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Introdução
O Estatuto da Metrópole prevê a definição do macrozoneamento como parte integrante do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, conforme seu Artigo 12:
Art. 12. O plano de desenvolvimento urbano integrado de região metropolitana ou de aglomeração
urbana deverá considerar o conjunto de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger
áreas urbanas e rurais.
§ 1o O plano previsto no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo:
I – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo projetos estratégicos e ações
prioritárias para investimentos;
II – o macrozoneamento da unidade territorial urbana;
III – as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no parcelamento, uso e ocupação no solo
urbano;
IV – as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial
urbana;
V - a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio ambiental
ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais, se existirem
VI - o sistema de acompanhamento e controle de suas disposições; e
VII - as diretrizes mínimas para implementação de efetiva política pública de regularização fundiária
urbana, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Para desenvolver uma proposta para o Macrozoneamento da RMC, foi criado, na instância da Câmara
Temática Especial do PDUI, um Grupo de Trabalho (GT), com a participação de representantes dos 20
municípios da região.
O Macrozoneamento deverá ser elaborado em consonância com os conteúdos dos demais produtos do
PDUI: Termo de Referência, Plano de Trabalho, Diagnóstico Final, Caderno Preliminar de Propostas, Caderno
de Propostas Consolidadas e Caderno de Sustentação.
Parte do conteúdo deste Relatório, principalmente a Seção 2, é integrante do Caderno Preliminar de
Propostas, publicado na Plataforma Digital em dezembro de 2018. Este documento consolida as últimas
revisões sobre a proposta de Ordenamento Territorial da RMC, até maio de 2019, e pode servir de referência
para a continuidade da elaboração do PDUI-RMC.

Neste Relatório, o processo de trabalho do GT será relatado na Seção 1, e as definições e resultados
até o momento estão consolidados na Seção 2.
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SEÇÃO 1 - METODOLOGIA DE TRABALHO

A metodologia para elaboração do Macrozoneamento Metropolitano do PDUI-RMC considerou como
pré-requisito uma construção coletiva envolvendo os principais atores deste processo: municípios, órgãos do
estado, sociedade civil e membros do terceiro setor.
Apesar de alguns conceitos já possuírem conhecimento acumulado no campo acadêmico, sentiu-se a
necessidade de que a estrutura geral do macrozoneamento pudesse ser flexível e adaptável ao contexto da
região metropolitana em questão.
Assim, foi proposto ao GT um Plano de Trabalho capaz de organizar a série de atividades necessárias
para se atingir a estruturação de um ordenamento territorial para a RMC adequado ao cronograma proposto
para o plano como um todo.
Considerou-se também todo arcabouço construído em outras experiências pela EMPLASA no
desenvolvimento dos PDUIs da Região Metropolitana de São Paulo, Região Metropolitana de Sorocaba e
Aglomerações Urbanas de Jundiaí e Piracicaba, no Estado de São Paulo.

1.1 Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho se dividiu em quatro principais etapas e estas foram subdivididas em atividades
correlatas.
Cada etapa marca a conclusão de um processo necessário para a elaboração do ordenamento
territorial e foi seguida de um relatório que consolida os resultados obtidos.
Figura 1 – Organização do Plano de Trabalho
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As etapas foram divididas nas seguintes atividades:
Tabela 1: Etapas do plano de trabalho
Etapas

Etapa 1: Levantamento de
informações sobre o
território
A primeira etapa do
trabalho no GT deve focar
em atividades que
estimulem o entendimento
do território de análise

Atividades

Data

Atividade 1: Primeira abordagem - macrozoneamento
Objetivos do macrozoneamento. Quais funções existem no
território? Quais as funções pretendidas?

jun-jul 2018

Atividade 2: Leitura cruzada de informações relevantes para
o macrozoneamento
Mapeamento das principais demandas regionais. Bacias
hidrográficas. Unidades de Conservação. Leitura Unificada
dos zoneamentos municipais. Estudo dos conflitos e
potencialidades regionais existentes.

jul-ago 2018

Atividade 3: Participantes do processo
Verificar quais atores devem estar alinhados com a
produção do macrozoneamento

jul-ago 2018

Atividade 1: Verificar experiências de desenvolvimento de
PDUIs em outras regiões
Estudar como o macrozoneamento é tratado em outros
planos.

ago-set 2018

Etapa 2: Definição da
Estrutura - Metodologia
Nesta etapa a energia deve
Atividade 2: Escala de Trabalho e Estrutura – 1º desenho
ser direcionada a encontrar
Definir a escala de trabalho – abordagens regional e local.
o método para composição
Verificar a necessidade de definir outras estruturas além das
das macrozonas
macrozonas para melhor escala de tratamento dos temas
demandados. Definir a Estrutura do Macrozoneamento.
Atividade 1: Inventário de dados
Etapa 3: Experimentação e Definir os dados e fontes utilizados para composição das
macrozonas e outras estruturas.
refinamento de
informações
Atividade 2: Diretrizes
Realização de cruzamentos Definir as diretrizes para cada macrozona e outras
exploratórios e validação de estruturas. Considerar propostas recebidas pela Plataforma
informações
do PDUI.
principalmente vindas de
Atividade 3: Validação
fontes municipais
Validação das composições junto aos municípios – Desenho
a ser debatido nas audiências públicas
Etapa 4: Consolidação
Atividade 1 Resultados das audiências públicas e
Desenho Final
refinamento
incorporando as sugestões
das audiências e
Atividade 2: Produção de Relatório Final
desenvolvimento de
relatório final

set-out 2018

set-out 2018

out-nov 2018

out-jan 2019
?

?
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1.2

Etapa 1 – Levantamento de Informações Sobre o Território

A Etapa 1 consistiu em três atividades que propiciam o entendimento do território de análise. Ao
final do processo, espera-se obter um panorama geral sobre as características do território e suas principais
funções, para que adiante sejam definidos os conceitos, objetivos e diretrizes do macrozoneamento da RMC.
Atividade 1: Primeira abordagem - para que serve o macrozoneamento
A Atividade 1 foi desenvolvida em três reuniões do Grupo de Trabalho. Para estimular as discussões
em torno dos objetivos do macrozoneamento, questões como "Quais funções existem no território?" e
"Quais as funções pretendidas?" foram colocadas para os participantes, que responderam durante as
reuniões ou, posteriormente, através de correio eletrônico.
Atividade 2: Leitura cruzada de informações relevantes para o macrozoneamento
Para subsidiar as respostas, na Atividade 2 foram apresentadas as principais informações territoriais
existentes para a RMC, tais como: unidades de conservação, mananciais de interesse regional, mancha
urbana, uso do solo, principais eixos de transporte, zoneamentos municipais, entre outros. Os dados foram
selecionados do Diagnóstico Preliminar e ficaram disponíveis para download na plataforma do PDUI da RMC
(www.pdui.sp.gov.br/rmc). Foram considerados também os resultados (com rebatimento territorial) das
Oficinas Sub-Regionais realizadas nos municípios de Holambra, Campinas e Nova Odessa, que tiveram o
objetivo de coletar os principais desafios a serem enfrentados na RMC para os temas: Desenvolvimento
Econômico, Sociodemográfico e Territorial; Habitação e Vulnerabilidade Social; Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Saneamento e Defesa Civil; e Mobilidade, Transporte e Logística.
Foi ainda apresentada a Proposta de Área de Conectividade – Programa RECONECTA RMC /Projeto
INTERACT-Bio, que deverá auxiliar na elaboração do macrozoneamento.
Além dos documentos cartográficos, as discussões envolveram também conteúdos de diplomas
legais e de outras referências relevantes para a construção do macrozoneamento, tais como: os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS, das Nações Unidas; a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil
(PNPDEC - Lei 12.608/2012); as diretrizes do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE do Estado de São Paulo;
alguns planos setoriais e municipais que envolvem questões de ordenamento territorial; entre outros.
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Como forma de facilitar as análises dos dados apresentados, a Emplasa disponibilizou para os
participantes do Grupo de Trabalho do Macrozoneamento o acesso ao Sistema de Informações
Metropolitanas – SIM, plataforma online de gestão de dados geoespaciais para o PDUI-RMC.
Atividade 3: Participantes do processo
Considerando o levantamento das informações sobre o território da RMC e as discussões
desenvolvidas, na última reunião dessa primeira Etapa a participação e a composição do Grupo de Trabalho
do Macrozoneamento foi revista, gerando sugestões de convocação de outros representantes que serão
oportunamente convidados. Até o momento, o Grupo é formado por gestores públicos dos 20 municípios da
RMC e representantes da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, setor da Mineração,
Ministério Público Estadual e Câmara Temática Metropolitana da Defesa Civil.
Durante as três reuniões realizadas para a Etapa 1, foram acolhidas diversas sugestões e
considerações dos participantes do Grupo de Trabalho, feitas oralmente nas próprias reuniões ou na forma
de texto através de correio eletrônico. Essas contribuições, acrescidas das originárias das 3 oficinas, foram
organizadas e sistematizadas de modo a compor os conceitos, objetivos e diretrizes para o
macrozoneamento da RMC.
Apesar de terem sido introduzidos e predefinidos já nesta primeira etapa, a conceituação e o
desenvolvimento dos objetivos e das diretrizes para o macrozoneamento aconteceram de forma contínua e
concomitante às atividades das demais etapas.
Os resultados da Etapa 1 estão descritos no item 2 – Definições deste Relatório.
1.3

Etapa 2 – Definição da Estrutura

A Etapa 2 consistiu em encontrar o método para composição das macrozonas.
Atividade 1: Verificar experiências de desenvolvimento de PDUIs em outras regiões
Como primeira atividade, foi realizada uma apresentação com as experiências de macrozoneamento
em outros planos de desenvolvimento urbano integrado - PDUIs. Os exemplos das Regiões Metropolitanas
de São Paulo, Sorocaba, Rio de Janeiro, Vale do Rio Cuiabá, Grande Vitória e Belo Horizonte foram analisados
e debatidos em reunião.
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Foi possível verificar que existem formas variadas de estruturar o ordenamento territorial de uma
região: macrozonas, eixos, zonas de interesse metropolitano, tramas, redes, são algumas das opções de
representação espacial das diretrizes territoriais.
A abrangência do macrozoneamento também é variável: pode encobrir o território da região por
completo ou definir algumas áreas, contínuas ou não. O mesmo ocorre com o seu nível de intervenção legal:
as áreas definidas podem estabelecer diretrizes e recomendações mais genéricas ou podem regular o uso e a
ocupação do solo por meio de parâmetros urbanísticos.

Figura 2: Diferenças entre Macrozoneamentos nos PDUIs de Belo Horizonte (esq.) e Rio de Janeiro (dir.)

