/07/2011

Macrozoneamento

PROTEÇÃO E RECU-
PERAÇÃO AMBIENTAL 
- BH BILLINGS 

MZPRA-B
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL art. 51. (...) I - corresponde a área do território municipal compreendida pela Bacia Hidrográfica do Reservatório Billin-
gs;

PROTEÇÃO E RECU-
PERAÇÃO AMBIENTAL 
- BH GUAIÓ

MZPRA-G
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL

art. 51. (...) II - corresponde a área do território compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio Guaió;

§3o As leis e normas específicas para as MZPRA-G e MZPRA-T, deverão ser compatibilizadas com as diretrizes esta-
duais

PROTEÇÃO E RECU-
PERAÇÃO AMBIENTAL 
- BH TAIAÇUPEBA

MZPRA-T
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL

art. 51. (...) III - corresponde a área do território municipal compreendida pela Bacia Hidrográfica do Rio Taiaçupeba 
-APRM - TRP.

§4o As áreas dos imóveis cadastrados no INCRA ficam consideradas como Áreas Rurais.
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Submacrozonea-
mento

Ocupação Especial SOE
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO área definida como prioritária para implantação de habitação de interesse social e de equipamentos urbanos e sociais;

Ocupação Urbana Con-
solidada

SUC URBANA CONSOLIDADA área com ocupação urbana irreversível e servidas parcialmente por infra-estrutura, inclusive de saneamento ambiental 
e serviços urbanos;

Ocupação Urbana Con-
trolada

SUCt URBANA CONSOLIDADA
área já ocupada e em processo de adensamento e consolidação urbana e com ordenamento praticamente definido;

Ocupação de Baixa 
Densidade

SBD USO SUSTENTÁVEL área não urbana destinada a usos econômicos compatíveis com a proteção dos mananciais, e de baixa densidade de 
ocupação;

Conservação Ambiental SCA PROTEÇÃO AMBIENTAL área provida de cobertura vegetal de interesse à preservação da biodiversidade, de relevante beleza cênica ou outros 
atributos de importância ambiental;

Especial Corredor SEC
URBANA DESENVOLVI-

MENTO
projeto de requalificação urbana de um eixo estruturante, que sofre o impacto do processo de desconcentração de 
atividades.

RIO GRande 
da SeRRa 

Lei nº 1.635 de 
05/10/2006

ZEIS alteradas pela 
LM 2105/2014

Zoneamento

Zona de Preservação 
Integral

ZPI PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 35 – Da Zona de Preservação Integral fazem parte as reservas florestais, as áreas de proteção permanente junto 
aos córregos, as matas ciliares que tenham por objetivo a preservação da natureza e a garantia da qualidade das 
águas da represa Billings. 
Art. 36 – São objetivos da Zona de Preservação Integral:I – Estimular o Eco-Turismo;II – Promover a pesquisa da flora 
e da fauna;III – Implantar a educação ambiental.

Zona de Uso Sustentável ZUS USO SUSTENTÁVEL Art. 37 - A Zona de Uso Sustentável deve compatibilizar a preservação e recuperação dos recursos naturais e da qua-
lidade das águas com a sua utilização em atividades econômicas compatíveis.

Zona de Conservação e 
Preservação

ZCP RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Art. 38 - A Zona de Conservação e Preservação compreende as áreas de preservação das cabeceiras dos rios e cór-
regos, da mata nativa e da várzea da represa, aonde assentamentos e núcleos ocupados, principalmente por popula-
ção de baixa renda, deverão receber uma política de recuperação e a manutenção da qualidade do ambiente natural e 
de respeito à fragilidade dos seus terrenos.

Zona de Reestruturação 
Urbana

ZRU URBANA CONSOLIDADA

Art. 41 - A Zona de Reestruturação Urbana caracteriza-se pela predominância de uso misto, de alta densidade popu-
lacional servida parcialmente de infraestrutura de água e esgoto, de equipamentos comunitários, de vazios urbanos, 
e edificações subutilizadas. Inclui o centro urbano com maior incidência de estabelecimentos de serviços e comércio 
localizados em torno da estação ferroviária atual e futura e onde se encontram edificações de interesse histórico. 
Art. 42 - São objetivos da Zona de Reestruturação Urbana:I - Promover transformações urbanísticas para aproveita-
mentomáximo das condições de acessibilidade, e da infraestutura existente;

Zona de Qualificação Urba-
na - Predominantemente 

Residencial
ZQUR URBANA REQUALIFICAÇÃO

Art. 43 - A Zona de Qualificação Urbana – Predominantemente Residencial é composta de áreas com diferentes graus 
de urbanização e se caracteriza pelo uso predominantemente residencial, atividades econômicas dispersas, infraestru-
tura básica incompleta, deficiência de equipamentos sociais e culturais em fase de consolidação. 
Art. 44 - São objetivos na Zona de Qualificação Urbana – Predominantemente Residencial:I - Completar a 
infraestrutura;II - Implantar equipamentos sociais de lazer e cultura; 
III - Estimular a localização de comércio local;IV - Ocupar os vazios urbanos para otimização dainfraestrutura existente 
e programada;V - Ampliar e organizar o transporte coletivo.

Zona de Qualificação Ur-
bana -Predominantemente 

Industrial
ZQUI URBANA DESENVOLVIMENTO

Art. 45 - A Zona de Qualificação Urbana - PredominantementeIndustrial compreende as áreas atualmente ocupadas 
tanto com usos industriais como vazios urbanos dotados de infraestrutura básica e boa acessibilidade. Caracteriza-se 
por ter usos predominantemente industriais não-poluentes e com baixos níveis de impactos ambientais e de vizinhan-
ça.Art. 46 - São objetivos da Zona de Qualificação Urbana de predominância Industrial:I - Estimular a implantação de 
industrias não poluentes e ecologicamente responsáveis;

Zonas de Especial Interesse 
Social

ZEIS URBANA REQUALIFICAÇÃO

Art. 50 – São porções do território destinadas prioritariamente à regularização fundiária, urbanização e à produção de 
habitação de interesse social (HIS). E apresentam-se em duas categorias: 
I - ZEIS A - Aglomerações habitacionais precárias, irregulares, ocupadas por população de baixa renda, com ne-
cessidade de ações de caráter corretivo ou remoção de população, sob responsabilidade compartilhada do Estado, 
município, empreendedores e a comunidade local. Zonas aonde são necessárias regularizações fundiárias, interven-
ções urbanísticas de infraestrutura com implantação de equipamentos públicos, inclusive recreação e lazer, comércio, 
serviços de caráter local. 
II - ZEIS B - Vazios urbanos, destinados a uso habitacional, propícios a implantação de empreendimentos de interesse 
social, e poderão ser destinado a conjuntos habitacionais e aos equipamentos que deverão acompanhar a urbaniza-
ção.
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SaleSÓPO-
lIS

L C nº 003 de 
02/07/2007

Zoneamento

Zona Urbana Consolidada ZUC URBANA CONSOLIDADA
Art.18 . constituída por áreas dotadas das melhores condições de infra-estrutura e em estágio consolidado de parcela-
mento e ocupação do solo, onde estas condições deverão ser mantidas e aprimoradas;

Zona Urbana em Consoli-
dação

ZEC URBANA REQUALIFICAÇÃO
constituída por áreas já submetidas ao parcelamento do solo, com baixo grau de consolidação e irregulares em rela-
ção à legislação federal de parcelamento do solo e à legislação de proteção aos mananciais, onde se prevê a regulari-
zação fundiária e a adequação da infraestrutura e equipamentos urbanos;

Zona de Expansão Urbana ZEU URBANA EXPANSÃO

constituída predominantemente por áreas ainda não parceladas que, em função dos objetivos de valorizar os atribu-
tos da paisagem, adequar a urbanização às condições geomorfológicas, e estabelecer um padrão de transição entre 
Macrozona Urbana e de Desenvolvimento Sustentável; fica subdividida em três tipos: a) Zona de Expansão Urbana 1 
- ZEU-1; b) Zona de Expansão Urbana 2 - ZEU-2; c) Zona de Expansão Urbana 3 - ZEU-3;

Zona de Chácaras ZC USO SUSTENTÁVEL
Art.19. abrangendo o trecho situado ao longo da Rodovia Estadual Professor Alfredo Rolim de Moura – SP-88, entre 
os centros de Nossa Senhora do Remédio e Salesópolis;

 Zona de Interesse Turístico ZIT USO SUSTENTÁVEL
 terrenos do entorno das duas represas, contíguos às áreas de propriedade do DAEE, faixas de terrenos lindeiros à 
SP-88 a leste do centro de Salesópolis, faixas de terrenos lindeiros à estrada da Petrobras, entorno da Estrada do 
Paraitinguinha e entorno da Estrada do Pico Agudo;

 Zona de Agricultura Sus-
tentável - 

ZAS PRODUÇÃO AGRÍCOLA
áreas onde já se verifica concentração de atividade hortifrutigranjeira, nos limites de Biritiba-Mirim e entorno dos núcle-
os de Nossa Senhora do Remédio e Vila Bragança;

Zona Florestal ZF PROTEÇÃO AMBIENTAL
constituída pelo conjunto mais significativo de áreas de reflorestamento e manchas remanescentes da Mata Atlântica, 
a serem preservadas.

Zona de Parques ZP PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona Envoltória ZE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Santa ISa-
Bel

L C nº 106 de 
09/04/2007

Submacrozonea-
mento

Subárea de Proteção Am-
biental e Paisagística NE

PROTEÇÃO AMBIENTAL Parágrafo único. A Macrozona de Restrição à Ocupação, onde 
não é permitido a execução de parcelamento do solo para fins urbano, é considerada 

área não edificável, com exceção para os casos de intervenção de interesse social e de 
instalação da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE e dos reservatórios de contenção 

d’água (piscinões),
Subárea de Proteção 

Ambiental e Paisagística do 
Parateí.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Subárea de Qualificação e 
Adensamento Urbano 

URBANA REQUALIFICAÇÃO Art. 99. A Subárea de Qualificação e Adensamento Urbano – SQU é caracterizada pelas áreas já urbanizadas, onde 
deve ser implantado o sistema de saneamento básico.

Subárea de Urbanização 
Controlada – SUCt

URBANA EXPANSÃO
Art. 100. As Subáreas de Urbanização Controlada – SUCt são áreas em processo de urbanização, caracterizadas 
pelos eixos de crescimento em direção à Rodovia Presidente Dutra e ao Município de Arujá, cuja ocupação deverá ser 
planejada e controlada com a garantia de implantação de infra-estrutura de saneamento e adequado sistema viário.

Subárea de Urbanização 
Diferenciada – SUD

URBANA CONSOLIDADA Art. 101. (...)caracterizada por núcleos urbanos isolados, destinados ao uso residencial e empreendimentos ligados 
ao turismo, cultura e lazer, com baixa densidade demográfica e predominância de espaços livres e áreas verdes.

 Subárea de Desenvolvi-
mento Rural e de Apoio ao 

Turismo- SRT
PRODUÇÃO AGRÍCOLA Art. 102.(...)destinada, preferencialmente, à execução de atividades do setor primário e à exploração do turismo ecoló-

gico, tais como a instituição de chácaras e sítios de recreio(...)

Subárea Envoltória do Re-
servatório do Jaguari – SRJ

USO SUSTENTÁVEL
Art. 103. (...)constituída pela faixa de terra que circunscreve o Reservatório, sendo caracterizada por 
ocupação dispersa, e exploração de atrativos paisagísticos e da cobertura vegetal.

Setor Especial de Mine-
ração

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
ART.104(...)destinado à execução de atividades de extração de material rochoso;

Subárea de Usos Econômi-
cos – SUE

URBANA DESENVOLVIMENTO II - Setor de Uso Predominantemente Industrial – SUI, destinado aos usos predominantemente industriais, e 
III - Setor de Uso Diversificado – SUD, destinado a execuçãode atividades econômicas diversificadas.

Subárea de Recuperação 
Ambiental 1

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Art.106 - caracterizada por assentamentos habitacionais de interesse social, desprovidos de infraestrutura de sanea-
mento ambiental, onde o Poder Público deverá promover programas de recuperação urbana e ambiental.

Subárea de Recuperação 
Ambiental 2:

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL Art. 106 - caracterizada por ocorrências de degradação ambientais previamente identificadas pelo Poder Público, onde 
se exigirá, dos responsáveis, ações de recuperação imediata do dano ambiental.
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Santana de 
PaRnaíBa 

L C nº 2.462 de 
12/09/2003 

(com alterações 
da Lei nº 3.192 de 

23/05/2012) 
Lei de Uso e Ocupa-

ção do Solo

PDE LC 030/2006

Zoneamento

RESIDENCIAL DE BAI-
XA DENSIDADE

ZRBD URBANA CONSOLIDADA
art. 2. Para fins de aplicação desta Lei, o território do Município fica dividido nos seguintes tipo de zona de uso:

I - ZRBD: onde permite uso estritamente residencial, ou permite a diversificação de categorias de usos compatíveis 
com o uso residencial, de acordo com sub-zonas conformes;

RESIDENCIAL DE MÉ-
DIA DENSIDADE

ZRMD URBANA CONSOLIDADA art. 2. (...) II - ZRMD: Zona de uso predominantemente residencial de média densidade, onde permite diversificação 
de categorias de usos compatíveis com o uso residencial e pertinente a sub-zonas conformes;

USO MISTO ZUM URBANA CONSOLIDADA art. 2. (...) III - ZUM: Zona de diversificação de usos, geradoras de infraestrutura sócio-econômica, centralizadas em 
relação às zonas de predominância residencial e pertinentes a sub-zonas conformes;

USO DIVERSIFICADO ZUD URBANA CONSOLIDADA
art. 2. (...) IV - ZUD: Zona de atividades sócio-econômicas específicas, com diversificação de usos, pertinentes a sub-
-zonas conformes, de transição entre Zona de Uso Misto (ZUM) e zonas residenciais, com relação às Zonas de uso 
Predominantemente Industrial (ZUPI);

PREDOMINANTEMEN-
TE INDUSTRIAL

ZUPI
URBANA DESENVOLVI-

MENTO art. 2. (...) V - ZUPI: Zona de uso industrial e atividades complementares ao uso predominante;

ESPECIAL A ZEA URBANA CONSOLIDADA art. 2. (...) VI - ZEA: Zona especial que corresponde à área tombada do Centro Histórico, com diretrizes de uso e 
ocupação do solo, conforme especificadas no Anexo 4 desta Lei;

PRESERVAÇÃO ZPE PROTEÇÃO AMBIENTAL art. 2. (...) VII - ZPE: Zona que engloba as áreas especiais, destinadas à proteção de mananciais, à preservação 
ambiental e à proteção de áreas;

USO SANITÁRIO ZUS
RECUPERAÇÃO AMBIEN-

TAL
art. 2. (...) VIII - ZUS: Zona exclusiva para instalação de áreas tecnicamente equipadas para disposição final de resí-
duos sólidos e congêneres, aterro sanitário e industrial;

INTERESSE SOCIAL ZIS
URBANA REQUALIFICA-

ÇÃO

art. 2. (...) IX - ZIS: Zona que corresponde a áreas especiais de interesse social, referentes a ocupações sub-normais 
em áreas públicas ou privadas, visando a regularização fundiária ou a implantação de programas habitacionais, para o 
emprego dos dispositivos da legislação pertinente;

ADENSAMENTO RES-
TRITO

ZAR URBANA CONSOLIDADA
art. 2. (...) X - ZAR: Zona de uso predominantemente residencial de média densidade, que engloba áreas situadas 
no entorno do Centro Histórico, configurando um conjunto paisagístico de interesse de preservação, com restrições 
edílicas especiais, onde permite diversificação de categorias de usos compatíveis com o uso residencial;

PROTEÇÃO AMBIEN-
TAL DO CENTRO 
HISTÓRICO

ZPA USO SUSTENTÁVEL
art. 2. (...) XI - ZPA: Zona de especial interesse ambiental, ou paisagístico, que engloba áreas situadas no entorno do 
Centro Histórico, permitindo usos compatíveis com a preservação da vegetação de porte arbóreo e sua recuperação, 
ou seu uso institucional 

DIRETRIZES ESPE-
CIAIS

ZDE USO SUSTENTÁVEL art. 2. (...) XII - ZDE: Zona de diretrizes especiais, englobando áreas vizinhas ao Centro Histórico, destinada ao uso 
institucional com equipamentos urbanos de uso comunitário, apoio ao turismo e desenvolvimento do sistema viário

SantO an-
dRé 

  

Lei nº 8.696 de 
17/12/2004

Lei 9394/12

Zoneamento

I - Zona de Reestrutura-
ção Urbana; URBANA CONSOLIDADA

Art. 42. São objetivos da Zona de Reestruturação Urbana: 
I -reconverter e implantar novos usos e atividades, inclusive o habitacional; 
II -requalificar a paisagem; 
III -estabelecer um controle ambiental eficiente; 
IV -valorizar e proteger o patrimônio cultural.

