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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Este documento apresenta o produto da ETAPA 2 – LEITURA DA 

REALIDADE DO MUNICÍPIO – PARTE 3/3, 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 – Parte 3/3, 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 3/3, 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. 
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1 ANÁLISE DA QUESTÃO HABITACIONAL – DÉFICIT HABITACIONAL  

 

 

1.1 PRINCÍPIOS E CONCEITOS 

 

 

As necessidades habitacionais são trabalhadas com base no conceito 

desenvolvido pela FJP e consolidado no terceiro estudo realizado por essa fundação 

para o PlanHab1, no ano de 2006. Assim, os itens que compõem as necessidades 

habitacionais são: 

 

Tipo de 

necessidades 
Definição Elementos a avaliar  

Déficit 

 

 

Demandas por 

novas moradias 

devido à existência 

de unidades 

precárias e 

demanda reprimida 

(déficit acumulado) 

Reposição de estoque 

Domicílios rústicos - sem 

condições de 

habitabilidade, que 

precisam ser totalmente 

repostos; 

Incremento de estoque 

Domicílios improvisados 

- moradia em imóveis 

destinados a outros fins;  

Coabitação domiciliar – 

que inclui famílias 

conviventes secundárias e 

cômodos alugados ou 

cedidos (coabitação 

disfarçada); 

Ônus excessivo com 

aluguel; 

Demanda 

demográfica 
Novas unidades 

para atender ao 

Projeções a médio e 

longo prazo e em 
 

 

1 Ver Produto 2, Cap.3, Pag. 107-111, do PlanHab – disponível em http://www.cidades.gov.br/secretarias-

nacionais/secretaria-de-habitacao/planhab/produtos/produtos 
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crescimento 

demográfico 

função da faixa de 

renda das famílias 

Inadequação 

Necessidade de 

melhoria de 

unidades 

existentes 

Carência de 

infraestrutura  

Serviços mínimos: luz, 

água canalizada, esgoto 

ou fossa séptica, coleta de 

lixo, drenagem pluvial, 

iluminação pública e 

reparcelamento do solo. 

Adensamento 

excessivo 
Adensamento interno; 

Ausência de sanitário  

Inadequação fundiária  

Quadro 1: Composição de necessidades habitacionais conforme conceito da FJP  
Fonte: FJP 

Organização: Oliver Arquitetura 

 

 

Define-se que o déficit e a demanda demográfica compõem um déficit 

quantitativo, enquanto que a inadequação compõe um déficit qualitativo, na medida 

em que essa última não implica em construção de novas habitações, mas apenas 

reformas. 

As definições sobre esses elementos citados no Quadro 1 e que devem ser 

avaliados para se obter o déficit e inadequação habitacional, são as seguintes, 

segundo PlanHab: 

Domicílios rústicos: domicílios que não apresentam paredes de alvenaria ou 

madeira aparelhada, construídas com materiais inapropriados como, por exemplo: 

paredes de taipa não revestida, madeira aproveitada e material de vasilhame; piso de 

terra, madeira aproveitada, tijolo de barro cozido ou de adobe; cobertura de madeira 

aproveitada, palha, sapé ou material de vasilhame. Trata-se de domicílios que 

apresentam desconforto para seus ocupantes, além de riscos de desmoronamento e 

contaminação por doenças em decorrência de suas precárias condições de 

salubridade; 

Domicílios improvisados: domicílios instalados em locais construídos para fins não 

residenciais que, no momento em que foi realizada a pesquisa, serviam de moradia, 

http://www.oliverarquitetura.com.br/
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como por exemplo: lojas, fábricas, embarcações, carroças, vagões de trens, tendas e 

grutas; 

Coabitação familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias com 

as famílias que viviam em cômodos cedidos ou alugados (considerados como 

domicílios com coabitação disfarçada). As famílias conviventes secundárias são 

famílias constituídas por, no mínimo, duas pessoas que residem em um mesmo 

domicílio junto com outra família denominada principal. Cômodos são compartimentos 

usados como moradia, localizados, por exemplo, em cortiços, cabeças–de–porco, 

entre outros; 