Fonte: RIO DE JANEIRO, 2018 & RIO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, 2018

Atividade 2: Escala de Trabalho e Estrutura – 1º desenho
Dadas as referências e diferentes formas de abordagem de um Ordenamento Territorial, a Atividade
2 do Plano de Trabalho teve como objetivo a definição de uma estrutura para este ordenamento na RMC.
Utilizando os materiais e insumos levantados na Etapa 1, foi realizada uma "Oficina de Construção do
Macrozoneamento", para obter dos participantes do Grupo de Trabalho os elementos territoriais mais
relevantes na composição de uma estrutura de ordenamento territorial para a região.
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Os resultados da Oficina foram disponibilizados na Plataforma do PDUI, e consolidados em mapas
temáticos e tabelas de dados.
Analisando os dados levantados, foi possível identificar três escalas para composição de um
ordenamento territorial na região: uma escala com grandes áreas que representam funções básicas de
desenvolvimento do território: preservação ambiental e desenvolvimento urbano, por exemplo; uma
segunda escala formada por áreas dispersas ou em forma de eixos e redes que se espalham pelo território
mas possuem as mesmas características, como exemplo as áreas de risco e de precariedade habitacional, e
os eixos estruturais de transportes; e uma última escala com áreas menores, específicas e pontuais no
território, com particularidades diferentes, que trazem problemas ou potencialidades de âmbito
metropolitano e demandam a elaboração de projetos integrados.
As três escalas identificadas formaram a estrutura proposta para o ordenamento territorial da RMC:
Escala 1 - Macrozonas
Conceito: grandes porções do território metropolitano, contínuas
ou não, para as quais se pretendem funções semelhantes e que
devem receber as mesmas diretrizes de ocupação.
Entende-se que as macrozonas metropolitanas ressaltam o
principal interesse de ocupação, ou seja, a ocupação pretendida
de maior expressão. Considera-se que diversos usos ocorrem ou
ocorrerão nestes compartimentos, porém estes devem ter
diretrizes que permitam a compatibilização com o interesse
principal, não impedindo a posterior especificação mais refinada
nos zoneamentos municipais futuros. Desse modo, as macrozonas

Figura 3: Escala 1 - Macrozonas
Exemplo Ilustrativo

podem ser divididas de acordo com restrições à urbanização,
provisão de serviços ecossistêmicos e dinâmicas rurais, possibilidades de adensamento populacional e
construtivo, melhor aproveitamento do investimento urbano futuro ou já instalado, entre outros.

Função: orientar os planos diretores municipais no ordenamento territorial através de diretrizes básicas de
uso e ocupação do solo
Nível de intervenção: Referencial, indicando as diretrizes mais básicas de ocupação.
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Escala 2 - Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana
Conceito: As áreas estratégicas para ação metropolitana
reconhecem ou propõem, no território, áreas que cumprem
funções específicas que estruturam e integram funções públicas
de interesse comum na região. São áreas que se sobrepõem às
macrozonas para as quais se pretende definir diretrizes de
ocupação mais específicas
Função: qualificar as macrozonas, indicar políticas públicas ou
diretrizes de ocupação específicas.
Nível de intervenção: variável – a ser definido pelo grupo

Figura 4: Escala 2 – Áreas Estratégicas para Ação
Metropolitana
Exemplo Ilustrativo

Escala 3 – Áreas para Intervenção Metropolitana
Conceito: áreas específicas do território cujo objetivo é
promover as Funções Públicas de Interesse Comum, de
modo a enfrentar desequilíbrios ou promover oportunidades
sociais, econômicas e ambientais. As Áreas para Intervenção
Metropolitana estão associadas a projetos específicos,
programas e ações de caráter territorial, que devem ser
realizados de forma interfederativa
Função: definir ações interfederativas e/ou intersetoriais
para gestão compartilhada de projetos sobre áreas de

Figura 5: Escala 3 – Áreas de Intervenção Específica
Exemplo Ilustrativo

interesse metropolitano
Nível de intervenção: projetos, programas, regulação do uso do solo.
Os resultados da Etapa 2 estão descritos na seção 2 – Definições – deste Relatório.
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1.4

Etapa 3 - Experimentação e refinamento de informações

Atividades 1 e 2: Inventário de Dados e definição de conceitos e diretrizes
As atividades tiveram como objetivo definir os dados e fontes utilizados para composição das
macrozonas e outras estruturas (Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana - AEAM e Áreas de Intervenção
Metropolitana - AIM), bem como desenvolver e definir conceitos e diretrizes para cada uma.
As reuniões da Etapa 3 foram elaboradas apresentando uma sequencia de experimentações e
cruzamentos de dados, com o intuito de que todas as composições das estruturas fossem discutidas e
refinadas. Para cada macrozona, por exemplo, foram trabalhados, em diversos mapas, exemplos de
composição, sempre discutindo a pertinência dos dados e os entraves na sua utilização. As áreas apontadas
na Oficina de Construção do Macrozoneamento e outras áreas indicadas nas contribuições dos participantes
do Grupo foram acolhidas e organizadas nesta primeira atividade. Ao final do processo de discussão, o Grupo
de Trabalho optou pela definição de três macrozonas, que representam a consolidação das informações
territoriais legais básicas existentes para a RMC.
No caso da Macrozona de Interesse Ambiental, houve significativa contribuição dos representantes
da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e das prefeituras dos municípios de Campinas e
Holambra, para a definição dos elementos que a integrariam. Surgiram dúvidas com relação ao tratamento
das áreas de mananciais, que atualmente não possuem legislação de proteção instituída (exceto no
município de Santa Bárbara d’Oeste), mas incidem sobre grande parte do território da RMC, inclusive em
áreas intensamente urbanizadas. Foi decidido que sua abordagem será feita no segundo nível de orientação
do ordenamento territorial, através das áreas estratégicas para proteção dos mananciais.
Para definição das Macrozonas Urbana e Rural, foram apresentadas algumas formas de estruturação
e as suas diferenças, sobretudo o mapeamento do uso do solo dos municípios, os zoneamentos dos seus
planos diretores, a delimitação dos perímetros urbanos e os setores censitários.
Com relação às Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana e as Áreas de Intervenção Metropolitana,
as informações obtidas na Oficina de Construção do Macrozoneamento foram o ponto de partida para o
refinamento e desenvolvimento de cada estrutura.
A conceituação de cada estrutura e as suas diretrizes para o território foram sendo formuladas e
apresentadas concomitantemente à formulação das suas composições. Durante as reuniões, os textos dos
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conceitos, bem como as características e diretrizes de cada elemento foram discutidos e reformulados
conforme contribuições e sugestões dos participantes do GT. Esta atividade se mostrou imprescindível para
a definição dos desenhos das macrozonas e outras estruturas, assim como os objetivos para o ordenamento
territorial já definidos, que nortearam e conduziram todo este processo.
Atividade 3: Validação com os municípios
No dia 14/11/2018 foram agendadas reuniões personalizadas com cada um dos municípios
integrantes da RMC para validar as quatro informações municipais utilizadas no ordenamento territorial da
RMC até então:
1- Leitura Unificada dos Macrozoneamentos e Zoneamentos Municipais;
2- Perímetro Urbano;
3- Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana – AEAM (Gestão de Riscos Ambientais, Qualificação
Urbana, Polos de Desenvolvimento e Centralidades)
4- Áreas de Intervenção Metropolitana - AIM (Aeroporto de Viracopos, Represa de Salto Grande e
Barragem de Pedreira).
Compareceram 16 municípios, resultando na validação de seus perímetros urbanos, esclarecimentos
de dúvidas, acréscimo de áreas ambientais municipais, atualização de alguns mapeamentos e novas
sugestões de ações nas AIMs.
Os resultados da Etapa 3 estão descritos na seção 2 – Definições – deste Relatório.
1.5 Etapa 4 - Consolidação
Os resultados do trabalho desenvolvido nas Etapas 1 a 3 compõem o Caderno Preliminar de
Propostas, a base para as audiências públicas. Após a publicação do Caderno, em dezembro de 2018, os
materiais e a metodologia do Ordenamento Territorial foram revistos e refinados bem como resolvidas
algumas das pendências de validação com os municípios. Foram realizadas reuniões com o Grupo de
Trabalho e com outros atores importantes desse processo: Secretaria do Meio Ambiente, CETESB, Agência
de Bacias PCJ, DAEE - Diretoria de Bacia Piracicaba.
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Até o presente momento, após 14 reuniões do GT de Macrozoneamento, o trabalho se encontra no
começo desta Etapa 4, etapa que representará a consolidação da proposta de Ordenamento Territorial para
a RMC.
No próximo passo, após as audiências públicas, as contribuições recebidas pela plataforma digital e
nas próprias audiências devem ser analisadas e sistematizadas para avaliar sua inclusão no conteúdo do
Ordenamento Territorial. Após a validação da versão final, articulando a proposta com os temas estratégicos
e as suas propostas estruturadas, deverá ser feita a inclusão do tema nos documentos conclusivos do PDUIRMC.
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SEÇÃO 2 - DEFINIÇÕES

A definição de um macrozoneamento é uma das exigências estabelecidas pelo "Estatuto da
Metrópole" (Lei Federal n° 13.089 de 12 de janeiro de 2015) em seu Art. 12 § 1º -"O plano previsto
no caput deste artigo deverá contemplar, no mínimo: II – o macrozoneamento da unidade territorial
urbana".
O Macrozoneamento é um dos instrumentos do PDUI para promover o ordenamento territorial e
deve considerar os atributos físico-ambientais e socioeconômicos presentes no território, bem como suas
fragilidades e potencialidades num horizonte futuro, definido pelo Plano. Deve identificar áreas estratégicas
da região nos aspectos sociocultural, ambiental e econômico, conectando aquelas com aptidão semelhante.
Dessa forma, as macrozonas não são necessariamente homogêneas, mas devem indicar o perfil funcional e
as características básicas de uso e ocupação do solo que devem ser perseguidos na construção de uma
espacialidade futura, segundo os objetivos definidos.
O ordenamento territorial, que inclui o macrozoneamento, é uma das figuras jurídicas centrais e
vinculantes (conforme inciso 3º do artigo 10 do Estatuto da Metrópole) na construção do Plano de
Desenvolvimento Urbano Integrado. Ele deverá nortear os Planos Diretores Municipais indicando o perfil
funcional desejável de uso e ocupação do solo, orientando a localização e a natureza dos investimentos
públicos e privados necessários nas macrozonas e em áreas estratégicas, para a consecução dos objetivos e
diretrizes derivadas das visões e dos cenários de desenvolvimento futuro definidos neste PDUI.
2.1 Questões Estratégicas do PDUI e Objetivos Específicos para o Território Metropolitano
Os objetivos específicos para o território metropolitano devem considerar o papel da RMC na
Macrometrópole Paulista e no Estado de São Paulo e estar em consonância com as questões estratégicas e
os objetivos gerais do PDUI.
O Plano de Trabalho do PDUI (Relatório 1-P1) aponta as seguintes questões estratégicas para a
região: elevar a competitividade econômica regional e a eficiência do território na atração de investimentos;
proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável; diminuir a precariedade e melhorar a
qualidade de vida da população. Seguindo o mesmo entendimento, o Termo de Referência do PDUI RMC
12

aponta, ainda, o desejo de fortalecimento dos municípios por meio de suas sinergias e complementaridades
consolidando a região como inovadora e atrativa para investimentos produtivos de alta tecnologia.
Os objetivos específicos que deverão fundamentar e orientar o ordenamento territorial da RMC
também devem promover tais questões estabelecidas.
Dessa forma, considerando as questões estratégicas estabelecidas no Termo de Referência e Plano
de Trabalho, as principais questões desenvolvidas nas três oficinas do Diagnóstico Regional, e as discussões
do Grupo de Trabalho de Macrozoneamento, propõe-se reconhecer os seguintes objetivos específicos para o
território da RMC: promover uma Região Metropolitana Sustentável, Inovadora e Competitiva, Inclusiva e
Resiliente e Territorialmente Coesa.

