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Estrutura Institucional e FPICs para elaboração do PDUI RMC

Conselho de Desenvolvimento da RMC
20 Prefeitos
Representantes do Estado nas FPICs

Comitê Executivo
3 representantes dos Municípios da RMC
3 representantes do Estado (1 da AGEMCAMP)
3 representantes da Sociedade Civil
9 titulares e 9 suplentes

Câmara Temática Especial do PDUI
Representantes dos 20 municípios

Funções Públicas de
Interesse Comum - FPICs
 Planejamento e uso do solo
 Mobilidade (transporte
público e logística)
 Meio Ambiente,
saneamento, defesa civil
(risco)
 Habitação
 Desenvolvimento
econômico (no que couber
dentro de planejamento
territorial)

Objetivos do PDUI RMC

Processo Participativo e Caderno Preliminar de Propostas
O Caderno Preliminar de Propostas é o resultado de 11 meses de trabalho, em 2018, que
incorporou contribuições:
 Oficinas Sub-regionais: três oficinas com 263 participantes (17 municípios, 24
entidades da sociedade civil organizada, Ministério Público, setoriais do Estado), com
427 registros.
 Grupos de Trabalho: reuniões com representantes dos cinco temas estratégicos,
convertendo os 427 registros formulados nas Oficinas em 221 propostas.
 Câmara Temática Especial do PDUI: 15 reuniões com a representação dos 20
municípios, setoriais do Estado e sociedade civil organizada, sendo 12 reuniões para
a construção do Ordenamento Territorial – Macrozoneamento Metropolitano.

 Plataforma Digital do PDUI RMC: 65 propostas.
 Oficina de Macrozoneamento.
 Consolidação final: 83 diretrizes e 300 propostas (Plataforma: 65 + GTs: 221 + 14).

PDUI RMC – Linha do Tempo

PDUI RMC – Processos

Diagnóstico
Preliminar dos
Problemas
Metropolitanos

Oficinas SubRegionais e
Reuniões da
Câmara Temática
do PDUI

Diagnóstico
Final dos
Problemas
Metropolitanos

Problemas
diagnosticados

Ordenamento
Territorial e
Reuniões dos GTs

Caderno
Preliminar
de Propostas

Diretrizes e
D
Propostas

Ordenamento Territorial – Macrozoneamento Metropolitano

 Macrozoneamento é o instrumento que espacializa
e orienta os principais propósitos da RMC quanto à
preservação ambiental, urbanização controlada, uso
rural e interesse econômico.

 Estabelece diretrizes gerais de ocupação para
nortear os municípios na compatibilização dos PDs.

Temas Estruturantes do PDUI RMC
FPICs

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Sociodemográfico
Precariedade Habitacional e Urbana

Temas
Estruturantes
do PDUI RMC

Propostas para
Áreas Estratégicas

Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

 Áreas de Risco (Defesa Civil)

Mobilidade, Transportes e Logística
Governança e Identidade Metropolitana

Ordenamento Territorial
I. Macrozonas
 Grandes porções do território
metropolitano, contínuas ou não, que exercem
funções semelhantes e que devem receber as
mesmas diretrizes de ocupação.

 Estabelecem diretrizes gerais, oferecendo
bases para a articulação dos municípios na
elaboração de parcelamento uso e ocupação
do solo urbano e rural.

Detalhamento

 Representam a consolidação das
informações territoriais legais existentes e da
sua função predominante: urbana, rural e
ambiental.

Ordenamento Territorial
II. Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana (AEAMs)
 Áreas com as mesmas características, mas
dispersas no território. São estratégicas por suas
potencialidades a desenvolver ou desafios a
enfrentar. Sobrepõem-se às Macrozonas.

 Integram FPICs. Necessitam articulação setorial
das políticas públicas. Pretende-se indicar
políticas públicas e diretrizes de ocupação mais
específicas.
 Propõe-se que sejam desenvolvidas de forma
permanente, no âmbito da estrutura do CD-RMC,
por meio de Câmaras Temáticas.

Detalhamento

 São áreas quase sempre descontínuas, de
caráter dinâmico e que demandam um sistema de
acompanhamento e atualização.