Carência de serviços de infraestrutura: são considerados como inadequados os 

domicílios que não possuem um ou mais serviços básicos, sendo que, para fins de 

plano de habitação de interesse social, a mínima estrutura deve ser: distribuição de 

água, energia elétrica, coleta de lixo e de esgoto; 

Adensamento interno excessivo (adensamento domiciliar): Consiste no número 

de domicílios particulares permanentes urbanos que não sejam cômodos, onde reside 

apenas uma família e que possuam um número médio de habitantes por dormitório 

superior a três. Sendo que se entende como “dormitório” qualquer cômodo utilizado 

com esse fim, à exceção do banheiro, em caráter permanente pelo morador do 

domicílio na data da pesquisa; 

Ausência de sanitário: número de domicílios consolidados, que não necessitam de 

reposição, mas que, entretanto, não possuem sanitário interno; 

Inadequação fundiária urbana: domicílios com moradores que declararam não ter a 

propriedade do terreno; 

Ônus excessivo com aluguel: domicílios com famílias que recebem até três salários 

mínimos e tem 30% da sua renda familiar comprometida com aluguel. Foi utilizado 

parâmetro do antigo Banco Nacional de Habitação (BNH) e da Caixa Econômica 

Federal (CEF) que considera tal porcentagem o máximo tolerável de gasto direto com 

habitação. No caso de domicílios com famílias conviventes, a FJP considera apenas 

a renda da família principal. 
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Os domicílios computados no déficit habitacional não podem ser confundidos 

com aqueles caracterizados como inadequados. Da mesma forma não se pode somar 

os domicílios incluídos nas diferentes categorias de inadequação habitacional, pois, 

do contrário, essa somatória incorre em dupla contagem. 

Sobre a coabitação, ou seja, a convivência de diferentes famílias em uma 

mesma moradia, esta pode ser uma condição voluntária e não imposta com 

constrangimento, de tal forma que não necessariamente configura-se como déficit 

habitacional. 

 

 

1.1.1 Assentamentos Habitacionais Irregulares 

 

 

Para consolidação dos dados de necessidades habitacionais, parte-se, 

sobretudo, do reconhecimento dos assentamentos precários, pois estes abrigam 

grande parcela de necessidades habitacionais acumuladas, tanto em relação a déficit 

qualitativo, como porcentagem de déficit quantitativo. 

Entende-se como assentamento precário aquele que se encontra em condições 

de habitabilidade abaixo de um padrão mínimo de qualidade, devido à ausência ou 

falhas no serviço de infraestrutura (luz, água canalizada, esgoto ou fossa séptica, 

coleta de lixo, reparcelamento do solo, drenagem pluvial e iluminação pública), 

irregularidade fundiária ou fragilidades ambientais do terreno, entre outras questões, 

de forma que não ofereça segurança e estabilidade para a população residente. 

Outras formas são os loteamentos clandestinos e irregulares que, em função 

de suas inadequações, oferecem terra e moradia a preços mais baixos que os 

praticados no mercado, atraindo assim grande parte da população de baixa renda. 

 Para essa análise, para o caso específico do Município de Tietê, toma-se como 

definição: 

• Loteamentos Irregulares – contam com sistema viário e divisão de lotes 

regular, mas são instalados normalmente em áreas improdutivas, desta 

http://www.oliverarquitetura.com.br/
http://www.oliverarquitetura.com.br/


 

13 

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

 

                         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 
                                        ESTADO DE SÃO PAULO 

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

maneira os moradores não tem direito de propriedade. Quando há subdivisão 

dos lotes localizados no interior da quadra com moradias de um cômodo, 

causam elevado adensamento e sugerem característica de favela; 

 

• Loteamento Clandestino - Parcelamento irregular do solo, realizado à 

margem da legislação urbanística, ambiental, civil, penal e registraria, sem 

qualquer controle do Poder Público. Não obedecem a qualquer planejamento 

urbanístico e são desprovidos de infraestrutura; 

 

• Conjunto habitacional produzido pelo setor público em situação irregular 

ou de degradação – conjuntos habitacionais que foram se degradando por 

falta de manutenção e acompanhamento do poder público, tornando-se 

insalubres. Por vezes com problemas de regularização fundiária, parcialmente 

ocupados por favelas, com execução incompleta de infraestrutura urbana e 

problemas de gestão dos espaços comuns. 