Tais objetivos refletem as Funções Públicas de Interesse Comum - FPICs trabalhadas no PDUI-RMC e são
compatíveis com os eixos temáticos integradores, relacionados no Termo de Referência: Planejamento e Uso
do Solo, Mobilidade (Transporte e Logística), Meio ambiente, Saneamento e Defesa Civil, Habitação e
Desenvolvimento Econômico.
Figura 6: Objetivos Estratégicos do PDUI e Objetivos para o Ordenamento Territorial da RMC

13

Promover uma Região Metropolitana Sustentável:
Entende-se por sustentável o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual,
sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. A concepção de
sustentabilidade pressupõe uma relação equilibrada com a totalidade do ambiente compreendendo não
apenas o ambiente natural, mas a forma como se dão as relações humanas, o que envolve as formas de
produção e de consumo de toda sorte, bens de consumo individual e de consumo coletivo.
Dessa forma, para promover uma Região Metropolitana Sustentável é preciso buscar o
desenvolvimento socioeconômico da RMC de forma justa e equilibrada, promovendo a proteção,
conservação e preservação dos recursos naturais, bem como a utilização racional dos mesmos. Deve-se
incentivar a manutenção dos serviços ecossistêmicos, em especial a produção de água e a conservação de
áreas verdes urbanas e rurais.
Promover uma Região Metropolitana Resiliente e Inclusiva:
Entende-se por resiliência a capacidade de lidar com eventos perigosos ou extemporâneos,
respondendo ou se reorganizando de forma a manter sua função, identidade e estrutura essenciais, ao
mesmo tempo em que mantêm sua capacidade de adaptação, aprendizado e transformação.
Para a promoção de uma Região Metropolitana Resiliente e Inclusiva, deve-se aumentar a
capacidade de resistir, absorver, adaptar, transformar e se recuperar dos efeitos de um perigo, de forma
antecipada e eficiente, incluindo a preservação e restauração de suas estruturas básicas e funções essenciais.
É necessário analisar as condições do habitat, com especial ênfase nas condições da precariedade
habitacional, na carência de infraestrutura e nas condições de segregação social e territorial associadas às
condições de pobreza.
Considerando os riscos ambientais existentes na RMC, apontados no Diagnóstico Final dos Problemas
Metropolitanos, é fundamental que se promova a redução da segregação socioespacial no território
metropolitano, promovendo a inclusão por meio de políticas integradas que contemplem as demandas
sociais, habitacionais, de mobilidade, o processo migratório intrarregional e a gestão dos riscos ambientais.
Promover uma Região Metropolitana Inovadora e Competitiva:
Entende-se por competitividade para a RMC a capacidade de se estabelecer condições que
melhorem a atratividade da produção regional aos mercados internos e externos, estimulando potenciais
existentes e equilibrando desigualdades internas. Regiões competitivas devem ter a capacidade de criar um
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ambiente favorável à instalação de empresas e indústrias, para criar empregos, aumentar a produtividade e
a renda dos cidadãos. A inovação é entendida como a produção e transformação do território urbano,
buscando um modelo que atenda aos desafios da sociedade do conhecimento1
Dessa forma, para promoção de uma Região Metropolitana Inovadora e Competitiva é necessário
atrair e manter atividades produtivas na RMC, potencializando o capital territorial dos municípios e suas
complementaridades funcionais, gerando transformações que elevem a qualidade do território, estimulando
tecnologias urbanas e processos produtivos eficientes com redução de impactos ambientais.
Promover uma Região Metropolitana Territorialmente Coesa:
Entende-se por coesão territorial a articulação e integração das políticas territoriais dos municípios
para promover o equilíbrio regional das suas funções.
Para promover uma Região Metropolitana Territorialmente Coesa, é necessário incrementar as
conexões territoriais, melhorar a distribuição dos equipamentos e serviços públicos e fortalecer a percepção
do território metropolitano. A urbanização compacta também contribui para a coesão territorial, uma vez
que incentiva maiores densidades populacionais e construtivas em áreas dotadas de infraestrutura e serviços
e a diminuição das distâncias entre locais de moradia, de trabalho e de consumo.

Os quatro grandes objetivos específicos pretendidos para a transformação da Região Metropolitana
são amplos e aplicáveis a todo o território, e devem ser entendidos de forma integrada e transversal. Diante
desta referência geral, foi necessário estabelecer diretrizes que expressem como atingir tais objetivos e
promovam ações mais direcionadas sobre o território metropolitano.
Dessa forma, para cada elemento do ordenamento territorial, que será apresentado a seguir, propõe-se
o rebatimento dessas diretrizes, que devem orientar os municípios da RMC nas revisões de suas leis voltadas
ao uso e ocupação do solo. O quadro 1, no final deste Relatório, apresenta um exemplo de como as
diretrizes propostas são articuladas com as estruturas e os objetivos do ordenamento territorial no PDUI.

1

Conforme projetos de destaque em inovação, como por exemplo @22 em Barcelona e Porto Digital de Recife, que
priorizam a transformação urbana visando elevar a qualidade desta para trabalhar, viver e aprender.
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2.2 Ordenamento Territorial Metropolitano
A estratégia para o Ordenamento Territorial da
Região Metropolitana de Campinas, na perspectiva de
observar de maneira integrada os objetivos estratégicos
do PDUI, e de seguir as orientações dos objetivos
específicos para o território, já definidos, propõe uma
estrutura em três diferentes níveis de orientação:
Macrozonas Metropolitanas, que estabelecem diretrizes
gerais, oferecendo as bases para a articulação dos
municípios na elaboração do parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano e rural;
Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana (AEAMs),

Figura 7 - Esquema dos níveis de orientação do
Ordenamento Territorial da RMC

indica ações que demandam a articulação setorial das políticas públicas que afetam o território da região e
Áreas de Intervenção Metropolitana (AIMs), locais específicos para projetos e programas intersertoriais
e/ou interfederativos, sujeitos a controles especiais.
Cada um desses níveis pressupõe maior aproximação de detalhes no território e maior integração
intergovernamental, o que, por sua vez, requer maior sofisticação dos instrumentos de governança a serem
utilizados para o desenvolvimento de ações integradas no território.
De todo modo, o Ordenamento Territorial deverá servir de referência para a revisão dos planos
diretores e de zoneamentos dos municípios da RMC, integrando os territórios locais às diretrizes
metropolitanas e buscando estabelecer continuidades no tratamento de áreas semelhantes.
Neste Relatório a estrutura do Ordenamento Territorial da RMC está indicada de forma preliminar,
seu detalhamento e formato final deverão ser construídos e pactuados em parceria com as Prefeituras
Municipais, demais órgãos públicos e entidades da sociedade envolvidas com o tema.
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A tabela a seguir relaciona as camadas do ordenamento territorial, sugerindo sua forma de
delimitação, revisão e acompanhamento.
Tabela 2: Características do Ordenamento Territorial proposto para a RMC
Principais Atores

Escala

Função

Definição e delimitação

Forma de revisão

Acompanhamento

Macrozonas

Orientar os

PDUI estabelece as

Revisão PDUI

Câmaras Temáticas

Agência Metropolitana

macrozoneamentos

definições e a delimitação

Sistema de

Municípios

municipais
AEAMs

envolvidos

Informações - PDUI

Indicar potencialidades

PDUI estabelece as

Conforme

Câmaras Temáticas

Dados : diversas

ou desafios a

definições e indica as

atualização dos

Sistema de

Instituições - organização:

enfrentar, qualificar as

delimitações

dados

Informações - PDUI

Agência Metropolitana

Intervir em áreas

PDUI estabelece as

-

Câmaras Temáticas

Agência Metropolitana

específicas com

definições e indica áreas

Sistema de

Municípios

Informações - PDUI

Governo do Estado

macrozonas

AIMs

políticas integradas

Governo Federal
Setor Privado

Pretende-se, ainda, criar uma Rede de Informações Territoriais do PDUI - RMC, que reunirá
mapeamentos e dados relevantes da região como referência para o planejamento urbano metropolitano. Em
uma etapa posterior, devem ser estabelecidas as bases conceituais e territoriais para a elaboração de um
sistema de acompanhamento e controle dessas informações.
Tabela 3: Características da Rede de Informações Territóriais

Rede de Informações
Territoriais

Função

Definição e delimitação

Forma de revisão

Acompanhamento

Principais Atores
envolvidos

Apoiar o
planejamento
municipal e regional

Indicação e
disponibilização dos
dados existentes pelo
PDUI

Conforme
atualização dos
dados

Sistema de
Informações PDUI

Agência Metropolitana
Municípios

2.2.1 Macrozoneamento Metropolitano
O Macrozoneamento Metropolitano identifica os principais propósitos para a RMC no que se refere à
preservação ambiental, à ocupação urbana controlada, ao uso rural e ao desenvolvimento econômico, e
deve ser a base para a pactuação de um padrão de uso e ocupação do solo para toda a Região
Metropolitana, a partir de uma visão integrada do território.
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As macrozonas são grandes porções do território metropolitano, contínuas ou não, para as quais se
pretendem funções semelhantes e que devem receber as mesmas diretrizes de ocupação. Na RMC, elas
reconhecem as informações territoriais legais existentes e consolidam sua função predominante: urbana,
rural e ambiental, entendendo que o papel desta última é prioritário sobre as demais.
Cada macrozona deverá estabelecer as diretrizes gerais para o alinhamento das políticas dos entes
federados no território da Região Metropolitana de Campinas, orientando os municípios na elaboração e na
revisão dos seus Planos Diretores.
Além de reconhecer os usos já existentes no território, devem orientar a urbanização, por meio de
diretrizes que estimulem o controle da expansão urbana periférica e a intensificação do adensamento
urbano e do desenvolvimento econômico nas áreas apropriadas, visando à configuração de uma Região
Metropolitana Sustentável, Inclusiva, Competitiva e Territorialmente Coesa.
O território da RMC fica dividido nas seguintes macrozonas:
Macrozona de Interesse Ambiental
A Macrozona de Interesse Ambiental é caracterizada pela existência de sistemas ambientais
relevantes para a sustentação da vida urbana das gerações presentes e futuras, com destaque para aqueles
que fornecem o abastecimento hídrico, a biodiversidade e a qualidade de vida, demandando cuidados
especiais para sua conservação e recuperação ambiental.
A Macrozona de Interesse Ambiental contém remanescentes florestais significativos em diversos
estágios sucessionais e áreas de produção agrícola que contribuem para a manutenção da biodiversidade,
conservação do solo e manutenção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem como para a
produção de alimentos e serviços essenciais à segurança alimentar e à conservação dos serviços ambientais.
São áreas de importância ambiental estratégica no território da RMC, na medida em que podem auxiliar na
contenção do processo de expansão urbana, no desenvolvimento e incremento controlado de atividades
econômicas, ou na preservação dos recursos naturais e dos ativos ambientais existentes.
Composição:


Unidades de Conservação (UCs) legalmente instituídas (Proteção Integral e Uso Sustentável)



Zonas de Amortecimento das Unidades de Conservação (quando delimitadas em seus planos de
manejo)
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Áreas de Proteção Ambiental, Uso Sustentável e Recuperação Ambiental definidas pelos Planos
Diretores Municipais2
Na criação de novas unidades de conservação ou zonas de amortecimento, estas serão incorporadas

à Macrozona de Interesse Ambiental, bem como as zonas ou macrozonas municipais de caráter ambiental
definidas posteriormente pelas leis de Plano Diretor ou Uso e Ocupação do Solo. A forma e periodicidade das
atualizações deverão ser definidas pela instância metropolitana responsável.

Diretrizes:


Reconhecer, nos Planos Diretores Municipais, as Unidades de Conservação (UCs) existentes na RMC
respeitando os usos indicados nos respectivos Planos de Manejo existentes e nos que vierem a ser
criados, nos termos da legislação federal, estadual e municipal pertinentes.



Promover a gestão e fiscalização integrada das unidades de conservação municipais e estaduais.



Promover a conservação e recuperação dos serviços ecossistêmicos, em especial aqueles
relacionados com a produção da água, biodiversidade, proteção do solo e regulação climática;



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



Promover atividades econômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável.



Fortalecer a gestão do ecoturismo para que espaços ambientais com este potencial possam receber
turistas de forma sustentável.



Reduzir as situações de vulnerabilidade urbana que expõem diversos grupos sociais, especialmente
os de baixa renda, a situações de riscos, perigos e ameaças, principalmente nas Áreas Estratégicas
para a Gestão dos Riscos Ambientais.



Conter a expansão urbana dos municípios sobre áreas de interesse ambiental e de proteção e
recuperação dos mananciais hídricos, e áreas de produção agrícola sustentável.