Ordenamento Territorial
III. Áreas de Intervenção Metropolitana (AIMs)
 Áreas específicas e pontuais para promover as

FPICs de forma integrada, de modo a enfrentar
desequilíbrios ou criar oportunidades sociais,
econômicas e ambientais.

 Poderá ser adotado zoneamento urbanístico
específico, de maneira articulada com os municípios,
sendo possível a aplicação compartilhada de
instrumentos do Estatuto da Cidade.
 O detalhamento indica a complexidade de ação
de cada uma das escalas – quanto mais detalhada,
maior número de agentes envolvidos.

Detalhamento

 Associadas a projetos, programas e ações de
caráter territorial e metropolitano, que devem ser
realizados de forma interfederativa e compartilhada.

Macrozonas
MACROZONA DE INTERESSE AMBIENTAL – Caracteriza-se pela existência de sistemas
ambientais relevantes e que devem ser preservados, com destaque para o
abastecimento de água, a biodiversidade, a produção agrícola. Contém remanescentes
florestais significativos.
MACROZONA DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO URBANA – Caracteriza-se pela
grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo e de urbanização. Propícia
para abrigar usos e atividades urbanas, promovendo a qualificação do território,
implantação de infraestruturas, equipamentos e serviços para o desenvolvimento
econômico e social, considerando a preservação das áreas ambientalmente relevantes.
MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E CONTROLE DA EXPANSÃO URBANA –
Caracteriza-se por abrigar o desenvolvimento de atividade agropecuária e granjeira,
turismo rural e lazer, admitindo alguns usos urbanos e econômicos de forma
controlada, considerando a Macrozona de Interesse Ambiental, quando houver
sobreposição. Contém remanescentes florestais significativos.

AEAM – Conectividade Ambiental

Reconhece e propõe ligações entre os fragmentos florestais para a proteção da biodiversidade,
promoção de cultura e lazer, entre outros.
Composição:
* Mapa da Área de Conectividade Regional, do Programa Reconecta RMC / Interact-Bio para
promover a conectividade da paisagem. O Programa envolveu um Termo de Cooperação Técnica
entre os 20 municípios da RMC, o ICLEI – América do Sul e a Agemcamp.

AEAM – Proteção dos Mananciais

Identifica áreas estratégicas para a ampliação da segurança hídrica na região: mananciais de
abastecimento, regiões críticas em qualidade e quantidade de água, áreas que já são ou devam ser
protegidas.
Composição:
* Mananciais municipais de interesse regional e APRM Bom Jardim.
* Mananciais regionais delimitados pela SMA e presentes na Revisão do Plano de Bacia do PCJ.
* Áreas Estratégicas do PMRH de Campinas.

AEAM – Qualificação Urbana

Identifica áreas vulneráveis ocupadas por assentamentos irregulares e/ou precários, apontando os
territórios que deverão contar com políticas públicas de qualificação urbana.
Composição:
* Assentamentos precários/favelas (Uso do Solo Urbano, Emplasa 2017).
* Estudo de Assentamentos Precários (CEM/Cebrap, 2013).
* ZEIS – Legislações Municipais.
* Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS).
* Outros planos ou programas habitacionais.
* Sistema de Informações Metropolitanas para caracterização dos assentamentos e atualização
permanente.

AEAM – Gestão de Riscos Ambientais

Identifica as áreas de risco existentes para promover a gestão integrada pelos municípios na prevenção
e enfrentamento dos desastres naturais e tecnológicos.
Composição:
* Áreas de riscos identificadas nas:
- cartas de setorização (CPRM, 2012),
- cartas geotécnicas de aptidão à urbanização,
- cartas de suscetibilidade a movimentos de massa e inundações (CPRM-IPT, 2018).
* Áreas contaminadas e reabilitadas (Cetesb, 2017).
* Ocorrências de emergências químicas.
* Focos de incêndio.
* Atualização permanente dos dados por meio do Sistema de Informações Metropolitanas.

