


• Apresentar e receber sugestões da população de 
Itapevi sobre a proposta preliminar do Texto Base 

do Plano Diretor sobre os temas:
• Manhã: Habitação e Meio Ambiente

• Tarde: Desenvolvimento Econômico e Social

OUTRAS SUGESTÕES PARA O PLANO DIRETOR 
PODEM SER ENVIADAS PELO SITE OU 
PROTOCOLADAS NA PREFEITURA ATÉ 

O DIA 4 DE SETEMBRO





14h – Apresentação da proposta 
preliminar do Texto Base do Plano 
Diretor de Itapevi
14H40 – Discussão da proposta em 2 
salas 
16h30 – Valoração da proposta
16h45 - Encerramento





DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 6

GESTÃO 8

INFRAESTRUTURA 26

INFRAESTRUTURA 
SOCIAL 30

MEIO AMBIENTE E SISTEMAS 
DE ÁREAS VERDES 16

MOBILIDADE 28

HABITAÇÃO 18

ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 9

DIFICULDADES

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 14

GESTÃO 5INFRAESTRUTURA 16

INFRAESTRUTURA 
SOCIAL 19

MEIO AMBIENTE E 
SISTEMAS DE ÁREAS 

VERDES 14

MOBILIDADE 11

HABITAÇÃO 12

ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 11

SONHO PARA 10 ANOS

RESULTADOS DAS OFICINAS PÚBLICAS / OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR

DIFICULDADES e SONHO guardam uma certa relação: 

INFRAESTRUTURA SOCIAL e INFRAESTRUTURA URBANA estão entre as três maiores dificuldades e os três 
maiores sonhos. Além destes temas:

• entre as dificuldades, MOBILIDADE URBANA também tem destaque.

• entre os maiores sonhos, os temas do MEIO AMBIENTE / SISTEMA DE ÁREAS VERDES e do 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO tem grande importância. 



DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 16

GESTÃO 3

INFRAESTRUTURA 4

INFRAESTRUTURA SOCIAL 10

MEIO AMBIENTE E 
SISTEMAS DE ÁREAS 

VERDES 21

MOBILIDADE 8

POTENCIALIDADES

RESULTADOS DAS OFICINAS PÚBLICAS / OBJETIVOS DO PLANO DIRETOR

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
MEIO AMBIENTE foram avaliados como 
as maiores POTENCIALIDADES do 
Município. 

No tema Desenvolvimento Econômico, 
além dos setores de indústria e 
comércio, foi citado o turismo 
ecológico, o que é compatível com o 
potencial identificado na leitura técnica. 

No tema Meio Ambiente foi destacada 
a importância da existência de muitas 
áreas naturais preservadas, 
confirmando a potencialidade de 
constituição de um Sistema Municipal 
de Áreas Verdes e de Lazer. 



RESULTADOS DAS OFICINAS PÚBLICAS

+

LEITURA TÉCNICA 

+ 

LEITURA COMUNITÁRIA

 O MACROZONEAMENTO e o ZONEAMENTO buscam responder ao desafio de potencializar o 
desenvolvimento econômico impulsionando o turismo sustentável. 

 As zonas da Macrozona Urbana que permitem os usos residencial e misto visam garantir o pleno acesso 
à infraestrutura urbana e social, priorizando o adensamento junto às áreas com infraestrutura já 
instalada.

 As ZEIS têm como função garantir a regularização fundiária dos assentamentos precários e reservar 
áreas para provisão habitacional.

 As ZEIA têm como função proteger as áreas naturais com potencial para a formação de parques e de 
áreas de lazer. 