II - Zona de Qualificação 
Urbana; URBANA ADENSAMENTO

Art. 40. São objetivos na Zona de Qualificação Urbana: 
I -ordenar o adensamento construtivo; 
II -evitar a saturação do sistema viário; 
III -permitir o adensamento populacional onde este ainda for possível, como forma de aproveitar a infra-estrutura 
disponível; 
IV -ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos, os espaços verdes e de lazer.

III - Zona de Recupera-
ção Urbana; URBANA REQUALIFICAÇÃO

Art. 44. São objetivos na Zona de Recuperação Urbana: 
I -complementar a infra-estrutura básica; 
II -implantar equipamentos públicos, espaços verdes e de lazer; 
III -promover a urbanização e a regularização fundiária dos núcleos habitacionais de baixa renda; 
IV -incentivar a construção de novas unidades de HIS voltadas, prioritariamente, ao atendimento das necessidades de 
remanejamento interno na Zona;  
V -conter a ocupação de áreas ambientalmente sensíveis.
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IV - Zona Exclusivamen-
te Industrial. URBANA DESENVOLVIMENTO Art. 46. São objetivos na Zona Exclusivamente Industrial:I -manter e ampliar o pólo petroquímico;II -potencializar a 

atividade industrial;III -permitir o monitoramento e o controle ambiental.

I - Zona de Conservação 
Ambiental; PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 48. São objetivos na Zona de Conservação Ambiental: 
I -promover a manutenção da qualidade ambiental; 
II -conservar os recursos naturais.

II - Zona de Recupera-
ção Ambiental; RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Art. 50. São objetivos da Zona de Recuperação Ambiental: 
I -qualificar os assentamentos existentes, minimizando os impactos ambientais e promovendo sua regularização urba-
nística e fundiária; 
II -evitar novas ocupações; 
III -implementar infra-estrutura com soluções alternativas; 
IV -recuperar ambientalmente as áreas degradadas.

III - Zona de Ocupação 
Dirigida 1; USO SUSTENTÁVEL

Art. 52. São objetivos da Zona de Ocupação Dirigida 1: 
I -garantir ocupação de baixa densidade, com atividades econômicas compatíveis com a produção de água; 
II -promover a manutenção da qualidade ambiental.

IV - Zona de Ocupação 
Dirigida 2; USO SUSTENTÁVEL

Art. 54. São objetivos da Zona de Ocupação Dirigida 2: 
I -manter os níveis atuais de baixa densidade na ocupação do solo; 
II -promover a manutenção da qualidade ambiental;  
III -qualificar, paisagística e urbanisticamente, os assentamentos existentes. 

V - Zona de Desen-
volvimento Econômico 

Compatível;
USO SUSTENTÁVEL

Art. 56. É objetivo da Zona de Desenvolvimento Econômico Compatível ofertar áreas para o desenvolvimento eco-
nômico local com as atividades econômicas de baixo impacto, compatíveis com as atividades de turismo ambiental, 
conservação dos mananciais e respeitando o princípio da sustentabilidade. 

VI - Zona Turística de 
Paranapiacaba. USO SUSTENTÁVEL

Art. 58. São objetivos na Zona Turística de Paranapiacaba: 
I -promover o desenvolvimento sustentável da Vila de Paranapiacaba, por meio da preservação do seu patrimônio 
cultural; 
II -abrigar atividades de apoio ao turismo; 
III -propiciar a geração de trabalho e renda por meio de atividades turísticas; 
IV -proteger os recursos naturais.

SãO BeR-
naRdO dO 

caMPO

Lei nº 6.184 de 
21/12/2011 Con-
solidada pela Lei 

nº 6.238 de 2012 e 
6374 de 2014

Zoneamento

Zona de Usos Diversifica-
dos 1 ZUD 1 URBANA CONSOLIDADA

Art.32 § 1º Na Zona de Usos Diversificados 1 - ZUD 1 estão previstos usos residenciais e não residenciais, distribuí-
dos por nível de incomodidade, segundo a hierarquia viária constante do Mapa 3: Hierarquia viária.

Zona Residencial Restritiva ZRR URBANA CONSOLIDADA § 2º (...), destina-se exclusivamente ao uso residencial unifamiliar

Zona Empresarial Restritiva ZER URBANA DESENVOLVIMENTO § 3º (...)destina-se à ocupação por indústrias não compatíveis com o uso residencial (...)

Zona de Usos Diversifica-
dos 2 ZUD2 USO SUSTENTÁVEL Art.33 (...)áreas que se consolidaram como bairro, (...)previstos usos residenciais e não residenciais(...)

Zona Empresarial Restri-
tiva 2 ZER2 USO SUSTENTÁVEL formada por áreas estrategicamente localizadas entre as grandes rodovias que cortam o Município(...)

Zona de Manejo Susten-
tável ZMS USO SUSTENTÁVEL

compreende a porção mais preservada da APRM-Billings no Município, onde a instalação de usos e 
atividades está condicionada ao licenciamento ambiental(...)

Zona de Restrição à Ocu-
pação ZRO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

se constitui em área de especial interesse para a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais 
da Bacia da Billings, nos termos da Lei Estadual nº 13.579, de 13 de julho de 2009(...)

ZONA DE CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL PROTEÇÃO AMBIENTAL

art.36. (...)correspondente ao Parque Estadual da Serra do Mar e às Áreas de Preservação Permanente - APP, sujei-
tas à legislação ambiental pertinente;

ZONA DE MANEJO SUS-
TENTÁVEL. USO SUSTENTÁVEL II - ZONA DE MANEJO SUSTENTÁVEL. (Redação dada pela Lei nº 6374/2014)

ESPECIAL DE INTE-
RESSE SOCIAL

ZEIS

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

I - ZEIS 1 - áreas ocupadas predominantemente por população de baixa renda, abrangendo favelas, loteamentos 
irregulares e empreendimentos habitacionais de interesse social, em que haja interesse público em promover recupe-

ração urbanístico-ambiental, regularização fundiária ou produção de HIS; 

URBANA EXPANSÃO

II - ZEIS 2, constituídas por áreas não edificadas ou subutilizadas, destinadas à produção de HIS e HMP.
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SãO caeta-
nO dO SUl 

Lei nº 4.438 de 
09/10/2006 Lei nº 

4.438 de 09/10/2006

alterações  com  
leis 4472/2007 e 

4945/2010

Macrozonea-
mento

RESIDENCIAL ALTA 
DENSIDADE

MZ-RA URBANA CONSOLIDADA

art. 5º.  Estabelece-se a divisão do território em Macrozonas considerando:  
a. Predominâncias de uso;b. Diferenciação de densidades populacionais;c. Preservação e valorização de áreas de 
patrimônio histórico, cultural e ambiental;d. Áreas para implantação de equipamentos destinados à educação de nível 
superior e tecnológico no município;e. Áreas para implantação de serviços de alta tecnologia;f. Áreas para implanta-
ção de centros de excelência esportiva e artística.

RESIDENCIAL BAIXA 
DENSIDADE

MZ-RB URBANA CONSOLIDADA

RESIDENCIAL MÉDIA E 
ALTA DENSIDADE

MZ-RC URBANA CONSOLIDADA

CENTRO PRINCIPAL MZ-CP URBANA CONSOLIDADA

PREDOM. COMÉRCIO 
E SERVIÇOS

MZ-CS URBANA CONSOLIDADA

INDUSTRIAL MZ-PI
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

PÓLO TECNOLÓGICO MZ-PT
URBANA DESENVOLVI-

MENTO

SãO lOURen-
çO da SeRRa

Lei nº 738 de 
26/06/2008

Zoneamento

Zona Urbana ZUR URBANA CONSOLIDADA

Zona de Expansão Urbana ZEUR URBANA EXPANSÃO

Zona de Preservação Per-
manente ZPP PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona de Uso Disciplinado ZUD RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Zona de Ocupação Con-
trolada ZOC USO SUSTENTÁVEL

Zona de Controle Especí-
fico ZCE USO SUSTENTÁVEL

Zona Rural ZR PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Zona de Uso Ecoturístico ZUE USO SUSTENTÁVEL

Macrozonea-
mento

RURAL

art. 49. Tem como objetivos: I. Proteger as propriedades rurais produtivas; II. Exercer a tributação rural; 
III. Valorizar as diversas atividades enquanto elemento essencial para o desenvolvimento socioeconômico rural; 
Artigo 55. (...)São diretrizes da Macro zona Rural:I. A Preservação Rural;II. A Extração Agrícola; eIII. A Ocupação Con-
trolada.

SãO PaUlO Lei nº 16.050 de 
2014

Submacrozonea-
mento

Macroárea de Redução da 
Vulnerabilidade e Recupe-
ração Ambiental RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Art.18 (...) II - promoção da urbanização e regularização fundiária dos assentamentos urbanos precários, dotando-os 
de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana completa e garantindo a segurança na posse e a recuperação da 
qualidade urbana e ambiental; IV - articulação entre órgãos e entidades municipais e estaduais para garantir a conser-
vação, preservação e recuperação urbana e ambiental;

Macroárea de Controle 
e Qualificação Urbana e 
Ambiental

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

Art. 19 A Macroárea de Controle e Qualificação Urbana e Ambiental é caracterizada pela existência de vazios intraur-
banos com ou sem cobertura vegetal e áreas urbanizadas com distintos padrões de ocupação, predominantemente 
horizontais, ocorrendo, ainda, reflorestamento, áreas de exploração mineral, e algumas áreas com concentração de 
atividades industriais, sendo este um território propício para a qualificação urbanística e ambiental e para provisão de 
habitação, equipamentos e serviços, respeitadas as condicionantes ambientais

Macroárea de Contenção 
Urbana e Uso Sustentável

USO SUSTENTÁVEL

Art. 20 A Macroárea de Contenção Urbana e Uso Sustentável, conforme Mapa 2 anexo, localizada ao sul do território 
municipal é caracterizada pela existência de fragmentos significativos de vegetação nativa, entremeados por ativida-
des agrícolas, sítios e chácaras de recreio que protegem e/ou impactam, em graus distintos, a qualidade dos recursos 
hídricos e da biodiversidade, com características geológicogeotécnicas 
e de relevo que demandam critérios específicos para ocupação, abrigando também áreas de exploração mineral, 
ativas edesativadas.
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Macroárea de Preservação 
de Ecossistemas Naturais PROTEÇÃO AMBIENTAL Art.21(...) I- manutenção das condições naturais dos elementos e processos que compõem os sistemas ambientais;

Macroárea de Estrutura-
ção Metropolitana URBANA DESENVOLVIMENTO

Art.11 - As porções dos territórios que integram a Macroárea de Estruturação Metropolitana passam por processos de 
mudanças nos padrões de uso e ocupação e conversão econômica, com concentração de oportunidades de trabalho 
e emprego geradas pela existência de legados industriais herdados do passado, novas atividades produtivas, polos de 
atividades terciárias, grandes vias estruturais e infraestruturas que fazem parte dos sistemas de transporte coletivo de 
massa.

Macroárea de Urbaniza-
ção Consolidada URBANA CONSOLIDADA

Art. 13 A Macroárea de Urbanização Consolidada localiza-se na região sudoeste do Município, é caracterizada por um 
padrão elevado de urbanização, forte saturação viária, e elevada concentração de empregos e serviços e é formada 
pelas zonas exclusivamente residenciais e por bairros predominantemente residenciais que sofreram um forte proces-
so de transformação, verticalização e atração de usos não residenciais, sobretudo serviços e comércio.

Macroárea de Qualifica-
ção da Urbanização URBANA ADENSAMENTO

Art.14 - A Macroárea de Qualificação da Urbanização é caracterizada pela existência de usos residenciais e não 
residenciais instalados em edificações horizontais e verticais, com um padrão médio de urbanização e de oferta de 
serviços e equipamentos.

Macroárea de Redu-
ção da Vulnerabilidade 
Urbana URBANA REQUALIFICAÇÃO

Art.15 Macroárea de Redução da Vulnerabilidade Urbana localizada na periferia da área urbanizada do território muni-
cipal caracteriza-se pela existência de elevados índices de vulnerabilidade social, baixos índices de desenvolvimento 
humano e é ocupada por população predominantemente de baixa renda em assentamentos precários e irregulares, 
que apresentam precariedades territoriais, irregularidades fundiárias, riscos geológicos e de inundação e déficits na 
oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas.

SUZanO 
L C nº 015 de 

07/2008

LC181_2009

Submacrozonea-
mento

I - Zonas de Uso Misto; URBANA ADENSAMENTO

Art. 17. As Zonas de Uso Misto compreendem as áreas com infraestrutura urbana já implementada ou em processo de 
implementação, onde se pretende um adensamento populacional compatível com essa infraestrutura, destinando-se à 
implantação de usos residenciais e não residenciais, de comércio, de serviços e indústrias, segundo critérios gerais de 
compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, dividindo-se em: 
I - Zona de Uso Misto de Densidade Alta - ZUM-DA compreende a área central da cidade, já dotada de infraestrutura 
urbana, onde se pretende um alto adensamento populacional compatível com essa infraestrutura; 
III - Zonas de Uso Misto de Densidade Média 2 - ZUM-DM 2 correspondem às áreas adjacentes à Zona anterior, que 
já apresentam alguma infraestrutura, onde se pretende um médio adensamento populacional, através da expansão 
urbana por novos loteamentos na medida em que a infraestrutura urbana esteja disponível. 
II - Zonas de Uso Misto de Densidade Média 1 - ZUM-DM 1 correspondem às áreas, fora da área central, dotadas de 
infraestrutura urbana, onde se pretende um médio adensamento populacional, a qualificação de seus espaços urba-
nos e a complementação de sua infraestrutura;

II - Zonas de Uso Indus-
trial;

URBANA DESENVOLVI-
MENTO

art. 18. As Zonas de Uso Industrial correspondem às áreas destinadas aos usos e atividades industriais de médio e 
grande porte ou indústrias de base e correlatas, de indústrias de impacto ambiental significativo, tendo por objetivo 
potencializar o uso industrial com o adequado controle ambiental, dividindo-se em: 
I - Zonas de Uso Industrial 1 - ZUI 1 correspondem às áreas definidas como ZUPI, conforme legislação específica - 
Zona de Uso Industrial 2 - ZUI 2 corresponde às áreas definidas como ZUPI, conforme legislação específica, onde as 
características ambientais, tais como áreas de grande declividade, grande presença de córregos e afluentes, imprime 
restrições à instalação de atividades industriais geradoras de grande impacto ambiental.