AEAM – Polos de Desenvolvimento

Indica áreas preferenciais para o desenvolvimento de atividades industriais e de serviços de grande
porte, centros tecnológicos, instalações de logística, e outras estruturas econômicas de maior vulto.
Composição:
* Áreas definidas nos PDs para esse tipo de uso.
* Áreas disponíveis com as mesmas caraterísticas, ao longo do sistema viário principal.
* Buffer de 500m ao longo do sistema viário de interesse metropolitano (Classe 3 SIVIM).
* Exigência de continuidade de diretrizes territoriais entre os municípios para potencializar o
desenvolvimento econômico.

AEAM – Rede de Centralidades

Reconhece as centralidades existentes e planeja a criação de outras, para equilibrar no território a
localização das atividades e infraestruturas, aproximando moradia e emprego.
Composição:
* Classes residenciais (Uso do Solo, Emplasa, 2017).
* SIVIM 2017 (classes Macrometropolitana e Metropolitana).
* Pesquisa OD 2010.
* Rede Rodoviária 2017 (DER).
* Mancha urbana consolidada (PDs e LUOS).
* Uso do Solo Urbano, Emplasa 2017 (Grandes equipamentos).

Áreas de Intervenção Metropolitana – AIMs
AIMs sugeridas:
1. Represa Salto Grande
2. Represa Pedreira
3. Aeroporto de Viracopos
4. HIDS Fazenda Argentina – Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável

O Macrozoneamento foi realizado com o
apoio de uma Rede de Informações
Territoriais, que reuniu mapeamentos
georreferenciados contendo dados
relevantes para a análise do território
metropolitano, selecionados dos
diagnósticos técnicos.

FPICS
Funções Públicas de Interesse Comum – FPICs
 Planejamento e uso do solo
 Mobilidade (transporte público e logística)

 Meio Ambiente, saneamento, defesa civil (risco)
 Habitação

 Desenvolvimento econômico (no que couber dentro de
planejamento territorial)

Propostas do PDUI RMC  Total de 300 Propostas
Desenvolvimento Urbano, Econômico e Sociodemográfico
Precariedade Habitacional e Urbana
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento
Áreas de Risco (Defesa Civil)
Mobilidade, Transportes e Logística
Governança e Identidade Metropolitana

Desenvolvimento Urbano
Diretriz: metrópole compacta e policêntrica
1. Minimizar o
desequilíbrio territorial
incentivando a implantação
de infraestrutura e serviços
em áreas carentes.
4. Permitir a verticalização e
estimular o adensamento
construtivo nas áreas do
perímetro urbano dotadas de
equipamentos de
infraestrutura e de transporte
público.

2. Conectar as centralidades
existentes e incentivar novas
centralidades nos locais
onde há predominância do
uso residencial.
5. Estimular o adensamento
com diversificação de usos
ao longo dos corredores
metropolitanos de
transportes públicos.

3. Incentivar a ocupação
de áreas urbanas sem
uso ou ociosas, conforme
instrumentos previstos
no Estatuto da Cidade.
Macrozona de
Estruturação e
Qualificação Urbana,
AEAM Qualificação
Urbana
AEAM Rede de
Centralidades.

Desenvolvimento Urbano
Diretriz: conter a expansão dos perímetros urbanos nas zonas rurais,
industriais e de preservação
1. Necessidade de orientar
a regulação do uso do solo,
tendo em vista conflitos
entre os usos rural,
industrial e urbano.

4. Necessidade de
planejamento estratégico
que preveja ações de
incentivo econômico e
fortalecimento do produtor
rural.

2. Restringir os usos
urbanos em áreas de
interesse ambiental ou
de patrimônio histórico
e cultural.

5. Criar núcleos de
cooperação rurais.

3. Reservar áreas
adequadas para
atividades econômicas
de escala regional ao
longo das rodovias.

Macrozona de
Desenvolvimento Rural e
Controle da Expansão
Urbana
AEAM Conectividade
Ambiental

Desenvolvimento Econômico
Diretriz: integração e complementaridade econômica
1. Estímulos à economia rural,
promovendo o aumento de
produtividade, diversificação e
associativismo nas
propriedades.

