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APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o produto da ETAPA 2 – LEITURA DA
REALIDADE DO MUNICÍPIO – PARTE 1/3, do contrato de Revisão do Plano Diretor
do Município de Tietê, referente ao Contrato nº 033/2021 firmado entre a Prefeitura de
Tietê e a empresa Oliver Arquitetura Ltda., por meio da Tomada de Preços nº 01/2020.
O processo de elaboração da Revisão do Plano Diretor Municipal contempla 4
etapas que resultam em um conjunto de diretrizes e propostas que serão
apresentadas publicamente. Dentre os produtos que compõem o contrato, o Produto
2, agora apresentado, se insere contextualmente no escopo da Revisão do Plano
Diretor Municipal, conforme segue:

Etapa 1 – Plano de Trabalho
Etapa 2 – Leitura da Realidade do Município
Etapa 2 – Parte 1/3: Conforme descrito abaixo
Etapa 2 – Parte 2/3: Conforme descrito abaixo
Etapa 2 – Parte 3/3: Conforme descrito abaixo
Etapa 3 – Diretrizes e Proposições
Etapa 4 – Institucionalização do Plano

O documento que ora se apresenta, segundo produto do referido contrato,
contempla o conteúdo da Etapa 2 – Parte 1/3, distribuído conforme segue:
Etapa 2 – Parte 1/3: Áreas de preservação e proteção ambiental, áreas de vegetação
de porte e área notáveis pela paisagem, a compatibilização do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)-Região Metropolitana de Sorocaba,
caracterizar aspectos ambientais: clima, relevo, solo, recursos hídricos.
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Etapa 2 – Parte 2/3: Caracterização dos espaços potenciais para áreas de expansão
urbana, de conservação e preservação permanente, áreas públicas de lazer; áreas de
risco de ocupação, várzeas inundáveis, declividades altas, contaminação do subsolo,
erosão, escorregamentos e outros disponíveis; perfil da população e suas identidades
locais, processos históricos de formação da cidade e comunidade, identificação e
caracterização da população; levantamento do patrimônio histórico, das edificações
históricas, e de edificações ou áreas com potencial de tombamento.
Etapa 2 – Parte 3/3: Análise da questão habitacional – identificar os dados existentes
de déficit habitacional e demais informações disponíveis; análise do uso e ocupação
do solo atual e do perímetro urbano vigente, identificação as áreas de restrição a
ocupação, expansão e adensamento.

www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596

10/97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. José Augusto Correa, 01, Centro – Tietê/SP
Tel./Fax (15) 3285-8755

1

INTRODUÇÃO

A partir da aprovação do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Participativo tem
ganhado lugar de destaque nas discussões sobre planejamento. Afinal, ele é o
principal instrumento municipal na busca pelo cumprimento dos princípios de política
urbana. No bojo desta discussão, a incorporação aos planos de princípios, diretrizes
e instrumentos que promovam a justiça social nas cidades, garantindo à população
acesso à terra urbanizada e moradia adequada têm sido reivindicados, assim como a
democratização do planejamento e a aplicação dos instrumentos do Estatuto da
Cidade (VARGAS DE FARIA, 2012).

1.1

PLANO DIRETOR

Como dito anteriormente, o plano diretor é um dos principais instrumentos da
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - PNDU, ele é basicamente um pacto
entre a população e seu território. É uma ferramenta que possibilita compartilhar a
gestão do espaço local, democratizar os equipamentos urbanos, usufruir com
racionalidade dos recursos naturais e fortalecer o potencial de renda e emprego de
cada lugar (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2005).
Quando elaborado de forma adequada, o plano diretor prepara o município para
modelar o próprio desenvolvimento, com critérios condizentes com as necessidades
da comunidade, aproveitando o potencial de seus recursos e respeitando sua história.
O Plano Diretor busca possibilitar a todos os cidadãos um lugar adequado para
morar, trabalhar e viver com dignidade. Trata-se de uma lei que define a melhor forma
de ocupar o território municipal e garante que o interesse coletivo prevaleça sobre os
interesses individuais.
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1.2

PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

Direito à cidade – Todos os brasileiros têm direito à cidade, entendido como o direito
à moradia digna, a terra urbanizada, ao saneamento ambiental, ao trânsito seguro, à
mobilidade urbana, à infraestrutura e aos serviços e equipamentos urbanos de
qualidade, além de meios de geração de renda e acesso à educação, saúde,
informação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, trabalho e participação.
Moradia digna – A moradia é um direito fundamental da pessoa humana, cabendo a
União, o Distrito Federal, os estados e municípios promover, democraticamente, o
acesso para todos, priorizando a população de baixa ou nenhuma renda, financiando
e fiscalizando os recursos destinados à habitação. A promoção do acesso à moradia
digna deve contemplar, ainda, o direito à arquitetura, a assistência aos assentamentos
pelo poder público e a exigência do cumprimento da Lei Federal nº 10.098/02, que
estabelece um percentual mínimo das habitações construídas em programas
habitacionais adaptadas para as pessoas portadoras de deficiências. Entende-se por
moradia digna aquela que atende às necessidades básicas de qualidade de vida, de
acordo com a realidade local, contando com urbanização completa, serviços e
equipamentos urbanos, diminuindo o ônus com saúde e violência e resgatando a
autoestima do cidadão.
Saneamento ambiental público – Os serviços de saneamento ambiental são
essenciais e vitais para o funcionamento das cidades, para a determinação das
condições de vida da população urbana e rural, para a preservação do meio ambiente
e para o desenvolvimento da economia.
Transporte público – O transporte público é um direito. Todos têm a prerrogativa de
ter acesso aos seus serviços, cabendo aos três níveis de governo universalizar a sua
oferta. A mobilidade está vinculada à qualidade dos locais onde as pessoas moram e
para onde se deslocam, devendo estar articulada com o plano de desenvolvimento da
cidade e com a democratização dos espaços públicos, conferindo prioridade às
pessoas e não aos veículos.
www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596
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Função social da cidade e da propriedade – A propriedade urbana e a cidade
devem cumprir sua função social, entendida como a prevalência do interesse comum
sobre o direito individual de propriedade, contemplando aspectos sociais, ambientais,
econômicos (de inclusão social) e a implantação combinada com os instrumentos do
Estatuto da Cidade.
Gestão democrática e controle social – Devem ser garantidos mecanismos de
gestão descentralizada e democrática, bem como o acesso à informação, à
participação e ao controle social nos processos de formulação, tomada de decisão,
implementação e avaliação da política urbana. A gestão democrática deve reconhecer
a autonomia dos movimentos sociais, sem discriminação, e estar sempre
comprometida com o direito universal à educação, saúde, moradia, trabalho,
previdência social, transporte, meio ambiente saudável, cultura e lazer.
Inclusão social e redução das desigualdades – A política urbana deve atender a
população de baixa renda, a fim de reduzir as desigualdades sócio espaciais.
Sustentabilidade financeira e socioambiental da política urbana – A aplicação dos
recursos deverá considerar critérios ambientais, sociais, regionais e de capacidade
institucional. Devem ser estimuladas a elevação da produtividade, da eficiência, da
eficácia e da efetividade, e a minimização do desperdício na produção da moradia, na
urbanização e na implantação, operação e custeio dos serviços públicos urbanos,
metropolitanos e de caráter regional, estabelecendo linhas de apoio e financiamento
para a busca de novas tecnologias e para a formulação de planos e projetos de
desenvolvimento urbano.
Combate à segregação urbana – Devem ser garantidas a redução e a eliminação
das desigualdades sócio espaciais inter e intra-urbanas e regionais, bem como a
integração dos subespaços das cidades, combatendo todas as formas de espoliação
e segregação urbana. Garantir a acessibilidade de todos os cidadãos aos espaços
públicos, aos transportes, aos bens e serviços públicos, à comunicação e ao
patrimônio cultural e natural, para a sua utilização com segurança e autonomia,
independente das diferenças.
Diversidade sócio espacial – Devem ser consideradas as potencialidades locais,
especificidades ambientais, territoriais, econômicas, históricas, culturais, de porte e
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outras