III - Zonas de Proteção 
Ambiental - ZPA.

PROTEÇÃO AMBIENTAL
art. 19. As ZPA correspondem às áreas, inseridas na Macrozona de Desenvolvimento Urbano, com restrições à ocu-
pação conforme estabelecido por lei estadual, na Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, da EMPLASA.

Zona de Ocupação Con-
trolada

USO SUSTENTÁVEL

art. 21. O objetivo da ZOC é disciplinar e controlar os usos considerados incômodos e promover a densidade popu-
lacional baixa, compatível com a preservação da área, visando a proteção das áreas de preservação permanente, 

sistema hídrico e remanescentes da mata atlântica, legalmente protegidos.

Zona de Ocupação Dirigida USO SUSTENTÁVEL

Art. 23. As ZOD compreendem as áreas de interesse para a consolidação ou implantação de usos rurais e urbanos na 
Macrozona de Proteção aos Mananciais, desde que atendidos os requisitos que garantam a manutenção das condi-
ções ambientais necessárias à produção de água em quantidade e qualidade para o abastecimento das populações 
atuais e futuras.

Zona de Ocupação Restrita 
1 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Art. 25. As Zona de Ocupação Restrita - ZOR compreendem, além das áreas definidas pela Const. do Estado e pela 
legislação ambiental como de preservação permanente, aquelas de interesse para a proteção dos mananciais e para 
a preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais inseridas na Macrozona de Proteção aos Manan-
ciais, subdividindo-se em:I - ZOR 1 correspondem às áreas com presença de matas nativas e vegetação natural;

Zona de Ocupação Restrita 
2

PRODUÇÃO AGRÍCOLA Art. 25. (...) II - ZOR 2 correspondem às áreas onde prevalecem as atividades do setor da agropecuária;

Zona de Ocupação Restrita 
3

USO SUSTENTÁVEL
Art. 25. (...) III - ZOR 3 correspondem às áreas onde prevalecem as atividades turísticas e outras, desde que compatí-
veis com a preservação ambiental.
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taBOãO da 
SeRRa 

L C nº 132 de 
26/12/2006

DC 104/2007 - LC 
164/2008, 176/2009, 
290/2012, 311/2013, 

321/2014

Macrozonea-
mento

HOMOGÊNEA DE PRE-
SERVAÇÃO AMBIEN-
TAL

USO SUSTENTÁVEL

I - controlar a expansão urbana;

II - preservar e proteger as áreas verdes e ambientalmente sensíveis existentes;

III - recuperar as áreas ambientalmente degradadas e promover a regularização urbanística e fundiária (...)

IV - (...)controlar, com restrições ambientais, o processo de urbanização e construção(...)

V - nos trechos em que forem permitidos usos não residenciais, buscar a implantação de atividades econômicas (...)

VI - implantar parques e áreas de lazer.

HOMOGÊNEA DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO

URBANA DESENVOLVI-
MENTO

art. 54. Têm-se como objetivos:

I - estimular e potencializar as atividades não residenciais e a geração de empregos para os moradores;

II - estimular e qualificar as centralidades;

III - solucionar os problemas viários e de infraestrutura, implantando o viário principal, e viabilizando o acesso (...)

IV - combater a manutenção de terrenos e glebas vazias, buscando baratear o preço da terra(...)

HOMOGÊNEA DE 
URBANIZAÇÃO PRE-
CÁRIA

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

I - regularizar e urbanizar os assentamentos precários;

II - qualificar os assentamentos existentes, minimizando o impacto decorrente da ocupação irregular do território;

III - implantar equipamentos públicos de educação, saúde, cultura e lazer;

IV - implantar áreas verdes;

V - melhorar as condições de mobilidade urbana, em particular do transporte público;

VI - estimular a construção de empreendimentos para Habitação de Interesse Social - HIS.

HOMOGÊNEA DE UR-
BANIZAÇÃO CONSO-
LIDADA

URBANA CONSOLIDADA

art. 58. Têm-se como objetivos:

I - melhorar a qualidade dos espaços públicos e do meio ambiente;

II - estimular as atividades de comércio e serviços;

III - implantar o sistema viário principal;

IV - preservar a qualidade urbana das áreas residenciais já consolidadas;

V - estimular a implantação de novos empreendimentos imobiliários em áreas vazias ou subutilizadas;

VI - controlar o adensamento e a saturação viária,(...)compatibilizar com o aproveitamento da infraestrutura(...)

vaRGeM 
GRande PaU-

lISta
L C nº 067/2013

Macrozonea-
mento

PRESERVAÇÃO AM-
BIENTAL I

PROTEÇÃO AMBIENTAL

art. 7. (...) Compreende áreas de proteção ambiental, preservação de vegetação e de matas nativas.

Áreas inundáveis ou locais onde o terreno não apresenta uma grande permeabilidade de solo.

Áreas com acentuada declividade.

Áreas de preservação do patrimônio cultural e natural.

Áreas de baixa densidade.

PRESERVAÇÃO AM-
BIENTAL II

USO SUSTENTÁVEL

art. 7. (...) Compreende áreas de proteção ambiental, preservação da vegetação de matas e matas nativas.

Áreas inundáveis ou locais onde o terreno não apresenta uma grande permeabilidade de solo podendo ser limitado(...)

Áreas férteis que se prestam prioritariamente para a agricultura.

Preservação de patrimônio cultural natural.

Áreas de baixa densidade.
ÁREAS DE DESENVOL-
VIMENTO INDUSTRIAL

URBANA DESENVOLVI-
MENTO art. 7. (...) Áreas onde se localizam a maioria das indústrias, comércio, prestação de serviços.

ÁREAS RESIDENCIAIS 
COM CORREDORES

URBANA CONSOLIDADA art. 7. (...) Áreas residenciais, industriais, comerciais e de serviços.
ÁREAS PREDOMINAN-
TEMENTE RESIDEN-
CIAIS

URBANA CONSOLIDADA
art. 7. (...) Área residencial, comercial e de serviços.

ÁREAS DE RECUPE-
RAÇÃO URBANA

URBANA REQUALIFICA-
ÇÃO

art. 7. (...) Áreas a serem reurbanizadas. Áreas inundáveis ou muito adensadas, onde pode ser limitado o adensa-
mento bem como a implantação de grandes empreendimentos.
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aneXO II - caRacteRIZaçãO dOS POlOS MetROPOlItanOS

1. Polos no centro expandido
 1.1.1. emprego - Principais áreas

Zona OD Nome Classificação de Polos
Total de Empregos Agrícola Indústria Comércio Serviços

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

1Sé Especial 91677,838 100,0  121 0,1 1095 1,2 12908 14,1 77553 84,6

5República Especial 114708,245 100,0  13 0,0 8008 7,0 18656 16,3 88032 76,7

3Praça João Mendes Motivo Emprego 1ª categoria 21367,624 100,0  - 0,0 589 2,8 2669 12,5 18109 84,8

4Ladeira da Memória Motivo Emprego 1ª categoria 37168,610 100,0  212 0,6 2121 5,7 6591 17,7 28245 76,0

6Santa Ifigênia Motivo Emprego 1ª categoria 49742,114 100,0  - 0,0 2615 5,3 14146 28,4 32982 66,3

27Bela Vista Motivo Emprego 1ª categoria 62809,430 100,0  90 0,1 2178 3,5 6012 9,6 54529 86,8

28São Carlos do Pinhal Motivo Emprego 1ª categoria 20707,291 100,0  - 0,0 364 1,8 1985 9,6 18358 88,7

29Masp Motivo Emprego 1ª categoria 32163,690 100,0  - 0,0 1910 5,9 2176 6,8 28078 87,3

32Consolação Motivo Emprego 1ª categoria 40292,545 100,0  221 0,5 933 2,3 5508 13,7 33631 83,5

73Campinas Motivo Emprego 1ª categoria 31845,675 100,0  - 0,0 1668 5,2 1677 5,3 28500 89,5

78Trianon Motivo Emprego 1ª categoria 35773,429 100,0  - 0,0 2799 7,8 3276 9,2 29699 83,0

2Parque Dom Pedro Outros Motivos 1ª categoria 54089,252 100,0  41 0,1 3628 6,7 25993 48,1 24428 45,2

23Centro Cultural Outros Motivos 1ª categoria 12323,832 100,0  - 0,0 0 0,0 323 2,6 12001 97,4

24Liberdade Outros Motivos 1ª categoria 21849,379 100,0  - 0,0 780 3,6 3899 17,8 17170 78,6

31Vila Buarque Outros Motivos 1ª categoria 33523,635 100,0  - 0,0 1479 4,4 4698 14,0 27347 81,6

54Vila Clementino Outros Motivos 1ª categoria 37162,754 100,0  - 0,0 755 2,0 7547 20,3 28861 77,7

56Rodrigues Alves Outros Motivos 1ª categoria 31936,254 100,0  - 0,0 1521 4,8 4094 12,8 26321 82,4

76Clínicas Outros Motivos 1ª categoria 50895,570 100,0  - 0,0 173 0,3 3502 6,9 47221 92,8

7Luz 2ª categoria com pouca população 44822,448 100,0  - 0,0 11583 25,8 12787 28,5 20453 45,6

13João Teodoro 2ª categoria com pouca população 8458,125 100,0  - 0,0 2667 31,5 5440 64,3 352 4,2

14Oriente 2ª categoria com pouca população 32369,219 100,0  - 0,0 5223 16,1 16829 52,0 10317 31,9

63Jardim Luzitânia 2ª categoria com pouca população 13987,786 100,0  - 0,0 577 4,1 913 6,5 12497 89,3

67Chácara Itaim 2ª categoria com pouca população 72170,178 100,0  - 0,0 5372 7,4 13179 18,3 53619 74,3

68Vila Olímpia 2ª categoria com pouca população 23481,375 100,0  - 0,0 1255 5,3 4171 17,8 18055 76,9

72Berrini 2ª categoria com pouca população 67333,671 100,0  - 0,0 10537 15,6 9921 14,7 46876 69,6

81Pinheiros 2ª categoria com pouca população 60359,336 100,0  73 0,1 5398 8,9 10630 17,6 44259 73,3

91Barra Funda 2ª categoria com pouca população 21138,224 100,0  - 0,0 1529 7,2 1143 5,4 18466 87,4

92Francisco Matarazzo 2ª categoria com pouca população 25058,677 100,0  33 0,1 1467 5,9 3015 12,0 20544 82,0

93Água Branca 2ª categoria com pouca população 15144,725 100,0  - 0,0 1414 9,3 1309 8,6 12422 82,0

99Lapa 2ª categoria com pouca população 46585,358 100,0  45 0,1 8211 17,6 8953 19,2 29376 63,1

22Pires da Mota 2ª categoria com muita população 10031,478 100,0  - 0,0 126 1,3 1141 11,4 8765 87,4

25Treze de Maio 2ª categoria com muita população 8953,360 100,0  - 0,0 278 3,1 1305 14,6 7371 82,3

26Bexiga 2ª categoria com muita população 17638,088 100,0  - 0,0 972 5,5 2696 15,3 13970 79,2

30Higienópolis 2ª categoria com muita população 23523,961 100,0  - 0,0 680 2,9 2551 10,8 20294 86,3

35Santa Cecília 2ª categoria com muita população 37842,592 100,0  - 0,0 2724 7,2 5650 14,9 29469 77,9

36Marechal Deodoro 2ª categoria com muita população 41571,854 100,0  - 0,0 5460 13,1 4357 10,5 31755 76,4

57Paraíso 2ª categoria com muita população 38979,201 100,0  - 0,0 1251 3,2 3191 8,2 34537 88,6

74Pamplona 2ª categoria com muita população 19143,847 100,0  - 0,0 779 4,1 3920 20,5 14444 75,5

77Oscar Freire 2ª categoria com muita população 23960,617 100,0  61 0,3 1302 5,4 6719 28,0 15878 66,3

79Jardim Paulistano 2ª categoria com muita população 23798,490 100,0  - 0,0 490 2,1 5553 23,3 17756 74,6

83PUC 2ª categoria com muita população 9961,405 100,0  - 0,0 133 1,3 845 8,5 8984 90,2

87Perdizes 2ª categoria com muita população 21486,656 100,0  - 0,0 436 2,0 2333 10,9 18718 87,1
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1.1.2. emprego - Serviços

Zona OD Nome Classificação de Polos

Total
Transporte de 

Carga
Transporte de 

Passageiros
Creditícios-
-Financeiros

Pessoais
Alimenta-

ção
Saúde Educação Especializados

Administração 
Pública

Outros

Abs % Abs
% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços
Abs

% dos 
Servi-

ços

1Sé Especial 77553,1 84,6 326 0,4 1178 1,5 14027 18,1 168 0,2 844 1,1 2842 3,7 1214 1,6 22425 28,9 13746 17,7 20783 26,8

5República Especial 88031,9 76,7 637 0,7 1637 1,9 13498 15,3 567 0,6 1713 1,9 3278 3,7 2337 2,7 32106 36,5 2826 3,2 29433 33,4

3Praça João Mendes Motivo Emprego 1ª categoria 18109,1 84,8 0 0,0 233 1,3 150 0,8 0 0,0 873 4,8 827 4,6 239 1,3 5251 29,0 5757 31,8 4780 26,4

4Ladeira da Memória Motivo Emprego 1ª categoria 28245,0 76,0 0 0,0 0 0,0 608 2,2 218 0,8 1132 4,0 2360 8,4 2251 8,0 9405 33,3 2372 8,4 9899 35,0

6Santa Ifigênia Motivo Emprego 1ª categoria 32981,6 66,3 195 0,6 130 0,4 2181 6,6 648 2,0 582 1,8 2151 6,5 1252 3,8 8560 26,0 4615 14,0 12668 38,4

27Bela Vista Motivo Emprego 1ª categoria 54529,2 86,8 865 1,6 93 0,2 4227 7,8 411 0,8 1556 2,9 12988 23,8 1830 3,4 10135 18,6 1924 3,5 20501 37,6

28São Carlos do Pinhal Motivo Emprego 1ª categoria 18357,7 88,7 11 0,1 305 1,7 2750 15,0 206 1,1 1472 8,0 1320 7,2 553 3,0 4452 24,2 769 4,2 6520 35,5