 

De acordo com informações da Equipe Técnica do Município, não existem 

assentamentos precários a serem mapeados. O único assentamento com estas 

características corresponde ao Sete Fogões, que já se encontra em processo de 

regularização fundiária. 

 

 

1.1.2 Déficit Habitacional  

 

 

Dados obtidos no Programa “Déficit Municipal Habitacional no Brasil” que 

contém dados do Censo IBGE/2010, sistematizados pela Fundação João Pinheiro, 

apontam um déficit habitacional total de 1111, sendo que 1074 encontra-se na área 

urbana e 37 na área rural, conforme Tabelas abaixo. 

Na tabela, pode-se ainda verificar, os déficits estratificados de acordo com a 

renda familiar. Nota-se que a maioria do déficit encontra-se nas famílias com renda 

de até 3 salários mínimos.   

http://www.oliverarquitetura.com.br/
http://www.oliverarquitetura.com.br/


 

14 

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

 

                         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 
                                        ESTADO DE SÃO PAULO 

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

Déficit 

Habitacional 

Total 

Déficit 

Habitacional 

Total para 

domicílios 

sem 

rendimento 

Déficit 

Habitacional 

Total para 

domicílios 

com 

rendimento 0-3 

salários 

mínimos 

Déficit 

Habitacional 

Total para 

domicílios 

com 

rendimento 6-

10 salários 

mínimos 

Déficit 

Habitacional 

Total para 

domicílios 

com 

rendimento 3-6 

salários 

mínimos 

Déficit 

Habitacional 

Total para 

domicílios 

com 

rendimento 10 

ou mais 

salários 

mínimos 

1111 10 760 168 150 24 

Tabela 1: Déficit Habitacional Total 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

Déficit Habitacional 

Rural 

Déficit Habitacional 

Urbano 

37 1074 

Tabela 2: Déficit Habitacional Rural e Urbano 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 Quanto a coabitação que corresponde as famílias conviventes, o valor do déficit 

é de 404 unidades, sendo a maioria 366 unidades localizadas na área urbana.  

Coabitação 

Familiar Total 

Coabitação 

Familiar Total 

para 

domicílios 

sem 

rendimento 

Coabitação 

Familiar Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 0-3 

salários 

mínimos 

Coabitação 

Familiar Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 3-6 

salários 

mínimos 

Coabitação 

Familiar Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 10 

ou mais 

salários 

mínimos 

Coabitação 

Familiar Total 

para 

domicílios 

com 

rendimento 6-

10 salários 

mínimos 

404 0 91 121 24 168 

Tabela 3: Coabitação 

Fonte: IBGE – Censo 2010 
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Coabitação Familiar 

Urbano Total 

Coabitação Familiar 

Rural Total 

366 37 

Tabela 4: Coabitação Urbana e Rural 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 Entre as famílias que utilizam mais do que 30% de sua renda com gastos em 

aluguel, “ônus excessivo de aluguel” este déficit corresponde a 552 unidades. 

Ônus excessivo com 

aluguel Total 

Ônus excessivo com 

aluguel 

 Total para domicílios 

sem rendimento 

Ônus excessivo com 

aluguel  

Total para domicílios 

com rendimento 0-3 

salários mínimos 

552 10 542 

Tabela 5: Ônus Excessivo Com Aluguel 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 155 unidades deste total, correspondem ao adensamento excessivo de 

domicílios alugados, sendo apresentado apenas na área urbana. 

Adensamento 

excessivo de domicílios 

alugados Total 

Adensamento 

excessivo de domicílios 

alugados Urbano Total 

Adensamento 

excessivo de domicílios 

alugados Rural Total 

155 155 0 

Tabela 6: Adensamento Excessivo de Domicílios 

Fonte: IBGE – Censo 2010 
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Inadequação de 
domicílios 
urbanos/Infraestr
utura (pelo 
menos um 
componente) 
Total 

Inadequação de 
domicílios 
urbanos 
/Abastecimento 
de água Total 

Inadequação de 
domicílios 
urbanos / 
Esgotamento 
sanitário Total 

Inadequação de 
domicílios 
urbanos / 
Iluminação 
elétrica Total 

Inadequação de 
domicílios 
urbanos / 
Destino do lixo 
Total 

352 69 286 13 11 

 
Tabela 7: Inadequação de Domicílios 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 A Tabela de Inadequação de Domicílios apresentada acima, indica um total de 

352 domicílios inadequados, sendo que a maioria com ausência de rede de esgoto – 

286 unidades, seguido de abastecimento de água – 69 unidades. 