OBJETIVOS 

DIRETRIZES

MACROZONEAMENTO

ZONEAMENTO 

propostos pelo Plano Diretor



OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR

1. Conter o avanço da urbanização sobre áreas ambientalmente frágeis, disciplinando o

processo de expansão urbana

2. Prover áreas para o desenvolvimento econômico local, de modo ambientalmente

sustentável e compatível com a proteção ambiental

3. Mitigar as situações de risco geológico-geotécnico e prevenir os riscos de inundação,

evitando ocupação de áreas inadequadas

4. Melhorar as condições de habitabilidade dos assentamentos precários e prover

moradia de interesse social

5. Diminuir as desigualdades na oferta e distribuição de equipamentos, serviços e

infraestrutura urbana, visando à universalização do acesso, notadamente ao

saneamento básico



6. Regular o uso e a ocupação do solo de modo a:

• compatibilizar parcelamento do solo e infraestrutura urbana

• aumentar a permeabilidade do solo e evitar a degradação ambiental

• recuperar, para benefício social, a valorização de imóveis urbanos resultante das

políticas e investimentos públicos

7. Consolidar as centralidades existentes e estimular a criação de novas;

8. Requalificar o ambiente urbano, por meio da implantação do sistema municipal de

áreas verdes e de lazer;

9. Implementar sistema de planejamento e gestão democrático e participativo,

garantindo a transparência do processo de planejamento e decisão sobre o

desenvolvimento municipal.

OBJETIVOS GERAIS DO PLANO DIRETOR



MACROZONEAMENTO Definição de grandes zonas (ou 
macrozonas) com base na 
análise:

• das condições do meio físico,

• da capacidade da 
infraestrutura instalada,

• das necessidades de 
preservação ambiental e 
histórico-cultural,

• e das características de uso e 
ocupação do solo existentes.

O Macrozoneamento reflete os 
grandes objetivos que se 
pretende alcançar em cada 
pedaço do território.

O Macrozoneamento proposto 
leva em conta as diretrizes do 
macrozoneamento 
metropolitano instituído pelo 
PDUI – Plano de 
Desenvolvimento Urbano 
Integrado da Região 
Metropolitana de São Paulo. 

MACROZONA DE       
PROTEÇÃO AMBIENTAL

MACROZONA 
DE DIVERSIFICAÇÃO 

AMBIENTAL

MACROZONA 
URBANA



MACROZONA OBJETIVOS 

MACROZONA DE 
PROTEÇÃO 
AMBIENTAL                

(MPA) 

Proteger os remanescentes de mata nativa, valorizando o maior patrimônio 
ambiental da cidade.

Restringir os usos e a ocupação do solo no entorno da área de 
tombamento, visando sua proteção. 

MACROZONA 
URBANA
(M.URB)

Evitar a ocupação de áreas impróprias e adensar as áreas aptas à 
ocupação.

Revitalizar os centros e requalificar os padrões urbanísticos.

Diversificar os usos e ordenar a distribuição das atividades urbanas

MACROZONA DE 
DIVERSIFICAÇÃO 

AMBIENTAL
(MDA)

Conciliar a conservação do patrimônio socioambiental e seus serviços 
ecossistêmicos com o desenvolvimento de atividades urbanas, rurais e 
econômicas diversificadas. 

Contribuir para a manutenção de áreas livres de ocupação urbana. 

Garantir a restauração e manutenção das Zonas de Amortecimento. 

Garantir a prestação de serviços ecossistêmicos (de provisão, de regulação, 
culturais e os serviços de suporte) essenciais para a sustentação da vida 
urbana. 





MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Zona de Proteção da Serra do Itaqui

Zona de Restrição à Ocupação

MACROZONA URBANA

Zona Predominantemente Industrial

Zona de Urbanização Controlada

Zona Urbana em Estruturação

Zona Urbana Consolidada

Zona de Expansão Urbana

Zona Urbana Centro

Zona de Uso Institucional

Corredor Urbano

MACROZONA DE DIVERSIFICAÇÃO AMBIENTAL

Zona de Contenção Urbana



ZONAS O QUE É? O QUE PODE?

ZONA 

PREDOMINANTEMENTE

INDUSTRIAL 

Área de industrial ao

longo da rodovia Castelo 

Branco, destina a 

industrias de médio e 

grande impacto

Apenas uso industrial e 

de prestação de serviços 

de natureza industrial

ZONA URBANA

CENTRO

Centro Comercial 

principal da cidade,

núcleo original de 

Itapevi.