29Masp Motivo Emprego 1ª categoria 28077,8 87,3 0 0,0 0 0,0 5959 21,2 145 0,5 877 3,1 7132 25,4 1035 3,7 4768 17,0 1040 3,7 7121 25,4

32Consolação Motivo Emprego 1ª categoria 33630,6 83,5 0 0,0 114 0,3 4941 14,7 676 2,0 311 0,9 2040 6,1 1413 4,2 11973 35,6 2031 6,0 10131 30,1

73Campinas Motivo Emprego 1ª categoria 28500,2 89,5 0 0,0 259 0,9 4072 14,3 90 0,3 148 0,5 4015 14,1 701 2,5 6143 21,6 788 2,8 12284 43,1

78Trianon Motivo Emprego 1ª categoria 29699,0 83,0 0 0,0 1855 6,2 3938 13,3 238 0,8 331 1,1 2514 8,5 1341 4,5 6210 20,9 601 2,0 12671 42,7

2Parque Dom Pedro Outros Motivos 1ª categoria 24427,7 45,2 796 3,3 1881 7,7 2600 10,6 101 0,4 1902 7,8 613 2,5 691 2,8 7695 31,5 3440 14,1 4709 19,3

23Centro Cultural Outros Motivos 1ª categoria 12001,1 97,4 66 0,6 804 6,7 218 1,8 83 0,7 32 0,3 2680 22,3 193 1,6 2148 17,9 499 4,2 5277 44,0

24Liberdade Outros Motivos 1ª categoria 17170,4 78,6 0 0,0 124 0,7 681 4,0 58 0,3 901 5,2 4391 25,6 2285 13,3 2825 16,5 226 1,3 5680 33,1

31Vila Buarque Outros Motivos 1ª categoria 27346,8 81,6 130 0,5 55 0,2 672 2,5 296 1,1 1857 6,8 4400 16,1 3626 13,3 5461 20,0 1428 5,2 9420 34,4

54Vila Clementino Outros Motivos 1ª categoria 28860,9 77,7 0 0,0 174 0,6 138 0,5 1033 3,6 479 1,7 11190 38,8 2499 8,7 4581 15,9 444 1,5 8323 28,8

56Rodrigues Alves Outros Motivos 1ª categoria 26321,3 82,4 3 0,0 1219 4,6 1422 5,4 884 3,4 1397 5,3 4172 15,9 2673 10,2 4435 16,8 0 0,0 10116 38,4

76Clínicas Outros Motivos 1ª categoria 47220,7 92,8 0 0,0 838 1,8 508 1,1 554 1,2 3748 7,9 23835 50,5 4059 8,6 3760 8,0 1006 2,1 8913 18,9

7Luz 2ª categoria com pouca população 20452,7 45,6 611 3,0 187 0,9 415 2,0 531 2,6 381 1,9 201 1,0 1291 6,3 3788 18,5 5095 24,9 7951 38,9

13João Teodoro 2ª categoria com pouca população 351,7 4,2 0 0,0 8 2,2 0 0,0 0 0,0 199 56,6 0 0,0 60 16,9 56 16,0 0 0,0 29 8,3

14Oriente 2ª categoria com pouca população 10317,2 31,9 35 0,3 401 3,9 760 7,4 0 0,0 869 8,4 22 0,2 794 7,7 1136 11,0 1149 11,1 5150 49,9

63Jardim Luzitânia 2ª categoria com pouca população 12497,1 89,3 0 0,0 3 0,0 39 0,3 146 1,2 152 1,2 6586 52,7 124 1,0 1439 11,5 1120 9,0 2888 23,1

67Chácara Itaim 2ª categoria com pouca população 53618,6 74,3 715 1,3 775 1,4 4662 8,7 1574 2,9 4204 7,8 2821 5,3 2400 4,5 13326 24,9 2337 4,4 20804 38,8

68Vila Olímpia 2ª categoria com pouca população 18055,1 76,9 78 0,4 62 0,3 518 2,9 1252 6,9 583 3,2 3071 17,0 381 2,1 3036 16,8 67 0,4 9007 49,9

72Berrini 2ª categoria com pouca população 46876,4 69,6 44 0,1 717 1,5 2795 6,0 542 1,2 1747 3,7 1493 3,2 2254 4,8 16735 35,7 154 0,3 20397 43,5

81Pinheiros 2ª categoria com pouca população 44258,5 73,3 13 0,0 1364 3,1 6609 14,9 1069 2,4 780 1,8 2565 5,8 1480 3,3 11769 26,6 1578 3,6 17031 38,5

91Barra Funda 2ª categoria com pouca população 18466,0 87,4 0 0,0 69 0,4 2518 13,6 522 2,8 1304 7,1 363 2,0 335 1,8 4630 25,1 2304 12,5 6421 34,8

92Francisco Matarazzo 2ª categoria com pouca população 20544,0 82,0 0 0,0 141 0,7 327 1,6 96 0,5 37 0,2 1891 9,2 2970 14,5 4906 23,9 1391 6,8 8784 42,8

93Água Branca 2ª categoria com pouca população 12421,8 82,0 0 0,0 17 0,1 468 3,8 541 4,4 245 2,0 202 1,6 1296 10,4 2696 21,7 223 1,8 6733 54,2

99Lapa 2ª categoria com pouca população 29375,7 63,1 841 2,9 1430 4,9 784 2,7 1650 5,6 143 0,5 2462 8,4 1899 6,5 6770 23,0 1141 3,9 12259 41,7

22Pires da Mota 2ª categoria com muita população 8764,6 87,4 0 0,0 78 0,9 503 5,7 373 4,3 275 3,1 1070 12,2 253 2,9 1265 14,4 13 0,1 4935 56,3

25Treze de Maio 2ª categoria com muita população 7370,5 82,3 190 2,6 306 4,1 271 3,7 54 0,7 593 8,0 786 10,7 537 7,3 1371 18,6 108 1,5 3155 42,8

26Bexiga 2ª categoria com muita população 13970,3 79,2 0 0,0 0 0,0 170 1,2 280 2,0 169 1,2 3359 24,0 889 6,4 1008 7,2 842 6,0 7253 51,9

30Higienópolis 2ª categoria com muita população 20293,8 86,3 493 2,4 129 0,6 795 3,9 256 1,3 997 4,9 4507 22,2 606 3,0 1316 6,5 0 0,0 11195 55,2

35Santa Cecília 2ª categoria com muita população 29468,9 77,9 228 0,8 211 0,7 5879 19,9 580 2,0 321 1,1 1818 6,2 1597 5,4 6625 22,5 875 3,0 11335 38,5

36Marechal Deodoro 2ª categoria com muita população 31754,8 76,4 1427 4,5 348 1,1 1646 5,2 1304 4,1 606 1,9 5906 18,6 1344 4,2 4381 13,8 1476 4,6 13317 41,9

57Paraíso 2ª categoria com muita população 34537,1 88,6 0 0,0 134 0,4 2648 7,7 689 2,0 773 2,2 5341 15,5 841 2,4 6598 19,1 377 1,1 17135 49,6

74Pamplona 2ª categoria com muita população 14444,5 75,5 536 3,7 893 6,2 417 2,9 119 0,8 150 1,0 1404 9,7 815 5,6 3793 26,3 851 5,9 5466 37,8

77Oscar Freire 2ª categoria com muita população 15878,1 66,3 0 0,0 463 2,9 378 2,4 1076 6,8 571 3,6 1133 7,1 1520 9,6 4432 27,9 4 0,0 6301 39,7

79Jardim Paulistano 2ª categoria com muita população 17756,0 74,6 0 0,0 51 0,3 738 4,2 504 2,8 759 4,3 1619 9,1 158 0,9 7657 43,1 248 1,4 6021 33,9

83PUC 2ª categoria com muita população 8983,9 90,2 660 7,3 0 0,0 856 9,5 0 0,0 0 0,0 878 9,8 1781 19,8 1555 17,3 61 0,7 3193 35,5

87Perdizes 2ª categoria com muita população 18717,5 87,1 147 0,8 573 3,1 78 0,4 410 2,2 338 1,8 1612 8,6 935 5,0 3512 18,8 0 0,0 11112 59,4
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1.2. Renda dos empregos por Zona Od*

*Foi considerada a renda individual das pessoas que tinham o 1º trabalho naquela zona OD e que tinham renda.

Zona OD Nome Classificação de polos Média Mediana Percentil 95

1Sé Especial  1.848,67  800,00  6.000,00 

5República Especial  1.394,85  980,00  4.000,00 

3Praça João Mendes Motivo Emprego 1ª categoria  1.804,43  1.200,00  5.000,00 

4Ladeira da Memória Motivo Emprego 1ª categoria  1.499,92  900,00  5.000,00 

6Santa Ifigênia Motivo Emprego 1ª categoria  1.382,94  900,00  4.000,00 

27Bela Vista Motivo Emprego 1ª categoria  1.678,07  928,00  6.000,00 

28São Carlos do Pinhal Motivo Emprego 1ª categoria  1.586,90  1.000,00  5.000,00 

29Masp Motivo Emprego 1ª categoria  1.927,34  1.200,00  6.000,00 

32Consolação Motivo Emprego 1ª categoria  2.226,70  1.200,00  7.000,00 

73Campinas Motivo Emprego 1ª categoria  2.470,41  1.222,00  7.000,00 

78Trianon Motivo Emprego 1ª categoria  2.003,47  1.000,00  7.000,00 

2Parque Dom Pedro Outros Motivos 1ª categoria  1.452,25  800,00  5.000,00 

23Centro Cultural Outros Motivos 1ª categoria  1.935,21  1.500,00  5.000,00 

24Liberdade Outros Motivos 1ª categoria  1.429,79  780,00  6.000,00 

31Vila Buarque Outros Motivos 1ª categoria  1.565,13  970,00  5.000,00 

54Vila Clementino Outros Motivos 1ª categoria  1.833,66  1.200,00  6.000,00 

56Rodrigues Alves Outros Motivos 1ª categoria  1.814,82  1.200,00  6.000,00 

76Clínicas Outros Motivos 1ª categoria  1.635,04  1.000,00  5.000,00 

7Luz 2ª categoria com pouca população  1.448,76  900,00  4.000,00 

13João Teodoro 2ª categoria com pouca população  854,59  700,00  2.000,00 

14Oriente 2ª categoria com pouca população  901,33  700,00  2.500,00 

63Jardim Luzitânia 2ª categoria com pouca população  1.944,71  1.200,00  6.000,00 

67Chácara Itaim 2ª categoria com pouca população  2.272,17  1.140,00  8.000,00 

68Vila Olímpia 2ª categoria com pouca população  1.852,23  1.400,00  8.000,00 

72Berrini 2ª categoria com pouca população  2.384,75  1.500,00  7.000,00 

81Pinheiros 2ª categoria com pouca população  2.062,51  1.000,00  8.000,00 

91Barra Funda 2ª categoria com pouca população  1.054,72  900,00  2.800,00 

92Francisco Matarazzo 2ª categoria com pouca população  1.243,14  800,00  4.000,00 

93Água Branca 2ª categoria com pouca população  1.700,31  1.000,00  5.000,00 

99Lapa 2ª categoria com pouca população  1.232,15  800,00  3.600,00 

22Pires da Mota 2ª categoria com muita população  1.297,44  760,00  4.000,00 

25Treze de Maio 2ª categoria com muita população  1.329,84  700,00  5.000,00 

26Bexiga 2ª categoria com muita população  1.369,06  1.000,00  4.000,00 

30Higienópolis 2ª categoria com muita população  1.775,26  1.000,00  7.000,00 

35Santa Cecília 2ª categoria com muita população  1.088,71  760,00  3.000,00 

36Marechal Deodoro 2ª categoria com muita população  1.524,86  900,00  4.000,00 

57Paraíso 2ª categoria com muita população  1.511,85  800,00  4.500,00 

74Pamplona 2ª categoria com muita população  1.763,03  1.100,00  5.000,00 

77Oscar Freire 2ª categoria com muita população  1.614,04  1.000,00  6.000,00 

79Jardim Paulistano 2ª categoria com muita população  2.344,93  1.000,00  8.000,00 

83PUC 2ª categoria com muita população  1.753,39  950,00  6.000,00 

87Perdizes 2ª categoria com muita população  1.512,70  1.000,00  4.500,00 
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1.3. Renda dos Residentes por Zona Od**

**Foi considerada a renda individual das pessoas com domicílio naquela zona OD e que tinham renda.

Zona OD Nome Classificação de polos Média Mediana Percentil 95

1Sé Especial  1.414,40  800,00  4.000,00 

5República Especial  1.916,53  1.500,00  5.700,00 

3Praça João Mendes Motivo Emprego 1ª categoria  949,17  700,00  2.000,00 

4Ladeira da Memória Motivo Emprego 1ª categoria  1.196,98  850,00  3.000,00 

6Santa Ifigênia Motivo Emprego 1ª categoria  1.179,18  800,00  2.600,00 

27Bela Vista Motivo Emprego 1ª categoria  2.640,91  1.800,00  7.000,00 

28São Carlos do Pinhal Motivo Emprego 1ª categoria  1.806,08  1.000,00  5.000,00 

29Masp Motivo Emprego 1ª categoria  2.359,85  1.500,00  7.000,00 

32Consolação Motivo Emprego 1ª categoria  3.239,78  2.000,00  10.000,00 

73Campinas Motivo Emprego 1ª categoria  4.704,50  4.000,00  13.000,00 

78Trianon Motivo Emprego 1ª categoria  4.443,47  3.000,00  15.000,00 

2Parque Dom Pedro Outros Motivos 1ª categoria  966,34  750,00  2.600,00 

23Centro Cultural Outros Motivos 1ª categoria  1.750,08  1.100,00  5.000,00 

24Liberdade Outros Motivos 1ª categoria  1.163,01  850,00  2.500,00 

31Vila Buarque Outros Motivos 1ª categoria  2.109,46  1.400,00  5.000,00 

54Vila Clementino Outros Motivos 1ª categoria  3.497,88  2.500,00  10.000,00 

56Rodrigues Alves Outros Motivos 1ª categoria  3.412,94  3.000,00  8.000,00 

76Clínicas Outros Motivos 1ª categoria  3.770,63  3.000,00  9.000,00 

7Luz 2ª categoria com pouca população  1.312,53  780,00  3.500,00 

13João Teodoro 2ª categoria com pouca população  1.029,59  700,00  3.000,00 

14Oriente 2ª categoria com pouca população  1.370,84  900,00  4.000,00 

63Jardim Luzitânia 2ª categoria com pouca população  3.394,63  1.600,00  10.000,00 

67Chácara Itaim 2ª categoria com pouca população  5.110,76  5.000,00  10.000,00 

68Vila Olímpia 2ª categoria com pouca população  3.386,38  2.500,00  10.000,00 

72Berrini 2ª categoria com pouca população  2.657,17  2.000,00  6.000,00 

81Pinheiros 2ª categoria com pouca população  2.124,86  1.500,00  8.000,00 

91Barra Funda 2ª categoria com pouca população  1.511,48  800,00  3.000,00 

92Francisco Matarazzo 2ª categoria com pouca população  2.681,87  1.800,00  9.000,00 