A Macrozona de Interesse Ambiental é composta por áreas importantes do ponto de vista ambiental,
e se sobrepõe tanto às zonas urbanas como às rurais nos municípios. Dessa forma, quando a Macrozona de
Estruturação e Qualificação Urbana e a Macrozona de Desenvolvimento Rural e Controle da Expansão

2

Para a seleção dessas áreas foi utilizado o trabalho da leitura unificada dos planos diretores e leis de uso e ocupação
do solo municipais, fazendo a validação com os municípios quando possível.
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Urbana encontrarem-se sob a Macrozona de Interesse Ambiental, o planejamento das áreas ali contidas
deverá promover o desenvolvimento urbano, econômico e rural conciliado à sustentabilidade ambiental dos
ecossistemas presentes, e observar as diretrizes estabelecidas pela legislação ambiental incidente na área.

Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana é situada integralmente nas zonas urbanas dos
20 municípios da RMC e apresenta grande diversidade de padrões de uso e ocupação do solo e de
urbanização. Estabelece-se como área propícia para abrigar usos e atividades urbanas, mediante a a
concomitante implantação de equipamentos de infraestrutura e equipamentos de suporte à urbanidade,
sempre respeitando as condicionantes necessárias à preservação das áreas ambientalmente relevantes. Para
orientar o desenvolvimento urbano e dirigir o seu crescimento, é necessário observar as áreas estratégicas
para ação metropolitana incidentes sobre a Macrozona e fazer a compatibilização com as suas diretrizes.

Composição:
A Macrozona de Estruturação Urbana é situada integralmente nas zonas urbanas dos municípios,
delimitadas pelos perímetros urbanos, conforme lei específica, ou pelas zonas urbanas, conforme planos
diretores. Nos casos em que não foi possível localizar perímetro urbano ou zoneamento de área urbana, foi
utilizado o setor censitário definido como urbano pelo Censo Demográfico do IBGE de 2010.

Diretrizes:


Priorizar e compatibilizar os usos desta Macrozona com as diretrizes da Macrozona de Interesse
Ambiental, quando incidente.



Compatibilizar usos e ocupação do solo urbano com condicionantes e restrições geológicogeotécnicas, observando as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto,
inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.



Reconhecer e preservar os bens e áreas de valor histórico, paisagístico, arqueológico, cultural e
religioso, promovendo sua integração e harmonização com os demais usos.



Reconhecer as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) como espaços territoriais protegidos por
lei federal, fundamentais por suas funções ambientais 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
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assegurar o bem-estar das populações humanas.


Otimizar o uso da terra urbana, por meio da ocupação das áreas ociosas, como forma de dar melhor
aproveitamento à infraestrutura existente e equilibrar a relação entre oferta de empregos e
moradia, proporcionando desenvolvimento econômico e social.



Estimular o adensamento urbano de uso misto junto às áreas estratégicas da rede de centralidades.



Qualificar os espaços e áreas verdes públicos, a fim de que desempenhem as funções ecológicas,
paisagísticas e recreativas, contribuindo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas
cidades.



Promover a regularização fundiária e urbanística dos assentamentos e ocupações irregulares,
prioritariamente nas Áreas Estratégicas para Qualificação Urbana.



Reduzir a necessidade de deslocamento, equilibrando a relação entre os locais de emprego e de
moradia, incentivando usos mistos de ocupação do solo.



Adequar o sistema viários e os sistemas de transportes ao Plano de Mobilidade Urbana do
município.



Fortalecer e incentivar o uso do transporte coletivo, em detrimento do transporte individual, e
estimular os modos não motorizados, contribuindo para a redução de congestionamentos e da
poluição atmosférica.



Nas áreas com alto risco indicadas pela AEAM Gestão de Riscos, desenvolver ações voltadas para a
redução da vulnerabilidade social e urbana, como a regularização fundiária e urbanística e o estímulo
a comportamentos de prevenção nas comunidades.



Incentivar políticas públicas que contribuam para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas,
além do planejamento integrado para a redução de seus impactos, em especial, sobre as populações
mais pobres e vulneráveis.



Ampliar a oferta de espaços livres qualificados.

Da Expansão Urbana dos Municípios

A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana poderá ser ampliada de acordo com a expansão
urbana dos municípios, desde que realizada de forma planejada e observados os objetivos para o
ordenamento territorial da RMC, as diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, e atendidas as
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diretrizes da Macrozona de Interesse Ambiental e das Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana incidentes
nessas áreas.
Para o atendimento aos objetivos do ordenamento territorial da RMC, recomenda-se que a expansão
urbana sobre as Macrozonas de Desenvolvimento Rural e Controle da Expansão Urbana e de Interesse
Ambiental esteja embasada por estudos e análises que justifiquem a ação, tais como:


Projeções populacionais que indiquem a necessidade de expansão da área urbana.



Análise do estoque de áreas vazias e subutilizadas que indiquem o esgotamento das áreas já
destinadas para o tipo de urbanização pretendida.



Projeções econômicas.



Comparativos entre outras áreas possíveis para a urbanização.



Análise dos impactos desta expansão nos demais municípios da RMC.



Análise das Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana - AEAMs incidentes na área.

Ainda em atendimento aos objetivos do ordenamento territorial da RMC, é desejável para a
expansão da urbanização da RMC que ela se dê:


preferencialmente de forma integrada ao tecido urbano já existente, isto é, de forma não
fragmentada.



considerando os fatores de estímulo destacados na AEAM – Centralidades.



considerando os fatores de restrição das AEAMs Conectividade, Mananciais e Gestão de
Riscos.

Em atendimento às diretrizes da Macrozona de Qualificação e Estruturação Urbana a área de
expansão deverá se apoiar nos seguintes critérios:


adequação da área ao Plano de Mobilidade Urbana do município, com prioridade para o
transporte coletivo e ao não motorizado;



Inventário do Patrimônio histórico, paisagístico, arqueológico, cultural e religioso a ser
preservado ou reabilitado na área;



Os municípios deverão definir, com base em Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização,
diretrizes técnicas para novos parcelamentos do solo e para planos de expansão urbana, de
maneira a definir padrões de ocupação adequados diante das suscetibilidades a perigos e
desastres.
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Quando a expansão pretendida for sobre a Macrozona de Interesse Ambiental deverão ser seguidas
as mesmas indicações acrescidas da análise da adequação às leis ambientais incidentes sobre a área.

Macrozona de Desenvolvimento Rural e Controle da Expansão Urbana

A Macrozona de Desenvolvimento Rural e Controle da Expansão Urbana consiste no território da
RMC definido para o desenvolvimento da atividade agropecuária e granjeira, turismo rural, lazer, e suporte
da expansão urbana de forma controlada. Contém remanescentes florestais significativos e áreas de
produção agrícola, que contribuem para a manutenção da biodiversidade, conservação do solo e
manutenção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, bem como para a produção de alimentos e
serviços essenciais à segurança alimentar, hídrica e energética.
A Macrozona de Desenvolvimento Rural e Controle da Expansão Urbana é definida pela área não
incluída nos perímetros urbanos municipais ou zoneamentos urbanos, admitindo algumas tipologias de
assentamentos urbanos e atividades econômicas, inclusive de extração mineral.

Composição:
Áreas nos limites municipais que não fazem parte dos perímetros urbanos

Diretrizes:


Desenvolver as áreas rurais e de produção agrícola com sustentabilidade ambiental, econômica e
social, incentivando práticas sustentáveis especialmente na Macrozona de Interesse Ambiental e nas
AEAMs de Conectividade e de Proteção de Mananciais.



Priorizar e compatibilizar os usos desta Macrozona com as diretrizes da Macrozona de Interesse
Ambiental, quando incidente.



Reconhecer as Áreas de Preservação Permanentes (APPs) como espaços territoriais protegidos por
lei federal, fundamentais por suas funções ambientais 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.



Promover a conservação e recuperação dos serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais
existentes, em especial aqueles relacionados com a produção e regulação da água, polinização,
controle de erosão e controle biológico.
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Compatibilizar usos e ocupação do solo rural com condicionantes e restrições geológico-geotécnicas,
observando as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos.



Reconhecer e preservar os bens e áreas de valor histórico, paisagístico, arqueológico, cultural e
religioso; promovendo sua integração e harmonização com o uso rural.



Incentivar o uso produtivo e sustentável da terra nas áreas de fronteira rural/urbana, visando a
contenção do espraiamento urbano.



Proteção da paisagem rural considerando seu valor ambiental, histórico e cultural e incentivo ao
turismo rural, onde existir potencial.



Abrigar as tranformações de uso decorrentes da expansão urbana planejada alinhado ao conceito de
cidade compacta3.



Manter as áreas de mineração ativas com controle ambiental, e promover a recuperação ambiental
das áreas paralisadas e desativadas.



Conectar as reservas legais, fragmentos naturais remanescentes e APPs de forma a garantir
corredores ecológicos e a conectividade ambiental.



Promover a utilização do instrumento de transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas
expansões urbanas, conforme previsto na Lei 12.651/2012, garantindo o manejo sustentável da
vegetação.



Disciplinar os usos urbanos na área rural de forma a compatibilizá-los com as atividades produtivas
locais e que não descaracterizem o território.



Incentivar a utilização de instrumentos como Pagamento por Serviços Ambientais - PSA e Sistemas
AgroFlorestais - SAF de maneira a viabilizar as funções rurais desta Macrozona.



Promover técnicas adequadas de manejo do solo e práticas conservacionistas.

Relação entre as Macrozonas e atualizações
Entendendo a complexidade dos multiplos usos que ocorrem no território da RMC, estruturam-se as
seguintes relações entre as Macrozonas:

3

Conforme conceito apresentado no Caderno Preliminar de Propostas
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A Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana
e a Macrozona de Desenvolvimento Rural e Controle da
Expansão Urbana são estabelecidas como plano inicial na
definição das diretrizes de ocupação.
A Macrozona de Interesse Ambiental comporta-se
como

macrozona

que

se

sobrepõe

às

anteriores

estabelecendo uma relação de priorização de suas diretrizes

Figura 8: Relação entre as Macrozonas

de ocupação.
Reconhecendo as possibilidades de promulgação de novas legislações ambientais e territoriais
incidentes sobre a região metropolitana, recomenda-se que as atualizações propostas para o
macrozoneamento sejam pactuadas entre os entes envolvidos, considerando a metodologia proposta.
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2.2.2 Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana (AEAM)4
As Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana indicam no território áreas que integram funções
públicas de interesse comum, e são estratégicas por suas potencialidades a desenvolver ou desafios a
enfrentar, no âmbito metropolitano. São áreas que se sobrepõem às macrozonas, para as quais se pretende
indicar políticas públicas e diretrizes de ocupação mais específicas. Assim como macrozonas, as AEAMs visam
à configuração de uma Região Metropolitana Sustentável, Inclusiva, Competitiva e Territorialmente Coesa,
segundo os objetivos para o território da RMC.
Esse nível de orientação para a ação metropolitana integrada prevê a articulação dos entes
federados para a consecução de objetivos comuns. Trata-se de áreas quase sempre descontínuas, de caráter
dinâmico, que demandam um sistema de acompanhamento e atualização.
Dessa forma, propõe-se que as Áreas Estratégicas para a Ação Metropolitana sejam desenvolvidas de
forma permanente, no âmbito da estrutura do Conselho de Desenvolvimento, por meio de Câmaras
Temáticas, com representação dos municípios, secretarias e instituições estaduais responsáveis. Entende-se
que o Conselho poderá deliberar sobre a necessidade de outras Áreas Estratégicas de Ação ao longo do
processo permanente de gestão do PDUI-RMC.

As Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana podem incidir uma sobre as outras e, nesses casos, as
políticas públicas e as orientações para essas áreas devem ser pensadas conjuntamente, adaptando e
conciliando as as diretrizes para o território.

As estratégias para ação metropolitana inicialmente previstas são apresentadas a seguir.
Ressalta-se que os mapas apresentados neste momento de desenvolvimento do trabalho são
preliminares e estão sob constante revisão e atualização.