Verticalização, e usos 

diversificados, 

aproveitando a 

infraestrutura existente. 

CORREDOR

URBANO 

Corredor ao longo das 

principais vias da cidade,

incluindo a linha da 

CPTM e algumas 

estações

Diversificação dos Usos e 

Verticalização

ZONAS ONDE PREDOMINA A 
QUESTÃO ECONÔMICA 



ZONA PREDOMINANTEMENTE INDUSTRIAL

Garantir local apropriado 
para o uso industrial e 
correlatos, evitando a 
proximidade de usos 
incompatíveis com a 
atividade industrial.

O QUE SERÁ ADMITIDO E/OU 
ADOTADO:

• Apenas uso industrial e 
de prestação de serviços 
de natureza industrial

• Atividades de maior 
impacto deverão firmar 
Termo de Compromisso 
e Adequação Ambiental



ZONA URBANA CENTRO

Fortalecer a centralidade urbana 
principal, dinamizando a base 
econômica local.

Renovar os padrões de uso e 
ocupação do solo e requalificar a 
paisagem urbana.

Incentivar os usos residencial e 
misto, para otimizar a utilização da 
infraestrutura e ampliar a 
vitalidade urbana.

O QUE SERÁ ADMITIDO E/OU 
ADOTADO:
• Usos diversificados, mediante 

EIV
• Uso misto
• Verticalização, mediante 

Outorga Onerosa do Direito de 
Construir (OODC)

• Permeabilidade visual e 
fachada ativa

• Parcelamento, Edificação ou 
Utilização Compulsórios 
(PEUC)



CORREDOR URBANO

Potencializar o desenvolvimento 
econômico local com 
requalificação e diversificação das 
atividades de comércio e serviços 
existentes. 

Estimular o uso residencial, 
aproveitando a disponibilidade de 
infraestrutura de mobilidade.

O QUE SERÁ ADMITIDO E/OU 
ADOTADO:
• Usos diversificados, mediante 

EIV
• Uso misto
• Verticalização, mediante 

Outorga Onerosa do Direito 
de Construir

• Ampliação das calçadas, 
acessibilidade e mobiliário 
urbano adequado

• Permeabilidade visual e 
fachada ativa

• PEUC



ZONAS O QUE É? O QUE PODE?

ZONA DE URBANIZAÇÃO

CONTROLADA

Transição entre a Zona 

Predominantemente

Industrial e a área urbana 

consolidado. Declividades 

acentuadas de difícil 

urbanização.

Usos residencial e não 

residencial com baixa 

incomodidade. 

Lotes mínimo de 500 m².

Preservação de áreas 

com remanescentes 

arbóreos.

ZONA URBANA EM 

ESTRUTURAÇÃO

Urbanização dispersa, 

com falta de 

infraestrutura básica e 

equipamentos sociais.

Usos diversificados e 

usos mistos, com lote 

mínimo de 125 m², 

instalação de 

infraestrutura de 

saneamento e social.

ZONA URBANA 

CONSOLIDADA

Urbanização densa, onde 

concentram-se a maior 

oferta de comércio,

serviços, dos 

equipamentos sociais e 

há boa oferta de 

infraestrutura.

Usos diversificados e 

usos mistos, com lote 

mínimo de 125 m²

ZONA DE EXPANSÃO 

URBANA

Área mais apropriada a 

urbanização, declividades 

menos acentuadas e 

poucas áreas de 

interesse ambiental

Diversificação de Usos e 

Verticalização

ZONAS ONDE HÁ PREDOMÍNIO 
DOS USOS RESIDENCIAL E MISTO



ZONA DE URBANIZAÇÃO CONTROLADA

Zona de transição entre a 
Zona e o espaço urbano 
consolidado e/ou em 
consolidação, inclusive no 
limite intermunicipal 
noroeste.

Restringir o parcelamento e 
a ocupação do solo a 
empreendimentos de baixa 
densidade, respeitando a 
suscetibilidade à ocupação.