3. Planejamento e
valorização do setor de
turismo com Circuitos,
rotas e calendários
turísticos integrados.

2. Manutenção de áreas
destinadas à atividade rural.
Melhoria nas infraestruturas de
acesso e de escoamento da
produção.

4. Preservação e
valorização do
patrimônio histórico,
cultural, natural,
paisagístico e imaterial
da RMC.

Interface com o
Ordenamento Territorial:
Todas as Macrozonas

Desenvolvimento Econômico
Diretriz: Integração e Complementaridade Econômica
1. Ocupação urbana:
minimizar conflitos de uso,
riscos e interferências com a
atividade minerária.

2. Preservação da
atividade minerária
da região.

3. Planejamento urbano e
territorial que contemple a
recuperação de áreas
degradadas pela mineração.

Macrozona de Desenvolvimento
Rural e Controle da Expansão
Urbana e
Macrozona de Interesse Ambiental

Desenvolvimento Sociodemográfico
Diretriz: políticas públicas - demandas resultantes do envelhecimento da
população
1. Oferta de equipamentos
urbanos e sociais para a
população da 3ª idade.

Precariedade Habitacional e Urbana
SEGREGAÇÃO
URBANA

VULNERABILIDADE
SOCIAL/POBREZA

PRECARIEDADE
HABITACIONAL

HABITAÇÃO

DIRETRIZES
Coesão Territorial
Redirecionamento da
Ocupação do Território
Metropolitano

AÇÕES
Identificação e Qualificação de Assentamentos
Precários e Atualização de Diagnósticos
Requalificação de Áreas Centrais e Encortiçadas
Regularização Fundiária

Precariedade Habitacional e Urbana
Principais
aspectos das
propostas

1. Demandas sociais
relacionadas à habitação

2. Instrumentos

5. Ocupação urbana
em áreas impróprias

6. Carência de
infraestrutura urbana

8. Produção de
novas habitações

9. Regularização
fundiária

10. Mobilidade

de Governança

3. Conflitos
de uso

4. Ordenamento
territorial

7. Requalificação
de áreas

AEAMs Qualificação Urbana e
Rede de Centralidades
Transportes
Sistema de Acompanhamento
PDUI RMC

Recursos Hídricos
Diretriz: preservar e recuperar as áreas de mananciais
1. Segurança hídrica gestão e
manejo regional dos recursos
hídricos, recuperação de
áreas degradadas e
recomposição florestal.
3. Adequar o uso e ocupação
do solo das bacias
hidrográficas para garantir a
qualidade e quantidade dos
recursos hídricos.

2. Elaborar Planos de
Barragens e Planos de
Contingência,
especialmente para as
represas Salto Grande e
Pedreira.
4. Revegetação de
encostas e fiscalização
para conter ocupações
irregulares.

5. Integrar e compor banco de dados
que inclua mapeamentos e estudos
referentes às Áreas de Proteção e
Recuperação de Mananciais (APRMs)
e áreas sensíveis para o abastecimento
de água.
Macrozona de Interesse
Ambiental
AEAM Proteção dos
Mananciais

Saneamento Básico: Água e Esgoto
Diretrizes Abastecimento de Água:
- universalização do atendimento por rede de água
- controle e redução de perdas de água.
Diretriz Coleta e Tratamento de Esgoto:
- universalização do atendimento por rede de coleta de esgoto.
- universalização do tratamento do esgoto coletado.
Abastecimento de Água
1. Ampliação dos sistemas de abastecimento e do controle e redução de perdas de água.
2. Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) – Previsão na LDO Estadual..
Coleta e Tratamento de Esgoto
1. Ampliação dos sistemas de coleta e tratamento.
2. Monitoramento da rede de coleta e tratamento de esgotos.
Macrozona de
Estruturação e
Qualificação Urbana

Saneamento Básico: Resíduos Sólidos
Diretriz 1: prevenção e minimização da geração de resíduos.
Diretriz 2: fortalecimento da capacidade de gestão.
Resíduos Sólidos
1. Redução da geração de resíduos (prevenção e minimização, coleta seletiva, logística
reversa, etc.).
2. Conscientização e Fiscalização para evitar descartes irregulares.
3. Planejamento de soluções regionalizadas (implantação de centros regionais de
triagem, tratamento e destinação final).
4. Sistema Integrado de Informações sobre os resíduos.