4

Este título sofreu algumas modificações durante o processo de desenvolvimento
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AEAM para Conectividade Ambiental
As Áreas Estratégicas para a Conectividade Ambiental promovem, a partir de perspectivas
multidimensionais, a conectividade da paisagem regional, sendo representadas por parques lineares,
corredores e trampolins ecológicos, arborização urbana, entre outros. São áreas que se sobrepõem às
macrozonas da RMC, estabelecendo diretrizes e recomendações específicas de uso e ocupação do solo para
as áreas sobre as quais incide.
Composição:
Mapa da Área de Conectividade Regional elaborado pelo Programa RECONECTA RMC - Projeto INTERACT Bio,
que envolveu um Termo de Cooperação Técnica entre os 20 municípios da região, a Agemcamp e o ICLEI América do Sul.
Diretrizes:
As diretrizes de uso e ocupação das Áreas Estratégicas para a Conectividade Ambiental são:


Priorizar, dentro das políticas públicas de uso e ocupação do solo, a preservação do meio ambiente,
abrangendo também atividades de ecoturismo, educação ambiental e pesquisa.



Manter os fragmentos naturais e conectividades pré-estabelecidas, que já se encontram consolidadas,
coibindo as intervenções que possam restringir o fluxo gênico de espécies da fauna e flora.



Promover o controle ambiental e a recuperação das áreas ambientalmente degradadas, especialmente
nas APPs, fortalecendo as relações entre meio ambiente e populações locais.



Promover a conectividade no entorno de reservatórios, rodovias, ferrovias, linhas de transmissão,
passagens de dutos e demais obras de infraestrutura que vierem a ser implementadas, bem como nas
existentes.



Evitar barreiras e/ou obstáculos na área de conectividade que possam vir a restringir o fluxo gênico de
espécies da fauna e flora.



Promover o desenvolvimento local sustentável, por meio de práticas como o ecoturismo, turismo
gastronômico, histórico e cultural.



Promover a conexão das reservas legais das propriedades rurais.



Manter e qualificar áreas verdes significativas, visando à preservação da qualidade paisagística e
ambiental dos bairros.



Incentivar a ampliação das áreas verdes, seja na forma de parques, praças ou arborização de vias.
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Promover a conectividade por meio de Parques Lineares, garantindo a integração entre áreas verdes de
interesse ecológico e social.



Planejar a demarcação das áreas verdes em novos empreendimentos urbanos de acordo com as
perspectivas de conexão entre fragmentos na área de conectividade.



Promover arborização urbana adensada para amenizar a barreira imposta pela urbanização, usando
espécies adequadas por meio de estudo específico e uma Política de Arborização Urbana Regional,
quando incidir sobre a Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana.



Manter os existentes e criar Parques e Bosques Urbanos com a função de trampolins e células núcleo nas
redes verdes urbanas.



Promover a regularização fundiária e a recuperação das APPs ocupadas por assentamentos precários
ampliando as faixas de proteção ambiental quando possível.



Promover o aumento dos coeficientes de permeabilidade do solo como garantia da regulação do regime
hídrico e mitigação de eventos extremos.
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AE para Proteção dos Mananciais

As Áreas Estratégicas para a Proteção dos Mananciais têm a função de promover a ampliação da
segurança hídrica para a região e a Política de Recuperação, Conservação e Proteção dos Mananciais, no
âmbito da área de atuação dos Comitês de Bacias.
É necessário um maior aprofundamento nos estudos existentes para definir a composição desta
AEAM.
O Comitê de Bacias PCJ é o órgão promotor do debate das questões relacionadas aos recursos
hídricos da região e produtor de análises e diagnósticos sobre as suas áreas de influência. Assim, se faz
necessário diferenciar as discussões e diagnósticos que já são ou serão promovidos no âmbito do Comitê, da
definição de áreas estratégicas do PDUI. Este tem a função de absorver os diagnósticos e eventuais ações
propostas pelo Plano de Bacias PCJ, e não de propor novos desenhos ou metodologias para a definição das
áreas de proteção aos mananciais.
O PDUI pode abordar a questão da criticidade das águas, tanto em qualidade como em quantidade,
como territórios estratégicos para proteção. O Plano de Bacias PCJ está em processo de conclusão de um
novo mapeamento e a priorização destas áreas criticas que poderão compor a AEAM para proteção dos
Mananciais.
Desse modo, o PDUI será bastante objetivo na identificação destas áreas como estratégicas, dado
que são áreas prioritárias e sensíveis para o abastecimento de água da região; nesse sentido podem ser alvo
de ações específicas ou influenciar os parâmetros dos zoneamentos municipais com maior efetividade. No
entanto, é importante lembrar que existe uma série de outros mapeamentos e áreas importantes
relacionadas aos recursos hídricos que devem ser consideradas no planejamento regional e municipal.

Composição: Mananciais municipais de interesse regional e mananciais regionais – delimitados pela
Secretaria do Meio Ambiente - SMA e presentes na Revisão do Plano de Bacia do PCJ. Áreas do Plano de
Recursos Hídricos do Município de Campinas; áreas prioritárias nas bacias PCJ.
Poderão ser delimitadas outras áreas estratégicas para proteção dos mananciais, conforme legislação
específica ou Revisão do Plano da Bacia do PCJ.
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Diretrizes:


Incorporar as diretrizes e recomendações dispostas pelo Plano de Bacias do PCJ para as áreas de
proteção aos mananciais e seus corpos d’água.



Nas propriedades rurais, promover programas de conservação e manejo do solo, sistemas de
saneamento adequados e proteção das APPs e reservas legais.



Regrar e controlar o uso de defensivos e fertilizantes na produção agrícola e o correto manejo do
solo, bem como disciplinar usos e ocupação do solo para minimizar potenciais fontes de
contaminação das águas superficiais e dos aquíferos subterrâneos e reduzir a poluição difusa, o
carreamento de sedimentos e assoreamento dos rios.



Restringir, sempre que possível, a expansão urbana nessas áreas, dada a possibilidade de
contaminação por atividade urbana e a necessidade de manutenção de permeabilidade natural que
promove a retardação e infiltração das águas superficiais.



Nas AEAM para Qualificação Urbana, priorizar a regularização fundiária e a urbanização com
tratamento de esgoto, drenagem urbana e revegetação das margens dos cursos d'água.



Promover a reintegração dos rios às áreas urbanizadas, com recuperação das margens e criação de
espaços livres para mobilidade ativa.



Ampliar os pontos de monitoramento de quantidade e qualidade dos recursos hídricos na RMC,
reportando à Sala de Situações do PCJ os resultados.
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AEAM para Qualificação Urbana
As Áreas Estratégicas para Qualificação Urbana têm a função de identificar as áreas mais vulneráveis
sócio-territorialmente na Região Metropolitana de Campinas. São áreas parcialmente ocupadas por
assentamentos irregulares, que apresentam tipos de precariedades territoriais e sanitárias e déficits na
oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas. Os processos de melhoria das condições
socioambientais e de regularização fundiária e urbanística, respeitando as legislações vigentes, deverão ser
estimulados pela Governança Metropolitana.
As Áreas Estratégicas para Qualificação Urbana apontam os territórios que deverão contar com
políticas públicas voltadas para implantação de infraestrutura urbana, equipamentos e serviços sociais que
facilitem a integração desses assentamentos às áreas urbanas formais e mais qualificadas existentes no seu
entorno. Apesar de representarem um desafio que pode ser enfrentado no âmbito metropolitano, tais áreas
necessitam de estudos em uma escala local, mais apropriada, para correta identificação de suas demandas.

Composição: Até o momento, os dados existentes mapeados foram: Uso do Solo Urbano, 2017 –
assentamentos precários / favelas; estudo de assentamentos precários do CEM CEBRAP, 2013; e Zonas
Especiais de Interesse Social – Legislações municipais. Os levantamentos de PLHIS (Planos Locais de
Habitação de Interesse Social) e outros planos ou programas habitacionais devem compor as áreas
estratégicas para Qualificação Urbana.

Diretrizes:


Melhorar as condições urbanísticas dos bairros existentes com oferta adequada de serviços,
equipamentos e infraestruturas urbanas;



Promover políticas públicas incluindo a urbanização e a regularização fundiária dos assentamentos
urbanos precários, dotando-os de serviços, equipamentos e infraestrutura urbana completa,
prioritariamente na Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana;



Promover a articulação entre os órgãos e entidades municipais e estaduais para garantir a
recuperação e qualificação urbana nesta AEAM, através de políticas públicas integradas;



Incentivar a instituição de zonas especiais de interesse social de vazios pelos municípios em áreas
dotadas de infraestrutura, serviços e sistema de transporte público;
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Estimular a construção de habitação de interesse social para reassentamento de populações
moradoras de áreas de risco, áreas de preservação permanente ou áreas ambientais de proteção
integral, quando não houver outra alternativa;



Incentivar o uso misto nos empreendimentos para habitação de interesse social, fortalecendo a
economia local e evitando deslocamentos;



Incentivar a aplicação dos instrumentos indutores da função social da propriedade, relacionados no
Estatuto da Cidade, em especial a aplicação do PEUC e a demarcação de ZEIS de vazios;



Uniformizar conceitos e critérios de identificação dos assentamentos precários da RMC e formular
diretrizes e estratégias de ação, que devem ser constantemente atualizadas e pactuadas entre os
agentes que atuam na região metropolitana.

A existência de um sistema de informações metropolitanas torna-se, portanto, essencial para a
aplicação das propostas e o acompanhamento do PDUI em longo prazo. O sistema permitiria aos agentes
metropolitanos configurar e editar camadas sobre as informações e qualificar os assentamentos precários
dos municípios, de forma a construir indicadores para orientação de ações estratégicas nos territórios que
tenham caráter local e regional.
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AEAM para Gestão de Riscos Ambientais
As Áreas Estratégicas para Gestão dos Riscos Ambientais têm a função de identificar as áreas de risco
existentes na Região Metropolitana e promover a gestão integrada pelos municípios na prevenção e
enfrentamento dos desastres naturais e tecnológicos. Atendem à exigência estabelecida pelo Estatuto da
Metrópole, artigo 12, que confere ao PDUI o dever de apresentar a delimitação das áreas sujeitas a controle
especial pelo risco de desastres naturais.
Os riscos ambientais são entendidos como os geológicos, hidrológicos, climatológicos e tecnológicos.
A Câmara Temática de Defesa Civil da RMC tem como princípio promover e garantir o processo de
articulação para gestão de riscos ambientais, alinhado às diretrizes e estratégias da Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), Lei Federal no 12.608/12.
A suscetibilidade a movimentos de massa e inundações, a vulnerabilidade de áreas ocupadas e o
risco das áreas urbanas, incluindo os riscos tecnológicos, são informações que se sobrepõem às macrozonas
metropolitanas e lhes conferem características especiais. Estas devem ser consideradas no âmbito do
planejamento urbano e territorial da região metropolitana e dos municípios, e indicar estudos mais
detalhados em nível local, particularmente em áreas críticas.
Composição: áreas de riscos identificadas nas cartas de setorização, cartas geotécnicas de aptidão à
urbanização, cartas de suscetibilidade a movimentos de massa e inundações, áreas contaminadas,
ocorrências de emergências químicas, focos de incêndio, entre outros.
Os mapeamentos relacionados aos riscos são instrumentos que devem ser constantemente
produzidos, atualizados e inseridos em um Sistema de Informações. Destaca-se que novos produtos
cartográficos devem ser desenvolvidos, principalmente os relacionados aos riscos tecnológicos. O Sistema de
Informações deverá ser permanentemente atualizado e será a fonte de consulta dos municípios ou de
entidades metropolitanas para aplicação de políticas públicas que envolvam ações territoriais.
Diretrizes:


Orientar planos e projetos territoriais no âmbito do planejamento urbano da região metropolitana e
dos municípios, para a incorporação das diretrizes para estas áreas aos respectivos planos diretores e
zoneamentos.
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Promover ações de drenagem e permeabilidade do solo, por meio de áreas verdes, para permitir o
escoamento mais controlado de enchentes.