O QUE SERÁ ADMITIDO 
E/OU ADOTADO:
• usos do solo residencial 

e não residencial com 
baixa incomodidade.

• lotes de, no mínimo, 
500 m², respeitando a 
suscetibilidade à 
ocupação.



ZONA URBANA EM ESTRUTURAÇÃO

Estruturar o território, 
reduzindo a desigualdade 
com relação à ZUC.

Garantir o acesso de todos à 
infraestrutura urbana e ao 
saneamento ambiental.

Prover equipamentos urbanos 
e comunitários,  atendendo à 
demanda existente.

Promover a urbanização e 
regularização fundiária dos 
assentamentos precários.

O QUE SERÁ ADMITIDO E/OU 
ADOTADO:
• Usos diversificados, 

mediante EIV
• Uso misto
• Lote mínimo de 125 m²
• Direito de preempção



ZONA URBANA CONSOLIDADA

Inibir a ociosidade e a 
degradação dos imóveis.

Estimular a provisão 
habitacional de interesse social 
e de renda média baixa, modo 
a aproximar moradia e 
emprego.

Consolidar as centralidades 
existentes e requalificar os 
estabelecimentos de comércio 
e serviços. 

O QUE SERÁ ADMITIDO E/OU 
ADOTADO:
• Usos diversificados, 

mediante Estudo de 
Impacto de Vizinhança 
(EIV)

• Uso misto
• Lote mínimo de 125 m²
• Direito de preempção



ZONA DE EXPANSÃO URBANA

Prover áreas destinadas à 
expansão urbana, com 
diversidade de usos do solo, 
infraestrutura e saneamento 
adequados e diversidade social, 
de modo a produzir cidade, isto 
é, espaços com urbanidade, que 
propiciem qualidade de vida.

O QUE SERÁ ADMITIDO E/OU 
ADOTADO:

• Usos diversificados, 
mediante EIV

• Uso misto
• Verticalização, mediante 

OODC
• Direito de preempção



ZONAS ESPECIAIS

ZONAS ESPECIAIS DE:

Interesse Social 1 (ZEIS 1)

Tombamento Cultural e Ambiental da Serra do Itaqui

Interesse Ambiental 1 (ZEIA 1)

Interesse Ambiental 2 (ZEIA 2)

Centro de Bairro (ZECB)



ZONA ESPECIAL CENTRO DE BAIRRO

Compreende as centralidades constituídas nos 
bairros Amador Bueno, Vitápolis e Engenheiro 
Cardoso e na Avenida Pedro Paulino (região dos 
conjuntos da COHAB), as quais funcionam como 
referências de comercio e serviços para a 
população do bairro e entorno e como pontos 
de encontro da população.

O QUE SERÁ ADMITIDO E/OU ADOTADO:

• Fortalecer as centralidades existentes, 
melhorando a qualidade de vida da 
população, por meio da qualificação das 
atividades de comércio e serviços 
existentes, de modo a reduzir os 
deslocamentos da população em suas 
necessidades cotidianas. 

• Humanizar o espaço urbano por meio de 
ampliação das calçadas, acessibilidade, 
mobiliário urbano, adequando-o à 
circulação de pedestres, etc.

• Requalificar o ambiente construído por 
meio de parâmetros edilícios especiais, tais 
como permeabilidade visual, fachada ativa, 
etc. 

• Ampliar a rede de equipamentos e os 
espaços públicos livres, contribuindo para a 
consolidação do centro de bairro como 
espaço de sociabilidade.



DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

atrair investimentos em setores 
econômicos estratégicos, em especial os 

relacionados à vocação da cidade, como a 
indústria e a logística

fortalecer o comércio local, estimulando a 
formação de uma rede de centralidades de 

bairro e estruturando os corredores 
comerciais

fomentar a atividade turística, 
transformando-a em uma alternativa 

econômica para as porções 
ambientalmente sensíveis do território 

municipal

oferecer infraestrutura para o 
desenvolvimento das atividades de cultura, 

turismo e entretenimento como fontes 
geradoras de trabalho, renda e qualidade 

de vida

ZONA PREDOMINANTEMENTE 
INDUSTRIAL

ZONA ESPECIAL CENTRO DE BAIRRO

CORREDOR URBANO

ZONA URBANA CENTRO

ZONA URBANA CENTRO 

ZONA DE USO INSTITUCIONAL

ZONA DE CONTENÇÃO URBANA



DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

reduzir as desigualdades 
socioespaciais, suprindo carências 
de equipamentos e infraestrutura 

urbana nos bairros com maior 
vulnerabilidade social

suprir todas as áreas habitacionais 
com os equipamentos necessários 

à satisfação das necessidades 
básicas de saúde, educação, lazer, 

esporte, cultura e assistência 
social de sua população

ampliar a acessibilidade à rede de 
equipamentos e aos sistemas de 

mobilidade urbana, incluindo 
pedestres e ciclovias

Na maioria das zonas da Macrozona 
Urbana, em especial:  

ZONA URBANA EM ESTRUTURAÇÃO 

ZONA URBANA CONSOLIDADA

ZONA DE URBANIZAÇÃO CONTROLADA

ZONA DE EXPANSÃO URBANA

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL



DINÂMICA DAS OFICINAS

1. Os participantes se dividirão em 2 salas onde discutirão o 
que foi apresentado, cada sala terá dois técnicos e dois 
facilitadores 

» Sala 1 – Habitação de Interesse Social

» Sala 2 – Meio Ambiente



DINÂMICA DAS OFICINAS

2. O técnico retoma as principais questões a serem 
discutidas referentes ao tema da sala (10 min).

3. Cada participante terá 30 minutos para fazer propostas 
de três tipos:

– O que discorda com proposta do que deve ser alterado e 
justificativa 

– O que concorda  – pontos que queiram destacar a 
importância, que é muito importante ter no plano, com 
justificativa

– Novas propostas a serem incluídas, com justificativa

Os técnicos e os facilitadores estarão à disposição dos 
participantes para esclarecerem dúvidas e ajudar na redação 



DINÂMICA DAS OFICINAS

4. Os participantes trocam de sala e se repete a mesma 
dinâmica só que com o novo tema:

5. O técnico retoma as principais questões a serem discutidas 
referentes ao tema da sala (10 min).

6. Cada participante terá 30 minutos para fazer propostas de 
três tipos:

– O que discorda com proposta do que deve ser alterado e 
justificativa 

– O que concorda  – pontos que queiram destacar a 
importância, que é muito importante ter no plano, com 
justificativa

– Novas propostas a serem incluídas, com justificativa



• 14h40 – Participantes se dirigem às salas
• 14h50 – Breve apresentação dos temas a serem 

discutidos na sala
• 15h às 15h30 – Registro de Propostas
• 15h30 às 15h40 – Troca de sala
• 15h40 – Breve apresentação dos temas a serem 

discutidos na sala
• 16h50 às 16h20 – Registro de Propostas
• 16h20 às 16h30 – Retorno à plenária



VALORAÇÃO DAS PROPOSTAS

Os participantes receberão 2 bolinhas adesivas de cores 
diferentes para escolher o que achou mais importante em cada 
um dos painéis

(1 bolinha por painel). 

Circularão pelas salas por 15 minutos para valorar as propostas 
que acharem mais importantes.



PROPOSTAS

Os participantes receberão 2 bolinhas adesivas de cores 
diferentes para escolher o que achou mais importante em cada 
uma das salas.

Circularão pelas salas por 15 minutos para valorar as propostas 
que acharem mais importantes.



OBRIGADA!!!!!

OUTRAS PROPOSTAS PARA O PLANO DIRETOR PODEM SER 
ENVIADAS PELO SITE OU PROTOCOLADAS NA PREFEITURA ATÉ 

O DIA 4 DE SETEMBRO

http://pditapevi2019.webflow.io/