 Não existem dados de inadequação por irregularidade fundiária. 

 

Inadequação de 

domicílios urbanos / 

Banheiro exclusivo 

Total 

Inadequação de 

domicílios urbanos/ 

Adensamento em 

domicílios próprios 

Total 

10 161 

Tabela 8: Domicílios sem Unidade Sanitária 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 Na Tabela acima verifica-se que 10 domicílios não possuem unidade sanitária 

e que 161 domicílios possuem adensamento excessivo. 
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 A tabela a seguir demonstra que entre os 11.486 domicílios particulares 

permanentes identificados no Censo 2010, 10.528 localizavam-se na área urbana e 

958 na área rural. 

 

Domicílios particulares 

permanentes Total 

Domicílios particulares 

permanentes Urbano 

total 

Domicílios particulares 

permanentes Rural total 

11486 10528 958 

Tabela 9: Domicílios Particulares 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 Existiam, de acordo com os dados do Censo IBGE/2010, 933 domicílios vagos 

no total, sendo que 808 localizavam-se na área urbana e 125 na área rural. 

Domicílios Vagos 

Total 

Domicílios Vagos 

Urbano Total 

Domicílios Vagos 

Rural Total 

933 808 125 

Tabela 10: Domicílios Vagos 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

 

2 ANÁLISE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL E DO PERÍMETRO 

URBANO VIGENTE 

 

 

 O uso do solo é o conjunto de atividades que pode ser desenvolvida em uma 

determinada propriedade ou território e a ocupação do solo trata do aproveitamento 

do solo. 

O uso e ocupação do solo ocorre de forma espontânea, ou seja, informal, ou 

de forma planejada, formalmente. 
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O IBGE também classifica alguns assentamentos espontâneos como 

aglomerado subnormal. Trata-se de uma forma de ocupação irregular de terrenos de 

propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas 

urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência 

de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. 

Conforme o IBGE, no último censo Tietê não possuía aglomerados 

subnormais. 

Embora Tietê, não tenha assentamentos precários, possui outros tipos de 

assentamentos espontâneos. 

2.1.1 Novos Parcelamentos do Solo e Assentamentos Espontâneos 

 

 

Mapa 1 – Parcelamentos Irregulares 
Fonte: Prefeitura de Tietê 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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O mapa acima mostra a localização de várias expansões urbanas no Município 

de Tietê. Elas coincidem com o levantamento feito pelo Plano de Manejo da APA 

Tietê-Jumirim. Os pontos vermelhos são ocupações irregulares. 

 

  
 
Mapa 2 – Alterações de Uso do Solo 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim 

 

O Plano de Manejo da APA Tietê-Jumirim constatou pontos de alteração do 

uso do solo entre 2010 e 2016, sendo alguns assentamentos espontâneos. 
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Figura 1: 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 SP-

127. 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 2: Expansão Urbana – Ponto 2 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim 

 

O Ponto 2 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 3: Expansão Urbana – Ponto 3 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim 

 

Localizado na porção nordeste do perímetro urbano de Tietê, o Ponto 3 

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 4: Expansão Urbana – Ponto 4 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim 

 

 

Figura 5: Expansão Urbana – Ponto 5 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim 
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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 6: Expansão Urbana – Ponto 6 
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 7: Expansão Urbana – Ponto 7 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim 

 

 

Figura 8: Expansão Urbana 
Fonte: Plano de Manejo APA Tietê-Jumirim 
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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. 

 

Figura 9: 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 SP-  

300. 
 Outros pontos ainda foram localizados. 
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Figura 10: Expansão Urbana – Ponto 10 
Fonte: Google Earth 

 Na porção norte do Município, há uma usina de álcool. Portanto, uso industrial. 