93Água Branca 2ª categoria com pouca população  2.233,97  1.500,00  6.000,00 

99Lapa 2ª categoria com pouca população  1.610,76  1.000,00  4.000,00 

22Pires da Mota 2ª categoria com muita população  2.590,62  1.500,00  9.000,00 

25Treze de Maio 2ª categoria com muita população  1.989,41  1.200,00  6.000,00 

26Bexiga 2ª categoria com muita população  1.462,66  1.000,00  4.000,00 

30Higienópolis 2ª categoria com muita população  3.578,96  1.500,00  10.000,00 

35Santa Cecília 2ª categoria com muita população  1.858,51  1.200,00  7.000,00 

36Marechal Deodoro 2ª categoria com muita população  2.801,63  1.500,00  8.000,00 

57Paraíso 2ª categoria com muita população  3.790,97  2.500,00  10.000,00 

74Pamplona 2ª categoria com muita população  4.763,72  4.000,00  15.000,00 

77Oscar Freire 2ª categoria com muita população  4.367,57  3.500,00  10.000,00 

79Jardim Paulistano 2ª categoria com muita população  3.211,46  2.000,00  10.000,00 

83PUC 2ª categoria com muita população  4.053,81  3.000,00  15.000,00 

87Perdizes 2ª categoria com muita população  3.962,03  2.600,00  10.000,00 
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1.4.1. Uso do Solo - especial

Código Zona 
OD Nome Zona OD Município Área total 

ZOD (ha) Classe USU 2007 Área Classes 
USU 2007 (ha)

Área Classes USU 
2007 (ha) %

Área total USU 
na ZOD (ha)

% da ZOD ocupada 
pela USU (ha)

1 SÉ SÃO PAULO 56,57

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 15,86 28,04

41,18 72,79COMERCIAL E DE SERVIÇO 20,51 36,26

MISTO 4,80 8,49

5 REPÚBLICA SÃO PAULO 75,56

COMERCIAL E DE SERVIÇO 4,82 6,38

52,92 70,72
MISTO 36,86 48,78

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 11,21 14,84

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,02 0,03
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1.4.2. Uso do Solo - Motivo emprego 1ª categoria

Código Zona OD Nome Zona OD Município Área total ZOD (ha) Classe USU 2007
Área Classes USU 2007 

(ha)

Área Classes USU 2007 

(ha) %
Área total USU na ZOD (ha) % da ZOD ocupada pela USU (ha)

3 PRAÇA JOÃO MENDES SÃO PAULO 48,1

RESIDENCIAL 1,44 2,99

31,61 65,71

MISTO 21,22 44,12

COMERCIAL E DE SERVIÇO 1,66 3,45

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 7,27 15,11

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,02 0,04

4 LADEIRA DA MEMÓRIA SÃO PAULO 74,83

MISTO 37,15 49,64

50,05 66,89

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 9,14 12,22

COMERCIAL E DE SERVIÇO 0,61 0,82

RESIDENCIAL 1,69 2,25

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,35 1,80

SEM CLASSE 0,12 0,16

6 SANTA EFIGÊNIA SÃO PAULO 82,82

MISTO 43,29 52,27

56,11 67,75

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,00

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 6,04 7,29

COMERCIAL E DE SERVIÇO 5,38 6,50

RESIDENCIAL 0,11 0,13

SEM CLASSE 1,30 1,57

27 BELA VISTA SÃO PAULO 93,14

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 13,74 14,75

69,68 74,81

MISTO 22,67 24,34

RESIDENCIAL 20,20 21,68

COMERCIAL E DE SERVIÇO 12,61 13,54

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,04 0,04

SEM CLASSE 0,42 0,45

28 SÃO CARLOS DO PINHAL SÃO PAULO 31,15

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 1,65 5,28

23,64 75,88

COMERCIAL E DE SERVIÇO 6,40 20,54

MISTO 5,73 18,41

RESIDENCIAL 9,60 30,82

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,26 0,83

29 MASP SÃO PAULO 57,14

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 6,54 11,44

40,53 70,93

COMERCIAL E DE SERVIÇO 6,97 12,20

RESIDENCIAL 11,07 19,37

MISTO 13,41 23,46

SEM CLASSE 2,55 4,47

32 CONSOLAÇÃO SÃO PAULO 57,01

RESIDENCIAL 7,67 13,45

41,76 73,24

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 4,51 7,91

COMERCIAL E DE SERVIÇO 7,44 13,06

MISTO 21,88 38,37

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,26 0,45

73 CAMPINAS SÃO PAULO 49,01

RESIDENCIAL 17,02 34,73

37,41 76,33

MISTO 7,26 14,82

COMERCIAL E DE SERVIÇO 10,36 21,14

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 2,76 5,63

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,00 0,01

78 TRIANON SÃO PAULO 59,51

MISTO 3,76 6,31

44,51 74,79

COMERCIAL E DE SERVIÇO 14,87 24,98

RESIDENCIAL 17,34 29,14

SEM CLASSE 0,28 0,47

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 8,27 13,90
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1.4.3. Uso do Solo - Outros Motivos 1ª categoria

Código Zona 
OD Nome Zona OD Município Área total 

ZOD (ha) Classe USU 2007 Área Classes 
USU 2007 (ha)

Área Classes USU 
2007 (ha) %

Área total USU 
na ZOD (ha)

% da ZOD ocupada 
pela USU (ha)

2 PARQUE DOM PEDRO SÃO PAULO 112,94

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 11,52 10,20

73,80 65,34

COMERCIAL E DE SERVIÇO 10,88 9,63

RESIDENCIAL 0,72 0,63

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 23,99 21,24

MISTO 26,70 23,64

23 CENTRO CULTURAL SÃO PAULO 32,26

MISTO 4,26 13,20

23,47 72,77

COMERCIAL E DE SERVIÇO 3,08 9,55

RESIDENCIAL 4,03 12,51

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 12,00 37,21

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,02 0,06

SEM CLASSE 0,08 0,25

24 LIBERDADE SÃO PAULO 60,98

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 11,22 18,39

45,14 74,02

RESIDENCIAL 7,79 12,77

COMERCIAL E DE SERVIÇO 13,06 21,41

MISTO 12,63 20,72

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,22 0,36

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,10 0,16

SEM CLASSE 0,12 0,20

31 VILA BUARQUE SÃO PAULO 88,89

MISTO 25,24 28,39

71,66 80,62

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 29,91 33,64

RESIDENCIAL 12,11 13,63

COMERCIAL E DE SERVIÇO 2,11 2,37

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 2,29 2,58

54 VILA CLEMENTINO SÃO PAULO 93,16

COMERCIAL E DE SERVIÇO 11,97 12,85

67,02 71,94

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 18,70 20,07

RESIDENCIAL 19,64 21,08

MISTO 15,88 17,05

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,11 0,12

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,42 0,45

SEM CLASSE 0,30 0,33

56 RODRIGUES ALVES SÃO PAULO 103,41

MISTO 34,10 32,98

80,19 77,54

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 7,78 7,53

SEM CLASSE 2,45 2,37

RESIDENCIAL 30,47 29,46

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,38 0,37

COMERCIAL E DE SERVIÇO 5,00 4,84

76 CLÍNICAS SÃO PAULO 129,61

COMERCIAL E DE SERVIÇO 7,62 5,88

103,14 79,58

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 37,63 29,04

RESIDENCIAL 37,32 28,79

MISTO 20,52 15,83

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,05 0,04
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1.4.4. Uso do Solo - 2ª categoria com pouca população

Código Zona OD Nome Zona OD Município Área total ZOD (ha) Classe USU 2007
Área Classes USU 2007 

(ha)

Área Classes USU 2007 

(ha) %

Área total USU na ZOD 

(ha)

% da ZOD ocupada pela USU 

(ha)

7 LUZ SÃO PAULO 154,04

MISTO 56,93 36,96

112,74 73,19

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 35,36 22,96

COMERCIAL E DE SERVIÇO 6,41 4,16

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 7,69 4,99

RESIDENCIAL 5,06 3,28

SEM CLASSE 1,28 0,83

13 JOÃO TEODORO SÃO PAULO 38,47

MISTO 16,66 43,30

29,68 77,15

COMERCIAL E DE SERVIÇO 7,65 19,90

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 0,46 1,21

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,93 2,41

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 3,98 10,34

14 ORIENTE SÃO PAULO 69,7

MISTO 22,23 31,89

52,26 74,98

COMERCIAL E DE SERVIÇO 26,89 38,58

RESIDENCIAL 0,34 0,48

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 2,34 3,36

SEM CLASSE 0,46 0,66

63 JARDIM LUZITÂNIA SÃO PAULO 103,16

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 44,54 43,18

81,34 78,85

RESIDENCIAL 31,56 30,59

COMERCIAL E DE SERVIÇO 4,07 3,95

MISTO 0,75 0,73

SEM CLASSE 0,41 0,39

67 CHÁCARA ITAIM SÃO PAULO 202,06

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 21,88 10,83

151,29 74,88

MISTO 32,91 16,29

COMERCIAL E DE SERVIÇO 47,71 23,61

RESIDENCIAL 45,41 22,47

SEM CLASSE 3,39 1,68

68 VILA OLÍMPIA SÃO PAULO 89,57

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 3,19 3,56

66,85 74,64

RESIDENCIAL 20,21 22,56

COMERCIAL E DE SERVIÇO 17,33 19,35

MISTO 24,64 27,51

SEM CLASSE 1,48 1,65

72 BERRINI SÃO PAULO 198,03

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 14,03 7,09

130,19 65,74

MISTO 17,08 8,63

RESIDENCIAL 14,34 7,24

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 16,56 8,36

COMERCIAL E DE SERVIÇO 58,43 29,51

SEM CLASSE 9,75 4,92

81 PINHEIROS SÃO PAULO 202,65

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 25,91 12,79

142,63 70,38

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 2,89 1,43

MISTO 26,01 12,83

COMERCIAL E DE SERVIÇO 47,83 23,60

RESIDENCIAL 37,76 18,63

SEM CLASSE 0,78 0,38

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 1,46 0,72
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91 BARRA FUNDA SÃO PAULO 117,92

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 42,46 36,01

86,48 73,33

RESIDENCIAL 2,09 1,77

COMERCIAL E DE SERVIÇO 23,82 20,20

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 5,52 4,68

SEM CLASSE 1,78 1,51

MISTO 4,77 4,05

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 6,03 5,12

92 FRANCISCO MATARAZZO SÃO PAULO 104,99

COMERCIAL E DE SERVIÇO 16,62 15,83

80,54 76,71

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 31,07 29,60

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 3,85 3,67

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,66 0,63

MISTO 14,99 14,28

SEM CLASSE 2,11 2,01

RESIDENCIAL 11,23 10,70

93 ÁGUA BRANCA SÃO PAULO 69,98

COMERCIAL E DE SERVIÇO 11,33 16,20

50,41 72,03

MISTO 12,07 17,25

RESIDENCIAL 10,78 15,40

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 12,09 17,28

SEM CLASSE 3,93 5,61

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,21 0,29

99 LAPA SÃO PAULO 221,55

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 3,45 1,56

161,21 72,77

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 9,51 4,29

MISTO 75,40 34,03

RESIDENCIAL 35,65 16,09

COMERCIAL E DE SERVIÇO 33,67 15,20

SEM CLASSE 3,42 1,54

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,12 0,05



Estrutura Urbana - Subsídios à Elaboração do PDUI - Relatório Preliminar

 142

1.4.5. Uso do Solo - 2ª categoria com muita população

Código Zona 
OD Nome Zona OD Município Área total 

ZOD (ha) Classe USU 2007 Área Classes 
USU 2007 (ha)

Área Classes USU 
2007 (ha) %

Área total USU 
na ZOD (ha)

% da ZOD ocupada 
pela USU (ha)

22 PIRES DA MOTA SÃO PAULO 49,87

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 3,38 6,77

40,42 81,04

RESIDENCIAL 18,72 37,55

MISTO 15,96 32,00

COMERCIAL E DE SERVIÇO 2,13 4,26

SEM CLASSE 0,23 0,46

25 TREZE DE MAIO SÃO PAULO 42,78

MISTO 15,09 35,27

30,74 71,85

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 1,13 2,64

RESIDENCIAL 9,29 21,72

COMERCIAL E DE SERVIÇO 4,87 11,39

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,36 0,84

26 BEXIGA SÃO PAULO 51,55

MISTO 22,81 44,24

36,42 70,66
EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 5,21 10,10

RESIDENCIAL 6,61 12,82

COMERCIAL E DE SERVIÇO 1,80 3,49

30 HIGIENÓPOLIS SÃO PAULO 67,63

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 6,57 9,71

52,50 77,63
MISTO 14,97 22,14

COMERCIAL E DE SERVIÇO 4,99 7,38

RESIDENCIAL 25,97 38,40

35 SANTA CECÍLIA SÃO PAULO 143,93

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 14,20 9,87

104,11 72,33

MISTO 65,07 45,21

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,68 1,17

RESIDENCIAL 7,98 5,54

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 1,79 1,24

COMERCIAL E DE SERVIÇO 11,56 8,03

SEM CLASSE 1,83 1,27

36 MARECHAL DEODORO SÃO PAULO 141,7

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 10,22 7,21

107,01 75,52

MISTO 38,73 27,33

COMERCIAL E DE SERVIÇO 12,27 8,66

RESIDENCIAL 41,91 29,58

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,30 0,21

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,27 0,19

SEM CLASSE 3,31 2,33

57 PARAÍSO SÃO PAULO 96

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 5,60 5,84

71,04 74,00

MISTO 16,53 17,22

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,08 0,08

RESIDENCIAL 33,27 34,65

COMERCIAL E DE SERVIÇO 14,74 15,36

SEM CLASSE 0,82 0,85
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74 PAMPLONA SÃO PAULO 51,08

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 2,03 3,98

40,00 78,32
COMERCIAL E DE SERVIÇO 12,05 23,59

MISTO 3,44 6,74

RESIDENCIAL 22,47 44,00

77 OSCAR FREIRE SÃO PAULO 99,19

COMERCIAL E DE SERVIÇO 26,21 26,43

77,91 78,55

RESIDENCIAL 45,19 45,56

MISTO 4,77 4,81

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 0,87 0,88

SEM CLASSE 0,33 0,33

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,53 0,54

79 JARDIM PAULISTANO SÃO PAULO 98,86

RESIDENCIAL 28,49 28,82

74,27 75,13

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 4,18 4,22

COMERCIAL E DE SERVIÇO 19,09 19,31

MISTO 22,21 22,46

SEM CLASSE 0,31 0,31

83 PUC SÃO PAULO 73,28

RESIDENCIAL 26,71 36,45

55,66 75,95
COMERCIAL E DE SERVIÇO 4,51 6,15

MISTO 19,93 27,20

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 4,51 6,15

87 PERDIZES SÃO PAULO 168,07

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 7,90 4,70

127,16 75,66

RESIDENCIAL 89,33 53,15

COMERCIAL E DE SERVIÇO 11,50 6,84

MISTO 16,34 9,72

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,36 0,81

SEM CLASSE 0,74 0,44
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2. Polos anel externo
 2.1.1. emprego - Principais Áreas