particularidades

dos

assentamentos

humanos,

resguardando-os

da

especulação imobiliária e garantindo a sustentabilidade das políticas urbanas.
As seguintes diretrizes:
Políticas nacionais – Formular, implementar e avaliar a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano e as Políticas Fundiária, de Habitação, de Saneamento
Ambiental, de Trânsito, de Transporte e Mobilidade Urbana de forma integrada,
respeitando o pacto federativo, com participação da sociedade, em parceria com
estados, municípios e Distrito Federal e articulada com todos os órgãos do Governo
Federal. As políticas públicas devem ter como eixo norteador os princípios da
universalidade, equidade, sustentabilidade, integralidade e gestão pública.
Política urbana, social e de desenvolvimento – Articular a política urbana às
políticas de educação, assistência social, saúde, lazer, segurança, preservação
ambiental, emprego, trabalho e renda e desenvolvimento econômico do país, como
forma de promover o direito à cidade e à moradia, a inclusão social, o combate à
violência e a redução das desigualdades sociais, étnicas e regionais, garantindo
desconcentração de renda e crescimento sustentável. Promover políticas de
desenvolvimento urbano que garantam sustentabilidade social, cultural, econômica,
política e ambiental baseada na garantia da qualidade de vida para gerações futuras,
levando em conta a prioridade às cidades com menores IDH ou outros indicadores
sociais. Efetivar os planos diretores em consonância com os zoneamentos ecológicoeconômicos e ambientais. Implementar políticas públicas integradas entre o rural e o
urbano com atendimento integral ao habitante do espaço municipal.
Estrutura institucional – Implementar a estrutura institucional pública necessária
para efetivação da política urbana, promovendo a participação e a descentralização
das decisões.
Participação social – Promover a organização de um sistema de conferências,
conselhos em parcerias com usuários; setor produtivo; organizações sociais
(movimentos sociais e ONGs); entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa;
entidades sindicais; operadores e concessionários de serviços públicos; e órgãos
governamentais, para viabilizar a participação social na definição, execução,
acompanhamento e avaliação da política urbana de forma continuada, respeitando a
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autonomia e as especificidades dos movimentos e das entidades, e combinando
democracia representativa com democracia participativa.
Políticas de desenvolvimento e capacitação técnico-institucional – Desenvolver,
aprimorar, apoiar e implementar programas e ações de aperfeiçoamento tecnológico,
capacitação profissional, adequação e modernização do aparato institucional e
normativo, a fim de garantir a regulação, a regularização, a melhoria na gestão, a
ampliação da participação, a redução de custos, a qualidade e a eficiência da política
urbana, possibilitando a participação das universidades.
Diversidade urbana, regional e cultural – Promover programas e ações adequados
às características locais e regionais, respeitando-se as condições ambientais do
território, as características culturais, vocacionais, o porte, as especificidades e
potencialidades dos aglomerados urbanos, considerando os aspectos econômicos,
metropolitanos e outras particularidades e promovendo a redução de desigualdades
regionais, inclusive pela prestação regionalizada de serviços e pela prática de
mecanismos de solidariedade social, com a preservação e valorização de uma
identidade brasileira transcultural. O Ministério das Cidades deve criar vínculos
profundos com o Ministério da Educação, trabalhando conjuntamente na formação
acadêmica voltada para a cidadania e defesa de uma cidade para todos; criar
parcerias entre o Ministério das Cidades e entidades estudantis que se comprometam
com a garantia do direito à cidade e com a melhoria das condições de vida da
população de baixa renda, para que a juventude estudantil possa colaborar na troca
de conhecimento e estar preparada, no futuro, para exercer a justiça e a
responsabilidade social. Garantir que a juventude esteja envolvida nas questões que
foram debatidas na Conferência das Cidades, como meio de assegurar a continuidade
desses trabalhos, desses princípios e, sobretudo, do direito à cidade para as futuras
gerações.
Políticas abrangentes e massivas – As políticas do Ministério das Cidades deverão
ser abrangentes e massivas para enfrentar todo o déficit habitacional (qualitativo e
quantitativo); garantir o acesso à terra urbanizada, à regularização fundiária, à
qualidade do meio ambiente, à assistência técnica e jurídica gratuita; promover a
utilização de prédios públicos e a desapropriação de prédios particulares, que não
tenham fins sociais, para fins de moradia; promover a universalização dos serviços de
www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596
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saneamento ambiental, energia elétrica, iluminação pública e equipamentos urbanos
nas áreas urbanas e rurais; promover o aumento e a qualificação da acessibilidade e
da mobilidade, a qualidade do trânsito e a segurança de todos os cidadãos,
possibilitando a inclusão social. A política de desenvolvimento urbano deve atuar para
corrigir as desigualdades atualmente existentes, contemplando a regularização
fundiária, a urbanização dos assentamentos precários, a erradicação de riscos, a
mobilidade urbana, o saneamento ambiental, o abastecimento de água, o
esgotamento sanitário e a gestão de resíduos sólidos e drenagem.
Redes de cidades mais equilibradas – Apoiar a estruturação de uma rede de
cidades mais equilibrada do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico e da
redução das desigualdades regionais, respeitando as características locais e
regionais, estimulando a formação de consórcios regionais, e articulando as políticas
urbana, social e ambiental, a fim de promover a desconcentração e a descentralização
do desenvolvimento urbano, evitando problemas como a emancipação de cidades
sem condições de assumir tal responsabilidade e a ação de lobistas para a obtenção
de recursos públicos. Promover políticas de formação, informação e educação
relativas aos instrumentos de implementação do direito à cidade aos mais diversos
segmentos sociais, garantindo a participação cidadã na gestão pública. Promover a
elaboração de planos e projetos municipais acompanhados pela União e pelos
estados, de forma a garantir o atendimento às exigências técnicas e legais; e
incentivar o desenvolvimento regional endógeno naquelas regiões onde já existe
oferta de infraestrutura instalada, possibilitando a geração de emprego e renda
através de arranjos produtivos locais e regionais.
E os seguintes objetivos:
Redução do déficit habitacional – Reduzir o déficit habitacional qualitativo e
quantitativo em áreas urbanas e rurais, promovendo integração e parcerias nos três
níveis de governo, por meio de políticas que atendam às necessidades da população
– com particular atenção para as camadas sem renda ou com renda de até três
salários mínimos – e de ações que promovam o acesso à moradia digna. Investir em
tecnologia adequada, incorporando requisitos de conforto ambiental, eficiência
energética e acessibilidade, priorizando locais já urbanizados, de forma integrada com
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políticas de geração de emprego e renda, saúde, educação, lazer, transporte,
mobilidade urbana e saneamento ambiental.
Acesso universal ao saneamento ambiental – Promover o acesso universal ao
saneamento ambiental, priorizando o atendimento às famílias de baixa renda
localizadas em assentamentos urbanos precários e insalubres, em áreas de proteção
ambiental, municípios de pequeno porte e regiões rurais. Entende-se por saneamento
ambiental o abastecimento de água em condições adequadas; a coleta, o tratamento
e a disposição adequada dos esgotos, resíduos sólidos e emissões gasosas; a
prevenção e o controle do excesso de ruídos; a drenagem de águas pluviais e o
controle de vetores com seus reservatórios de doenças. Defender a essencialidade e
a natureza pública que caracterizam a função social das ações e serviços de
saneamento ambiental, garantindo a gestão pública nos serviços e a prestação por
órgãos públicos. Os serviços de saneamento ambiental são de interesse local e o
município é o seu titular, responsável pela sua organização e prestação, podendo
fazê-lo diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, associado com outros
municípios ou não, mantendo o sistema de subsídios cruzados, respeitando a
autonomia e soberania dos municípios.
Gestão integrada e sustentável da política de saneamento – Garantir a qualidade
e a quantidade da água para o abastecimento público, com especial atenção às
regiões de proteção aos mananciais. Elevar a qualidade dos serviços de água e
esgoto, apoiando, promovendo e financiando o desenvolvimento institucional e a
capacitação das empresas públicas de saneamento; reduzir as perdas no
abastecimento e promover a conservação da água; reorientar as concepções vigentes
na drenagem urbana, privilegiando o enfoque integrado e sustentável, a fim de
prevenir de modo eficaz as enchentes urbanas e ribeirinhas. Aumentar a eficiência
dos serviços de limpeza pública (coleta, disposição final e tratamento); promover a
modernização e a organização sustentável dos serviços de limpeza pública e a
inserção social dos catadores; estimular a redução, a reciclagem e a coleta seletiva
de resíduos sólidos; promover a recuperação de áreas contaminadas, propondo o
desenvolvimento e aplicação de tecnologias adequadas às diversas realidades do
país; e incentivar as intervenções integradas, articulando os diversos componentes do
saneamento. Implementar políticas públicas para a gestão sustentável de resíduos
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sólidos, promovendo a eficiência dos serviços por meio de investimentos em sistemas
de reaproveitamento de resíduos (coleta seletiva de orgânicos, inorgânicos e inertes
e destinação para reciclagem dos catadores); educação socioambiental voltada para
a redução, reutilização e reciclagem de resíduos; mobilização, sensibilização e
comunicação destinadas à população dos municípios brasileiros para estimular novas
práticas em relação aos resíduos que tragam benefícios para o meio ambiente e que
convirjam para sistemas de coleta seletiva solidária (que envolve também coleta,
triagem, pré-beneficiamento, industrialização e comercialização de resíduos); controle
social, fiscalização e monitoramento das políticas desenvolvidas no setor de resíduos
sólidos; desenvolvimento de tecnologias sociais e ambientalmente sustentáveis;
definição de metas e métodos para erradicação dos lixões, que garantam a
erradicação do trabalho de crianças e adolescentes e sua inclusão escolar, bem como
a capacitação e integração dos adultos em sistemas públicos de reaproveitamento de
resíduos sólidos urbanos; implantação da coleta seletiva com inclusão social em todos
os municípios do Brasil; criação de mini centrais de reciclagem.
Mobilidade urbana com segurança – Ampliar a mobilidade urbana com segurança,
priorizando o transporte coletivo e os não-motorizados; desestimulando o uso de
automóvel; priorizando o pedestre e privilegiando a circulação de pessoas com
mobilidade reduzida; melhorando as condições do trânsito; prevenindo a ocorrência e
reduzindo a violência e a morbimortalidade decorrente de acidentes; e integrando e
fortalecendo entidades e órgãos gestores de trânsito, transporte e planejamento
urbano.
Qualidade ambiental urbana – Promover a melhoria da qualidade ambiental urbana,
priorizando as áreas de maior vulnerabilidade e precariedade, especialmente quando
ocupadas por população de baixa renda, e estimulando o equilíbrio entre áreas verdes
e áreas construídas.
Planejamento e gestão territorial – Promover a melhoria do planejamento e da
gestão territorial de forma integrada, levando em conta o ordenamento da cidade e
seus níveis de crescimento, em uma visão de longo prazo, articulando as
administrações locais e regionais. Elaborar diretrizes nacionais transitórias de um
pacto de gestão urbana cidadã, destinadas à utilização pelos municípios, antes e
durante o período em que estiver ocorrendo revisão e/ou elaboração de seus planos
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diretores, para apoiar e nortear os poderes executivos e legislativos municipais na
contenção de alterações pontuais de zoneamento, usos e ocupações do solo urbano
e/ou para garantir, até a aprovação do plano diretor, a implementação somente de
operações consensuadas na municipalidade e que estejam de acordo com os
instrumentos de controle social, da função social da propriedade e de análise dos
impactos ambiental e de vizinhança.
Diversificação de agentes promotores e financeiros – Incentivar a participação de
agentes promotores e financeiros e apoiar a atuação e a formação de cooperativas e
associações comunitárias de autogestão na implementação de políticas, programas e
projetos de desenvolvimento urbano, habitação e gestão ambiental.
Estatuto da cidade – Promover a regulamentação e a aplicação do Estatuto da
Cidade, de outros instrumentos de política urbana e dos princípios da Agenda 21,
garantindo a ampla participação da sociedade e a melhoria da gestão e controle do
uso do solo, na perspectiva do cumprimento da função social e ambiental da cidade e
da propriedade e da promoção do bem-estar da população.
Democratização do acesso à informação – Criar sistema de informações, acessível
a qualquer cidadão, que permita a obtenção de dados sobre atos do poder público,
aplicação de recursos dos programas e projetos em execução, valor dos
investimentos, custos dos serviços e arrecadação.
Geração de emprego, trabalho e renda – Visando à inclusão social e considerando
as potencialidades regionais, integrar as ações de política urbana com as ações de
geração de emprego, trabalho e renda, com destaque para a universalização da
assistência técnica e jurídica; promoção da qualificação profissional; incentivo às
empresas para geração do primeiro emprego; incentivo à descentralização industrial;
incentivo ao emprego de idosos; concessão de linhas de crédito; estímulo à
diversificação da produção; apoio a cooperativas ou empreendimentos auto
gestionários; promoção de políticas de desenvolvimento produtivo nas regiões não
contempladas pela política regional de investimentos na produção; reformulação da
política de incentivo a instalação de indústrias, fortalecendo o comércio, a agricultura
e os serviços; e apoio e financiamento de parcerias para a realização de serviços
públicos que promovam a coesão e inclusão social ao gerarem trabalho e renda.
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1.1 INSTRUMENTOS

O Estatuto da Cidade traz diversos instrumentos tributários, financeiros,
jurídicos e políticos a fim de sustentar o município no planejamento e controle do seu
território. Essas ferramentas devem ser usadas de acordo com a realidade de cada
município sendo que algumas delas são obrigatórias, como a cobrança de IPTU e
definição do perímetro urbano. A seguir estão descritos de forma simplificada três
importantes instrumentos:
Outorga onerosa – O Poder Público permite que uma ampliação de gabarito, por
exemplo, seja feita em um local não permitido. O proprietário fornece uma
contrapartida e esse valor é destinado ao fundo de desenvolvimento urbano e
habitação para futuramente ser aplicado em uma área carente.
Parcelamento e edificação compulsórios – Obriga o proprietário de um terreno
vazio ou subutilizado a dar uma destinação ao mesmo em um prazo definido por lei.
Caso ele não cumpra, começa a ser aplicado o IPTU progressivo, aumentando o
imposto a cada ano de uso ocioso do imóvel. Esse instrumento é aplicado quando um
terreno não está cumprindo sua função social; em outras palavras: a sociedade pagou
por toda a infraestrutura ali presente (calçadas, esgoto, água, drenagem, iluminação,
escola próxima e etc.), e tudo isso faz com que a área seja mais valorizada.
Estudo de impacto de vizinhança (EIV) – Analisa e informa previamente à gestão
municipal quais serão as repercussões da implantação de empreendimentos e
atividades impactantes, privadas ou públicas em áreas urbanas. Seu objetivo é evitar
um crescimento desequilibrado da cidade, garantir condições mínimas de qualidade
urbana e zelar pela ordem urbanística. É discutido também com os usuários do
entorno se aquele empreendimento irá gerar barulho, trânsito, valorização imobiliária
e outros.
O Plano Diretor é parte indispensável do processo de planejamento municipal,
abrangendo a área do território municipal como um todo, definindo diretrizes, tanto no
âmbito urbano como rural, e deve ser permanentemente atualizado e revisto, pelo
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menos a cada 10 (dez) anos. Constitui o instrumento orientador dos demais
instrumentos que compõem o sistema de planejamento municipal, entre eles o Plano
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual
(LOA).

2

ÁREAS DE VEGETAÇÃO DE PORTE E ÁREAS NOTÁVEIS PELA PAISAGEM

A Área de Proteção Ambiental Tietê-Jumirim abrange todo território do
Município de Tietê, esta, encontra-se inserida no Domínio da Mata Atlântica. O Bioma
engloba cerca de 7% do território nacional, incluindo áreas degradadas e secundárias
no cálculo, de acordo com relatório do Plano de Manejo.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente a Mata Atlântica é composta por
formações florestais nativas (Floresta Ombrófolia Densa); Floresta Ombrófolia Mista,
também denominada Mata de Araucárias; Floresta Ombrofólia Aberta; Floresta
Estacional Semidecídua; e Floresta Estacional Decidual, e ecossistemas associados
(manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e
encraves florestais do Nordeste). A fisionomia predominante da APA é a Floresta
Estacional Semidecídua.
A APA Tietê apresenta fragmentos florestais de Floresta Ombrófila
Densa, e em menor grau, remanescente de floresta Estacional Semidecídua,
principalmente ao norte da APA, conforme consta no Plano de Manejo, e Formações
Arbóreo/Arbustiva em região de várzea. Segundo o Plano foi constatado, após
levantamentos de campo, que a fisionomia predominante da APA é a Floresta
Estacional Semidecídua, visto que foram encontradas espécies de peroba-rosa,
guarita, guaiuvira, pau de cotia e taioba.
O território do Município apresenta-se com área bastante fragmentada ocupada
prioritariamente com áreas de cultivo. Na maior parte, estes fragmentos localizam-se
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na porção norte do território e nos cursos d’água, que se constituem em Áreas de
Preservação Permanente, conforme demonstra mapa a seguir.

Mapa 1: Vegetação no Município de Tietê
Fonte: Ministério do Meio Ambiente/2021

As APPs localizam-se no entorno de rios e nascentes, encostas com
declividades superiores a 45º de declividades e topos de morros. É uma área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. (ICMBio-2021).
A Lei Federal nº 12.651/2012 considera área de Preservação Permanente o que
segue:
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I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito
regular, em largura mínima de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez)
metros de largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10
(dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros;
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com
largura mínima de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água
com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será
de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais,
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água
naturais,

na

faixa

definida

na

licença

ambiental

do

empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes,
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50
(cinquenta) metros;
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V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues;
VII - os manguezais, em toda a sua extensão;
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções
horizontais;
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as
áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3
(dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à
base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por
planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados,
pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros,
qualquer que seja a vegetação;
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com
largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço
permanentemente brejoso e encharcado.
§ 1º Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno
de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento
ou represamento de cursos d’água naturais.

