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MACROZONAS SUBÁREA DEFINIÇÃO CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS PROBLEMAS / PROGESSOS AMBIENTAIS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DIRETRIZES GERAIS

SUC
Subárea de 

Ocupação Urbana 
Consolidada

Áreas essencialmente 
consolidadas (com vazios 
urbanos eventuais ou em 
processo intenso de 
adensamento).

 -Abrange locais dotados total ou parcialmente de infraestrutura, 
incluindo saneamento, equipamentos comunitários e serviços urbanos.
 -Contempla terrenos com diversidades geoambientais e, portanto, com 
solicitações de formas distintas de apropriação do solo. São demarcados  
39,1% de áreas em condições delimitadas como inaptas de ocupação na 
CGAU. 
 -Não exclui a presença ou a permanência futura de atividades rurais 
inseridas no contexto urbano.
 -Comporta ocupações industriais; áreas verdes urbanas (5,1% da área) 
com funções  de melhoria de qualidade de vida da população e para 
proteção do solo e das águas superficiais e subterrâneas; e patrimônio 
cultural e histórico.

 -Melhorar e aproveitar a infraestrutura existente com finalidade de consolidação de áreas. 
 -Promover o crescimento urbano incentivando a utilização dos terrenos vazios e de 
edificações parcial ou totalmente desocupadas.
 -Verificar a possibilidade de área de risco em terrenos ocupados, considerando também a 
possibilidade de se constituir área de atingimento de material proveniente de movimentos 
gravitacionais de massa da encosta a montante e/ ou de inundação e alagamento em áreas 
planas decorrentes de assoreamento de cursos d'água e deficiência de drenagem.
 -Introduzir e recuperar áreas verdes degradadas de domínio público com recomposição da 
vegetação em praças, arruamentos, faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias, com 
espécies nativas da flora, incluindo espécies atrativas de fauna.

SUCt
Subárea de 

Ocupação Urbana 
Controlada

Áreas em processo ainda 
fragmentário de 
adensamento e expansão e 
com ordenamento 
praticamente definido. 

 -Área cuja avaliação dos vetores de crescimento da cidade forneceu 
indícios de condições viáveis de adensamento e expansão parciais em 
terrenos com diversidades de constituição e processos geoambientais.
 -Apresenta solicitações de formas distintas de apropriação do solo ou, 
mesmo, 56% de locais em condições muito complexas ou inaptas de 
ocupação, condicionadas por parâmetros geotécnicos, socioeconômicos e 
de proteção aos mananciais. Ocorre ainda alguns pequenos núcleos de 
Mata Atlântica em variado grau de recuperação em 38,7% da SUCt, que 
podem estar inseridas em área inaptas a ocupação por questões 
geotécnicas.

 -Controlar o processo de expansão dessa zona, orientando de modo a não necessitar 
aleatoriamente a infraestrutura urbana e os serviços, mas em sequência sistemática de 
ocupação.
 -Verificar a possibilidade de o local de expansão se constituir área de atingimento de material 
proveniente de movimentos gravitacionais de massa da encosta a montante e/ ou de 
inundação e alagamento em áreas planas.
 -Não permitir edificação e obras civis em locais em condições inaptas de ocupação.
 -Solucionar legalmente o uso e ocupação de núcleos de Mata Atlântica.
                                                                                                

SCA
Subárea de 

Conservação 
Ambiental 

Área de salvaguarda da 
vegetação do Bioma Mata 
Atlântica, em estágio 
diferenciado de 
regeneração, abrangendo 
os trechos ao longo das 
margens da represa Billings 
e de drenagens naturais.

 -Desempenha atribuição de buscar o equilíbrio dos componentes bióticos 
e abióticos do local, voltada ao abrigo e proteção, sobretudo, da 
vegetação, do solo e da água no município de Rio Grande da Serra, em 
circunstâncias de interesse às atribuições da APRM-B.
 -Consiste nas melhores condições de guarda da biodiversidade, 
essenciais a ações preventivas à contaminação do solo e dos recursos 
hídricos.
 -Além da vegetação natural, ocorre na SCA 4,6% de áreas ocupadas com 
pequenas propriedades como chácaras.

 -Não permitir visitação em qualquer forma de exploração econômica direta,
 -Permitir apenas visitação para pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de 
caminhada por trilhas na mata, com perspectivas visuais de sua diversidade ecológica em um 
processo educativo de contato com a natureza e interpretação ambiental.
 -Monitoramento periódico das condições das subáreas SCA, destacando-se as áreas de 
visitação.

 - Áreas de Preservação Permanente representadas pela faixa de 50 
metros de largura, a partir da cota máxima do Reservatório Billings (cota 
747m) , matas ciliares e outras áreas de especial interesse para a 
preservação ambiental, com ocorrência generalizada em todas as 
subáreas da AOD , sendo ressaltada cartograficamente apenas em áreas 
diretamente relacionadas ao reservatório.