Macrozona de
Estruturação e
Qualificação Urbana

Saneamento Básico: Macrodrenagem
Diretriz: incentivar soluções de macrodrenagem que combinem medidas
estruturais e não-estruturais.
Macrodrenagem
1. Permeabilidade do solo – Incentivar o aumento de áreas verdes e superfícies
permeáveis.
2. Avaliar os impactos por projetos e obras na totalidade da bacia hidrográfica
(articulação entre municípios).

Macrozona de
Estruturação e
Qualificação Urbana

Novo Marco Regulatório do Saneamento
Incorporação do Novo Marco Regulatório do Saneamento, no que compete ao PDUI.
Com a aprovação da Lei nº 14.026/2020, as agências reguladoras de saneamento
deverão levar em consideração as normas de referência que passarão a ser editadas
pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
Problemas associados à gestão de resíduos
Diretriz 3: Incentivos à otimização dos recursos e à redução de custos para a gestão dos
resíduos sólidos.
Proposta 6: Iniciativas de formação de consórcios intermunicipais para gestão e gerenciamento
de resíduos sólidos.
Proposta 7: Identificação de áreas que atendam conjuntos de municípios para a destinação
ambientalmente adequada de resíduos sólidos e disposição final de rejeitos.
Proposta 8: Implementar a cobrança da taxa ou tarifa pelo manejo de resíduos sólidos urbanos
(RSU), conforme determinação do novo marco do saneamento, naqueles municípios que ainda
não a possuem.

Meio Ambiente – Patrimônio Ambiental
Diretriz: implementar instrumentos de planejamento integrado e de gestão
compartilhada nas Unidades de Conservação.

1. Planejamento e gestão
voltados à preservação,
conservação e recuperação
ambiental.

3. Instrumentos econômicos que
promovam o desenvolvimento
sustentável, a exemplo do PSA –
Identificar e preservar as áreas que
prestam relevantes serviços
ecossistêmicos.

2. Estratégias para o
aumento da
conectividade dos
fragmentos vegetais.

Macrozona de Interesse
Ambiental
AEAM Conectividade
Ambiental

Meio Ambiente – Fauna Regional
Diretriz: definir estratégias regionais para o manejo e resgate de animais
silvestres.
1. Implementar estratégias em âmbito
regional para o Manejo e Resgate de
Animais Silvestres (Ex. Centros de
Triagem e de Reabilitação de Animais
Silvestres).

3. Estabelecer corredores
ecológicos e passagens de
fauna a fim de evitar os
atropelamentos.

2. Registro detalhado dos
atropelamentos de fauna
para a promoção de
medidas adequadas de
mitigação.

Interface com todas
macrozonas
AEAM Conectividade
Ambiental

Meio Ambiente – Mudanças Climáticas
Diretriz: contribuir para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas na RMC.
1. Promover políticas públicas
metropolitanas para a mitigação
e adaptação dos efeitos das
mudanças climáticas na RMC.

2. Promover
programas de
eficiência energética.

3. Considerar os resultados do
Inventário Metropolitano de
Emissões de Gases de Efeito
Estufa da RMC.

Interface com todas
macrozonas
AEAM Gestão de Riscos
Ambientais

Meio Ambiente – Áreas Contaminadas
Diretriz 1: adotar estratégias de prevenção, para evitar o surgimento de
novas áreas contaminadas.
Diretriz 2: garantir a participação dos setoriais para minimizar conflitos e
contaminações em áreas identificadas.
1. Identificação,
caracterização e
acompanhamento das
medidas corretivas em
áreas contaminadas já
existentes.

2. Participação dos
agentes envolvidos
para que não ocorram
conflitos no uso e
ocupação dessas áreas.

3. Estratégias de
prevenção ao
surgimento de
novas áreas
contaminadas.

AEAM Gestão de Riscos
Ambientais

Áreas de Risco (Defesa Civil)
Diretriz: planejamento e gestão no enfrentamento do risco ambiental
associado a desastres naturais.
1. Promover a gestão de riscos e o gerenciamento de desastres entre as Coordenadorias
Municipais de Proteção e Defesa Civil da RMC visando “estimular o desenvolvimento de
cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização”.