Próximo ao núcleo central da cidade, às margens do rio Tietê, encontra-se o
Parque Municipal Cornélio Pires. O local é bastante visitado por munícipes e está
prevista a realização de obras de manutenção do parque. O parque é equipamento
importante para o lazer da população bem como para preservação da mata ciliar e
proteção do rio Tietê.
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Figura 1: Parque Municipal Cornélio Pires

- Créditos: Luana Andrade

Fonte: Prefeitura do Município de Tietê-2021

3

A COMPATIBILIZAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL APA TIETÊ-JUMIRIM

O Município de Tietê está inteiramente contido na Unidade de Conservação do
Grupo Unidades de Uso Sustentável, a Área de Proteção Ambiental Tietê-Jumirim. A
APA também inclui a totalidade do Município de Jumirim.
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A Área de Proteção Ambiental Tietê-Jumirim é Unidade de Conservação
estadual que faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
– SNUC.
O SNUC é regulamentado pela Lei Federal 9985/2000 e estabelece que a
Unidade de Conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
As unidades de conservação integrantes do SNUC podem ser de Proteção
Integral ou de Uso Sustentável. A Área de Proteção Ambiental, é uma Unidade de
Conservação de Uso Sustentável.
As unidades de conservação do grupo uso sustentável visam a exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e
dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos
ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.
A APA Tietê-Jumirim foi instituída pelo Decreto Estadual 20.959, de 8 de junho
de 1983, que estabelece a competência do Conselho Estadual de Meio Ambiente
como coordenador da APA, e medidas para evitar ou impedir a degradação da
qualidade ambiental, tais como:
•

A implantação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar

mananciais de águas, o solo e o ar;
•

A realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais que importem

em sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na zona de
vida silvestre;
•

O exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou

acentuado assoreamento nas coleções hídricas;
•

O exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies raras da flora e

da fauna local.
•

Uma zona de vida silvestre abrangendo todos os remanescentes da flora

original existente na APA e as áreas definidas como de preservação permanente no
Código Florestal;
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•

Proibição de qualquer atividade potencialmente causadora de degradação

ambiental na Zona de Vida Silvestre.
O Decreto Estadual nº 64.214, de 06 de maio de 2019, alterou a denominação
e aprovou o plano de manejo da APA, que passou a denominação atual, e aprovou o
Plano de Manejo. Além disso:
•

Estabeleceu a área da APA, em aproximadamente 45.100hectares, inseridos

na Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba, Tietê e Capivari;
•

Estabeleceu a gestão para a Fundação para a Conservação e Produção

Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal;
•

Estabeleceu objetivos gerais e específicos, zoneamento e normas nos Anexos;

•

A disponibilidade do documento original na Fundação Florestal e no site;

•

Estabeleceu a possibilidade de revisão do plano por iniciativa do órgão ou

unidade gestora, assim como do Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente,
mediante resolução, editar normas complementares ao Decreto.
São objetivos gerais da APA Tietê-Jumirim:
I - reconhecer a necessidade de proteção de seus ecossistemas e combater a
ameaça de degradação ambiental;
II - aprofundar, de modo sistemático e com critérios ambientais, os planos de
desenvolvimento e crescimento de suas comunidades;
III - explorar, de forma ambientalmente sustentável:
a) o potencial de seu relevante patrimônio ambiental e urbano;
b) as características históricas e culturais das comunidades locais;
c) o potencial turístico dos municípios.
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Mapa 2: Zoneamento Ambiental da APA Tietê-Jumirim
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019

O Decreto Estadual estabelece um Zoneamento (ver mapa acima). Conforme
o Plano de Planejo, a delimitação das zonas da APA Tietê-Jumirim atende à critérios
técnicos, como o relevo e a hidrografia, grau de integridade dos ecossistemas,
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fragilidade ambiental, efeitos de ações antrópicas e presença de patrimônio históricocultural.
O zoneamento é composto pelas seguintes zonas:
I - Zona de Uso Sustentável - ZUS: com aproximadamente 30.533 hectares,
correspondente a 68% da área total da unidade de conservação, onde se encontram
os núcleos urbanos dos Municípios de Tietê e Jumirim. Os atributos naturais estão
sujeitos a maiores efeitos de intervenção humana, abrangendo porções territoriais
heterogêneas em relação ao uso e ocupação do solo. O relevo é predominantemente
de colinas amplas, de baixo e muito baixo perigo de escorregamento e declividades
pouco acentuadas, possui significativa quantidade de nascentes e afluentes dos Rios
Tietê e Capivari e fragmentos de vegetação em uma matriz antrópica, de ocupação e
usos diversificados do solo, com destaque para culturas diversas e a cultura de canade-açúcar;
II - Zona de Proteção dos Atributos - ZPA: com aproximadamente 14.567
hectares, correspondente a 32% da área total da unidade de conservação, concentra
elementos sociais ou ambientais relevantes para a proteção dos atributos que
justificam a criação da APA, contemplando os atributos mais relevantes para a
conservação, incluindo os maiores fragmentos de vegetação nativa como áreas fonte
de biodiversidade e suas conexões em Áreas de Preservação Permanente - APPs.
Envolve alguns dos principais canais hídricos da unidade de conservação, incluindo
partes e afluentes dos Rios Capivari e Tietê. Contempla as áreas relativas à Zona de
Vida Silvestre - ZVS prevista no artigo 4º do Decreto nº 20.959, de 8 de junho de 1983.
Além dessas zonas, a APA prevê ainda áreas de interesse especial, destinadas
à implantação de programas e projetos prioritários de gestão de acordo com as
características, objetivos e regramentos das zonas sobre as quais incidem, são
divididas em três áreas, cujas caracterizações e normativas compõem o plano de
manejo na seguinte conformidade:
I - Área de Interesse para a Conservação - AIC: constituída por fragmentos
com área acima de 9 (nove) hectares ou que estejam associados às áreas de
preservação permanente - APPs existentes na APA;
II - Área de Interesse para a Recuperação - AIR: caracterizada pela
ocorrência de elementos degradantes dos ambientes naturais, prioritária às ações de
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mitigação e redução dos impactos negativos, sobretudo dos impactos decorrentes da
fragmentação excessiva da vegetação remanescente, desflorestamento de áreas
limítrofes aos canais hídricos e processos erosivos mais intensos. Concentra pontos
de degradação dos solos, principalmente erosões e ravinas, e pequenos fragmentos
de ecossistemas naturais isolados, envolvendo as áreas de preservação permanente
- APPs, bem como os fragmentos de vegetação com área abaixo de 9 (nove) hectares
e que estejam isolados, além de ocorrência de fragilidades ambientais alta ou muito
alta;
III - Área de Interesse Histórico Cultural - AIHC: caracterizada por territórios
com presença de atributos históricos, culturais (materiais ou imateriais) ou cênicos
relevantes para o turismo e desenvolvimento socioeconômico local. Circunscreve os
bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico,
Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - CONDEPHAAT, Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e outras unidades de proteção ao patrimônio
cultural material e imaterial, ou aqueles que apresentem interesse histórico-cultural da
unidade de conservação nos Municípios.
Para implementação das ações de gestão e manejo dos recursos naturais são
estabelecidos

programas

de

gestão:

Manejo

e

Recuperação,

Interação

Socioambiental, Pesquisa e Monitoramento e Desenvolvimento Sustentável. Metas,
indicadores e ações estão previstos no Plano de Manejo e são de responsabilidade
das instituições que compõem o Sistema Ambiental Paulista.
Grande parte das medidas estabelecidas para a APA dizem respeito a medidas
de conservação e controle ambiental. Sendo destacadas em negrito aquelas que
implicam no ordenamento territorial e devem ser especialmente observadas na
revisão das normas de macrozoneamento, zoneamento, parcelamento do solo e
definição do perímetro urbano pela revisão do Plano Diretor.
Nos Quadros abaixo relacionamos possíveis relações do definido na APA com
o Plano Diretor.
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Quadro 1: Análise relação Plano Diretor (PD) com a legislação da APA Tietê-Jumirim – Zona de Uso
Sustentável - ZUS
Elaboração: Oliver com base no Decreto 64.214/2019
Zona de Uso Sustentável – ZUS

Relação com o PD

I - as atividades desenvolvidas no interior da APA Tietê-Jumirim deverão

NA

estar de acordo com o seu instrumento legal de criação;
II - as diretrizes, normas e incentivos da APA Tietê-Jumirim definidos com

Prever no capítulo de

base no diagnóstico do seu plano de manejo serão considerados no

Meio Ambiente

processo de licenciamento ambiental, observando-se o disposto na
legislação vigente;
III - as atividades agrossilvipastoris, novas e existentes, deverão:

Previsão no
Macrozoneamento
relativo às áreas rurais

a) adotar práticas de conservação, uso e manejo adequados do solo

Previsão no

e da água, com vistas a evitar o desencadeamento de processos

Macrozoneamento

erosivos e compactação do solo, o aumento da turbidez e interrupção do

relativo às áreas rurais

fluxo contínuo dos cursos d’água, a contaminação dos corpos hídricos, a
diminuição da disponibilidade hídrica, a perda das características físicas,
químicas e biológicas do solo, os impactos à biodiversidade, a utilização
de queimadas como forma de limpeza de terrenos ou para renovação de
pastagens, a poluição e a disposição inadequada dos resíduos gerados
nas atividades agrossilvipastoris;
b) adotar medidas de controle ou erradicação de espécies exóticas

Previsão no

de plantas ou animais com potencial de invasão aos remanescentes

Macrozoneamento

de ecossistemas naturais, conforme procedimento a ser estabelecido

relativo às áreas rurais

pelo Sistema Ambiental Paulista;
c) adotar boas práticas no controle de pragas e priorizar o manejo
integrado de pragas e o controle biológico;

Previsão no
Macrozoneamento
relativo às áreas rurais

d) evitar o uso de agrotóxicos que comprometam a qualidade ambiental,

Previsão no

devendo priorizar os de menor risco toxicológico e periculosidade

Macrozoneamento

ambiental, apresentar, sempre que solicitado, o receituário agronômico,

relativo às áreas rurais

adotar boas práticas no descarte de embalagens vazias de agrotóxicos e
seguir as normas vigentes sobre a aplicação de uso de agrotóxicos, em
especial a Instrução Normativa MAPA nº 02/2008, que aprova normas da
aviação agrícola, e a Instrução Normativa MAPA nº 01/2012, que dispõe
sobre a aplicação dos ingredientes ativos Imidacloprido, Clotianidina,
Tiametoxam e Fipronil;
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Zona de Uso Sustentável – ZUS

Relação com o PD

e) manter atualizado o Plano de Aplicação de Vinhaça na agricultura

Instância Estadual

canavieira, e atender às normas vigentes em relação à sua aplicação;
f) sempre que possível, aderir aos protocolos firmados com o Sistema

Instância Estadual

Ambiental Paulista, como o Protocolo de Transição Agroecológica e
“Etanol Mais Verde”, de acordo com Resolução Conjunta SMA/SAA n°
3/2018;
g) implantar sistema de dessedentação do gado ou outros animais de
criação

fora

da

Área

de

Preservação

Permanente

-

APP,

preferencialmente;

Previsão no
Macrozoneamento
relativo às áreas rurais

h) sempre que possível, adotar práticas agroecológicas para minimizar o
uso de agrotóxicos;

Previsão no
Macrozoneamento
relativo às áreas rurais

i) prevenir a poluição e promover o gerenciamento ambiental adequado
dos resíduos gerados nas atividades agrossilvipastoris;

Previsão no
Macrozoneamento
relativo às áreas rurais

IV - serão adotadas medidas preventivas aos processos erosivos, tais
como:

Previsão no
Macrozoneamento

a) minimização de movimentação do solo;

relativo às áreas rurais

b) plantios em curva de nível, inclusive em áreas de pastagem;
c) terraceamento adequado;
d) evitar solo exposto, sempre que possível;
e) controle das trilhas de gado;
f) construção de sistemas de drenagem provisórios ou definitivos, como
bacias de retenção ao longo das estradas, escada hidráulica e canaletas;
V - serão obedecidas as diretrizes, normas e procedimentos para

Âmbito Estadual

obtenção de outorga de uso da água e interferência nos recursos
hídricos, conforme legislação vigente;
VI - para captação de água subterrânea destinada ao abastecimento

Âmbito Estadual

público, serão obedecidas as normas e orientações contidas na Instrução
Técnica DPO nº 10/2017, atualizada em 2 de abril de 2018, ou a que a
suceder, no que se refere à instalação e manutenção da proteção
sanitária e implantação da Área de Proteção de Poços;
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Zona de Uso Sustentável – ZUS

Relação com o PD

VII - em áreas urbanas dos Municípios abrangidos pela APA,

Prever no capítulo

abastecidos por água subterrânea, serão estabelecidos programas ou

relativo a Saneamento

medidas para melhoria do sistema de coleta e tratamento dos

Ambiental

efluentes sanitários, tais como:
a) ampliação da cobertura da rede coletora de esgoto;
b) ampliação da ligação das instalações domiciliares ao sistema de
esgotamento sanitário;
c) redução dos vazamentos nas redes coletoras de esgoto;
d) melhoria da eficácia e eficiência dos sistemas de tratamento de esgoto
e redução da carga orgânica remanescente;
VIII - em ações de restauração ecológica, não será permitida a utilização