Elaborar projeto específico, que contenha, no mínimo, a delimitação dos trechos com restrições à
urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais,
quando os municípios pretenderem ampliar o seu perímetro urbano.



Criar parques lineares para o lazer e atenuação do microclima, além de utilizar "caminhos verdes"
com fins de mobilidade e conexão de áreas fragmentadas.



Elaborar e implantar Planos de Contingência e Emergência de riscos de acidentes com produtos
perigosos nas rodovias da região.



Implantar caixas de contenção nas rodovias próximas às áreas de mananciais para mitigar os
acidentes envolvendo cargas com produtos perigosos.



Compatibilizar os usos e tipologias para o parcelamento e uso do solo urbano com as condicionantes
geológico-geotécnicas e de relevo, nos planos diretores e leis de uso e ocupação do solo municipais.



Mitigar problemas existentes em áreas com riscos geológico-geotécnicos, sujeitas a inundações e
decorrentes de solos contaminados, bem como evitar novos.



Reduzir as situações de vulnerabilidade urbana que expõem diversos grupos sociais, especialmente
os de baixa renda, a situações de riscos, perigos e ameaças, indicados por esta AEAM.



Conter novas ocupações e situações de vulnerabilidade nas áreas de risco.
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AEAM Rede de Centralidades
As Centralidades são áreas onde se concentram as atividades econômicas e sociais de uma cidade ou
região. São espaços com concentração de emprego, heterogeneidade de usos (comercial, industrial,
residencial ou serviços) complexidade funcional e fácil acesso pelos meios de transporte. São parcelas da
mancha urbana onde há presença expressiva de equipamentos de infraestrutura e espaços públicos
qualificados. Nas centralidades é possível ter fluidez, comércio, lazer, diversidade de manifestações
socioculturais ou políticas. São locais onde acontece a intensificação da “vida urbana” e, portanto, são
fundamentais para o fortalecimento da identidade municipal ou metropolitana.

A “área de expansão da centralidade” é uma parcela do território que tem como característica
principal a capacidade de receber fisicamente a expansão de uma centralidade. Neste PDUI, sob essa ótica,
foram identificados os locais com características urbanas, com infraestrutura e que estejam lindeiros a
alguma centralidade existente.

As áreas estratégicas para a Ação Metropolitana de Rede de Centralidades, são as parcelas do
território mais adequadas ao uso e ocupação de caráter urbano. Como forma de conter o espraiamento da
mancha urbana e aproximar fisicamente as atividades urbanas, são nos locais definidos como “centralidade”
ou “área de expansão da centralidade” que devem ser incentivados o adensamento demográfico e o
crescimento do potencial construtivo. Esse processo de adensamento deve ocorrer acompanhado da
qualificação dos espaço públicos e da implantação de infraestrutura com capacidade adequada para atender
a esse crescimento.

Outro aspecto importante desta estratégia é que se tenha a partir de qualquer parte do território um fácil
acesso às áreas de centralidades, bem como uma conexão eficiente de uma centralidade à outra. Para isso, é
necessário principalmente o investimento no transporte público (tema que é tratado em outro capítulo deste
plano) que deve compor um sistema em rede, capaz de potencializar o desenvolvimento da região
metropolitana e fortalecer o papel protagonista das centralidades na dinâmica urbana da RMC.

Composição - Processo de trabalho:
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O trabalho inicialmente teve o objetivo de identificar quais os locais dentro da Região Metropolitana
de Campinas que podem ser qualificados como centralidades atualmente. Duas das características
fundamentais para definir uma centralidade é a existência de uso urbano e quantidade expressiva de
equipamentos de infraestrutura e espaços públicos qualificados. Com base nisso, inicialmente foi elaborado
um mapeamento feito por meio da sobreposição de dois levantamentos; o das áreas definidas como
“urbanas consolidadas” pelos planos diretores municipais e o georreferenciamento dos principais
equipamentos de infraestrutura. Os locais onde coincidem essas duas características (urbano consolidado e
concentração de equipamentos de infraestrutura) estão marcados com círculos brancos, pois indicam a
possibilidade de serem centralidades - conforme verificamos no mapa abaixo:

Além dessas duas características, há ainda uma terceira também fundamental para compor o perfil
que definimos para centralidade. Trata-se da concentração das atividades econômicas e sociais de uma
região. Desse modo, somamos a este mapeamento inicial as zonas que são o destino de viagens para
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trabalho ou estudo, segundo a Pesquisa Origem Destino 2011 - da Secretaria Estadual de Transportes
Metropolitanos.
Sobrepondo os três levantamentos no mesmo mapa foi possível identificar 21 áreas em toda a RMC
que possuem as três características principais de uma centralidade. Apesar de terem as mesmas qualidades,
essas áreas possuem dimensões distintas. Assim, elaboramos uma hierarquia de acordo com a importância e
área de influência de cada uma delas, subdividindo em três categorias: Metropolitana, Regional e Municipal.
Para poder distinguir em qual categoria dessa hierarquia está cada área, analisamos a origem das viagens
que tem aquela centralidade como destino. Em apenas uma das Centralidades, a que está inserida no
município de Campinas, a abrangência é “Metropolitana”, pois recebe diariamente cidadãos de toda a RMC.
Outras três Centralidades possuem influência em mais de um município, recebendo pessoas em número
expressivo de mais de um município e que foram classificadas como de dimensão ”Regional”. São as
centralidades que estão nas cidades de Jaguariúna, Paulínia e Americana. As demais correspondem aos
centros dos municipios, ou seja, são referência predominantemente à cidade onde estão. Este diagnóstico
está ilustrado no mapa a seguir.
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Após definir as áreas de centralidades e classificá-las de acordo com sua importância hierárquica
dentro do território da Região Metropolitana de Campinas, o estudo avançou no sentido de aprimorar o
perímetro real de cada uma dessas centralidades junto com sua respectiva área de expansão. Para tanto,
sobre as áreas demarcadas no mapa anterior foram sobrepostas a foto aérea, tornando possível demarcar
com clareza as áreas que tem perfil efetivamente urbano. Delimitados esses perímetros, foram incluídas as
zonas de uso residencial. Com isto, foi possível identificar no mesmo mapa uma grande área de uso
predominantemente residencial que abrange parte dos municípios de Hortolândia, Sumaré, Monte Mor e
Campinas que, no entanto, não tem centralidade fisicamente próxima com expressividade para atender à
demanda desses moradores. Esta zona foi demarcada esquematicamente por uma hachura verde, como
vemos no mapa a seguir:

A zona marcada em verde contrasta como outras parcelas do território em que se observa
exatamente o oposto, ou seja, grande presença de centralidades proporcionalmente ao número de
residencias existentes. É o caso dos centros de Campinas ou Americana. É um sinal evidente da ocupação
desequilibrada da RMC, o que causa consequencias econômicas, sociais e na mobilidade.
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Segundo consta no Diagnóstico deste PDUI e que foi complementado com os estudos acima
relatados pelo grupo de trabalho de Ordenamento Territorial, existe uma concentração dos equipamentos
de infraestrutura, serviços, empregos e densidade construtiva em pequenas parcelas do território da Região
Metropolitana de Campinas, especialmente dentro do eixo compreendido pelas rodovias Bandeirantes e
Anhanguera – sendo esta última um divisor social expressivo. Em contrapartida, há grandes parcelas da
Macrozona de Estruturação e Qualificação Urbana onde verificou-se uma ocupação com perfil residencial e
grande carência dessa infraestrutura de Centralidades. As áreas estratégicas para Ação Metropolitana Centralidades objetivam reduzir esse desequilíbrio na distribuição espacial das Centralidades, que hoje se
concentram em parte do território em detrimento a grandes parcelas destinadas quase exclusivamente ao
uso residencial – marcados em laranja no mapa abaixo.
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É necessário equilibrar no território a localização das atividades e das infraestruturas, aproximando
as áreas de moradia dos locais de emprego, condição fundamental ao desenvolvimento sustentável,
econômico e social na metrópole.
Centralidades e pelo incentivo

Esse equilíbrio será obtido através da estruturação das atuais

a formação de novas - especialmente nas parcelas do território com

predominância do uso residencial. Concomitante a equilibrar a distribuição espacial das centralidades, estas
precisam também serem interligadas em rede por meio do sistema de transporte metropolitano.

Diretrizes:


Fortalecer o desenvolvimento de Centralidades municipais ou regionais, otimizando ou ampliando a
infraestrutura existente.



Estimular novas Centralidades, especialmente nas parcelas do território onde há grande ocupação
residencial e carência de áreas com este perfil.



Estimulo legal para o adensamento, com uso misto, nas "centralidades" e nas "áreas de expansão das
centralidades".



Requalificar e ocupar as áreas urbanas deterioradas ou subutilizadas.



Estimular a provisão habitacional, especialmente a de interesse social, para a população de baixa e
média renda nas parcelas do território onde houver concentração de atividades econômicas e sociais
de modo a aproximar a moradia do emprego.



Conectar as Centralidades por meio do transporte em um sistema de rede.



Fomentar o incremento e qualificação da oferta de diferentes sistemas de transporte coletivo,
articulando-os aos modos não motorizados de transporte e promovendo melhorias na qualidade
urbana e ambiental do entorno.



Valorizar as áreas de patrimônio cultural com a proteção e recuperação de imóveis e locais de
referência da população da cidade e da região metropolitana, estimulando usos e atividades
compatíveis com a preservação e sua inserção na área central.



Estruturar uma rede de centralidades, em conformidade ao desenvolvimento de polos regionais,
interligados por sistemas de infraestruturas regionais, potencializando o desenvolvimento
econômico e social na metrópole.
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Para implementar as diretrizes estabelecidas, o sistemaa de governança metropolitana, bem como os
municípios da RMC, poderão definir projetos de intervenção urbana, utilizando instrumentos urbanísticos
previstos no Estatuto da Metrópole e Estatuto da Cidade.
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AEAM Polos de Desenvolvimento
As Áreas Estratégicas dos Polos de Desenvolvimento são parcelas preferenciais para o
desenvolvimento das atividades industriais e de serviços de grande porte, instalações de logística e outras
estruturas econômicas de maior vulto, são compostas pelas áreas já ocupadas por estes usos e pelas áreas
com potencial para tal.
As duas principais características buscadas para a demarcação dessas áreas são a disponibilidade de
terras e o acesso ao sistema viário principal da região.
A acessibilidade, a disponibilidade e o valor da terra estão dentre os elementos balizadores das
decisões locacionais, em especial da indústria. A indisponibilidade ou a disputa dessas áreas com usos
concorrentes, e o consequente incremento do preço da terra, diminuem a atratividade da região para esse
tipo de investimento.
Composição:
As Áreas Estratégicas dos Polos de Desenvolvimento serão compostas por áreas já identificadas e
destinadas a esse tipo de uso, notadamente aquelas marcadas nos planos diretores municipais (zonas
urbanas de desenvolvimento econômico). A estas áreas deverão ser acrescidas outras que possam ter
potencial, notadamente as áreas lindeiras ao sistema viário de importância metropolitana. Considera-se,
também, a existência de continuidade de diretrizes territoriais entre os municípios, que pode potencializar
sinergias para o desenvolvimento econômico da região.
Diretrizes


Permitir a instalação de grandes equipamentos, empreendimentos ou plantas produtivas em áreas
planejadas e adequadas.



Permitir a instalação de empreendimentos que causem significativos impactos de vizinhança (ruído,
trafego de veículos pesados, etc.) em áreas previamente destinadas para tal e com controle de
outros tipos de urbanização.



Definir critérios de usos e ocupação do solo que busquem reduzir a concorrência com usos
habitacionais de forma a estabelecer reserva de área para as atividades econômicas.