 

Figura 11: Expansão Urbana – Ponto 11 
Fonte: Google Earth 

Ao norte do perímetro urbano ocorrem várias ocupações por indústrias. 
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Figura 12: Expansão Urbana – Ponto 12 
Fonte: Google Earth 

 

A noroeste do perímetro urbano condomínio de chácaras residenciais. 

 

Figura 13: Expansão Urbana – Ponto 12 
Fonte: Google Earth 

A sul, condomínio de chácaras, Nossa Senhora de Fátima. 

 

 

 

http://www.oliverarquitetura.com.br/
http://www.oliverarquitetura.com.br/


 

29 

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

 

                         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 
                                        ESTADO DE SÃO PAULO 

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

2.2 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Uso e Ocupação do Solo Municipal 
Fonte: DataGEO 
Elaboração: Oliver Arquitetuta 

 

 Conforme as figuras acima, é possível concluir que há uma concentração de 

área urbana no distrito municipal. As áreas urbanas dispersas coincidem com aquelas 

levantadas no item anterior. 

 O meio rural possui ainda uma cobertura vegetal significativa tanto ao sul como 

ao norte do Município. 
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Mapa 4: Vegetação no Município de Tietê 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente 
Elaboração Oliver Arquitetura 

 

Existe uma tendência muito forte de conurbação da área urbana com a área 

urbana do Município de Cerquilho. 

 Em análise do item anterior, também concluímos que há uma tendência de 

ocupação de áreas rurais por usos “rurbanos” como chácaras de lazer, centros 

empresariais e complexos industriais. No entanto, elas não reúnem uma diversidade 

suficiente de usos somadas a uma densidade populacional que caracterizem uma 

área urbana. Porém ao longo do tempo, podem evoluir para isso. 
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2.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ATUAL 

 
 
 

 
Mapa 5: Uso do Solo Urbano 
Fonte: Emplasa 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

O uso e ocupação dentro do perímetro urbano é bastante condicionada por 

elementos ambientais e o sistema viário. 

As áreas verdes, e a rede hídrica superficial, como o rio Tietê e seus afluentes, 

tem presença forte na estruturação urbana. O rio não só passa pela cidade, mas 

ocorreu um desenvolvimento urbano próximo a ele. 

A mancha urbana contígua é dividida pelo Rio Tietê. São apenas duas 

transposições do Rio Tietê dentro do perímetro urbano. A mancha mais a sudoeste é 

marcada pela presença do Aeroporto Amador de Tietê e loteamentos residenciais de 
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baixa altura, porém com uma das maiores densidades do Município. Isso ocorre 

porque os lotes têm pequenas dimensões. 

No centro oeste da cidade também há ocorrência de loteamentos residenciais, 

porém com vias de caráter mais comercial, como a R. Bela Vista. Nessa região 

também ocorrem alguns edifícios com até 8 pavimentos. 

A noroeste existem loteamentos residenciais cuja ligação com o tecido urbano 

é a continuidade da R. Bela Vista, denominada R. Vila Nova. Próximo ao 

entroncamento viário, existe ocupações de comércio, serviço e indústria de maior 

porte e mais ao norte loteamento residencial. 

Na parte central da área urbana (ou leste), está localizada grande parte da 

mancha urbana. 

As vias têm papel indutor e estruturador, e concentram comércio e serviço. No 

sentido leste-oeste: R. Santa Cruz, R. Bom Jesus. No sentido norte-sul: R. Rafael de 

Campos, R. Amélio Schincariol, R. Bela Vista, R. Ten. Gelás, R. Nove de Júlio e R. do 

Comércio. 

Também há um quadrante central, entre as ruas Antônio Nery, Enok Barreira 

de Macedo, R. São Benedito/ R. Rafael de Campos, R. Lara Campos, onde está o 

centro da cidade com uma concentração mais dispersa de comércio e serviços. Onde 

também ocorrem alguns edifícios de maior altura (até 20 pavimentos). 