Meio Ambiente
 -Interação dos processos ambientais:
  °alterações das condições do meio físico 
(deslizamentos, erosão, inundação, enxurrada e 
alagamento) e do meio biótico (danos à fauna, 
flora e ecossistema) provocadas pelo meio 
antrópico durante visitações locais.

-Permitir atividades de recreação e lazer, educação ambiental e pesquisa científica, bem como 
pesca recreativa no entorno do reservatório, desde que não causem impacto ambiental 
significativo.
 -Garantir, nesse sentido, o acesso livre e gratuito da população no entorno do reservatório, 
buscando incluir a implantação de equipamentos públicos, tais como trilhas ecoturísticas, 
ciclovias, pequenos parques de lazer, acesso e travessia aos corpos de água, constituindo 
mirantes, rampas de lançamento de barcos e pequenos ancoradouros, com normas e 
monitoramento.
 -Propor a implantação de Unidades de Conservação, por envolver áreas nas quais se 
configura especial interesse para a preservação ambiental considerando que o uso da Billings 
para abastecimento público é cada vez mais importante para a Região Metropolitana de São 
Paulo, as ações necessárias para a recuperação da qualidade das águas da represa devem 
incorporar diferentes ações, tais como:
  ° Análise do uso e ocupação do solo nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), um 
importante indicador da situação ambiental de bacias hidrográficas, bem como da efetividade 
das políticas públicas de fiscalização e controle de ocupação por parte dos órgãos públicos. A 
ocupação dessas áreas resulta em sérios impactos ambientais, com reflexos diretos sobre a 
capacidade de produção de água dos mananciais.
  ° Recuperação do desmatamento, sendo que, em algumas porções da bacia, a vegetação 
está restrita a trechos isolados ao longo do reservatório.
 -Fortalecer os trabalhos de fiscalização, controle e monitoramento das áreas vegetadas, com 
a implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Qualidade Ambiental, aliado ao 
Sistema de Gerenciamento de Informações.
 -Fortalecer a gestão das áreas protegidas a partir da elaboração dos respectivos Planos de 
Manejo e demais instrumentos de gestão pertinentes.
 -Recuperar as Áreas de Preservação Permanente (APP) degradadas ou com usos não 
compatíveis com a conservação dos recursos hídricos.
- Considerar a possibilidade de tratamento diferencial, de acordo com  vetores de interesses 
turístico e histórico do município.

 -Respeitar as diretrizes constantes na CGAU e 
na segmentação urbanística e ambiental das 
Áreas de Intervenção da represa Billings.
 -Constituir verificações sistemáticas da 
regularização fundiária e urbanística de 
assentamentos e loteamentos, certificando-se 
de sua correção.
 -Requalificar as áreas ocupadas após a 
aprovação do PDM, estabelecendo legislação 
específica para o equacionamento mais 
detalhado de cada zoneamento definido.
 -Para todas as áreas ocupadas em  unidades de 
consolidação muito complexa da CGAU, 
recomendam-se estudos em escala de detalhe 
para subsidiar decisão sobre remoção de 
moradias de edificações em risco, evitando que 
esses terrenos voltem a ser ocupados.
 -Para todas as áreas não ocupadas da unidade 
inapta da CGAU é necessário prever medidas 
que garantam a manutenção da vegetação 
nessas áreas, ficando assegurada a proteção da 
vegetação e a inexistência de edificações de uso 
permanente, mantendo esses locais como zonas 
protegidas e com usos compatíveis ao 
zoneamento.
 -Em áreas não ocupadas da unidade apta com 
restrições da CGAU pressupõe-se estudo 
geotécnico prévio das condições da estabilidade 
da vertente e das condições hidrodinâmicas na 
bacia de contribuição.
 -Em SUC, SUCt, SBD, SOE e SCA, não se exclui a 
presença ou a permanência futura de atividades 
rurais inseridas no contexto urbano.
-O Município ainda não apresenta Unidades de 
Conservação, previstas nas condições de ARO 
(Área de Restrição a Ocupação). Considerar seu 
estabelecimento em Rio Grande da Serra, em 
especial nas planícies e terraços aluvionares.
 -Declarar de interesse social os terrenos de 
várzeas além da APP pela condição de 
contaminação das drenagens,  e as áreas 
cobertas de vegetação destinadas a conter a 
erosão do solo; mitigar riscos de inundações, 
enxurradas e deslizamentos de terra; além de 
assegurar condições de bem-estar público. 

Siglas:
APRM-B: Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings.
CGAU: Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização de Rio Grande da Serra. 

Áreas de vegetação 
expressiva e urbanização 
pouco densa, com 
possibilidades restritas de 
interação socioeconômica 
adaptada às exigências da 
APRM-B.

SBD
Subárea de 

Ocupação de Baixa 
Densidade

SOE
Subárea de 

Ocupação Especial 
prevista em vazios 

urbanos e 
edificações 

subutilizadas

Áreas prioritárias para 
implantação de habitação 
de interesse social e de 
equipamentos urbanos e 
sociais que correspondem, 
atualmente, a espaços 
urbanos disponíveis de 
terrenos não ocupados ou 
edificações subaproveitadas 
(as quais, atualmente, sem 
apreciações e registros 
cartográficos), que 
possibilitam sua 
apropriação pela população 
de baixa renda.