Zona OD Nome Classificação de polos
Total de Empregos Agrícola Indústria Comércio Serviços

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs %

126Carandiru Polos externos 1ª categoria  7.695  100  -  -  148  1,9  2.059  26,8  5.489  71,3 

127Santana Polos externos 1ª categoria  12.434  100  -  -  1.414  11,4  2.078  16,7  8.942  71,9 

129Tietê Polos externos 1ª categoria  11.697  100  -  -  1.330  11,4  1.698  14,5  8.669  74,1 

164Tatuapé Polos externos 1ª categoria  35.374  100  -  -  3.339  9,4  7.602  21,5  24.433  69,1 

283Santo Amaro Polos externos 1ª categoria  37.920  100  -  -  3.715  9,8  8.771  23,1  25.434  67,1 

436Osasco Polos externos 1ª categoria  31.359  100  -  -  4.493  14,3  10.240  32,7  16.626  53,0 

71Vila Cordeiro Polos externos 2ª categoria com muita população  30.703  100  -  -  2.998  9,8  9.332  30,4  18.373  59,8 

131Alfredo Pujol Polos externos 2ª categoria com muita população  28.059  100  104  0,4  1.150  4,1  5.384  19,2  21.421  76,3 

134Casa Verde Polos externos 2ª categoria com muita população  30.153  100  64  0,2  5.731  19,0  4.560  15,1  19.798  65,7 

163Gomes Cardim Polos externos 2ª categoria com muita população  29.326  100  538  1,8  4.721  16,1  4.746  16,2  19.323  65,9 

165Chácara do Piqueri Polos externos 2ª categoria com muita população  13.822  100  -  -  837  6,1  491  3,6  12.493  90,4 

166Parque São Jorge Polos externos 2ª categoria com muita população  19.892  100  -  -  3.048  15,3  4.002  20,1  12.842  64,6 

167Penha Polos externos 2ª categoria com muita população  26.805  100  -  -  2.883  10,8  7.423  27,7  16.499  61,6 

187Cidade Nitro-Operária Polos externos 2ª categoria com muita população  25.155  100  -  -  2.244  8,9  9.466  37,6  13.445  53,4 

269Vila Socorro Polos externos 2ª categoria com muita população  28.551  100  -  -  11.532  40,4  3.369  11,8  13.650  47,8 

281Granja Julieta Polos externos 2ª categoria com muita população  83.382  100  101  0,1  12.971  15,6  12.977  15,6  57.334  68,8 

284Vila Miranda Polos externos 2ª categoria com muita população  30.155  100  -  -  5.021  16,6  3.005  10,0  22.130  73,4 

318Butantã Polos externos 2ª categoria com muita população  22.721  100  -  -  3.570  15,7  3.398  15,0  15.753  69,3 

336Guarulhos Polos externos 2ª categoria com muita população  57.897  100  -  -  7.916  13,7  11.209  19,4  38.772  67,0 

379Boa Vista Polos externos 2ª categoria com muita população  30.665  100  -  -  9.922  32,4  3.137  10,2  17.606  57,4 

383Santo André Polos externos 2ª categoria com muita população  94.129  100  -  -  13.620  14,5  26.177  27,8  54.332  57,7 

403São Bernardo do Campo Polos externos 2ª categoria com muita população  130.269  100  -  -  10.448  8,0  33.086  25,4  86.735  66,6 

112Vila Jaguara Polos externos 2ª categoria com pouca população  27.820  100  32  0,1  8.568  30,8  5.069  18,2  14.152  50,9 

136Limão Polos externos 2ª categoria com pouca população  19.853  100  -  -  2.692  13,6  2.785  14,0  14.376  72,4 

158Parque Novo Mundo Polos externos 2ª categoria com pouca população  34.608  100  -  -  8.498  24,6  10.051  29,0  16.059  46,4 

159Vila Maria Polos externos 2ª categoria com pouca população  22.082  100  20  0,1  5.930  26,9  2.922  13,2  13.210  59,8 

161Vila Guilherme Polos externos 2ª categoria com pouca população  8.962  100  18  0,2  861  9,6  2.853  31,8  5.231  58,4 

162Coroa Polos externos 2ª categoria com pouca população  17.110  100  -  -  1.109  6,5  7.911  46,2  8.090  47,3 

228Vila Carioca Polos externos 2ª categoria com pouca população  17.702  100  392  2,2  9.334  52,7  1.337  7,6  6.639  37,5 

232Parque do Estado Polos externos 2ª categoria com pouca população  2.814  100  -  -  -  -  72  2,6  2.742  97,4 

251Joaquim Nabuco Polos externos 2ª categoria com pouca população  17.018  100  552  3,2  2.244  13,2  1.891  11,1  12.331  72,5 

263Jurubatuba Polos externos 2ª categoria com pouca população  41.872  100  1.744  4,2  17.587  42,0  6.680  16,0  15.862  37,9 

270Parque Interlagos Polos externos 2ª categoria com pouca população  35.645  100  -  -  9.804  27,5  5.550  15,6  20.291  56,9 

282Chácara Flora Polos externos 2ª categoria com pouca população  27.355  100  -  -  1.706  6,2  4.143  15,1  21.506  78,6 

295Morumbi Polos externos 2ª categoria com pouca população  23.336  100  -  -  292  1,3  3.118  13,4  19.925  85,4 

296Jóquei Clube Polos externos 2ª categoria com pouca população  12.018  100  30  0,3  1.791  14,9  662  5,5  9.534  79,3 

297Fazenda Morumbi Polos externos 2ª categoria com pouca população  17.423  100  -  -  758  4,4  1.871  10,7  14.794  84,9 

307Jardim Jussara Polos externos 2ª categoria com pouca população  11.479  100  260  2,3  615  5,4  4.282  37,3  6.323  55,1 

316Jaguaré Polos externos 2ª categoria com pouca população  21.340  100  -  -  5.132  24,1  2.830  13,3  13.378  62,7 

317Cidade Universitária Polos externos 2ª categoria com pouca população  33.215  100  -  -  1.457  4,4  2.158  6,5  29.601  89,1 

319Jardim Caxingui Polos externos 2ª categoria com pouca população  8.932  100  74  0,8  1.513  16,9  1.302  14,6  6.044  67,7 

337Cumbica Polos externos 2ª categoria com pouca população  55.802  100  396  0,7  32.227  57,8  6.603  11,8  16.577  29,7 

338Rodovia Presidente Dutra Polos externos 2ª categoria com pouca população  25.882  100  -  -  8.245  31,9  1.051  4,1  16.586  64,1 

381Santo Antônio Polos externos 2ª categoria com pouca população  6.202  100  -  -  2.243  36,2  1.038  16,7  2.921  47,1 

382São Caetano do Sul Polos externos 2ª categoria com pouca população  24.463  100  -  -  7.949  32,5  7.164  29,3  9.351  38,2 

402Rudge Ramos Polos externos 2ª categoria com pouca população  85.535  100  -  -  41.183  48,1  11.340  13,3  33.012  38,6 

426Tamboré Polos externos 2ª categoria com pouca população  76.010  100  138  0,2  11.399  15,0  14.048  18,5  50.425  66,3 

437Bussocaba Polos externos 2ª categoria com pouca população  14.669  100  -  -  568  3,9  717  4,9  13.384  91,2 

444Presidente Altino Polos externos 2ª categoria com pouca população  16.163  100  -  -  3.737  23,1  4.190  25,9  8.236  51,0 

448Ribeirão Itaqui Polos externos 2ª categoria com pouca população  12.305  100  -  -  8.706  70,8  1.426  11,6  2.173  17,7 
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2.1.2. emprego - Área Serviços aberta

Zona 

OD
Nome Classificação de polos

Serviços

Total
Transporte de 

Carga

Transporte de 

Passageiros
Creditícios-Financeiros Pessoais Alimentação Saúde Educação Especializados

Administração 

Pública
Outros

Abs % Abs
% dos 

Serviços
Abs

% dos 

Serviços
Abs

% dos Ser-

viços
Abs

% dos 

Serviços
Abs

% dos 

Serviços
Abs

% dos Ser-

viços
Abs

% dos 

Serviços
Abs

% dos 

Serviços
Abs

% dos 

Serviços
Abs

% dos Ser-

viços

126Carandiru Polos externos 1ª categoria  5.489  71,3  -  -  150  2,7  86  1,6  11  0,2  -  -  790  14,4  448  8,2  1.412  25,7  354  6,4  2.237  40,8 

127Santana Polos externos 1ª categoria  8.942  71,9  880  9,7  719  7,9  301  3,3  162  1,8  783  8,6 

 

1.102  12,1  151  1,7  1.387  15,2  390  4,3  3.066  33,7 

129Tietê Polos externos 1ª categoria  8.669  74,1  656  7,6  238  2,7  122  1,4  -  -  914  10,5 

 

1.851  21,4  310  3,6  1.450  16,7  1.092  12,6  2.036  23,5 

164Tatuapé Polos externos 1ª categoria  24.433  69,1  519  2,1  426  1,7  875  3,6  2.714  11,0  1.545  6,3 

 

3.113  12,7  1.442  5,9  3.814  15,5  492  2,0  9.493  38,6 

283Santo Amaro Polos externos 1ª categoria  25.434  67,1  -  -  1.032  4,0  373  1,5  675  2,6  1.163  4,5 

 

3.071  11,9  3.685  14,3  2.563  10,0  2.391  9,3  10.481  40,8 

436Osasco Polos externos 1ª categoria  16.626  53,0  269  1,6  592  3,6  2.138  12,8  118  0,7  -  - 

 

1.850  11,1  915  5,5  4.392  26,4  909  5,5  5.443  32,7 

71Vila Cordeiro

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  18.373  59,8  149  0,8  220  1,1  1.078  5,5  175  0,9  1.758  9,0 

 

1.308  6,7  214  1,1  4.989  25,6  87  0,4  8.395  43,1 

131Alfredo Pujol

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  21.421  76,3  -  -  74  0,3  223  1,0  799  3,5  487  2,2 

 

2.908  12,9  1.725  7,7  4.182  18,6  23  0,1  11.001  48,9 

134Casa Verde

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  19.798  65,7  562  2,7  1.679  8,0  644  3,1  472  2,2  772  3,7 

 

1.475  7,0  761  3,6  3.313  15,7  1.612  7,6  8.509  40,4 

163Gomes Cardim

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  19.323  65,9  250  1,3  801  4,1  301  1,5  1.477  7,5  938  4,8 

 

2.122  10,8  1.065  5,4  3.954  20,1  129  0,7  8.285  42,1 

165Chácara do Piqueri

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  12.493  90,4  611  4,9  55  0,4  2.382  19,0  181  1,4  496  4,0  574  4,6  2.279  18,2  1.498  11,9  340  2,7  4.077  32,5 

166Parque São Jorge

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  12.842  64,6  576  4,3  289  2,2  284  2,1  59  0,4  -  -  894  6,7  671  5,0  2.772  20,8  1.661  12,5  5.637  42,3 

167Penha

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  16.499  61,6  -  -  372  2,2  1.425  8,4  984  5,8  462  2,7 

 

1.549  9,1  1.503  8,9  3.058  18,0  1.787  10,5  5.360  31,6 

187Cidade Nitro-Operária

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  13.445  53,4  -  -  242  1,8  340  2,5  613  4,4  2.532  18,4 

 

2.757  20,0  3.115  22,6  1.383  10,0  465  3,4  1.997  14,5 

269Vila Socorro

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  13.650  47,8  625  4,0  982  6,2  39  0,2  202  1,3  762  4,8 

 

1.289  8,2  287  1,8  2.415  15,3  397  2,5  6.652  42,1 

281Granja Julieta

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  57.334  68,8  1.336  2,2  1.345  2,2  6.618  11,0  1.345  2,2  2.065  3,4 

 

1.804  3,0  2.024  3,4  10.765  17,9  199  0,3  29.834  49,6 

284Vila Miranda

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  22.130  73,4  1.212  5,5  126  0,6  1.194  5,4  483  2,2  17  0,1  717  3,2  906  4,1  3.740  16,9  3.101  14,0  10.633  48,0 

318Butantã

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  15.753  69,3  -  -  170  1,0  549  3,2  105  0,6  464  2,7  426  2,5  397  2,3  5.966  35,1  624  3,7  7.052  41,5 

336Guarulhos

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  38.772  67,0  827  2,1  206  0,5  677  1,7  1.516  3,8  673  1,7 

 

3.484  8,8  6.472  16,3  9.228  23,3  2.626  6,6  13.062  33,0 

379Boa Vista

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  17.606  57,4  -  -  322  1,8  320  1,8  995  5,5  757  4,1 

 

3.047  16,7  1.548  8,5  2.728  14,9  751  4,1  7.138  39,1 

383Santo André

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  54.332  57,7  293  0,5  670  1,2  1.133  2,0  816  1,4  3.439  6,0 

 

8.732  15,1  4.180  7,2  9.963  17,2  5.978  10,3  19.128  33,1 

403

São Bernardo do 

Campo

Polos externos 2ª categoria com muita 

população  86.735  66,6  1.246  1,4  -  -  1.781  2,0  2.353  2,6  2.589  2,9 

 

8.995  10,1  8.118  9,1  11.604  13,1  9.347  10,5  40.702  45,8 

112Vila Jaguara

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  14.152  50,9  1.933  13,2  2.285  15,6  -  -  388  2,6  928  6,3  307  2,1  163  1,1  2.442  16,7  -  -  5.707  39,0 

136Limão

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  14.376  72,4  2.257  15,7  1.126  7,8  21  0,1  35  0,2  433  3,0  526  3,7  263  1,8  4.495  31,3  -  -  5.220  36,3 

158Parque Novo Mundo

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  16.059  46,4  4.429  25,6  453  2,6  18  0,1  861  5,0  648  3,7 

 

2.399  13,9  772  4,5  658  3,8  1.983  11,5  3.839  22,2 
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159Vila Maria

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  13.210  59,8  1.319  10,0  -  -  239  1,8  146  1,1  398  3,0  551  4,2  1.793  13,6  1.721  13,0  1.975  15,0  5.068  38,4 

161Vila Guilherme

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  5.231  58,4  1.622  31,0  -  -  132  2,5  18  0,4  200  3,8  -  -  589  11,3  1.182  22,6  263  5,0  1.224  23,4 

162Coroa

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  8.090  47,3  2.831  34,9  122  1,5  451  5,6  19  0,2  1.474  18,2  -  -  154  1,9  980  12,1  -  -  2.059  25,4 

228Vila Carioca

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  6.639  37,5  1.053  15,6  -  -  -  -  134  2,0  152  2,2  64  0,9  922  13,6  1.994  29,4  156  2,3  2.164  32,0 

232Parque do Estado

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  2.742  97,4  -  -  902  32,9  -  -  -  -  -  -  526  19,2  -  -  235  8,6  85  3,1  995  36,3 

251Joaquim Nabuco

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  12.331  72,5  402  3,0  859  6,5  591  4,5  375  2,8  170  1,3  193  1,5  757  5,7  2.002  15,1  337  2,5  6.645  50,2 

263Jurubatuba

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  15.862  37,9  427  2,6  301  1,8  594  3,6  274  1,6  339  2,0  815  4,9  1.248  7,5  1.624  9,7  -  -  10.240  61,3 