Âmbito Estadual

de espécies exóticas com potencial de invasão, conforme disposto no §
5° do artigo 11 da Resolução SMA n° 32, de 3 de abril de 2014;
IX - é proibido o cultivo ou criação de espécies exóticas com potencial de

Prever no capítulo de

invasão, indicadas em normativas do Conselho Estadual do Meio

Meio Ambiente

Ambiente - CONSEMA;
X - pessoa física ou jurídica que cultivar ou criar espécies exóticas com

Âmbito Estadual

potencial de invasão não indicadas em normativas do CONSEMA adotará
ações de controle para evitar seu estabelecimento no interior da unidade
de conservação, obedecendo procedimentos para manejo e controle das
espécies conforme estabelecido pelo Sistema Ambiental Paulista;
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Zona de Uso Sustentável – ZUS

Relação com o PD

XI - as obras, atividades e empreendimentos, incluindo os de

Prever para novos

utilidade pública ou interesse social, novos ou existentes, quando

loteamentos, no que

da emissão, renovação ou regularização da licença ambiental,

couber ao Município, ou

deverão, se tecnicamente aplicável:

seja, em especial a

a) apresentar programa de monitoramento de fauna silvestre e medidas

alínea “e”

mitigadoras para os possíveis impactos, como por exemplo: passagem

Para loteamentos

de fauna silvestre, limitador de velocidade para veículos, sinalização da

existentes, fica a

existência de fauna silvestre, atividades de educação ambiental;
b) apresentar plano de ação de emergência de acidentes com produtos

restrição no âmbito
estadual

perigosos;
c) apresentar programa de apoio à prevenção e combate a incêndios;
d) apresentar programa de monitoramento e controle de espécies
exóticas com potencial de invasão nos remanescentes de ecossistemas
naturais;
e) construir, em estradas com tráfego de produtos perigosos, sistemas de
drenagem e bacias de retenção nos trechos que cortam a ZUS para
contenção de vazamentos e de produtos perigosos decorrentes de
acidentes rodoviários;
XII - para fins do cálculo da compensação devida por supressão de

Âmbito Estadual

vegetação nativa em estágio inicial de regeneração ou intervenções em
APPs desprovidas de vegetação nativa, a ZUS será considerada na
categoria de muito alta prioridade no mapa “áreas prioritárias para
restauração de vegetação nativa”, exceto nos casos em que o
mapeamento seja mais restritivo;
XIII - a supressão de vegetação nativa, o corte de árvores isoladas e as

Âmbito Estadual

intervenções em APPs, quando permitidas, serão prioritariamente
compensadas dentro da própria unidade de conservação, na mesma subbacia hidrográfica e nas Áreas de Interesse para Recuperação - AIR,
aplicando-se as normas previstas na Resolução SMA nº 7/2017 e
alterações posteriores, observado que:
a) na compensação pela supressão de vegetação nativa e intervenções

Âmbito Estadual

em APPs fora da unidade de conservação, a área a ser compensada será
equivalente a 9 (nove) vezes a área autorizada;
b) na compensação pelo corte de árvores nativas isoladas fora da

Âmbito Estadual

unidade de conservação, será observada a proporção de 35 (trinta e
cinco) para 1 (um);
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Zona de Uso Sustentável – ZUS

Relação com o PD

XIV - a compensação de Reserva Legal de que tratam os incisos II e IV

Âmbito Estadual

do § 5° do artigo 66 da Lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, dos
imóveis existentes na APA será realizada exclusivamente no interior da
unidade de conservação, com exceção dos imóveis com mais da metade
da área localizada fora dos limites geográficos da APA;
XV - o cultivo ou criação de Organismos Geneticamente Modificados -

Âmbito Estadual

OGM ou seus derivados ocorrerá mediante cópia do extrato do parecer
técnico referente à utilização comercial, expedido pela Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança - CTNBio, que ateste a ausência de risco à
biota, conforme disposto no artigo 27 da Lei federal nº 9.985, de 18 de
julho de 2000;
XVI - novos loteamentos observarão o disposto na legislação

Prever no capítulo

vigente, inclusive regras municipais ou de delegatárias da prestação

relativo ao

de serviço público, para instalação do sistema de abastecimento de

parcelamento do solo

água e da captação, tratamento e destinação adequada do esgoto
sanitário, priorizando a utilização de espécies nativas regionais no
paisagismo das áreas destinadas aos sistemas de circulação e
espaços livres públicos;
XVII - novos parcelamentos do solo atenderão ao disposto na

Prever no capítulo

legislação vigente, observando dentre outras, as seguintes

relativo ao

medidas:

parcelamento do solo

a) implementação de ações mitigadoras para evitar os processos
erosivos, assoreamento dos cursos d’água nas áreas de solo exposto e
a poluição do solo e dos cursos d’água superficiais e subterrâneos;
b) previsão de construção de bacias temporárias e definitivas de
contenção

de

águas

pluviais;

c) implementação de espaços livres de loteamentos considerando os
fragmentos existentes, de modo a contribuir para a consolidação dos
corredores ecológicos;
d) utilização de materiais permeáveis nas áreas comuns e sistemas de
circulação, priorizando técnicas que contribuam para a recarga do
aquífero.
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Quadro 2: Análise relação Plano Diretor (PD) com a legislação da APA Tietê-Jumirim – Zona de
Proteção de Atributos - ZPA
Elaboração: Oliver com base no Decreto 64.214/2019
Zona de Proteção de Atributos - ZPA
Normas aplicáveis à ZUS

Relação com o PD
Ver ZUS

I - a implantação de obras que demandem atividades de

Prever no capítulo

terraplanagem e abertura de canais obedecerão às medidas previstas

relativo ao meio

na legislação, visando evitar e impedir o exercício de atividades

ambiente

causadoras de degradação da qualidade ambiental que importem em
sensível alteração das condições ecológicas locais, como aquelas que
provoquem acelerada erosão das terras ou acentuado assoreamento das
coleções hídricas, ou ainda, aquelas que ameacem extinguir as espécies
raras da flora e da fauna local;
II - empreendimentos e atividades que demandem terraplanagem,

Prever no capítulo

escavações e dragagens deverão implementar medidas mitigadoras

relativo ao meio

para os seguintes impactos:

ambiente

a) desencadeamento de processos erosivos;
b) aumento da turbidez e interrupção do fluxo contínuo dos cursos d’água;
c) contaminação dos corpos hídricos;
d) diminuição da disponibilidade hídrica;
e) perda das características físicas, químicas e biológicas do solo;
f) impactos à biodiversidade;
III - novos parcelamentos do solo atenderão ao disposto na

Prever no capítulo

legislação vigente e deverão implementar medidas mitigadoras para

referente à

evitar impactos sobre a fauna e a disposição inadequada de resíduos

parcelamento do solo

gerados pela construção civil (classes A e B), considerando que:

ou à meio ambiente

a) caso seja necessária a realização de terraplanagem para
implementação de novos loteamentos, serão previstas a remoção e a
estocagem do solo superficial existente, com o recobrimento imediato das
áreas a serem recuperadas com o solo orgânico original estocado;
b) os taludes e os lotes, até a sua ocupação definitiva, serão recobertos
por vegetação herbácea nativa;
c) sempre que possível, a disposição dos lotes será em curva de nível;

www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596

36/97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Dr. José Augusto Correa, 01, Centro – Tietê/SP
Tel./Fax (15) 3285-8755

Zona de Proteção de Atributos - ZPA

Relação com o PD

IV - obras, atividades e empreendimentos, incluindo os de utilidade

Prever no capítulo

pública ou interesse social, quando pertinente, serão compatíveis com

relativo ao Meio

os objetivos estabelecidos na APA, devendo ser previstas

e

Ambiente, devendo ser

implementadas medidas mitigadoras para os seguintes impactos,

esclarecido, ao menos

dentre outros:

em critério os

a) intensificação dos processos de dinâmica superficial do solo;
b) fragmentação da vegetação nativa, perda de conectividade e
diminuição da permeabilidade da paisagem;

empreendimentos
sujeitos a esse tipo de
norma

c) assoreamento dos cursos d’água e alteração na qualidade e
quantidade da água superficial e subterrânea;
d) poluição sonora, inclusive em sinergia com fontes de ruídos de origem
antrópica pré-existentes;
e) indução de ocupação no entorno do empreendimento;
f) aumento do tráfego de veículos e abertura de novos acessos;
g) alteração da paisagem cênica;
h) implementação, sempre que possível, de programa de controle da
qualidade da água e reuso da água utilizada nos processos industriais;
V - são vedados o corte e a supressão de vegetação primária ou nos

Prever no capítulo de

estágios avançado e médio de regeneração, excetuando-se os

Meio Ambiente

necessários aos casos de utilidade pública nos termos da Lei federal nº
11.428, de 22 de dezembro de 2006, e da Lei estadual nº 13.550, de 2
de junho de 2009, desde que comprovada a inexistência de alternativa
locacional, conforme estabelecido no processo de licenciamento;
VI - serão consideradas áreas prioritárias para restauração
ecológica aquelas que cumprem a função de incrementar a
conectividade e são descritas no plano de manejo como Áreas de
Interesse para Recuperação;

Prever no mapa do
macrozoneamento e do
Zoneamento, no que for
possível, as divisas das
áreas especiais
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Zona de Proteção de Atributos - ZPA

Relação com o PD

VII - as áreas de que tratam o inciso anterior são elegíveis para

Âmbito Estadual

receber apoio técnico-financeiro da compensação prevista no artigo
36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, com finalidade de
recuperação e manutenção, conforme disposto no artigo 41, § 6° da
Lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012:
a) todos os projetos de restauração ecológica (recuperação e
manutenção)

deverão

observar

as

diretrizes

do

Programa

de

Recuperação Ambiental da Fundação Florestal, ser cadastrados no
Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica - SARE, e
atender ao disposto na Resolução SMA n° 32/2014, sem prejuízo de
outras

normas

aplicáveis;

b) mediante anuência do proprietário e comprovado o domínio, áreas
particulares poderão ser utilizadas como áreas para compensação,
desde que não sejam objeto de obrigações judiciais ou administrativas
estabelecidas em licenças, Termos de Compromisso de Recuperação
Ambiental - TCRA ou Termos de Ajustamento de Conduta - TAC firmados
com órgãos do Sistema Ambiental Paulista ou com o Ministério Público,
bem como não sejam abrangidas por projetos de restauração ecológica
executados com recursos públicos.
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Quadro 3: Análise relação Plano Diretor (PD) com a legislação da APA Tietê-Jumirim – Áreas de
Interesse
Elaboração: Oliver com base no Decreto 64.214/2019
Área de Interesse para a Conservação - AIC

Relação com o PD

I - Propiciar integração ecológica e ligação com outras áreas naturais

Prever essas áreas

protegidas, principalmente matas ciliares, e outras Áreas de Interesse para

no Plano Diretor (no

Conservação;

zoneamento) como

II - Incentivar a realização de pesquisas científicas;

Área Especial com

III - incentivar a criação e instituição de Reservas Particulares do

os

Patrimônio Natural - RPPNs, parques naturais municipais, corredores

previstos

ecológicos, reservas legais, entre outros instrumentos;

incisos.

objetivos
nos

IV - incentivar o ecoturismo, o turismo rural e as atividades de lazer em
contato com a natureza;
V - incentivar o desenvolvimento de programas de conservação ambiental, de
melhoria da gestão dos recursos ambientais e de práticas sustentáveis de
exploração dos recursos naturais;
VI - priorizar ações que promovam o desenvolvimento socioambiental
sustentável.
Área de Interesse para a Recuperação - AIR

Relação com o PD

I - fomentar ações e medidas adequadas à correção dos processos erosivos;

Prever essas áreas

II - fomentar ações de recuperação e proteção das nascentes e dos canais

no Plano Diretor (no

hídricos, visando eliminar ou minimizar os impactos decorrentes das práticas

zoneamento) como

agrícolas ou de outras atividades humanas;

Área Especial com

III - estimular a adequação ambiental das propriedades rurais em

os

conformidade com a legislação específica;

previstos

IV - incentivar a implantação de projetos de restauração ecológica;

incisos.

objetivos
nos

V - incentivar planos e projetos de apoio ao desenvolvimento de boas práticas
e manejo adequado, considerando as especificidades ambientais;
VI - estimular a restauração da vegetação das APPs ao longo dos cursos
d’água, de modo a propiciar a conectividade entre fragmentos florestais
remanescentes.
Área de Interesse Histórico e Cultural - AIHC

Relação com o PD

promover a restauração e a manutenção das estruturas físicas das

Prever no capítulo

construções, garantindo sua conservação, valorização e visitação,

relativo

observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

patrimônio histórico

ao

e cultural, em mapa
e texto, se possível.
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O zoneamento da APA pode ter influência também nas divisas das zonas e
macrozonas, conforme analisamos abaixo.
O Plano Diretor de 2006 de Tietê aprovado pela Lei Complementar nº 06, de
19 de setembro de 2006, estabeleceu como instrumento de ordenamento territorial o
Macrozoneamento e o Zoneamento. O Macrozoneamento fixa as regras fundamentais
de ordenamento do território, definindo áreas adensáveis e não adensáveis, de acordo
com a capacidade de infraestrutura e preservação do meio ambiente. As Macrozonas
são dividias em zonas e setores, para os quais são estabelecidos os parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo.
O Município é dividido em 3 Macrozonas: Macrozona de Urbanização,
Macrozona de Transição e Proteção, Macrozona de Predominantes Características
Rurais.