 As rodovias também fazem esse papel: Rodovia Marechal Rondon, Prefeito 

Antônio Romano Schincariol e Rodovia Dr. João José Rodrigues, e são indutoras de 

usos industriais ou de logística de grande porte. 

 Existem vários vazios urbanos na cidade. Tanto de lotes de pequena dimensão 

(menores que 1.000m²) não ocupados, a maioria em loteamentos mais recentes, 

como de glebas próximas ao Rio Tietê e das Rodovias. 

 Existem ainda áreas empresarias e industriais dispersas ao longo das rodovias 

fora do tecido urbano. 
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2.3.1 Planejamento do Uso e Ocupação do Solo 

 

  

Mapa 6: Macrozoneamento Lei Complementar 06/2006 
Fonte: Prefeitura Municipal 
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Conforme a Lei Complementar 06/2006 (ver mapa acima), o Município de Tietê 

possui 03 Macrozonas: Macrozona de Predominante Características Rurais; 

Macrozona de Transição e Proteção e Macrozona de Urbanização. 

Esta divisão de Macrozonas, não respeita o uso e ocupação do solo existente 

do Município, tampouco qualquer lógica de expansão. Ainda está em desacordo com 

o Plano de Manejo da APA Tietê-Jumirim. 

Macrozona de Predominante Características Rurais, ocorre somente na parte 

norte do Município. Porém, existem áreas rurais também ao sul do Município. 

A Macrozona de Transição e Preservação, também não coincide com os 

elementos ambientais do Município e a APA Tietê-Jumirim. 

A Macrozona em situação mais irregular é a de Urbanização, pois caracteriza 

como áreas urbanizáveis, aquelas fora do perímetro urbano ou com indicação para 

urbanização. 

Indica-se, portanto, a reavaliação deste Macrozoneamento, a fim de atender a 

premissa de ordenamento do território constante no Estatuto da Cidade, a qual busca 

respeitar elementos culturais, antrópicos e ambientais. 
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Mapa 7: Macrozoneamento Lei Complementar 06/2006 
Fonte: Prefeitura Municipal 

 

O Zoneamento Municipal também é problemático. 

Em relação à APA, constatou-se a necessidade de: 
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• 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. 

Na revisão da compatibilidade da APA Tietê-Jumirim constatou-se que o Plano 

Diretor estabelecido pela Lei Complementar 06/2006, estabeleceu um zoneamento. 

No entanto este zoneamento não foi adequado à legislação municipal. 

 Na “alínea e” do artigo 46 do Plano Diretor de 2006, havia uma definição que 

as “delimitações ou já se encontram definidas neste documento em artigos anteriores 

ou deverão ser definidas quando da adaptação do Zoneamento Atual, Lei No. 1.747 

de 23 de dezembro de 1986, a este Plano Diretor, o que deverá ocorrer no prazo 

máximo de 1 (um) ano a partir da data de promulgação desta Lei”. Como se trata de 

uma alínea, deveria ser relativa apenas ao setor nela citado. Mas parece que foi 

aplicado a todo o conjunto do zoneamento. 

Ainda foram constatados os seguintes problemas: 

• 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. 
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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. 

 

  

Mapa 8: Zoneamento, Lei Municipal nº 1.653/1984 
Fonte: Plano Diretor Municipal, 2006 

 

 O mapa acima indica o zoneamento fornecido pela Prefeitura Municipal. Este 

zoneamento não coincide com o estabelecido pelo Plano Diretor. 

http://www.oliverarquitetura.com.br/
http://www.oliverarquitetura.com.br/


 

38 

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

 

                         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 
                                        ESTADO DE SÃO PAULO 

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

 A nomenclatura do zoneamento coincide com o estabelecido pela Lei Ordinária 

1.747/1986 que estabelece normas para ordenar e disciplinar a ocupação do território 

do Município de Tietê. Na qual a descrição das zonas parece se encaixar. 

 Esta lei de uso e ocupação do solo foi modificada diversas vezes. Porém, 

continua em vigência, à exceção de alguns dispositivos e ao parcelamento do solo 

(revogado pela Lei 3.596/2016). 

 A lei está desatualizada. Evidência disso é a existência ainda de um 

zoneamento para Jumirim. 