270Parque Interlagos

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  20.291  56,9  160  0,7  1.928  8,9  126  0,6  443  2,0  290  1,3  92  0,4  2.256  10,4  1.726  8,0  36  0,2  13.233  61,2 

282Chácara Flora

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  21.506  78,6  -  -  1.460  6,5  1.089  4,9  239  1,1  181  0,8 

 

3.126  14,0  1.119  5,0  3.080  13,8  1.256  5,6  9.956  44,6 

295Morumbi

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  19.925  85,4  -  -  1.027  5,1  -  -  440  2,2  247  1,2 

 

3.308  16,5  897  4,5  1.925  9,6  -  -  12.080  60,3 

296Jóquei Clube

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  9.534  79,3  -  -  351  3,2  255  2,3  171  1,5  1.136  10,3 

 

1.110  10,0  53  0,5  498  4,5  -  -  5.960  53,9 

297Fazenda Morumbi

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  14.794  84,9  23  0,2  494  3,3  2.115  14,2  393  2,6  132  0,9  168  1,1  178  1,2  1.595  10,7  -  -  9.696  65,2 

307Jardim Jussara

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  6.323  55,1  -  -  204  2,9  249  3,6  161  2,3  134  1,9  325  4,7  680  9,8  1.103  15,9  -  -  3.467  50,0 

316Jaguaré

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  13.378  62,7  1.064  7,5  1.119  7,9  704  5,0  150  1,1  626  4,4  70  0,5  1.140  8,0  1.496  10,5  -  -  7.009  49,4 

317Cidade Universitária

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  29.601  89,1  217  0,7  23  0,1  173  0,6  739  2,5  1.077  3,6 

 

3.844  12,8  9.131  30,4  3.327  11,1  2.450  8,2  8.620  28,7 

319Jardim Caxingui

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  6.044  67,7  32  0,5  -  -  322  5,2  101  1,6  354  5,7  368  5,9  98  1,6  1.326  21,3  57  0,9  3.386  54,3 

337Cumbica

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  16.577  29,7  7.701  46,2  960  5,8  433  2,6  71  0,4  390  2,3  138  0,8  48  0,3  1.638  9,8  557  3,3  4.641  27,8 

338

Rodovia Presidente 

Dutra

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  16.586  64,1  905  5,0  935  5,2  272  1,5  3.119  17,4  119  0,7  48  0,3  830  4,6  638  3,6  1.168  6,5  8.554  47,7 

381Santo Antônio

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  2.921  47,1  -  -  -  -  229  7,7  -  -  53  1,8  307  10,4  218  7,4  1.174  39,7  26  0,9  913  30,9 

382São Caetano do Sul

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  9.351  38,2  250  2,5  -  -  406  4,0  221  2,2  373  3,7  501  4,9  2.190  21,6  713  7,0  319  3,1  4.379  43,1 

402Rudge Ramos

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  33.012  38,6  4.873  14,4  3.046  9,0  982  2,9  -  -  2.687  8,0 

 

1.480  4,4  5.205  15,4  3.058  9,0  409  1,2  11.273  33,4 

426Tamboré

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  50.425  66,3  4.424  8,7  3.227  6,3  2.748  5,4  589  1,2  1.981  3,9 

 

4.525  8,9  393  0,8  12.460  24,4  201  0,4  19.877  39,0 

437Bussocaba

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  13.384  91,2  1.758  13,0  1.142  8,4  4.407  32,6  -  -  1.072  7,9  23  0,2  1.211  9,0  1.842  13,6  125  0,9  1.805  13,3 

444Presidente Altino

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  8.236  51,0  596  7,1  70  0,8  272  3,2  64  0,8  1.040  12,3 

 

1.511  17,9  301  3,6  2.501  29,6  1.177  13,9  705  8,4 

448Ribeirão Itaqui

Polos externos 2ª categoria com pouca 

população  2.173  17,7  32  1,4  556  24,8  -  -  32  1,4  -  -  37  1,7  39  1,7  -  -  541  24,1  937  41,7 
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2.2.Renda do trabalhador
Zona OD Nome Classificação de polos Média Mediana Percentil 95

126Carandiru Polos externos 1ª categoria  1.025,98  700,00  3.000,00 

127Santana Polos externos 1ª categoria  1.047,51  740,00  2.500,00 

129Tietê Polos externos 1ª categoria  834,04  600,00  2.000,00 

164Tatuapé Polos externos 1ª categoria  1.294,54  750,00  5.000,00 

283Santo Amaro Polos externos 1ª categoria  1.223,46  750,00  3.500,00 

436Osasco Polos externos 1ª categoria  1.312,65  1.000,00  3.000,00 

71Vila Cordeiro Polos externos 2ª categoria com muita população  1.599,67  800,00  4.000,00 

131Alfredo Pujol Polos externos 2ª categoria com muita população  1.012,90  700,00  2.000,00 

134Casa Verde Polos externos 2ª categoria com muita população  1.439,77  800,00  4.000,00 

163Gomes Cardim Polos externos 2ª categoria com muita população  1.166,55  848,00  2.800,00 

165Chácara do Piqueri Polos externos 2ª categoria com muita população  1.911,56  1.200,00  5.000,00 

166Parque São Jorge Polos externos 2ª categoria com muita população  1.322,74  1.000,00  3.800,00 

167Penha Polos externos 2ª categoria com muita população  1.026,08  950,00  2.500,00 

187Cidade Nitro-Operária Polos externos 2ª categoria com muita população  1.002,08  700,00  3.000,00 

269Vila Socorro Polos externos 2ª categoria com muita população  1.579,29  1.200,00  4.000,00 

281Granja Julieta Polos externos 2ª categoria com muita população  1.652,26  900,00  6.000,00 

284Vila Miranda Polos externos 2ª categoria com muita população  1.588,72  1.000,00  4.000,00 

318Butantã Polos externos 2ª categoria com muita população  1.363,56  800,00  4.500,00 

336Guarulhos Polos externos 2ª categoria com muita população  1.434,40  1.000,00  4.000,00 

379Boa Vista Polos externos 2ª categoria com muita população  1.725,48  1.200,00  5.000,00 

383Santo André Polos externos 2ª categoria com muita população  1.306,51  1.000,00  3.500,00 

403São Bernardo do Campo Polos externos 2ª categoria com muita população  1.449,83  800,00  5.000,00 

112Vila Jaguara Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.114,40  800,00  2.500,00 

136Limão Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.127,34  685,00  4.000,00 

158Parque Novo Mundo Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.150,65  980,00  2.500,00 

159Vila Maria Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.205,81  1.000,00  3.000,00 

161Vila Guilherme Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.355,97  900,00  4.500,00 

162Coroa Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.255,80  700,00  3.000,00 

228Vila Carioca Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.132,61  750,00  3.000,00 

232Parque do Estado Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.396,55  1.400,00  2.500,00 

251Joaquim Nabuco Polos externos 2ª categoria com pouca população  2.816,33  1.200,00  9.000,00 

263Jurubatuba Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.642,71  1.000,00  5.000,00 

270Parque Interlagos Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.301,88  800,00  3.500,00 

282Chácara Flora Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.328,85  800,00  3.000,00 

295Morumbi Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.177,07  700,00  3.500,00 

296Jóquei Clube Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.550,83  900,00  3.800,00 

297Fazenda Morumbi Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.239,23  840,00  2.500,00 

307Jardim Jussara Polos externos 2ª categoria com pouca população  918,74  650,00  3.000,00 

316Jaguaré Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.414,20  950,00  3.500,00 

317Cidade Universitária Polos externos 2ª categoria com pouca população  2.236,61  1.100,00  8.000,00 

319Jardim Caxingui Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.753,57  1.000,00  6.000,00 

337Cumbica Polos externos 2ª categoria com pouca população  977,68  750,00  2.500,00 

338Rodovia Presidente Dutra Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.105,41  800,00  3.800,00 

381Santo Antônio Polos externos 2ª categoria com pouca população  738,94  700,00  1.500,00 

382São Caetano do Sul Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.952,55  990,00  6.000,00 

402Rudge Ramos Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.736,77  1.300,00  4.500,00 

426Tamboré Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.514,80  1.000,00  4.000,00 

437Bussocaba Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.826,93  1.150,00  5.000,00 

444Presidente Altino Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.455,97  1.300,00  2.500,00 

448Ribeirão Itaqui Polos externos 2ª categoria com pouca população  945,22  840,00  1.700,00 
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2.3. Renda do Morador
Zona OD Nome Classificação de polos Média Mediana Percentil 95

126Carandiru Polos externos 1ª categoria  1.668,51  1.300,00  4.500,00 

127Santana Polos externos 1ª categoria  1.674,63  1.200,00  5.000,00 

129Tietê Polos externos 1ª categoria  1.467,62  1.100,00  3.000,00 

164Tatuapé Polos externos 1ª categoria  1.982,27  1.500,00  6.000,00 

283Santo Amaro Polos externos 1ª categoria  2.063,02  1.500,00  4.000,00 

436Osasco Polos externos 1ª categoria  1.741,84  1.100,00  5.000,00 

71Vila Cordeiro Polos externos 2ª categoria com muita população  2.670,60  3.000,00  8.000,00 

131Alfredo Pujol Polos externos 2ª categoria com muita população  2.038,71  1.500,00  6.000,00 

134Casa Verde Polos externos 2ª categoria com muita população  1.659,57  900,00  6.500,00 

163Gomes Cardim Polos externos 2ª categoria com muita população  1.516,80  1.100,00  5.000,00 

165Chácara do Piqueri Polos externos 2ª categoria com muita população  1.976,61  1.200,00  7.000,00 

166Parque São Jorge Polos externos 2ª categoria com muita população  1.739,55  1.200,00  5.000,00 

167Penha Polos externos 2ª categoria com muita população  1.181,96  800,00  5.000,00 

187Cidade Nitro-Operária Polos externos 2ª categoria com muita população  1.232,09  1.000,00  3.200,00 

269Vila Socorro Polos externos 2ª categoria com muita população  1.352,67  1.800,00  2.200,00 

281Granja Julieta Polos externos 2ª categoria com muita população  1.749,79  1.200,00  4.000,00 

284Vila Miranda Polos externos 2ª categoria com muita população  1.713,96  1.000,00  5.000,00 

318Butantã Polos externos 2ª categoria com muita população  2.404,83  1.500,00  7.000,00 

336Guarulhos Polos externos 2ª categoria com muita população  1.206,17  1.000,00  3.000,00 

379Boa Vista Polos externos 2ª categoria com muita população  2.319,37  1.500,00  6.000,00 

383Santo André Polos externos 2ª categoria com muita população  1.694,13  1.200,00  5.000,00 

403São Bernardo do Campo Polos externos 2ª categoria com muita população  2.068,45  1.500,00  5.000,00 

112Vila Jaguara Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.476,56  1.000,00  4.500,00 

136Limão Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.083,73  800,00  3.000,00 

158Parque Novo Mundo Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.149,26  900,00  3.000,00 

159Vila Maria Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.185,95  800,00  5.400,00 

161Vila Guilherme Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.157,82  800,00  3.000,00 

162Coroa Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.417,42  1.000,00  3.000,00 

228Vila Carioca Polos externos 2ª categoria com pouca população  942,25  750,00  2.480,00 

232Parque do Estado Polos externos 2ª categoria com pouca população  -  -  - 

251Joaquim Nabuco Polos externos 2ª categoria com pouca população  3.854,78  3.000,00  10.000,00 

263Jurubatuba Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.932,84  1.600,00  4.000,00 

270Parque Interlagos Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.495,03  1.100,00  4.000,00 

282Chácara Flora Polos externos 2ª categoria com pouca população  3.696,98  2.500,00  11.000,00 

295Morumbi Polos externos 2ª categoria com pouca população  2.979,48  1.500,00  15.000,00 

296Jóquei Clube Polos externos 2ª categoria com pouca população  5.132,27  2.000,00  20.000,00 

297Fazenda Morumbi Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.361,96  500,00  8.000,00 

307Jardim Jussara Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.531,72  1.050,00  3.500,00 

316Jaguaré Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.338,46  800,00  4.200,00 

317Cidade Universitária Polos externos 2ª categoria com pouca população  -  -  - 

319Jardim Caxingui Polos externos 2ª categoria com pouca população  2.072,82  1.500,00  5.000,00 

337Cumbica Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.020,78  750,00  3.000,00 

338Rodovia Presidente Dutra Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.380,59  1.200,00  3.400,00 

381Santo Antônio Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.286,15  950,00  3.000,00 

382São Caetano do Sul Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.281,29  900,00  4.000,00 

402Rudge Ramos Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.770,30  1.200,00  5.000,00 

426Tamboré Polos externos 2ª categoria com pouca população  -  -  - 

437Bussocaba Polos externos 2ª categoria com pouca população  2.788,61  2.000,00  8.000,00 

444Presidente Altino Polos externos 2ª categoria com pouca população  1.298,44  800,00  3.000,00 

448Ribeirão Itaqui Polos externos 2ª categoria com pouca população  770,67  700,00  2.000,00 
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2.4.1. Uso do Solo - 1ª categoria

Código Zona 
OD Nome Zona OD Município Área total 

ZOD (ha) Classe USU 2007 Área Classes 
USU 2007 (ha)

Área Classes USU 
2007 (ha) %

Área total USU 
na ZOD (ha)

% da ZOD ocupada 
pela USU (ha)

126 CARANDIRU SÃO PAULO 37,98

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 4,26 11,22

25,72 67,71

COMERCIAL E DE SERVIÇO 5,88 15,48

MISTO 13,38 35,22

RESIDENCIAL 1,65 4,34

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,55 1,45

127 SANTANA SÃO PAULO 58,6

COMERCIAL E DE SERVIÇO 13,37 22,81

41,85 71,42

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 3,70 6,32

MISTO 15,96 27,23

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,16 1,97

RESIDENCIAL 7,67 13,09

129 TIETÊ SÃO PAULO 78,53

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 22,06 28,09

53,92 68,66

COMERCIAL E DE SERVIÇO 15,07 19,20

RESIDENCIAL 1,34 1,71

MISTO 4,65 5,92

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 10,80 13,75

164 TATUAPÉ SÃO PAULO 155,94

RESIDENCIAL 37,77 24,22

109,06 69,94

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 11,61 7,45

MISTO 47,75 30,62

COMERCIAL E DE SERVIÇO 9,15 5,87

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 2,78 1,78

283 SANTO AMARO SÃO PAULO 256,61

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 22,14 8,63

202,26 78,82

RESIDENCIAL 82,22 32,04

COMERCIAL E DE SERVIÇO 47,15 18,37

MISTO 37,45 14,59

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,92 0,36

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 11,41 4,45

SEM CLASSE 0,97 0,38

436 OSASCO OSASCO 191,42

MISTO 49,56 25,89

149,26 77,98

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,67 0,87

RESIDENCIAL 3,80 1,99

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 14,81 7,74

COMERCIAL E DE SERVIÇO 29,93 15,64

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 47,67 24,90

SEM CLASSE 1,82 0,95
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2.4.2. Uso do Solo - 2ª categoria com muita população

Código Zona 
OD Nome Zona OD Município Área total 

ZOD (ha) Classe USU 2007 Área Classes 
USU 2007 (ha)