Mapa 3: Macrozoneamento Municipal x Zoneamento Ambiental da APA Tietê-Jumirim
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019 e Lei Municipal 6/2006
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O mapa mostra o cruzamento das Macrozonas estabelecidas pelo Plano Diretor
e das Zonas (ZUS e ZPA) estabelecidos pela legislação da APA.
A Zona de Proteção de Atributos – ZPA é a aquela que concentra elementos
ambientais mais relevantes. Ela ocorre nas 3 Macrozonas estabelecidas pelo Plano
Diretor.
Também é possível constatar que a tanto ZPA quanto ZUS estão dentro do
perímetro urbano.
Portanto, será necessário compatibilizar as divisas e as funções das
Macrozonas no Plano Diretor, em face especialmente da localização das ZPA, pois
são áreas mais protegidas.

Mapa 4: Zoneamento Municipal estabelecido pelo Plano Diretor x Zoneamento Ambiental da APA TietêJumirim
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019 e Lei Municipal 6/2006
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O Plano Diretor estabelece ainda um zoneamento. Este zoneamento possui
problemas de diversas ordens:
•

As Zonas não abrangem a totalidade das Macrozonas, havendo mistura de

Macrozoneamento e Zoneamento, o que não é problemático já que as normas de
macrozoneamento e zoneamento são diferentes e complementares;
•

O Zoneamento da Lei do Plano Diretor não é compatível com o Zoneamento

aplicado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei 1.747/1986), sendo que vale a
última norma, que seria a do Plano Diretor;
•

Existem zonas de características urbanas (Zona Predominantemente

Residencial, Zona Especial Empresarial Industrial, Zona de Adensamento Secundário,
Zonas Especiais de Habitação de Interesse Social, Zona de Ocupação Controlada)
que estão fora do perímetro urbano, sendo que não é vedado pela legislação federal
(Lei 6.766/1979 e Lei 10.257/2001), desenvolvimentos urbanos fora do perímetro
urbano ou de expansão urbana.
Portanto, será necessária a revisão do zoneamento não só relativa às questões
do Plano de Manejo.
Em relação especificamente ao Plano de Manejo recomenda-se:
•

Que as divisas das zonas observem a divisa entre ZPA e ZUS tanto nas áreas

urbanas quanto rurais;
•

Que as zonas atingidas pela ZPA tenham característica mais ambiental, sendo

proibidos ou limitados, sempre que possível, usos industriais. Caso não seja possível,
esses usos devem ter a restrição de não causar impacto ao meio ambiente;
•

As ZPA dentro do perímetro urbano representam, em geral, áreas de APP, no

entanto no quadrante sudoeste há uma área de maior atingimento que deverá ter um
zoneamento de controle, preservação ou proteção ambiental.
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Mapa 5: Macrozoneamento estabelecido pelo Plano Diretor x Áreas de Interesse da APA Tietê-Jumirim
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019 e Lei Municipal 6/2006

No mapa acima é possível constatar que as áreas especiais acontecem em
todas das Macrozonas. Também ocorrem dentro do perímetro urbano.
A área de Interesse de Conservação – AIC corresponde ou a áreas ao longo
dos rios ou a remanescentes florestais. Já a Área de Interesse de Recuperação
abrange grande parte das Macrozonas de Predominante Características Rurais e
toda a Macrozona de Transição e Proteção.
Destaque-se que a Área de Interesse de Recuperação – AIR atinge grande
parte da área dentro do perímetro urbano. O que indica que, mesmo nos loteamentos
urbanos deve-se haver uma grande atenção para os componentes ambientais.
Recomenda-se que os limites da Área de Interesse de Recuperação – AIR seja
considerada para a delimitação das Macrozonas.
www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596
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Mapa 6: Zoneamento estabelecido pelo Plano Diretor x Áreas Interesse da APA Tietê-Jumirim
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019 e Lei Municipal 6/2006

No cruzamento entre Áreas Especiais da APA e o Zoneamento verifica-se que
não há

compatibilidade entre os dois itens.

Recomenda-se, portanto, a

compatibilização entre as divisas das zonas e das Áreas de Interesse de Recuperação
– AIR.
Quanto às Áreas de Interesse de Conservação – AIC recomenda-se que sejam
consideradas como Área de Especial Interesse Ambiental no Zoneamento Municipal,
para as quais recomenda-se promover a proteção ambiental. Recomenda-se,
também, sempre que possível a criação de corredores ambientais (parques ou
elemento similar) que promovam a ligação entre as áreas isoladas.
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Mapa 7: Áreas de Interesse APA
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019 e Lei Municipal 6/2006

Além das AIC e AIR, a APA ainda tem Área Especial de Interesse HistóricoCultural – AIHC. Há uma concentração de áreas dentro do perímetro urbano, havendo
também nas áreas não urbanas. O Plano Diretor deverá também contemplar em seu
capítulo de patrimônio natural e histórico as áreas indicadas como Área de Interesse
Histórico e Cultural – AIHC.
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Mapa 8: Loteamentos aprovados x Zonas da APA
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019 e Prefeitura Municipal
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O mapa acima mostra a sobreposição das zonas da APA sobre os loteamentos
aprovados. Verifica-se que a ZPA está sendo atendida na maior parte dos
zoneamentos, havendo apenas pequenas sobreposições que só podem realmente ser
comprovadas por levantamento topográfico.
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Mapa 9: Loteamentos aprovados x Áreas Especiais da APA
Fonte: Decreto Estadual nº 64.214/2019 e Prefeitura Municipal
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Analisando as áreas especiais, verifica-se que a maior parte do perímetro
urbano está localizado na Área de Interesse de Recuperação – AIR. Existem vários
remanescentes florestais que possuem potencial de formação de parques urbanos
por sua dimensão e conectividade (marcados em amarelo). Existem algumas áreas
(marcadas em azul) que podem ser consideradas frágeis ou conflituosas porque são
a sobreposição da AIC com o perímetro urbano.

Mapa 10: Mapa de uso e ocupação do solo
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

O Plano de Manejo traz um mapeamento do uso e ocupação do solo, que é
importante insumo para a Revisão do Plano Diretor. As categorias de uso foram
definidas com base nas classes de uso e ocupação presentes e predominantes nos
quatro municípios afetados pelo empreendimento sobre a fotointerpretação. As
classificações são descritas a seguir:
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•

Corpo d’água: cursos de águas naturais, lagos e reservatórios;

•

Cobertura arbórea: formações arbóreas típicas de vegetação nativa e

fragmentos florestais, incluindo também matas ciliares;
•

Campo antrópico/Pasto: caracterizada em grande parte pela presença de

gramíneas ou indivíduos arbustivos isolados, podendo apresentar áreas com vestígios
de ação humana (pastagem), assim como solos expostos sem uso determinado;
•

Cultura agrícola: áreas cultivadas ou em descanso, caracterizadas pelas

atividades de produção agrícola;
•

Silvicultura: áreas ocupadas por reflorestamento de eucalipto ou pinheiros, com

fins comerciais;
•

Mineração: áreas onde ocorre extração de minerais e minérios, como areia,

granito, entre outros.
•

Industrial: área (rural ou urbana) caracterizada pela presença de edificações

equipadas para uso industrial, incluindo também usinas de cana-de-açúcar.
•

Área urbana ou edificada: áreas internas ao perímetro urbano de uma cidade

ou vila, definida por lei municipal, caracterizadas pela presença/concentração de
residências, comércios, industrias e equipamentos públicos, dentre outras ocupações.
Geralmente é onde está localizada a sede municipal;
•

Ocupação isolada: áreas ocupadas por propriedades rurais com pequenos

cultivos, ou de uso de lazer (veraneio), distantes de outras semelhantes e de qualquer
área urbanizada.

Conforme o Plano Diretor:
“Com uma área de 46.213,01 hectares, APA Tietê é ocupada em sua maioria por usos
rurais, identificados nas coberturas de cultura agrícola, que abrange 44,79% do total, e de
campo antrópico/ pasto, correspondendo a 37,51%. As duas classes apresentam uma
distribuição uniforme nos municípios, ocupando, ao todo, quase 40 mil hectares, o que significa
que mais de 80% (82,29%) do território da APA é destinado a atividades antrópicas voltadas à
agropecuária.
Apesar do predomínio de interferência na área rural, a APA apresenta uma cobertura
de vegetação considerável: 4.639,12 hectares, que correspondem a 10,04%. A principal
concentração de fragmentos de vegetação está localizada na porção norte da APA Tietê, em
especial no entorno do Córrego Canal Torto. Há outro foco ao sul do município de Tietê,
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correspondente a matas ciliares. Já em Jumirim, há áreas menores de cobertura arbórea,
associadas em sua maioria aos rios.
A quarta classe em extensão é a de área urbanizada, que chega a ocupar 4% da APA,
tendo uma distribuição territorial semelhante à da classificação entre zona urbana e rural dos
setores censitários do IBGE: as atividades urbanas concentram-se na porção centro-oeste de
Tietê e centro-norte de Jumirim.
Apesar dos baixos índices de cobertura, vale abordar onde ocorrem os usos de
mineração, industrial e de silvicultura na APA Tietê.
As atividades industriais estão espalhadas pelo território, com destaque para a Usina
Pederneiras, na porção noroeste de Tietê, enquanto que em Jumirim, elas correspondem, em
sua maioria, a fábricas de cerâmica, como a Faulin.
Com relação à extração mineral, foram identificadas duas áreas significativas: uma ao
norte de Tietê, no bairro Diamante, e outra na porção sul de Jumirim, com acesso pela Estrada
Vicinal do município.
Já as áreas de silvicultura também se encontram difusas pelo território, cabendo
destacar, porém, dois núcleos em Tietê associados à área industrial: um na porção sudeste, e
outro na região central da APA, que corresponde a uma filial da empresa IndusParquet. Em
Jumirim só foi identificado um núcleo destinado ao cultivo de eucalipto, na porção sul.
A APA Tietê ainda apresenta coberturas de corpo d’água (1,49%) – com destaque para
a contribuição dos rios Tietê, Capivari e Sorocaba – e de ocupação isolada, com edificações
distribuídas ao longo da APA, que abrangem 1,23% da APA, conforme tabela de planimetria.
Ainda sobre a cobertura vegetal, observa-se que há vários trechos de Área de
Preservação Permanente (APP) que estão desmatados, conforme é detalhado no Meio
Biótico.”

O Plano ainda constatou a existência de 13 pontos com característica urbana
os quais também destacamos como contribuição do Plano de Manejo, já que deverá
ser avaliado a possibilidade ou não de regularização dessas áreas incluindo no
perímetro urbano.
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Figura 2: Expansão Urbana – Ponto 1
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

Localizado ao norte de Tietê, o ponto 1 refere-se ao início de ocupação na área
onde em 2010 havia apenas os limites de loteamento, indicando um processo de
expansão de ocupações antrópicas na zona rural. Analisando o entorno, observa- se
que já há, desde 2010, pequenas aglomerações residenciais ao longo da rodovia SP127. Outro fator de alerta é que nesta área também há alguns fragmentos de
vegetação natural, que podem ser afetados com essa mudança de uso.
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Figura 3: Expansão Urbana – Ponto 2
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

O segundo ponto demonstra um adensamento da área industrial, localizada na
beira da rodovia SP-300. Esse aumento de edificações – identificado na figura a seguir
- pode ser considerado um vetor de pressão antrópica, já que a expansão industrial
ocorre em uma área próxima da principal concentração de fragmentos vegetais da
APA Tietê.
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Figura 4: Expansão Urbana – Ponto 3
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

Localizado na porção nordeste do perímetro urbano de Tietê, o terceiro ponto
evidencia um processo de crescimento urbano ocorrido no município. Onde, em 2010,
havia apenas as demarcações de futuros lotes, hoje já apresenta ocupação
residencial considerável.
Vale destacar que esse novo loteamento – hoje chamado de Terra Nova pode
ser considerado como um vetor de pressão antrópica, por estar localizado no limite
com a APP do Rio Tietê.
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Figura 5: Expansão Urbana – Ponto 4
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim
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Figura 6: Expansão Urbana – Ponto 5
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

Os pontos 4 e 5 também demonstram áreas de expansão urbana, localizados
na porção leste do perímetro urbano de Tietê, próximos à rodovia SP-113 – sendo um
com o início da demarcação de lotes e o outro referente ao aumento do loteamento.
As duas áreas têm em comum o fato de estarem nas bordas do núcleo urbano, onde
ainda não há muito adensamento populacional.

