
Macrozoneamento

● Macrozoneamento: é o primeiro nível de definição das diretrizes espaciais
do Plano Diretor, estabelecendo “um referencial espacial para o uso e a
ocupação do solo na cidade, em concordância com as estratégias de
política urbana” (BRASIL, 2002, p. 41). Ele é um referencial geral para o
Município, conferindo uma coerência para sua lógica de desenvolvimento.
Por esse motivo, é um instrumento utilizado para superar o caráter de
“colcha de retalhos” presente em grande parte dos zoneamentos
tradicionais, nos quais é difícil deduzir a lógica por trás dos índices e demais
diretrizes atribuídos a cada uma das zonas.diretrizes atribuídos a cada uma das zonas.



Proposta de macrozoneamento – PD 2016



Macrozoneamento
Macrozona Caracterização Objetivos

Área urbana impactada por 
estruturas viárias e atividades 

Influência direta

Promover a urbanização de 
caráter macrometropolitano ao 
longo dos eixos rodoviários, 
fortalecendo a integração 

Macrometropolitana

estruturas viárias e atividades 
econômicas de abrangência regional, 
nacional e internacional com 
influência direta e indireta no 
território

fortalecendo a integração 
regional

Influência indireta

Preservar as características locais 
das áreas residenciais 
consolidadas, estimulando o uso 
misto

De Estruturação Urbana
Área urbana consolidada, em fase de 
consolidação e em transformação

Preservar as qualidades das áreas 
já consolidadas e promover a 
qualificação das áreas com 
urbanização precária, priorizando 

consolidação e em transformação
urbanização precária, priorizando 
o adensamento ao longo da rede 
estrutural do transporte público

Agro-ambiental

Área com fragmentos de mata, 
importantes recursos hídricos e bens 
culturais preservados e atividades 
econômicas rurais

Preservar e recuperar os bens 
naturais e culturais e garantir a 
produção agrícola sustentável



Macrozona Agro-ambiental:
Plano de Desenvolvimento Rural 

Principais questões a serem discutidas em relação ao zoneamento rural:

� Definir um recorte de planejamento da Macrozona Ambiental, com
caracterização e objetivos – semelhante às UTB’s da zona urbana: UTR's?

� Definir um zoneamento rural com atividades permitidas ou não - é viável
utilizar um zoneamento semelhante ao da APA: ZAMB, ZAGRO, ZTUR,
ZURB?

� Importante observar as demandas do Diagnóstico Comunitário� Importante observar as demandas do Diagnóstico Comunitário



Levantamento de áreas CIATEC II (2016)



Estudo Comparativo
Pq. Tecnológico Área Observações

São José dos Campos 1,2 mi m² ZPTEC de 25 mi m²

Piracicaba 700.000 m²Piracicaba 700.000 m²

Sorocaba 1,8 mi m²

Jundiaí 215.000 m² Terreno doado por Fundação

Ribeirão Preto 378.000 m²

Santos Em bairros já consolidados

São Carlos 200.000 m² Área doada pela prefeitura

Aerovale 2,2 mi m² Aerotrópole

CIATEC – Polo I 730.000 m² 15 dos 49 lotes comercializados

CIATEC – Polo II 8 mi m² 3,8 mi m² livres

Dados levantados através dos sites dos parques na internet em 14/03/2016 e Levantamento DEPLAN do Polo II



Legislação
Constituição Federal:

Art. 182 - a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal , tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes e o
plano diretor , aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico daplano diretor , aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade):

Art. 42-B - Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano
deverão elaborar projeto específico contendo no mínimo: a demarcação do
novo perímetro urbano; a delimitação dos trechos com restrições à
urbanização; a definição de diretrizes específicas (infraestrutura, sistema
viário, equipamentos públicos, parâmetros de uso e ocupação do solo etc.);viário, equipamentos públicos, parâmetros de uso e ocupação do solo etc.);
demarcação de ZEIS; instrumentos para proteção ambiental e do patrimônio;
e a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de
urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.



CIATEC – Entorno do Polo  II


