
REGIÃO METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO

Macrozoneamento Regional



Zoneamentos e Macrozoneamentos Municipais

- Leitura e análise do zoneamento existente nos municípios da região: 

• Planos Diretores

• Lei de Uso e Ocupação do Solo

• Lei de Parcelamento do Solo

• Lei do Perímetro Urbano

• Zoneamentos Especiais

• Outros

Identificação de conflitos e 
potencialidades para promoção de 

maior dinâmica regional.



- Mapeamento do zoneamento e 
macrozoneamento municipal:

• Macrozoneamento

• Zoneamento

• Perímetro Urbano

• Zonas Especiais de Interesse Social

• Zonas Especiais de Interesse Ambiental

• Operações Urbanas Municipais

- Elaboração de Planilha e Relatório de 
Mapeamento para cada município.



Leitura Unificada Regional

Objetivos: 

- Compatibilização dos zoneamentos 
municipais.

- Validação dos dados pelos 
municípios.

- Subsídio para a elaboração do 
macrozoneamento regional.



Macrozoneamento – Município de 
Ribeirão Preto

- Plano Diretor: 

Lei Complementar Nº 2.866, de 27 de 
abril de 2018.

- Código do Meio Ambiente 

Lei Complementar nº 1.616 de 19 de 
janeiro de 2004:

⮚ Zoneamento Ambiental



Leitura Unificada – Município de Ribeirão 
Preto

- Os usos são agrupados por função 
predominante.

- Representa as funções e diretrizes de 
uso do município para o território; 

- Validação das informações junto ao 
município.



Município de Nuporanga 
Setores Censitários

- Delimitação do Perímetro Urbano a partir 
da  classificação dos Setores Censitários do 
IBGE, 2020.

IBGE: 
Utiliza como parâmetro do que 
é urbano e rural a posição do 

setor em relação ao Perímetro 
Urbano contido na legislação 

municipal.



Compatibilização dos zoneamentos 
municipais:



Macrozona Urbana – Consolidada
Conceito: Áreas com nível elevado de urbanização, infraestrutura e 
equipamentos públicos, configurando bairros consolidados.

Macrozona Urbana – Adensamento
Conceito: Área urbana dotada de infraestrutura com características 
físicas que favorecem o adensamento.

Macrozona Urbana – Expansão
Conceito: Áreas com urbanização incipiente, localizadas em vetores de 
expansão pretendidos pelo município.

Macrozona Urbana – Requalificação
Conceito: Área urbana estruturada de forma inadequada ou irregular, 
carente de infraestrutura, com necessidades de requalificação 
urbanística ou ambiental.

Macrozona Urbana – Desenvolvimento
Conceito: Área destinada preferencialmente a atividades produtivas –
industriais ou de serviços.

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

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

Macrozona de Atividades Rurais
Conceito: Áreas rurais e rururbanas com diferentes índices e graus de 
urbanização e de restrições ambientais, com presença de atividades 
econômicas não urbanas.

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

Conceitos propostos para compatibilização das Macrozonas/Zonas



Exemplo de Planilha de 
Ordenamento Territorial

Classificação Municipal

Classificação Leitura 
Unificada



Exemplo de Relatório de 
Mapeamento



1. Contato com as prefeituras.

2. Leitura analítica das leis urbanísticas municipais. 

3. Mapeamento e compatibilização de zoneamentos (leitura unificada regional): elaboração de relatórios por município.

4. Elaboração do macrozoneamento regional, aplicando-se a leitura unificada regional como um dos elementos de estudo.

Macrozoneamento: etapas principais



Taquaral

Nuporanga

Sales de Oliveira

Guatapará

Luís Antônio

São Simão

Dumont

Santo Antônio da Alegria

Cássia dos Coqueiros

Santa Cruz da Esperança

Altinópolis

Barrinha

Batatais

Brodowski

Cajuru

Cravinhos

Guariba

Jaboticabal

Jardinópolis

Mococa

Monte Alto

Morro Agudo

Orlândia

Pitangueiras

Pontal

Pradópolis

Ribeirão Preto

Santa Rita do Passa Quatro

Municípios que não 
possuem Plano Diretor:

Municípios que possuem 
Plano Diretor:



Obrigada!