Constituída pela 
Área de Ocupação 

Dirigida (AOD)

 -Criar incentivos financeiros para fomentar a recuperação e conservação da vegetação nativa 
e mobilizar o meio socioeconômico para promover o desenvolvimento de atividades 
produtivas sustentáveis.
 -Estabelecer interação socioeconômica local adequada, com uso racional de produtos 
potencialmente renováveis, desenvolvendo atividades econômicas compatíveis com a 
proteção ambiental, agregando valor ao produto e incluindo a infraestrutura para o 
ecoturismo.
 -Utilizar, dentro desse contexto, as possibilidades apropriadas de exploração de recursos da 
natureza, tais como extrativismo vegetal reduzido, exploração de águas minerais, 
agropecuária familiar gerando pequenas agroindústrias, procurando destacar os serviços 
turísticos.
 -Manter baixa densidade de atividades nesta subárea, ou monitoramento dos 
empreendimentos, principalmente na área de intervenção da represa Billings.
 -Verificar a possibilidade de o local se constituir área de atingimento de material proveniente 
de movimentos gravitacionais de massa da encosta a montante, em geral muito íngreme 
nesta zona.
 -Exigir estudos prévios em edificações que considerem o entorno com terrenos de baixa 
declividade (possibilidades de processos hídricos) e de encostas de alta declividade 
(possibilidade de movimentos gravitacionais de massa). 

 -Áreas com ocupação restrita já instalada, circunscrita basicamente por 
chácaras de lazer e condomínios isolados.
 -Envolve cobertura vegetal expressiva (45,6%), de interesse pela sua 
biodiversidade e fundamentada em ordenamentos de contribuição na 
proteção devida pela APRM-B.
 -Apresenta 57,6% de áreas de consolidação muito complexa ou Inaptas a 
ocupação segundo a CGAU.

 -Constitui áreas destinadas a conjuntos habitacionais de interesse social 
futuros. Entretanto podem estar contidas em locais de vegetação em 
recuperação  ou terrenos inaptos ou de consolidação muito complexa 
segundo a CGAU. 

Meio físico
 -Processos de movimentos gravitacionais de 
massa relacionados basicamente por declividade e 
altura da encosta e por fluxos hídricos de 
escoamento concentrado em taludes côncavos:
  ° deslizamentos em geral planares segundo 
estrutura reliquiar da rocha alterada, ou  em solo 
superficial devido saturação e corte do talude;
  ° erosão em sulcos nas vertentes e das margens 
de drenagens, com assoreamento dos cursos 
d'água;
  ° subsidência do solo aluvionar saturado, em 
geral argiloso, com afundamento do terreno 
devido à sua compressão pela ocupação da área, 
com deslocamento local e lateralmente da água em 
subsuperfície, provocando a compactação do solo 
e reduzindo a sua capacidade de suporte.
 -Processos hidráulicos: consequências das ações 
de movimento dos fluidos superficiais:
  ° inundação por enchente e extravasamento  do 
leito do rio;
  ° alagamento em áreas planas devido à 
dificuldade de escoamento de água superficial de 
chuva;
  ° enxurrada em vales com encostas e/ ou leitos da 
drenagem em taludes de declividade acentuada.
Meio biótico
 -Processos do ecossistema:
  ° danos à fauna e à flora.
Meio antrópico
 -Processos decorrentes de atividades, medidas e 
ações humanas, alterando os meios físico, biótico 
e o próprio meio socioeconômico e cultural:
  ° intensificação dos processos físicos e bióticos;
  ° desmatamento;
  ° deficiência na infraestrutura habitacional 
associada ao sistema viário, saneamento e lazer; 
  ° formação de áreas de risco;
  ° produção de resíduos sólidos e efluentes; 
  ° contaminação do solo e das águas;
  ° ocupações irregulares conforme legislação 
urbanística e/ ou ambiental.

 -Caso exista ocupação parcial de ZEIS em SOE, coibir a sua expansão aleatória local e que 
extrapole a área prevista, com o monitoramento constante.
 -Em situações de vazios urbanos e edificações subutilizadas permitidas de ocupação, contar 
sempre, nessas áreas, de infraestrutura urbana (sistema viário, equipamentos sociais, áreas 
verdes e comércios e equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação 
pública, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de 
circulação).
 -Na questão de energia elétrica e esgotamento sanitário, o mínimo exigido pela Lei n° 6.766 
se reduz a soluções domiciliares.
 -Promover atividades econômicas em territórios com pouca oferta de empregos em 
proporção aos novos moradores.
 -Organização de uma estrutura social e política local a ser desenvolvida para 
acompanhamento constante da qualidade de vida da população.

Constituída pela 
Área de 

Preservação 
Permanente da 
Represa Billings 

(APPB)

Não se encontra 
dividida em 

subáreas 

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. 
Definida pela APRM-B como 
Zona de Preservação 
Integral.