 A lei classifica os usos residenciais como Uni-residencial (R1) e Multi-

residencial (R2). 

 Classifica os usos não residenciais em: Comercial de utilização frequente (CF), 

Comercial de utilização ocasional (CO), Comercial especial (CE), Indústria (I), 

Equipamentos (E), Recreação e Lazer (L); Rural (RU). 

 Há uma tabela que estabelece os usos de acordo com as zonas. Estabelece 

também parâmetros de ocupação do solo, como taxa de ocupação, coeficiente de 

aproveitamento máximo e dimensões mínimas dos lotes. 

 Quanto ao uso do solo, percebe-se que as zonas são mistas agregando vários 

usos, o que é recomendado. 

 Do ponto de vista de ocupação do solo, percebe-se que:  

• Não há um coeficiente básico e outro máximo, impossibilitando a aplicação de 

instrumentos de política urbana como a outorga onerosa, por exemplo;  

• As taxas de ocupação estão adequadas; 

• O coeficiente de aproveitamento máximo é muito alto para a maior parte das 

zonas, sem ligação com um desenho para a cidade. 
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2.4 ANÁLISE DO PERÍMETRO URBANO 

 

 

Considerando que cerca de 24.816.320 m² estão ainda disponíveis para a 

expansão dentro do perímetro urbano e, mesmo no caso expansivo, a demanda de 

solo urbanizável não ultrapassa a 8% disso, constata-se que não é necessário 

aumentar o perímetro urbano. 

Além da possibilidade de edificar, o perímetro urbano tem uma implicação 

tributária. Os lotes dentro do perímetro urbano podem ter imposto territorial do tipo 

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), sendo que fora o imposto é o ITR (Imposto 

sobre Propriedade Territorial Rural). Existe bastante diferença nos valores das 

alíquotas. Alguns Municípios não têm alterado o IPTU no caso de glebas não 

parceladas, eliminado essa diferença. 

Conforme ensina Martim Smolka, a carga tributária pode incidir no valor do 

terreno. 

Portanto, no caso em específico, não se recomenda o aumento do perímetro e 

também se recomenda cautela caso haja interesse em reduzir o perímetro. Caso seja 

interesse reduzir o perímetro urbano, deverá ser verificado o tipo de imposto que cada 

terreno a ser excluído da zona urbana está vinculado. 

 

 

3 IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RESTRIÇÃO À OCUPAÇÃO, EXPANSÃO E 

ADENSAMENTO 

 

 

3.1 ÁREAS DE RESTRIÇÃO À OCUPAÇÃO 
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Mapa 9 – Restrições à Ocupação – APA Tietê 
Fonte: Google Earth 2021, Plano de Manejo APA Tietê 
Elaboração: Oliver Arquitetura - QGis 

 

O mapa acima traz as restrições à ocupação decorrentes da APA Tietê. As 

áreas indicadas em verde restringem o parcelamento e a ocupação urbana e as áreas 

indicadas em laranja indicam a possibilidade de ocupação, porém com a necessidade 

de cuidados ambientais específicos de recuperação ambiental determinados pelo 

Plano de Manejo da APA. Todo o perímetro urbano, e o Município, estão contidos na 

APA, por isso deverá haver manejo ambiental em toda a área. Porém para fins de 

restrição à ocupação (impossibilidade de parcelamento) devem ser consideradas as 

áreas em verde no mapa acima. 
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Mapa 10 – Mapa de Áreas de Preservação Permanente Município de Tietê 
Fonte: DataGEO 
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Mapa 11  – Restrições Ambientais 
Elaboração: Oliver Arquitetura – Qgis 

 

Os mapas acima mostram as restrições ambientais que impossibilitam ou 

dificultam o parcelamento do solo ou a urbanização. As áreas de restrição ambiental 

ao parcelamento, ou seja, a ZPA e a AIC da APA Tietê Jumirim, somadas às áreas de 

preservação ambiental (APPs), o remanescente florestal, a áreas de restrição da APA, 

e as áreas com declividade superior a 30%. 