Figura 7: Expansão Urbana – Ponto 6
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim
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Figura 8: Expansão Urbana – Ponto 7
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

Próximo ao limite com o município de Cerquilho, o ponto 6 aponta para o
crescimento de estruturas de suporte a plantações, com a construção de mais silos,
em uma área mais urbanizada do município de Tietê. Na mesma porção foi observada
uma expansão industrial (ponto 7), devido ao aumento de edificações.
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Figura 9: Expansão Urbana
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

Seguindo ao norte, sentido do núcleo urbano de Tietê, foi observado uma
mudança de uso, com a construção de um galpão industrial em uma área com
característica mais residencial, podendo acarretar em um aumento populacional, até
por conta dos outros dois pontos, citados anteriormente, ao sul, e a proximidade com
a concentração urbana.
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Figura 10: Expansão Urbana
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

Na porção sudeste da área urbanizada de Tietê também foi mapeado outro
indicador de aumento populacional, provocado pelo adensamento urbano do
loteamento chamado Terras de Santa Maria, localizado na beira da rodovia SP300.
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Mapa 11: Mapa de Mineração
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim

Em relação à mineração, o Plano de Manejo descreve a existência de 58
processos em Tietê, sendo 47 na fase de requerimento e autorização. Há também a
requisição de duas áreas para extração de areia uma ao norte, no Rio Capivari, e
outra na região centro-oeste em um trecho do Rio Tietê. E oito concessões de lavra,
principalmente para extração de calcário no extremo norte, próximas ao Ribeirão
Pederneiras, e referentes às seguintes indústrias: a Argical Comércio e Mineração
Ltda., Indústria de Calcáreo Itá Ltda. e Calcário Diamante Ltda. Também há uma área
para extração de água mineral, para concessão de lavra para a empresa Refrigerantes
Xereta Csa Ltda.
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4

COMPATIBILIZAÇÃO

DO

PLANO

DE

DESENVOLVIMENTO

URBANO

INTEGRADO (PDUI) DA RM SOROCABA

A Lei Estadual nº 1241 de 08 de maio de 2014 cria a Região Metropolitana de
Sorocaba como unidade regional do território do Estado de São Paulo, nos termos do
artigo 25, § 3º, da Constituição Federal, dos artigos 152 a 158 da Constituição
Estadual e da Lei Complementar nº 760, de 1º de agosto de 1994.
A RMS foi criada com o objetivo de promover o planejamento regional para o
desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida; a cooperação de
diferentes níveis de governo, mediante descentralização, articulação e integração de
seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região,
visando o máximo de recursos públicos a ela destinados, a utilização racional do
território, dos recursos naturais e culturais e a proteção do meio ambiente, mediante
a controlada implantação dos empreendimentos públicos e privados na região, a
integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum
aos entes públicos atuantes na região e a redução das desigualdades regionais.
A RMS é composta por 27 municípios agrupados em 3 Sub Regiões,
sendo que 1 Município, Itapetininga, foi incorporado após sua criação.
O Município de Tietê faz parte da Sub-região 1 juntamente com os Municípios
de: Alambari, Boituva, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Jumirim, Sarapuí e
Tatuí. A Sub-região 2 é composta pelos Municípios de: Alumínio, Araçariguama,
Ibiúna, Itu, Mairinque, Porto Feliz, Salto e São Roque e a Sub-região 3 é composta pelos
Municípios de: Araçoiaba da Serra, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, São
Miguel Arcanjo, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim.
A Lei da RMS cria um Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Sorocaba de caráter deliberativo e normativo que deverá especificar as funções
públicas de interesse comum ao Estado e aos Municípios da RMS, nos seguintes
campos funcionais: planejamento e uso do solo; transporte e sistema viário regional;
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habitação, saneamento ambiental, meio ambiente, desenvolvimento econômico;
atendimento social; esporte, lazer, cultura e turismo.
O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba
estabelecerá regras sobre a criação e funcionamento do Conselho Consultivo da
RMS, a ser composto por representantes da sociedade civil organizada, do Poder
Legislativo dos Municípios que integram a RMS, do Poder Executivo Municipal e do
Poder Executivo Estadual. O Conselho Consultivo poderá ser criado em cada Subregião e poderá: elaborar propostas representativas da sociedade civil, do Poder
Executivo Estadual, e do Poder Executivo Municipal, dos Municípios que integram a
RMS; propor ao Conselho de Desenvolvimento a constituição de Câmaras Temáticas
e de Câmaras Temáticas Especiais; opinar por solicitação do Conselho de
Desenvolvimento sobre as questões da região.
A Entidade Autárquica Territorial poderá ser criada pelo Poder Executivo, por
meio de lei complementar, com o fim de integrar a organização, com o fim de integrar
a organização, o planejamento e a execução das funções públicas de interesse
comum da Região Metropolitana de Sorocaba, sem prejuízo das competências de
outras entidades envolvidas. É de competência da Autarquia arrecadar as receitas
próprias ou as que lhe sejam delegadas ou transferidas, inclusive multas e tarifas
relativas a serviços prestados, elaborar planos, programas e projetos de interesse
comum e estratégico, estabelecendo objetivos e metas, bem como fiscalizar e avaliar
sua execução; promover a desapropriação de bens declarados de utilidade pública,
quando necessários à realização de atividades de interesse comum, além de exercer
outras atividades que lhe sejam conferidas por lei.
O Poder Executivo fica autorizado a criar um Fundo de Desenvolvimento da
RMS, vinculado à entidade autárquica, com a finalidade de dar suporte financeiro ao
planejamento integrado e às ações conjuntas dele decorrentes, no que se refere às
funções públicas de interesse comum entre os Estado e os Municípios Metropolitanos.
O Fundo será administrado, quanto ao aspecto financeiro, por instituição financeira
oficial do Estado.
O Fundo de Desenvolvimento da RMS tem como objetivos: financiar e investir
em planos, projetos, programas, serviços e obras de interesse da RMS; contribuir com
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recursos técnicos e financeiros para melhoria da qualidade de vida e o
desenvolvimento socioeconômico da RMS; elaborar estudos, pesquisas e projetos,
que visem a melhoria dos serviços públicos municipais considerados de interesse
comum e redução das desigualdades sociais da Região.
Os Municípios e o Estado deverão compatibilizar, no que couber, seus planos,
programas e projetos com as diretrizes metropolitanas estabelecidas em lei ou fixadas
pelo Conselho de Desenvolvimento da RMS.
No ano 2015, 1 anos após a criação da RMS, foi instituído o Estatuto da
Metrópole, através da Lei Federal nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015. O Estatuto
estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução de funções
públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas
instituídas pelos Estados, bem como, normas gerais sobre o plano de
desenvolvimento

urbano

integrado

e

outros

instrumentos

de

governança

interfederativa; e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança
interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.
A

Governança

Interfederativa

se

constitui

no

compartilhamento

de

responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de planejamento,
organização e execução públicas de interesse comum e obedecerá aos seguintes
princípios: prevalência do interesse comum sob o local, compartilhamento de
responsabilidades e da gestão para a promoção do desenvolvimento integrado;
autonomia dos entes da Federação; observância das peculiaridades regionais e
locais; gestão democrática da cidade consoante com Estatuto da Cidade – Lei nº
10.257 de 10 de julho de 2001; efetividade no uso dos recursos públicos e busca do
desenvolvimento sustentável.
A Governança terá como diretrizes gerais o compartilhamento da tomada de
decisões com vistas a implantação de processo relativo ao planejamento, à
elaboração de projetos, à sua estruturação econômico-financeira, à operação e à
gestão do serviço ou da atividade; e o compartilhamento de responsabilidades na
gestão de ações e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum, os
quais deverão ser executados mediante a articulação de órgãos e entidades dos entes
federados. As diretrizes específicas da Governança correspondem a: implantação de
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processo permanente compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto
ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de
interesse comum; estabelecimento de meios compartilhados de organização
administrativa das funções públicas de interesse comum; estabelecimento de sistema
integrado de alocação de recursos e de prestação de contas; execução compartilhada
das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente
pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa; participação de
representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e tomada de
decisão; compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e
orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa e
compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à
unidade territorial urbana.
Serão utilizados no desenvolvimento integrado das regiões metropolitanas,
entre outros, os seguintes instrumentos: plano de desenvolvimento urbano integrado,
planos setoriais interfederativos; fundos públicos; operações urbanas consorciadas
interfederativas; zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos
previstos no Estatuto da Cidade, consórcios públicos observada a lei nº 11.107 de 06
de abril de 2005; convênios de cooperação; contratos de gestão; compensação por
serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade territorial
urbana e parcerias público-privadas interfederativas.
O Estatuto da Metrópole define que as regiões metropolitanas deverão elaborar
seus planos de desenvolvimento urbano integrado, deverá ser aprovado por lei
estadual e ser revisto a cada 10 anos. O Plano deverá contemplar o seguinte conteúdo
mínimo: diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos
estratégicos e ações prioritárias para investimentos; macrozoneamento da unidade
territorial urbana; diretrizes quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, uso
e ocupação no solo urbano; diretrizes quanto a articulação intersetorial das políticas
públicas afetas a unidade territorial urbana; delimitação de áreas com restrições a
urbanização visando a proteção do patrimônio ambiental ou cultural, bem como das
áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, caso existam; o
sistema de acompanhamento e controle de suas disposições e as diretrizes mínimas
para implementação de efetiva política pública de regularização fundiária urbana.
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A Lei nº 13.089 de 2015 – Estatuto da Metrópole determina que: todas as
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas devem elaborar seus planos de
desenvolvimento urbano integrado; e os Municípios que integram a região
metropolitana devem compatibilizar seus planos diretores às regras estabelecidas no
plano.
O PDUI da RMS estabelece diretrizes, projetos e ações para orientar o
desenvolvimento metropolitano e regional. O Plano está em desenvolvimento desde
o ano 2016, de acordo com informações do site www.pdui.sp.gov.br/sorocaba e são
tratadas as Funções Públicas de Interesse Comum - FPIC, serviços ou necessidades
que ultrapassam as fronteiras municipais e ganham dimensão regional, sendo: meio
ambiente e resíduos sólidos; desenvolvimento urbano e econômico; transporte e
logística; saúde e segurança. Outro ponto importante do PDUI-RMS é a definição do
Macrozoneamento Metropolitano, que dará orientações para ocupação do território da
RMS. Informações retiradas do site indicam que foram criados Grupos de Trabalho
para definição das diretrizes para o PDUI da RMS. O PDUI encontra-se em fase de
elaboração das Propostas. Foram recebidas propostas da sociedade civil e do Poder
Público. Todas as Propostas encontram-se no site para consulta pública.
Entre outras propostas, foi apresentada por um cidadão do Município de Tietê
uma proposta para incentivo fiscal para as áreas verdes urbanas. O participante
utilizou como referência a Resolução do SMA de nº 009 de 31/1/2008. A Resolução
dispõe sobre o Projeto Ambiental Estratégico Município Verde. A proposta visa a
elaboração de incentivos fiscais, como a redução do Imposto Territorial e Predial
Urbano – IPTU, para manutenção, recuperação e preservação das áreas verdes. O
Município de Tietê possui a lei nº 3730 de 2019 que autoriza o Poder Executivo a
instituir o Programa de Preservação Ambiental no Município de Tietê – IPTU Verde,
conceder redução do IPTU na forma que especifica e dar outras providências. O
Programa consiste na concessão de benefícios e incentivos fiscais aos proprietários
e possuidores de imóveis situados no Município de Tietê, possuidores de cobertura
florestal, de acordo com os Anexos I e II, abaixo:
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ANEXO I ÁREAS DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL E BOSQUES URBANOS:
Percentual de desconto do
IPTU

Percentual de Cobertura Vegetal da área
De 10 a 15% (dez a quinze por cento)

10% (dez por cento)

De 16 a 30% (dezesseis a trinta por cento)

30% (trinta por cento)

Mais de 30% (trinta por cento)

50% (cinquenta por cento)

Quadro 4: Anexo I – Lei nº 3730 de 2019
Fonte: Prefeitura do Município de Tietê

ANEXO II ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Diversidade de espécies nativas na APP
do imóvel

Percentual de desconto do
IPTU

De 5 (cinco) a 10 (dez) espécies distintas

10% (dez por cento)

De 11 (onze) a 20 (vinte) espécies

20% (vinte por cento)

De 21 (vinte e uma) a 30 (trinta) espécies

30% (trinta por cento)

De 31 (trinta e uma) a 40 (quarenta) espécies
distintas

40% (quarenta por cento)

Mais de 40 (quarenta) espécies distintas

50% (cinquenta por cento)