Propostas e Ações (exemplos):

1. Elaboração de Planos de Contingência.
2. Centros de Operação de Emergência.
3. Integrar mapeamentos de áreas de risco.
4. Implantar caixas de contenção (modais de
transportes) em locais estratégicos, para
minimizar impactos em áreas urbanas e de
interesse ambiental.

Interface com:
AEAM Gestão de Riscos
Ambientais
AEAM Proteção dos Mananciais

Áreas de Risco (Defesa Civil)
Diretriz: governança metropolitana nas ações de prevenção e de combate ao
risco
2. Atuar na prevenção de modo coordenado e interativo, envolvendo diversos setoriais do
município e do Estado: Defesa Civil, Habitação, Meio Ambiente e Transporte, na Governança
Metropolitana e no Sistema de Acompanhamento do PDUI.
Propostas e Ações (exemplos):
1. Capacitação e padronização do efetivo: uso de
equipamentos integrados à Câmara Temática de
Defesa Civil da RMC e procedimentos operacionais.
2. Captação de incentivos e de recursos por parte dos
municípios e do Estado, criar fundos para Defesa Civil.
3. Criar estrutura especializada de apoio ao Executivo
Municipal para subsidiar a tomada de decisões.

Interface com:
AEAM Gestão de Riscos Ambientais
Governança Metropolitana

Sistema de Acompanhamento PDUI
RMC

Mobilidade, Transporte e Logística
Transporte Coletivo e Mobilidade Ativa
Diretriz 1: aumentar a eficiência do sistema de transporte público coletivo.
Diretriz 2: incentivo à mobilidade ativa pelo uso da bicicleta.
1. Integração
físico-tarifária
entre os sistemas
de transportes..

2. Adequação da
infraestrutura para otimizar
o Corredor Noroeste.

4. Implantação de linhastronco, complementadas
por linhas de ônibus
municipais e
intermunicipais.

5. Implantação de
ciclovias e sua
integração com o
transporte público.

3. Aproveitamento da malha
ferroviária para implantação de
transportes de passageiros.
(Trem Intercidades)

Macrozona de
Estruturação e
Qualificação Urbana
AEAM Rede de
Centralidades

Mobilidade, Transporte e Logística
Infraestrutura de Transporte
Diretriz 1: rever e expandir o Sistema Viário de Interesse Metropolitano.
Diretriz 2: elaborar plano metropolitano de logística para cargas.
1. Segregação dos fluxos rodoviários
metropolitanos e locais.

3. Estimular o transporte de
cargas por ferrovia, integrado
aos terminais multimodais.

2. Implementação de vias perimetrais
de interligação metropolitana.

4. Estudo para reaproveitamento dos
ramais ferroviários desativados para
o transporte de cargas.

AEAM Rede de
Centralidades

Mobilidade, Transporte e Logística
Governança e Gestão
Diretriz: implementar a gestão integrada e interfederativa na gestão de
sistemas viários de interesse metropolitano, de transporte coletivo e de carga.
1. Pedágios:
 Redução das tarifas;
 Adoção do sistema Ponto a
Ponto;
 Mudança da localização dos
pedágios que segregam
ligações intrametropolitanas.
4. Adensar e diversificar o
uso do solo ao longo dos
corredores de ônibus.
INTERFACE: Ordenamento
Territorial

2. Criação de Órgão
Metropolitano de
Mobilidade para
integrar o planejamento
no setor.
5. Adoção de medidas para
reduzir o tráfego de cargas
perigosas na RMC e
procedimentos de
contenção de riscos, com
destaque para as áreas
ambientais.
INTERFACE: Meio Ambiente

3. Rever e expandir
o Sistema Viário
de Interesse
Metropolitano
(SIVIM).
6. Adoção de tecnologias
para a redução de
emissão de gases de
efeito estufa e outros
poluentes.
INTERFACE: Meio
Ambiente

Por último e importante: processo participativo

Como enviar suas propostas:
Pela Plataforma:
https://rmc.pdui.sp.gov.br/

Atenção
datas de envio de propostas
CAMPINAS: 14 a 22 de março
AMERICANA: 16 a 24 de março
JAGUARIÚNA: 18 a 28 de março

Por e-mail:
agemcamp.pdui@sp.gov.br

Agemcamp – Edital Audiências Públicas RMC