Qualificar e investir na infraestrutura necessária às áreas ocupadas e destinadas para estes usos.
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Definir usos compatíveis com as condicionantes estabelecidas pela Macrozona de Interesse
Ambiental ou legislação ambiental incidente.



Definir usos compatíveis e propor soluções com as condicionantes estabelecidas pelas AEAM's de
Proteção de Mananciais e de Conectividade quando estas se sobrepuserem aos polos.



Evitar, nas áreas lindeiras ao sistema viário regional, novos arruamentos, ou outras infraestruturas
que possam atuar como indutoras de novos focos de urbanização, não compatíveis com as diretrizes
da AEAM Polos de Desenvolvimento.
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2.2.3 Áreas de Intervenção Metropolitana (AIM)5
Áreas específicas do território, cujo objetivo é promover, de forma integrada, as Funções Públicas de
Interesse Comum(FPICs), de modo a enfrentar desequilíbrios ou promover oportunidades sociais,
econômicas e ambientais. As Áreas de Intervenção Metropolitana estão associadas a projetos específicos,
programas e ações de caráter territorial, que devem ser realizados de forma interfederativa e compartilhada.
A construção de um projeto único de interesse metropolitano, que integre os demais planos,
projetos e programas, deverá ser coordenado por entidade pública de planejamento com atribuições
técnicas e jurídicas para tal.
As AIMs exigem a definição de diretrizes e parâmetros específicos que demandam a realização de
estudos complementares e regulamentação específica. Embora os objetivos da AIM preponderem sobre as
outras estruturas, estas deverão ser consideradas e compatibilizadas durante a definição dos projetos e
ações naquele território.
A definição, regulamentação e ajuste das AIMs deverão ser aprovados pelo Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano.
As AIMs também pressupõem a possibilidade de aplicação compartilhada dos instrumentos
urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001), de forma articulada com os
municípios.
Critérios para o estabelecimento de uma Área de Intervenção Metropolitana:


Constatação de dinâmicas de transformação oriundas de políticas abrangentes e sistêmicas,
sobretudo aquelas que estão associadas aos projetos de infraestrutura e transporte público;



Estabelecimento de um quadro que contemple o conjunto de ações públicas e privadas em
andamento no setor a ser definido como AIM;



O perímetro proposto criará um trecho urbano/rural que poderá ser submetido a um tratamento
jurídico e institucional especial;

5

Este título sofreu modificações durante o processo de desenvolvimento do macrozoneamento. Em alguns PDUIs, é denominado
também Zonas de Interesse Metropolitano - ZIM

55



Estabelecer estratégias de ação para que, dentro de um cronograma preciso, o conjunto de obras
propostas no interior da AIM possa efetivamente ser executado pelo poder público nas suas várias
instâncias: municipal, estadual e federal, e, pelas possíveis parcerias que se estabelecerem;



Estabelecer relações e articulações funcionais e espaciais, para que a área opere de forma integrada;



Estabelecer relações de complementaridade entre os equipamentos públicos e privados situados na
área.
Neste momento de elaboração do PDUI-RMC, as AIMs serão apenas indicadas. Deverão estar

vinculadas a uma ou mais ações que tratam da implementação de propostas integradas pretendidas para
aquele território. De maneira articulada com os municípios, prevê-se que poderá ser adotado um
zoneamento urbanístico específico, com objetivo de apoiar projetos de desenvolvimento territorial.
As quatro áreas apontadas pelo GT de Macrozoneamento que podem se configurar como AIMs da
RMC são apresentadas a seguir.

AIM Aeroporto de Viracopos
Está localizado na parte sul do município de Campinas, às
margens da Rodovia Santos Dumont, nas proximidades dos
municípios de Indaiatuba, Itupeva, Valinhos e Vinhedo.
É

importante

equipamento

de

transporte

da

região,

influenciando os setores de Serviço, Comércio e Indústria.
Possui alta complexidade de gestão, sendo necessárias ações
das três esferas de governo. Dado o tipo de serviço prestado, o
Aeroporto de Viracopos configura-se como importante indutor

Figura 9: Aeroporto de Viracopos

de desenvolvimento, capaz de gerar sinergias com todo sistema de logística regional.
A região de seu entorno deve estar sujeita a rigoroso controle da ocupação urbana, já que restrições são
necessárias para a segurança do tráfego aéreo.
Ações Específicas Necessárias


Controle da ocupação do seu entorno;
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Adequação do sistema viário regional;



Incentivo à instalação de equipamentos urbanos ou negócios correlatos;

Projetos ou Programas


Programa de Readequação da Malha Viária;



Programa de Requalificação Urbana e Regularização Fundiária

Setoriais ou Entes Envolvidos


União;



Secretarias do Estado;



Prefeituras Municipais;



Órgãos de Controle Aéreo;



Concessionárias de Aeroportos;



CIESP;



Ministério Público

Instrumentos ou Parâmetros


Parâmetros Urbanísticos Específicos;



Operações Urbanas Consorciadas Interfederativas;



Consórcios Interfederativos;

AIM Represa Salto Grande
Está inserida no município de Americana, na sub-bacia do
Rio Atibaia, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio
Piracicaba (junção dos rios Atibaia e Jaguari). Após atravessar
a cidade de Piracicaba, recebe as águas de seu principal
afluente, o rio Corumbataí.
A represa de Salto Grande

banha os municípios de
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Americana e uma pequena parte de Paulínia.
Para essa área, já existem estudos e a proposição de articulação de medidas que visem à renovação e
requalificação urbana, organizados pela Agência Metropolitana da RMC - Agemcamp.
Justificativa
Geradora de energia e reserva de água para o abastecimento, a Represa de Salto Grande é um dos
pontos mais poluídos das bacias PCJ, apresentando acréscimo bastante significativo das cargas poluidoras
orgânicas potenciais de origem doméstica no período 2000 - 2015 (referente ao crescimento da população
urbana), totalizando um incremento de aproximadamente 32% no período (Informação Técnica CETESB nº
01/2018/CJ/EQA, Março-2018). Uma parcela de origem difusa na carga total de Fósforo Total que adentra o
reservatório está possivelmente associada ao uso agrícola/silvícola do solo na bacia do Rio Atibaia
(Informação Técnica CETESB nº 01/2018/CJ/EQA, Março-2018).
As reduzidas vazões naturalmente disponíveis no período de estiagem tornam o processo de
recuperação da qualidade da água na bacia do Atibaia um importante desafio de gestão dos recursos hídricos
(Informação Técnica CETESB nº 01/2018/CJ/EQA, Março-2018).
Municípios que drenam seus efluentes para os corpos d'água formadores do Reservatório Salto
Grande: Americana, Atibaia, Valinhos, Campinas, Itatiba, Paulínia, Sumaré, Piracaia, Vinhedo, Nazaré
Paulista, Nova Odessa, Bom Jesus dos Perdões e Jarinu (Informação Técnica CETESB nº 01/2018/CJ/EQA,
Março-2018).
Ações Específicas Necessárias
•

Controlar e monitorar a poluição, principalmente a montante (controle do uso de agrotóxicos,
fertilizantes, pesticidas e tratamento de efluentes domésticos e industriais, com grande
concentração de fósforo e nitrogênio que, por sua vez, alimenta uma população enorme de
aguapés), e destinação correta dos resíduos sólidos;

•

Implementar melhores práticas de manejo (como exemplo conservação do solo, restauração e
preservação da mata ciliar, etc.) junto ao setor agrícola/silvícola;

•

Universalizar o tratamento de esgotos em nível secundário;

•

Reduzir as cargas pontuais com a implantação de sistemas de tratamento no nível terciário;
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•

Identificar e corrigir as ligações clandestinas de esgotos domésticos e/ou industriais que
eventualmente estejam sendo lançados nos corpos d'água, afluentes do Rio Atibaia, formadores
da Represa de Salto Grande;

•

Controlar a ocupação (pressão agrícola e de aglomerados urbanos), com a requalificação urbana
e preservação da vegetação ribeirinha.

Projetos ou Programas
•

Estimular o turismo;

•

Implantar programas de Saneamento Básico;

•

Implantar Programa de Requalificação Urbana e Regularização Fundiária;

•

Criar e implantar projeto paisagístico no entorno;

•

Implantar o Programa Saneamento Rural Sustentável, o qual tem como objetivo o atendimento
da população rural, no que se refere ao saneamento básico (universalização), proteção e
recuperação dos recursos ambientais;

•

Implantar um plano de contingência para a barragem da usina PCH6 (contra inundação ou
desabastecimento);

Setoriais ou Entes Envolvidos
•

Prefeituras de Americana e da região de impacto;

•

Empresas de Saneamento (DAE de Americana);

•

CPFL Renováveis;

•

Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio
Ambiente;

•

Comitê de Bacias;

•

Vigilância Sanitária Estadual e Municipal;

•

Movimento-Vamos Salvar a Represa de Salto Grande;

•

Ministério Público;

•

Agemcamp

6

As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) são usinas de tamanho e potência relativamente reduzidas –
entre 5 e 30 megawatts de potência e menos de 1 3 km2 de área de reservatório.
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Instrumentos ou Parâmetros
•

Parâmetros Urbanísticos Específicos

•

Operação Urbana Consorciada Interfederativa

•

Consórcios Interfederativos

AIM Represa Pedreira
A Barragem Pedreira será implantada no rio Jaguari, integrando
áreas dos municípios de Pedreira e Campinas. O reservatório da
Barragem Pedreira tem aproximadamente 2,0 km² de área e
volume útil de cerca de 32 bilhões de litros de água.
Reservatórios de água destinados ao abastecimento, como a
Barragem de Pedreira, têm como função estocar água durante
os períodos de cheias para ser utilizada nos períodos de seca,
evitando que as estiagens afetem o abastecimento. O objetivo é

Figura 11: Área da Futura Represa de Pedreira

dar sustentação do desenvolvimento regional e, consequentemente, melhor a qualidade de vida da
população.
Justificativa
De acordo com o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), elaborado pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), em 2013, essa região, uma das mais importantes do Estado, depende exclusivamente
de captações superficiais dos principais rios da bacia, sendo sujeita à escassez de água provocada por
diversos fatores, antrópicos ou naturais. Por isso, torna-se imprescindível aumentar a segurança hídrica da
região ─ Sistema Produtor Regional do PCJ.É uma reserva de água para o abastecimento, aumentando a
segurança hídrica na região das Bacias PCJ, sobretudo dos municípios localizados no entorno e a jusante do
barramento (aumento da disponibilidade hídrica da bacia do Rio Jaguari).
Ainda conforme o RIMA, a represa apresenta condições para a implantação de uma Pequena Central
Hidrelétrica (PCH) com capacidade de 5,2 MW de Potência Instalada.
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O turismo regional tende a ser beneficiado com os empreendimentos, já que reservatórios são fortes
atrativos, podendo impactar positivamente a economia dos municípios diretamente afetados, especialmente
no caso de Pedreira e Amparo que já fazem parte do Circuito das Águas.
Ações Específicas Necessárias
•

Controle das cargas poluidoras que potencialmente alcançam o Rio Jaguari e seus afluentes,
resultantes, principalmente, das atividades agropecuárias desenvolvidas nas zonas rurais dos
municípios de Pedreira e Campinas, que contribuem com sedimentos, com dejetos de animais e,
eventualmente, com insumos agrícolas aplicados nas lavouras.

•

Estímulo ao Ecoturismo (Pedreira faz parte do Circuito das Águas);

•

Estimulo ao lazer e recreação da população;

Projetos ou Programas
•

Programas de Saneamento Básico, Programa de Requalificação Urbana e Regularização
Fundiária, Projeto Paisagístico no entorno;

•

Programa de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA) - exigência da
Cetesb para obtenção da LPI (Licença Prévia emitida junto à Licença de instalação) para o
planejamento do uso do reservatório em relação às atividades de lazer.