Área Classes USU 
2007 (ha) %

Área total USU 
na ZOD (ha)

% da ZOD ocupada 
pela USU (ha)

71 VILA CORDEIRO SÃO PAULO 175,35

RESIDENCIAL 34,26 19,54

117,75 67,15

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 9,67 5,52

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 4,93 2,81

COMERCIAL E DE SERVIÇO 18,01 10,27

MISTO 43,31 24,70

SEM CLASSE 4,66 2,66

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 2,90 1,65

131 ALFREDO PUJOL SÃO PAULO 212,52

RESIDENCIAL 91,07 42,85

165,08 77,68

COMERCIAL E DE SERVIÇO 15,81 7,44

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 11,36 5,35

MISTO 45,85 21,58

SEM CLASSE 0,98 0,46

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,01 0,00

134 CASA VERDE SÃO PAULO 321,35

SEM CLASSE 4,18 1,30

229,75 71,49

MISTO 85,40 26,58

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 25,62 7,97

RESIDENCIAL 78,87 24,54

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 2,93 0,91

COMERCIAL E DE SERVIÇO 28,75 8,95

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 4,00 1,24

163 GOMES CARDIM SÃO PAULO 242,81

COMERCIAL E DE SERVIÇO 13,90 5,72

180,10 74,17

RESIDENCIAL 66,12 27,23

MISTO 61,31 25,25

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 26,45 10,89

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 9,78 4,03

SEM CLASSE 1,24 0,51

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 1,30 0,53

165 CHÁCARA DO PIQUERI SÃO PAULO 197,77

MISTO 33,77 17,07

148,55 75,11

RESIDENCIAL 42,99 21,74

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 23,25 11,76

COMERCIAL E DE SERVIÇO 32,18 16,27

SEM CLASSE 1,71 0,87

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,73 0,87

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 12,92 6,53
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166 PARQUE SÃO JORGE SÃO PAULO 251,71

MISTO 67,43 26,79

175,64 69,78

COMERCIAL E DE SERVIÇO 18,53 7,36

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 46,19 18,35

RESIDENCIAL 37,46 14,88

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 1,99 0,79

SEM CLASSE 1,78 0,71

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 2,26 0,90

167 PENHA SÃO PAULO 395,22

COMERCIAL E DE SERVIÇO 37,11 9,39

285,20 72,16

MISTO 100,11 25,33

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 40,90 10,35

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 8,91 2,25

RESIDENCIAL 89,01 22,52

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 4,23 1,07

SEM CLASSE 4,93 1,25

187 CIDADE NITRO-OPERÁRIA SÃO PAULO 362,55

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 7,76 2,14

226,68 62,52

RESIDENCIAL 112,17 30,94

COMERCIAL E DE SERVIÇO 5,88 1,62

MISTO 53,02 14,62

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 14,21 3,92

SEM CLASSE 1,21 0,33

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 32,42 8,94

269 VILA SOCORRO SÃO PAULO 291,76

RESIDENCIAL 18,56 6,36

189,17 64,84

COMERCIAL E DE SERVIÇO 46,67 16,00

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 21,33 7,31

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 15,56 5,33

SEM CLASSE 4,40 1,51

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 40,18 13,77

MISTO 42,48 14,56

281 GRANJA JULIETA SÃO PAULO 615,62

MISTO 158,06 25,68

457,60 74,33

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 74,25 12,06

RESIDENCIAL 125,03 20,31

COMERCIAL E DE SERVIÇO 63,32 10,29

SEM CLASSE 31,14 5,06

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,45 0,24

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 4,35 0,71

284 VILA MIRANDA SÃO PAULO 270,48

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 3,46 1,28

197,05 72,85

SEM CLASSE 30,72 11,36

COMERCIAL E DE SERVIÇO 48,04 17,76

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 10,82 4,00

RESIDENCIAL 24,15 8,93

MISTO 42,04 15,54

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 37,81 13,98
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318 BUTANTÃ SÃO PAULO 205,72

COMERCIAL E DE SERVIÇO 30,22 14,69

133,95 65,11

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 11,99 5,83

RESIDENCIAL 84,42 41,04

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,15 0,08

MISTO 5,66 2,75

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,87 0,42

SEM CLASSE 0,63 0,31

336 GUARULHOS GUARULHOS 545,18

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 71,72 13,15

399,83 73,34

RESIDENCIAL 92,79 17,02

COMERCIAL E DE SERVIÇO 41,32 7,58

MISTO 177,60 32,58

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 6,79 1,25

SEM CLASSE 9,44 1,73

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,17 0,03

379 BOA VISTA SÃO CAETANO 
DO SUL 293,54

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,58 0,20

245,27 83,56

RESIDENCIAL 76,26 25,98

MISTO 142,62 48,59

SEM CLASSE 3,30 1,13

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 16,25 5,53

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 1,11 0,38

COMERCIAL E DE SERVIÇO 5,15 1,75

403 SÃO BERNARDO DO CAMPO SÃO BERNARDO 
DO CAMPO 1268,68

SEM CLASSE 17,85 1,41

892,24 70,33

COMERCIAL E DE SERVIÇO 112,16 8,84

RESIDENCIAL 403,36 31,79

MISTO 154,65 12,19

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 157,31 12,40

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 42,76 3,37

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 4,15 0,33
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2.4.3.a. Uso do Solo - 2ª categoria com pouca população

Código Zona 
OD

Nome Zona OD Município
Área total ZOD 

(ha)
Classe USU 2007

Área Classes USU 
2007 (ha)

Área Classes USU 
2007 (ha) %

Área total USU na 
ZOD (ha)

% da ZOD ocupada pela USU 
(ha)

112 VILA JAGUARA SÃO PAULO 454,89

COMERCIAL E DE SERVIÇO 50,03 11,00

344,27 75,68

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 45,77 10,06

RESIDENCIAL 111,25 24,46

MISTO 53,34 11,73

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 12,23 2,69

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 64,40 14,16

SEM CLASSE 7,25 1,59

136 LIMÃO SÃO PAULO 170,39

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 30,82 18,09

117,37 68,88

RESIDENCIAL 12,29 7,21

COMERCIAL E DE SERVIÇO 33,92 19,91

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 15,12 8,88

MISTO 24,89 14,61

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,33 0,19

158 PARQUE NOVO MUNDO SÃO PAULO 551,53

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 53,82 9,76

361,41 65,53

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 20,50 3,72

MISTO 68,00 12,33

COMERCIAL E DE SERVIÇO 121,12 21,96

RESIDENCIAL 60,17 10,91

SEM CLASSE 10,86 1,97

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 26,94 4,89

159 VILA MARIA SÃO PAULO 234,21

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 19,69 8,41

167,79 71,64

MISTO 90,80 38,77

RESIDENCIAL 10,25 4,37

COMERCIAL E DE SERVIÇO 37,69 16,09

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 5,58 2,38

SEM CLASSE 3,48 1,48

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,31 0,13

161 VILA GUILHERME SÃO PAULO 171,33

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 15,99 9,34

130,05 75,90

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 13,89 8,11

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 3,58 2,09

MISTO 26,34 15,38

COMERCIAL E DE SERVIÇO 62,29 36,36

RESIDENCIAL 6,54 3,82

SEM CLASSE 1,40 0,82

162 CORÔA SÃO PAULO 174,76

MISTO 24,49 14,01

140,63 80,47

COMERCIAL E DE SERVIÇO 85,44 48,89

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 20,07 11,49

RESIDENCIAL 8,94 5,11

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 1,19 0,68

SEM CLASSE 0,50 0,28
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228 VILA CARIOCA SÃO PAULO 247,77

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 7,41 2,99

180,04 72,66

MISTO 52,53 21,20

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 14,87 6,00

RESIDENCIAL 21,89 8,84

COMERCIAL E DE SERVIÇO 45,66 18,43

SEM CLASSE 9,08 3,66

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 28,61 11,55

232 PARQUE DO ESTADO SÃO PAULO 447,23

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 418,42 93,56

421,11 94,16
RESIDENCIAL 1,68 0,38

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,74 0,17

MISTO 0,27 0,06

251 JOAQUIM NABUCO SÃO PAULO 200,8

RESIDENCIAL 104,90 52,24

142,57 71,00

COMERCIAL E DE SERVIÇO 9,21 4,59

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 3,58 1,78

MISTO 21,54 10,73

SEM CLASSE 3,34 1,66

263 JURUBATUBA SÃO PAULO 482,62

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 99,30 20,57

378,13 78,35

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 82,71 17,14

RESIDENCIAL 74,80 15,50

COMERCIAL E DE SERVIÇO 63,20 13,09

MISTO 39,56 8,20

SEM CLASSE 17,84 3,70

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,72 0,15

270 PARQUE INTERLAGOS SÃO PAULO 873,39

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 79,43 9,09

420,40 48,13

RESIDENCIAL 190,91 21,86

MISTO 97,10 11,12

COMERCIAL E DE SERVIÇO 40,57 4,64

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 4,59 0,53

SEM CLASSE 7,35 0,84

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,46 0,05

282 CHÁCARA FLORA SÃO PAULO 451,55

RESIDENCIAL 272,44 60,33

356,35 78,92

COMERCIAL E DE SERVIÇO 15,32 3,39

MISTO 27,89 6,18

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 20,98 4,65

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 18,57 4,11

SEM CLASSE 1,16 0,26

295 MORUMBI SÃO PAULO 270,13

RESIDENCIAL 152,91 56,61

200,66 74,28

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 27,74 10,27

MISTO 3,35 1,24

COMERCIAL E DE SERVIÇO 14,33 5,31

SEM CLASSE 0,96 0,36

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,36 0,50

296 JÓQUEI CLUBE SÃO PAULO 332,68

RESIDENCIAL 141,04 42,39

238,17 71,59

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 83,60 25,13

COMERCIAL E DE SERVIÇO 10,42 3,13

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 2,18 0,66

MISTO 0,94 0,28
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2.4.3.b. Uso do Solo - 2ª categoria com pouca população

Código Zona 
OD

Nome Zona OD Município
Área total ZOD 

(ha)
Classe USU 2007

Área Classes USU 
2007 (ha)

Área Classes USU 
2007 (ha) %

Área total USU na 
ZOD (ha)

% da ZOD ocupada pela USU 
(ha)

297 FAZENDA MORUMBI SÃO PAULO 320,65

RESIDENCIAL 158,40 49,40

225,95 70,47

REVISAR 0,03 0,01

MISTO 5,14 1,60

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 41,93 13,08

COMERCIAL E DE SERVIÇO 19,29 6,02

SEM CLASSE 0,14 0,04

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,72 0,23

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 0,30 0,09

307 JARDIM JUSSARA SÃO PAULO 230,42

RESIDENCIAL 92,77 40,26

164,60 71,43

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 40,85 17,73

COMERCIAL E DE SERVIÇO 16,50 7,16

MISTO 8,39 3,64

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 3,09 1,34

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 3,01 1,31

316 JAGUARÉ SÃO PAULO 429,51

COMERCIAL E DE SERVIÇO 70,07 16,31

289,90 67,50

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 87,56 20,39

RESIDENCIAL 60,18 14,01

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 27,56 6,42

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 15,81 3,68

MISTO 12,89 3,00

SEM CLASSE 15,82 3,68

317 CIDADE UNIVERSITÁRIA SÃO PAULO 585,22

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 458,58 78,36

490,66 83,84

RESIDENCIAL 12,10 2,07

COMERCIAL E DE SERVIÇO 11,66 1,99

MISTO 6,59 1,13

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,74 0,30

319 JARDIM CAXINGUI SÃO PAULO 182,68

RESIDENCIAL 84,08 46,02

131,85 72,18
MISTO 8,15 4,46

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 25,92 14,19

COMERCIAL E DE SERVIÇO 13,71 7,50

337 CUMBICA GUARULHOS 689,69

COMERCIAL E DE SERVIÇO 66,73 9,68

456,31 66,16

RESIDENCIAL 22,45 3,25

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 24,54 3,56

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 146,57 21,25

MISTO 175,94 25,51

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 20,08 2,91

338 RODOVIA PRESIDENTE DUTRA GUARULHOS 630,5

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 256,77 40,73

464,95 73,74

COMERCIAL E DE SERVIÇO 51,06 8,10

MISTO 9,96 1,58

RESIDENCIAL 10,36 1,64

SEM CLASSE 5,36 0,85

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 130,96 20,77

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,48 0,08
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381 SANTO ANTÔNIO
SÃO CAETANO DO 

SUL
131,78

COMERCIAL E DE SERVIÇO 10,98 8,33

108,44 82,29

MISTO 36,22 27,49

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 7,10 5,39

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 4,46 3,39

SEM CLASSE 37,99 28,83

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 6,84 5,19

RESIDENCIAL 4,85 3,68

382 SÃO CAETANO DO SUL
SÃO CAETANO DO 

SUL
373,14

MISTO 109,44 29,33

293,79 78,73

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 88,28 23,66

COMERCIAL E DE SERVIÇO 51,82 13,89

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 16,10 4,31

SEM CLASSE 12,08 3,24

RESIDENCIAL 7,67 2,06

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 8,40 2,25

383 SANTO ANDRÉ SANTO ANDRÉ 795,91

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 77,08 9,68

625,72 78,62

MISTO 153,96 19,34

RESIDENCIAL 235,51 29,59

COMERCIAL E DE SERVIÇO 111,78 14,04

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 4,37 0,55

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 26,02 3,27

SEM CLASSE 17,01 2,14

402 RUDGE RAMOS
SÃO BERNARDO DO 

CAMPO
1271,14

MISTO 209,39 16,47

976,15 76,79

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 313,48 24,66

RESIDENCIAL 227,46 17,89

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 23,19 1,82

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 93,71 7,37

COMERCIAL E DE SERVIÇO 102,89 8,09

SEM CLASSE 6,04 0,48

426 TAMBORÉ BARUERI 974,97

COMERCIAL E DE SERVIÇO 310,53 31,85

557,79 57,21

RESIDENCIAL 7,64 0,78

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 133,81 13,72

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 82,79 8,49

SEM CLASSE 0,16 0,02

MISTO 17,35 1,78

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 5,52 0,57

437 BUSSOCABA OSASCO 246,43

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 43,41 17,62

186,93 75,85

COMERCIAL E DE SERVIÇO 64,97 26,36

RESIDENCIAL 30,44 12,35

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 9,43 3,83

MISTO 9,46 3,84

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 16,68 6,77

SEM CLASSE 12,53 5,08
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444 PRESIDENTE ALTINO OSASCO 246,66

RESIDENCIAL 46,46 18,84

154,08 62,47

COMERCIAL E DE SERVIÇO 25,71 10,42

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 1,53 0,62

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 13,97 5,67

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 17,20 6,97

MISTO 39,01 15,82

SEM CLASSE 10,19 4,13

448 RIBEIRÃO ITAQUI JANDIRA 330,06

EQUIPAMENTO SOCIAL E DE SERVIÇO 20,93 6,34

165,26 50,07

COMERCIAL E DE SERVIÇO 22,39 6,78

INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 83,34 25,25

RESIDENCIAL 13,67 4,14

SEM CLASSE 13,13 3,98

EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA 0,84 0,25

MISTO 10,96 3,32
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