Quadro 5: Anexo II – Lei nº 3730 de 2019
Fonte: Prefeitura do Município de Tietê

O PDUI da RMS encontra-se em fase de elaboração e foram formados Grupos
de Trabalho para desenvolver as Diretrizes e Propostas do Plano. Entre os Grupos
formados, o Grupo de trabalho de Macrozoneamento foi instituído com o objetivo de
produzir o Macrozoneamento da Região Metropolitana de Sorocaba e definir as
macrodiretrizes para o ordenamento territorial metropolitano. De acordo com
informações do Relatório Preliminar do Grupo de Trabalho Macrozoneamento de
desenvolvimento

do

PDUI-RMS,

o

grande

desafio

para

construção

do

macrozoneamento é a necessidade de compatibilizar as diversas informações
produzidas, em níveis distintos de escala de aproximação e por múltiplas esferas do
Governo. O relatório informa que as diretrizes apresentadas não representam o
material final de definição do macrozoneamento. No site oficial do PDUI-RMS não foi
localizado em que fase o Plano se encontra e se já existe uma Proposta final para o
Macrozoneamento Metropolitano. Diante do que acabamos de expor, deixaremos
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registrado neste documento, um relato sobre os estudos e propostas elaborados
conforme Relatório Preliminar citado anteriormente.
A primeira questão levantada no relatório diz respeito ao fato de que cada
município que compõe a RMS, elabora seu plano diretor desenvolvendo sua própria
metodologia de formação de zoneamento, cita o relatório, que conceitos,
nomenclaturas, cores e outros itens são produzidos individualmente para cada
Município. A padronização deste arcabouço facilitaria a leitura regional das diretrizes
territoriais. A leitura dos planos diretores da RMS permitiu a identificação de conceitos,
características e diretrizes mais utilizados nos seus ordenamentos territoriais e
chegou-se a uma padronização de conceitos e nomenclaturas que podem ser
subsídios na produção e atualização dos planos diretores. Na compatibilização das
macrozonas sugeriu-se: Macrozona Urbana Consolidada, Urbana de Adensamento,
Urbana de Expansão, Urbana de Requalificação, Urbana de Desenvolvimento,
Proteção Ambiental, Uso Sustentável, Atividades Rurais e de Recuperação Ambiental.
O Plano Diretor de Tietê Vigente indica as seguintes macrozonas: De Predominantes
Características Rurais, de Transição e Proteção e de Urbanização. Verifica-se que
todas as macrozonas do Plano Vigente têm nomenclaturas diferentes daquelas
indicadas no Relatório Preliminar do GT-Macrozoneamento.
O Relatório Preliminar propõe as seguintes macrodiretrizes:
o Incentivar o uso misto do solo, promovendo a coexistência de áreas
residenciais, de comércio e serviços e equipamentos públicos, em especial nas
proximidades dos principais eixos de circulação e de acesso ao transporte
público.
o Incentivar o adensamento populacional e construtivo nas áreas dotadas de boa
infraestrutura.
o Utilizar os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades para evitar a
subutilização dos imóveis urbanos, em especial das áreas já dotadas de boa
infraestrutura.
o Promover a oferta de Habitação de Interesse Social nas áreas já inseridas no
tecido urbano e dotadas de infraestrutura.
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o Promover a existência de áreas verdes e espaços livres, assim como a adoção
de calçadas largas e o incentivo às áreas de fruição pública nos
empreendimentos, como forma de qualificar a vida urbana.
o Qualificar e requalificar espaços urbanos e, quando recomendável e/ou
prioritário, a regularização fundiária de assentamentos precários, dotando-os
de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana, e garantindo a recuperação
da qualidade urbana e ambiental.
o Fomentar as atividades de mineração de interesse sócio-econômico-financeiro
para o Estado, em particular de cooperativas, pequenos e médios
mineradores, assegurando o suprimento de recursos minerais necessários ao
atendimento da agricultura, da indústria de transformação e da construção civil
do Estado, de maneira estável e harmônica com as demais formas e ocupação
do solo, e atendimento à legislação ambiental (art. 214 inciso IV da Constituição
Estadual).
o O zoneamento municipal deverá considerar a existência de estruturas de
grande porte que possam causar impactos de vizinhança, ou que as atividades
do entorno possam constituir obstáculo para sua operação. Como exemplo,
podemos citar as minas em operação, ou reservas minerais reconhecidas,
aterros sanitários, incineradores e demais usinas de tratamento de resíduos
sólidos, estações de tratamento de efluentes, aeroportos, ferrovias, portos
secos, entre outros.
o Mediar conflitos, por meio da instância metropolitana, nas áreas de entorno dos
limites administrativos dos municípios, onde a titularidade dos serviços públicos
pode se tornar difusa.
o Incentivar a obtenção de dados e informações do território metropolitano que
possam subsidiar estudos e o melhor entendimento da região.

Algumas destas Diretrizes já foram contempladas no Plano Diretor Vigente do
Município de Tietê, entretanto, serão novamente analisadas a fim de adequá-las a
estas propostas do Relatório Preliminar do PDUI - RMS.
O Relatório propõe a criação de Macrozonas conforme indicado no quadro
abaixo:
www.oliverarquitetura.com.br. Fone: 16.3911-9596
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Quadro 6: Ordenamento Territorial Metropolitano – Proposta
Fonte: PDUI - RMS

Proteção Ambiental - A macrozona de proteção ambiental consolida as regiões com
ativos ambientais significativos, que desempenham funções ecossistêmicas
importantes para região. Dessa forma, espera-se níveis mais restritivos à ocupação
urbana nestas áreas.
Uso Sustentável - Também engloba áreas com relevantes características de
prestação de serviços ecossistêmicos, porém, com menor restrição à ocupação
urbana, permitindo usos de baixo impacto ambiental.
Recuperação Ambiental - Áreas impactadas pela atividade humana, que necessitam
de ações para a restauração de características do ambiente natural.
Consolidação e Adensamento - Áreas de interesse urbano, que já possuem
estruturas urbanas e necessitam de consolidação, ou seja, do investimento em
infraestrutura para garantia do desenvolvimento urbano, ou, em alguns casos, dado o
volume de infraestrutura urbana, deseja-se o adensamento.
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Desenvolvimento e Expansão - Áreas destinadas ao desenvolvimento econômico e
à expansão urbana.
Requalificação Urbana - Nas áreas urbanas, engloba regiões com necessidade de
requalificação urbana pela precariedade e falta de infraestrutura.

Ainda que não tenha sido aprovado o PDUI-RMS, as macrozonas indicadas
acima poderão ser observadas nesta Revisão do Plano Diretor de Tietê.
Foram produzidos alguns mapas para a estruturação da proposta de
Macrozoneamento Metropolitano, ainda não finalizada e aprovada. Estes mapas
serão também importantes para análise do território do Município de Tietê e sua
relação com os demais Municípios inseridos na RMS. Desta forma optou-se por deixar
registrado alguns deles.

Figura 11: Processos Minerários
Fonte: PDUI – RMS
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Em relação à mineração, o Plano de Manejo descreve a existência de
58 processos em Tietê, sendo 47 na fase de requerimento e autorização. Há também
a requisição de duas áreas para extração de areia uma ao norte, no Rio Capivari, e
outra na região centro-oeste em um trecho do Rio Tietê. E oito concessões de lavra,
principalmente para extração de calcário no extremo norte, próximas ao Ribeirão
Pederneiras, e referentes às seguintes indústrias: a Argical Comércio e Mineração
Ltda., Indústria de Calcáreo Itá Ltda. e Calcário Diamante Ltda. Também há uma área
para extração de água mineral, para concessão de lavra para a empresa Refrigerantes
Xereta Csa Ltda.

Figura 12: Áreas Ambientais Protegidas
Fonte: PDUI – RMS
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Figura 13: Zonas e Macrozonas Urbanas
Fonte: PDUI - RMS
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Figura 14: RMS – Equipamentos e Infraestrutura
Fonte: PDUI – RMS

O mapa aponta que o Gasoduto e a Linha de Transmissão Planejada atravessam a RMS no
sentido nordeste-sudoeste.
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Figura 15: Equipamentos Urbanos e Uso do Solo
Fonte: PDUI – RMS

No mapa acima são especializadas as áreas com equipamentos urbanos.
Verifica-se a concentração destas referências na área urbana consolidada da Sede e
parte em uma área a norte, próxima ao rio Capivari.
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Figura 16: Hidrografia RMS
Fonte: PDUI - RMS
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Figura 17: Usos Existentes nas Áreas Classificadas como Atividade Rural
Fonte: PDUI - RMS

A maior concentração de propriedades rurais no Município concentra-se no
extremo norte.
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Figura 18: Usos Existentes nas Áreas Classificadas como Urbanas
Fonte: PDUI - RMS
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Figura 19: Sub-bacias da RMS
Fonte: PDUI - RMS
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Figura 20: Unidades de Conservação
Fonte: PDUI - RMS

5

ASPECTOS AMBIENTAIS

5.1

CLIMA, TEMPERATURA E PRECIPTAÇÃO

O clima é definido como a média meteorológica de determinado lugar. Ou seja,
estatisticamente é determinado como as condições meteorológicas daquele
determinado lugar se comporta ao longo de um período de tempo. O clima é o
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resultado do que aconteceu meteorologicamente no local e um período de tempo
estudado.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), órgão do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o clima é a: “Descrição estatística
em termos de média e variabilidade de quantidades relevantes durante determinado
período de tempo".
Vários são os fatores que fazem com que o clima seja especifico de um local.
O clima é determinado por fatores climáticos, sejam eles naturais ou humanos.

•

Pressão atmosférica;

•

Órbita - Geração de mais ou menos insolação;

•

Latitude;

•

Altitude;

•

Maritimidade;

•

Continentalidade;

•

Massas de ar;

•

Correntes marítimas;

•

Relevo;

•

Vegetação;

•

Proximidades a megalópoles ou de extensas áreas rurais.

A classificação de Koeppen-Geiger adotada neste relatório é a classificação
global de tipos climáticos mais comumente utilizada em geografia, climatologia e
ecologia.
Na determinação dos tipos climáticos de Koeppen-Geiger são considerados a
sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da
precipitação. Cada grande tipo climático é denotado por um código, constituído por
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letras maiúsculas e minúsculas, cuja combinação denota os tipos e subtipos
considerados.

Os tipos climáticos encontrados no estado de São Paulo são:

Cwa - clima temperado úmido com inverno seco e verão quente;
Aw - clima tropical com estação seca de inverno;
Cfb - clima temperado úmido com verão temperado;
Am - clima de monção;
Cfa - clima temperado úmido com verão quente;
Af - clima tropical úmido ou equatorial; e
Cwb - clima temperado úmido com inverno seco e verão temperado.

Apesar da diversidade climática do estado, 90% dele estão sob o domínio dos
tipos climáticos Cwa e Aw, e é neste contexto que o município de Tietê se insere.
O município de Tietê encontra-se no fuso 23K aproximadamente às
coordenadas UTM 221962E e 7442873S e está compreendido no domínio de clima
tropical.
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Figura 21: Mapa do Clima - Município de Tietê
Fonte: IBGE/2021

O município de Tietê está localizado na região de tipo climático Cwa, ou seja,
de clima temperado úmido com inverno seco e verão quente, próximo ao município
de Tiete, ao norte, poucos são os municípios classificados em tipo climático Aw, de
clima tropical com estação seca de inverno.
Por tratar-se de classificação genérica e pouco atenta a variações climáticas
que frequentemente ocorrem no espaço de poucas dezenas de quilômetros, deve-se
utilizá-la como referência, sem que se virem as costas para características que a
observação local pode apurar.
Localmente, o clima apresenta variações em decorrência das condições
particulares de relevo, vegetação e atividades antrópicas existentes.
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A tabela a seguir apresenta as médias de temperatura e de chuva mês a mês
no município de Tiete no ano completo de 2018, sendo este o último ano com série
de dados que contemplou a totalidade do período.

Período

Temp. Max
( ºC)

Média
Média
Temp.
das
das
EvapoTemperatura
Chuva
Min (
Temp.
Temp.
transpiração
Média ( ºC)
(mm)
ºC)
Máximas Mínimas
(mm)
( ºC)
( ºC)

JANEIRO

34,6

17

30,28

19,5

24,9

138,0

173,8

FEVEREIRO

34,9

15,9

30,2

18,3

24,26

117,0

65,4

MARÇO

35,7

17,5

32

19,5

25,8

132,0

128,5

ABRIL

32,1

9,8

29,7

15,5

22,6

85,0

45,8

33

4,3

27,7

11,4

19,5

64,0

24,4

JUNHO

31,6

8,2

27,08

12,3

19,7

59,0

14,1

JULHO

32,4

3,2

28,9

10,2

19,5

53,0

13,8

AGOSTO

33,9

6,1

25,5

11,9

18,7

67,0

86,7

SETEMBRO

33,9

6,1

28,0

14,5

21,2

81,0

52,9

OUTUBRO

34,7

12,9

28,9

17,6

23,2

102,0

166,6

NOVEMBRO

33,8

14

29,8

18,1

23,9

138,0

213,2

DEZEMBRO

36

14,7

32,6

19,3

26,0

162,0

77,8

-

-

-

MAIO

-

-

ANO
36
4,3
29,2
Tabela 1: Temperatura, Evapotranspiração e Chuva

15,6

-

22,4

99,8 1063,0

Fonte: CEPAGRI (adaptado)
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O município de Tiete encontra-se em uma faixa delimitada que recebe forte
insolação o ano todo, este fato condiciona a ocorrência de temperaturas elevadas
durante a estação mais quente do ano, o verão.
O município possui a característica de ter uma grande amplitude térmica
durante o dia, isso se dá por conta do relevo que conta com baixa declividade sendo
uma topografia com amplitude mínima.
A amplitude térmica diária no município é elevada, o município chega a ter no
mesmo dia temperaturas abaixo de 10ºC e máximas acima dos 30ºC.
De acordo com o gráfico abaixo, extraídos de uma série histórica de 40 anos,
verificou-se que a média de temperatura no município fica entre 18ºC e 25ºC.

