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Características Funções Diretrizes Composição Metodologia 

a) Áreas dotadas de importantes atributos 
naturais ou valor ambiental a serem 
integralmente protegidos, incluindo a 
predominância de áreas com ampla cobertura 
vegetal e biodiversidade de espécies.  

b) Porções territoriais com relativa continuidade 
e homogeneidade, geralmente afastadas das 
áreas mais densamente urbanizadas, nas quais 
ainda se observa a presença de 
remanescentes florestais, de nascentes e 
cursos d’água e demais elementos de 
importância para o ecossistema e os recursos 
naturais da metrópole. 

c) Áreas de Importância ambiental estratégica 
no território da RMSP, na medida em que 
podem auxiliar na contenção do processo de 
expansão urbana; no desenvolvimento e 
incremento controlado de atividades 
econômicas, ou, ainda, na preservação dos 
recursos naturais e dos ativos ambientais 
existentes, necessários à conservação dos 
sistemas naturais da metrópole. 

 

a) Contribuir para a 
proteção da 
biodiversidade, o 
equilíbrio dos 
ecossistemas e a 
manutenção dos serviços 
ecossistêmicos 
necessários à qualidade 
de vida e ao 
desenvolvimento 
sustentável na RMSP. 

 

a) Promover a 
manutenção, a 
preservação, 
conservação e 
recuperação das áreas 
verdes que prestam 
relevantes serviços 
ambientais e 
ecossistêmicos à RMSP, 
especialmente, a 
produção de água.  

b) Promover atividades 
de ecoturismo, pesquisa 
científica, recreação, 
lazer e atividades 
associadas à educação 
ambiental.  

c) Reconhecer a 
importância das 
unidades de 
conservação de proteção 
integral para o equilíbrio 
ambiental da RMSP. 

d) Manter a integridade 
das áreas de 
preservação 
permanente, conforme 
disposto na Lei nº 
12.651/2012 (Código 
Florestal).  

e) Deverão ser 
consideradas as Áreas 
de Preservação 
Permanente (APP) em 
áreas urbanas e rurais, 

a) Unidades de 
Conservação de 
Proteção Integral – 
SNUC (IF e MMA, 2016), 
Lei nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000.  

b) Terra Indígena 
Regularizada (FUNAI, 
2014). 

c) Reserva Morro 
Grande (SABESP e 
Prefeitura Municipal 
Cotia) 

d) Unidade de Proteção 
Integral municipal – 
Emplasa não tem esse 
dado – eventuais áreas 
que não foram 
consideradas, entrarão a 
partir do envio do 
município, por ser de 
caráter municipal. 

e) Fragmentos de 
vegetação nativa que 
estejam a menos de 1 
km das UCs de proteção 
integral. 

f) Zoneamento do 
Cinturão Meândrico da 
APA do rio Tietê (Lei n° 
5.598, de 06/02/87, 
Decreto Estadual n° 
37619 de 06/10/93 e 
Decreto n° 42.837, de 

Sobreposição dos 
polígonos definidos na 
legislação existente. 

 

Quadro de composição – Macrozona de Preservação Ambiental













Obrigada!