 

 

3.2 ÁREAS DE EXPANSÃO 
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Mapa 12  – Espaços potenciais para a expansão urbana 
Elaboração: Oliver Arquitetura – Qgis 

 

O mapa acima mostra as áreas potenciais para a expansão urbana dentro do 

perímetro urbano, que se trata do resultado da subtração do perímetro urbano das 

áreas de restrição ambiental e das áreas já ocupadas. 

As áreas que sobram dessa subtração podem ser passíveis à ocupação, com 

a ressalva que se trata de uma escala mais global e que deve ser comprovada a 

efetiva possibilidade de ocupação por levantamento topográfico. Destaque-se que 

esses levantamentos foram feitos com informações disponíveis nos sistemas de 

informações municipal, estadual e federal, que se baseiam geralmente em fotos 

aéreas. Sendo informação para fins de planejamento geral, mas que em situações 

específicas (na escala do lote ou da gleba) devem ser comprovados por levantamento 

topográfico. 

Como tratado no relatório anterior, a expansão urbana implica no crescimento 

do tecido urbano da cidade. E pode ser analisado sob diversas perspectivas, como 

Espaços potenciais para expansão urbana 

ESPAÇOS POTENCIAIS PARA A EXPANSÃO URBANA 
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o demográfico, o físico, o social e o econômico. No relatório anterior foram 

identificados espaços potenciais para expansão. 

Para avançar em relação ao anteriormente apresentado iremos identificar áreas 

de expansão de acordo com o tipo de expansão. 

O Quadro abaixo indica o possível tratamento a cada tipo de expansão. 

 

Tipo de Expansão Tratamento 

1 Regularização de áreas parceladas 
irregularmente dentro do perímetro urbano 

Inclusão no Zoneamento 

2 Regularização de áreas parceladas 
regularmente fora do perímetro urbano 

Inclusão no perímetro urbano, mediante 
verificação das condições mínimas 

estabelecidas pelo artigo 42-B do Estatuto da 
Cidade 

Inclusão no Zoneamento 

3 Ampliação de perímetro urbano para 
atender crescimento urbano 

Não é necessária a ampliação do perímetro 
urbano 

 
             Quadro 2: Tipo de Expansão Urbana e Tratamento 

Elaboração: Oliver Arquitetura. 
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Mapa 13: Mancha urbana (parcelamento regular e irregular) x perímetro urbano - Municipal 
Elaboração: Oliver Arquitetura 
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Mapa 14: Mancha urbana (parcelamento regular e irregular) x perímetro urbano – Perímetro Urbano 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Os mapas acima indicam a expansão urbana tipo 1 e 2. A partir dessa base, o 

mapa acima analisa a expansão urbana territorial de Tietê. Constata-se que a maior 

parte da mancha urbana está consolidada em 2010. Ocorreram alguns parcelamentos 

(em verde no mapa) dentro do perímetro urbano e fora do perímetro urbano pós 2010.  

Conforme é possível constatar no mapa acima, os parcelamentos fora do 

perímetro urbano são irregulares. Porém, ocorreram parcelamentos irregulares 

também dentro do perímetro urbano. Sendo as rodovias os principais vetores de 

crescimento. Mostrando haver uma certa tendência de ocupações dispersas na área 

rural, especialmente por condomínios de chácaras e ocupações industriais ou 

empresariais. 
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3.3 ÁREAS DE ADENSAMENTO 

 

 

Indica-se como áreas de adensamento prioritário, pelas zonas mais centrais e 

com maior infraestrutura do Município. Indicadas pelo Zoneamento como Zona II, III e 

IV. 

Em segundo lugar indica-se o estímulo da ocupação de lotes vagos no 

Município, como um todo. 

 

 

Mapa 15: Áreas de Adensamento 
Elaboração: Oliver Arquitetura 

 

Em terceiro lugar indica-se as zonas marcadas em amarelo (1-4) no mapa 

acima, por se tratar de zonas mais centrais ao adensamento urbano e que não 

1 

3 

2 

4 
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requerem novas estruturas de transposição de rios e rodovia. Sendo excluídas as 

áreas de restrição ambiental. 

Por último recomenda-se o adensamento das demais áreas constantes no 

perímetro urbano. Sendo excluídas as áreas de restrição ambiental. 
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