Gráfico 1: Temperatura média Tietê ao longo de 40 anos.
Fonte: Instituto Agronômico de Campinas e ESALQ

O município de Tietê com relação as chuvas tem uma característica bem
definida. Basicamente é dividida em dois períodos, o seco próximo ao inverno e o
chuvoso próximo ao verão.
De acordo com o gráfico abaixo, extraídos de uma série histórica de 40 anos,
verificou-se que a média fica em torno de 180 mm entres os meses de dezembro e
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janeiro e de 30 a 40 mm entre os meses de julho e agosto. Fica evidenciado os dois
períodos, o chuvoso e o não chuvoso no município.

Gráfico 2: Precipitação Média para Tietê ao longo de 40 anos.
Fonte: DAEE, 2006.

Com relação aos ventos, a direção identificada dos ventos dominantes em Tiete
foram duas basicamente. Nos meses mais frios do ano e próximo ao inverno, os
ventos são provenientes do sul e sudeste (S, SE) e nos meses mais quentes e
chuvoso do ano e próximo ao verão, os ventos são provenientes do Noroeste e Leste
(NE e E).
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Gráfico 3: Velocidade e direção dos ventos (em m/s)
Fonte: DAEE, 2006.

5.2

RELEVO

A área territorial da APA Tietê-Jumirim corresponde a toda área dos municípios
de Tietê e Jumirim. O Relatório do Plano de Manejo da APA relata que, de maneira
geral, o relevo da Depressão do Médio Tietê é levemente ondulado, caracterizado por
colinas amplas a médias, com topos aplanados em que as declividades giram entre
10º-20º e maiores calhas fluviais. O Plano de Manejo informa que as morfologias de
relevo mais proeminentes da região ficam situadas fora da APA e são representadas
por morretes com topos angulosos com vales cujas inclinações variam entre 15º-25º.
Segundo o Plano, este relevo é tipicamente associado às intrusões de rochas subvulcânicas pertencentes a Formação Serra Geral que geram formas, por vezes,
alinhadas em cadeias, de vertentes retilíneas ou mais arredondadas como resposta
da ação dos processos de intemperismo do meio físico, em que, neste caso,
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predomina o processo de esfoliação esferoidal. Dentro da APA as rochas dessa
Formação são observadas em taludes de corte de estradas, em alguns pontos já sob
forte processo de intemperização.
Na área da APA, as cotas topográficas variam geralmente entre máximos e
mínimos de 630 e 470 m acima do nível do mar. Os sistemas de drenagem
apresentam comumente padrões drendritico e, subordinadamente, em treliça. Em
linhas gerais, a rede fluvial tende a drenar para noroeste, acompanhando o caminho
das águas do rio Tietê em direção ao rio Paraná, conforme descreve o Relatório do
Plano de Manejo.
O Mapa abaixo demonstra o padrão de declividades no Município de Tietê. Nele
é possível observar os pontos mais baixos que correspondem as calhas fluviais dos
rios Tietê e Capivari e as áreas mais altas atingindo elevações superiores aos 600
metros na porção central da área, à norte na divisa com Mombuca, à leste com Rafard
e a sul com Boituva. Na divisa com Cerquilho, nota-se, baixas alturas, próximo da área
urbana consolidada.
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Figura 22: Mapa Relevo
Fonte: IBGE/2021 - Elaboração Oliver Arquitetura

O Relatório do Plano de Manejo observou que a APA Tietê-Jumirim encontrase assentada sob duas principais unidades de relevo, quanto aos seus processos
morfodinâmicos, que são Relevos de Agradação e de Degradação. Os relevos de
agradação ocorrem junto às margens de rios e córregos, tratando-se de terrenos
topograficamente rebaixados de morfologia plana, sujeitos periodicamente a
inundações. Ocorrem principalmente em tributários do rio Sorocaba, a sudoeste da
APA, e em tributários do Tietê nas porções noroeste e sudeste da área e ao longo do
rio Capivari. A esta unidade de relevo estão associadas as principais fragilidades
ambientais, ligados ao meio físico no interior da APA.
Quanto aos Relevos de Degradação, essas formas estão relacionadas ao
esculpimento de rochas sedimentares paleozóicas do Grupo Itararé. Algumas feições,
como espigões localizados e colinas com cristas alinhadas, encontram-se ao sul da
área e nas margens do rio Capivari. Segundo Relatório do Plano de Manejo, os relevos
de degradação são predominantes, com maior expressão de colinas baixas de topos
planos e amplos, apresentando encostas retilíneas a levemente côncavas a convexas.
Na margem esquerda do rio Tietê, próximo a sede municipal de Laranjal Paulista,
aparecem morretes alongados e espigões. Apresenta encostas cuja declividade são
de até 25°.

5.3

SOLO

Informações obtidas no Plano de Manejo da APA Tietê-Jumirim, indicam, que
os solos da região se distribuem em conformidade com o relevo e com o substrato
rochoso. O mapeamento do Instituto Agronômico de Campinas (IAC, 1960) que inclui
a área estudada, indica que a maioria dos solos da região ocorre em áreas bem
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drenadas. Segundo o Plano, classes de solos encontradas na região de inserção da
APA incluem latossolos vermelhos, argisosolos vermelhos e vermelhos-amarelos,
planossolos, neossolos quartzarêncicos e cambissolos. Nos fundos de vales terrações
fluviais, assim como nos ambientes mal drenados, ocorrem os gleissolos háplicos.
Aproximadamente 85% da área da APA é recoberta por argissolos, na porção norte
encontra-se pequenas manchas de planossolos e latossolos vermelhos nas porções
leste e oeste da área, conforme demonstra mapa abaixo. Os argissolos são
abundantes em nutrientes, com concentrações de argila superiores a 35%. Devido à
ocorrência preferencial em áreas de platôs de topografia plana, apresentam grande
espessura, granulação grossa e são solos suscetíveis à ocorrência de processos
erosivos pelo escoamento subsuperficial.

Figura 23: Mapa Pedológico do Município de Tietê
Fonte: DataGEO/2021
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Apesar de recobrirem a maior parte da APA, as condições geomorfológicas em
que, comumente ocorrem os argissolos não é observada na área (topografia
movimentada, com declives proeminentes), fato que não gera grandes limitações à
mecanização agrícola ou aumento de seu potencial de erodibilidade. Normalmente
apresenta textura cascalhenta, pedras e boulders no perfil, caracterizando as fases
pedregosas

e

rochosas,

que

também

são

limitantes

à

mecanização

e

desenvolvimento de raízes.
Os latossolos vermelhos são característicos de relevos planos ou suavemente
ondulados e sua cor avermelhada é homogênea em todo o perfil. São bastante
desenvolvidos com granulação fina a média e textura argilosa. Possuem bom
potencial para desenvolvimento radicular em profundidade e mecanização agrícola,
além de resistência contra processos erosivos. As suas características físicas são
consideradas muito favoráveis ao aproveitamento agrícola, já que são bem drenados
internamente, têm boa aeração e seus aspectos físicos não impedem a mecanização
e a penetração de raízes.

5.4

RECURSOS HÍDRICOS

A Lei nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 estabeleceu normas de orientação
à Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como, ao Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Foram estabelecidas 22 Unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, com base nas bacias
hidrográficas. O Município de Tietê está inserido parte na Unidade de Gerenciamento
de Recurso Hídrico – UGRHI – 10 (Tietê – Sorocaba) e parte na UGRHI-5 (PiracicabaCapivari-Jundiaí), conforme demonstra mapa do Instituto Geográfico Cartográfico –
IGC, a seguir.
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Figura 24: Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos 05 e 10
Fonte: CETESB/2021

As Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos 05 e 10
localizam-se na porção sul do Estado de São Paulo, conforme mapa abaixo.
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Figura 25: Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC

Figura 26: Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
Fonte: Instituto Geográfico e Cartográfico - IGC
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A Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos 10,
denominada Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê - UGRHI-10 é contigua
à bacia do Alto Tietê (UGRHI-6) e possui interface com a do Piracicaba – Capivari –
Jundiaí (UGRHI-5), conforme relata Relatório de Situação 2019 – Ano base 2018 do
Comitê da Bacia Hidrográfica Sorocaba Médio-Tietê. Os principais afluentes da
URGHI-10 são os rios Jundiaí, Capivari e Piracicaba – URGHI-5, na margem direita e
o rio Sorocaba, na margem esquerda.
A Bacia Hidrográfica Sorocaba - Médio Tietê está dividida em 6 Sub-Bacias,
sendo três delas compostas por drenagens de pequeno e médio porte, que drenam
para o rio Tietê, e outras três que compõem a bacia do rio Sorocaba, conforme
demonstra figura a seguir.

Figura 27: Localização das Sub-bacias da URGHI-10
Fonte: Relatório de Situação 2019 – Ano base 2018 do Comitê da Bacia Hidrográfica Sorocaba MédioTietê (Adaptado – IPT)
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No total, 52 Municípios possuem seu território, ou parte dele, na bacia. O
Município de Tietê possui parte na UGRHI-10 e parte na UGRHI-5 e encontra-se
inserido na Sub-bacia Médio Tietê Médio, juntamente com os Municípios Boituva,
Cerquilho, Jumirim e Porto Feliz.
UGRHI-10 possui população de 2.022.325 habitantes, sendo que quase 90%
encontra-se em área urbana e o restante em área rural. A área territorial é de 12.099,
100 Km² e área de drenagem de 11.829 Km². Os principais rios são: Sorocaba, Tietê,
Sorocamirim, Una, Pirajibu, Jundiuvira, Murundu, Sarapuí, Tatuí, Guarapó e Macacos;
os ribeirões: do Paixe, Alabari, Capivara e Araque e dos reservatórios: Represa
Itupararanga e Represa Barra Bonita. A disponibilidade hídrica superficial é de 107
m³/s; e subterrânea de 17 m³/s (Reserva Explorável).
As atividades industriais predominam na região da metrópole, com diversos
parques industriais, contemplando a produção de componentes de telecomunicações
e informática, montadoras de veículos automotivos, refinarias de petróleo, fábricas de
celulose e papel, indústrias alimentícias e sucroalcooleiras, complexo industriais de
base mineral ligados a produção de alumínio, de cimento, e outros. No setor primário
o cultivo da cana e do citrus e a pecuária. Aproximadamente 17,5% da área da
Unidade possui cobertura vegetal nativa.
A análise sintética sobre os parâmetros de disponibilidade, balanço e demanda
de recursos hídricos, apresentada no Relatório de Situação 2019 – Ano base 2018 do
Comitê da Bacia Hidrográfica Sorocaba Médio-Tietê , relata que: “Em relação as
vazões subterrâneas, é importante destacar que apesar de relação com as reservas
explotáveis ainda estar classificada como boa, é preciso considerar que, em áreas
rurais onde o uso de água é, usualmente, proveniente de fontes subterrâneas, existe
uma subestimativa nos dados de outorga, tanto devido à falta de regularização quanto
a falta de fiscalização. Outros fatores a serem considerados são o aumento das áreas
contaminadas em municípios da bacia nos últimos anos (por exemplo Sorocaba, Itu e
Cabreúva, conforme item 4.6.4) e a presença em águas subterrâneas de Arsênio,
Ferro, Fluoreto, Manganês, Sódio acima dos limites legais permitidos (conforme item
4.6.3). Conforme o Plano de Bacias, a maior parte das sub-bacias já apresentam ou
tem projetado para os próximos anos um cenário de atenção em relação ao Balanço.”
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O Relatório recomenda que os dados de disponibilidade hídrica sejam
utilizados de forma cautelosa e que sejam consideradas: a qualidade da água e a
finalidade do uso; que o uso de tecnologias para aproveitamento de água a fim de
diminuir o volume outorgado; sejam incentivadas as ações de redução de perdas no
sistema de abastecimento; o monitoramento dos usos e o processo da cobrança pelo
uso da água que envolve diretamente as questões de outorgas, demandas e tipos de
uso dos recursos hídricos seja intensificado; que seja revisado o instrumento de
gestão para cobrança pelo uso da água, uma vez que os valores foram estabelecidos
em 2010 e ainda não foram revistos; que sejam contemplados projetos que incentivem
a produção de água e a implementação de mecanismos de pagamento por serviços
ambientais. Parte destas ações foram contempladas no Plano de Bacias que prevê
um programa de incentivo a regularização de ligações clandestinas e prevê a
regulamentação do programa de Pagamento por serviços ambientais.
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