•

Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna, importante ferramenta para a redução de
impactos sobre a fauna, será realizado antes e durante as intervenções.

•

Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário da Barragens
Pedreira.

•

Programas Ambientais de Mitigação de impactos.

•

Proposição de UCs em áreas do entorno da barragem Pedreira (Agência PCJ);

Setoriais ou Entes Envolvidos
•

Prefeituras de Pedreira/Campinas e da região de impacto;

•

Empresas de Saneamento;

•

DAEE;

•

SMA;

•

Comitê de Bacias;
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•

Órgão Gestor da Unidade de Conservação;

•

Ministério Público

Instrumentos ou Parâmetros
•

Parâmetros Urbanísticos Específicos;

•

Operação Urbana Consorciada Interfederativa;

•

Consórcios Interfederativos;

Impactos pela não Intervenção Metropolitana (segundo o RIMA)
•

Perda de Oportunidades de desenvolvimento turístico, segurança hídrica, impactos na qualidade
de vida.

•

Restrição ao desenvolvimento regional, tornando a região das Bacias PCJ pouco atrativa para
novos investimentos empresariais, imobiliários e ancoragem de indústrias que demandem
significativos volumes de água em seus processos produtivos, resultando, também, na
diminuição das oportunidades regionais para a população economicamente ativa (RIMA);

•

Deslocamento dos setores de produção ou de parte dos processos produtivos das indústrias, o
que resulta no desemprego de funcionários; e um movimento migratório da mão de obra (RIMA);

•

Redução dos investimentos agrícolas, devido à imprevisibilidade e vulnerabilidade da
implantação de culturas em região de significativa limitação hídrica ou na impossibilidade de
irrigação adequada (RIMA); .

•

Rearranjo dos territórios rurais agroalimentares e migração de pequenos agricultores em busca
de regiões com maiores ofertas hídricas, o que vem a onerar a logística, a distribuição de
alimentos, ou seja, todo o conjunto do processo produtivo de alimentos (RIMA);

•

Importação de outras bacias, com maiores impactos ambientais e aumento dos custos da água,
onerando, consequentemente, os consumidores.(RIMA).
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AIM HIDS - Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável
Está localizado no município de Campinas, e compreende o
campus existente da Universidade de Campinas - Unicamp e
uma nova gleba de expansão.
O objetivo do HIDS é contribuir para o processo do
desenvolvimento sustentável, agregando esforços nacionais e
internacionais

para

produzir

conhecimento,

tecnologias

inovadoras e educação das futuras gerações, mitigando e
superando as fragilidades sociais, econômicas e ambientais da
sociedade contemporânea. Configura-se, portanto, como
importante indutor de desenvolvimento da RMC.
A proposta é a de criação de um distrito sustentável modelo, que funcione como:


Locus de aprendizado interativo e inovador que busca diálogo com seu entorno metropolitano



Laboratório de experimentação de estratégias sustentáveis que irradia conhecimento



Zona franca do conhecimento

Ações Específicas Necessárias


Controle da ocupação do seu entorno;



Adequação do sistema viário regional;



Incentivo à instalação de equipamentos urbanos ou negócios correlatos;

Projetos ou Programas


Programas e projetos de desenvolvimento urbano



Programas de mobilidade

Setoriais ou Entes Envolvidos


Secretarias do Estado;



Prefeitura Municipal de Campinas;



Câmara Municipal de Campinas;
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Unicamp;



PUC-Campinas;



BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento



Conselhos Universitários



Empresários, proprietários locais



Comunidade Local



Ministério Público

Instrumentos ou Parâmetros


Parâmetros Urbanísticos Específicos;



Operações Urbanas Consorciadas Interfederativas;



Consórcios Interfederativos;
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2.2.4. Rede de Informações Territoriais da RMC
A Rede de Informações Territoriais da RMC deverá prover informações integradas e
georreferenciadas da Região Metropolitana, possibilitando ampla disponibilização de dados para subsidiar as
discussões em torno das metas de regulação e de apropriação do território.
Exemplos de informações levantadas / em desenvolvimento até o momento:
•

Sistema de parques e áreas verdes, constituído pelo conjunto de cursos d´água, cabeceiras de
drenagem e planícies aluviais, parques urbanos, lineares e naturais, áreas verdes significativas e
áreas protegidas e espaços livres, que constituem o arcabouço ambiental da Região
Metropolitana de Campinas;

•

Unidades de Conservação e Zonas de Amortecimento;

•

Macrozoneamento da APA Campinas;

•

Pontos de captação dos principais rios;

•

Mapeamento da vegetação nativa;

•

Zoneamentos e Macrozoneamentos dos Municípios da RMC;

•

Leitura Unificada dos Zoneamentos e Macrozoneamentos municipais;

•

Sistemas de transportes viário e ferroviário;

•

Fluxos de viagens transporte coletivo e individual;

•

Conflitos de limites territoriais entre os municípios;

•

Conflitos de legislação de uso e ocupação do solo entre municípios;

•

Conflitos de conurbação entre municípios;

•

Uso do solo urbano (2017);

•

Patrimônio Histórico e Cultural;

Alguns exemplos de dados que podem compor a Rede de Informações Metropolitanas serão
destacados nos mapas a seguir, com a ressalva de que são preliminares e estão sob constante revisão e
atualização.
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2.3 Atividades Complementares Necessárias
O Ordenamento Territorial Metropolitano depende, diretamente, da viabilização das medidas de
planejamento urbano integrado de municípios, Estado e Governança Metropolitana. Esta proposta
preliminar de Ordenamento Territorial da RMC deverá ser revisada e aprimorada pelo Grupo de Trabalho, na
medida da realização das audiências públicas e do desenvolvimento do Caderno Final de Propostas e
Caderno de Sustentação do PDUI.
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Anexo I- Quadro de diretrizes territoriais do Ordenamento Territorial da RMC
O quadro 1 a seguir apresenta um exemplo de como as diretrizes propostas são articuladas com as estruturas e os objetivos do ordenamento
territorial no PDUI. Foram utilizadas algumas das diretrizes estabelecidas, somente para efeito de visualização dessa articulação.
ORDENAMENTO
TERRITORIAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
RM Sustentável

RM Resiliente e Inclusiva

RM
Inovadora
Competitiva

e

Compatibilizar os usos e

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

Conectar as áreas ambientais
relevantes

Otimizar o uso da terra

Estimular a ocupação das áreas
ociosas como forma de dar melhor
aproveitamento à infraestrutura
existente e equilibrar a relação
entre oferta de empregos e
moradia

RM Territorialmente Coesa

MACROZONAS METROPOLITANAS
MACROZONA DE
INTERESSE AMBIENTAL

Proteger a biodiversidade e
promover a manutenção dos
serviços ecossistêmicos necessários
à qualidade de vida e ao
desenvolvimento sustentável

MACROZONA DE
ESTRUTURAÇÃO URBANA

Melhorar a qualidade dos espaços
públicos e do meio ambiente;

Incentivar usos mistos como
forma
de
diminuir
a
demanda por transportes;

MACROZONA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL E CONTROLE DA
EXPANSÃO URBANA

Desenvolver as áreas rurais e de
produção
agrícola
com
sustentabilidade
ambiental,
econômica e social;

Proteção da paisagem rural
considerando
seu
valor
ambiental,
histórico
e
cultural;

tipologias de parcelamento
do solo urbano com as
condicionantes de relevo,
geológico-geotécnicas e com
a preservação de bens e
áreas de valor histórico,
paisagístico,
arqueológico,
cultural e religioso

urbana,
proporcionando
desenvolvimento econômico
e social

Estimular a criação de
associações ou cooperativas
de produtores rurais, a
implantação de pequenas e
médias agroindústrias e a
criação
de
canais
de
comercialização.

Incentivar o uso produtivo das
terras rurais de forma a conter a
expansão
indiscriminada
da
mancha urbana;
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
RM Sustentável

RM Resiliente e Inclusiva

RM
Inovadora
Competitiva

e

RM Territorialmente Coesa

ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA AÇÃO METROPOLITANA – AEAM
o Promover a conectividade através
AE - CONECTIVIDADE Reforçar as recomendações no Promover
o
controle Promover
desenvolvimento
local da implantação de Parques
sentido
de
preservar
o
meio
ambiental
e
recuperar
as
AMBIENTAL
através
de Lineares, garantindo a integração
ambiente, abrangendo também áreas
ambientalmente sustentável
atividades de ecoturismo, educação
ambiental e pesquisa

a
proteção
AE PRESERVAÇÃO DE Promover
recuperação
das
áreas
MANANCIAIS

e
de

degradadas, fortalecendo as
relações
entre
meio
ambiente e
populações
locais;

Promover
a
hídrica da RMC;

segurança

mananciais

práticas
voltadas
ao
ecoturismo e atividades
voltadas
ao
turismo
gastronômico, histórico e
cultural;

Estimular

o

entre áreas verdes de interesse
ecológico e social;

potencial

Utilizar os limites territoriais das

turístico e de lazer nas
represas e áreas verdes junto
aos rios;

bacias e sub bacias hidrográficas
no planejamento urbano regional,
conforme
estabelecido
pelas
Agências e Comitês de Bacias;

AE - QUALIFICAÇÃO Estimular a construção de Promover a urbanização e a Incentivar o uso misto nos Incentivar o uso misto nos
habitação de interesse social para regularização fundiária dos empreendimentos
para empreendimentos para habitação
URBANA
reassentamento de populações
moradoras de áreas de risco, áreas
de preservação permanente ou
áreas ambientais de proteção
integral, quando não houver outra
alternativa

assentamentos
urbanos
precários, dotando-os de
serviços, equipamentos e
infraestrutura
urbana
completa, inclusive para os
assentamentos isolados;

habitação de interesse social,
fortalecendo a economia
local
e
evitando
deslocamentos;

de interesse social, fortalecendo a
economia local e evitando
deslocamentos;
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RM Sustentável

RM Resiliente e Inclusiva

ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA AÇÃO METROPOLITANA – AEAM
AE - GESTÃO DE RISCOS Promover ações de drenagem e Reduzir as situações de
infiltração para o escoamento mais
controlado de enchentes;

vulnerabilidade urbana que
expõem diversos grupos
sociais, especialmente os de
baixa renda, a situações de
riscos, perigos e ameaças;

RM
Inovadora
Competitiva

e

Minimizar os problemas
existentes nas áreas com
riscos geológico-geotécnicos,
de inundações e decorrentes
de
solos
contaminados,
gerando
economia
de
recursos;

RM Territorialmente Coesa

Criar parques fluviais para o lazer
e atenuação do microclima e
utilizar caminhos verdes com fins
de mobilidade e conexão de áreas
fragmentadas;

áreas
para
o Compatibilizar os usos e Permitir a instalação de
Demarcar áreas lindeiras ao
AEAM - POLOS DE Demarcar
desenvolvimento apenas quando tipologias
de
grandes grandes
equipamentos, sistema viário regional, evitando
DESENVOLVIMENTO

AEAM
CENTRALIDADES

-

este tipo de empreendimento
estiver de acordo com a legislação
ambiental incidente sobre aquela
área;

equipamentos
e
empreendimentos com as
condicionantes
geológicogeotécnicas e de relevo;

empreendimentos ou plantas
produtivas
em
áreas
previamente destinadas para
tal e com controle de outros
tipos de urbanização;

Reduzir

Reequilibrar, nos municípios,
as dinâmicas econômica e
habitacional, de forma a
distribuir
melhor
os
deslocamentos
na
metrópole;

Incentivar a instalação de
centros de pesquisa e
indústrias de alta tecnologia;

o

desequilíbrio

na

distribuição espacial das atividades
e das infraestruturas no território;

novos arruamentos, ou outras
novas infraestruturas que possam
atuar como indutoras de novos
focos de urbanização.

Promover o equilíbrio regional por
meio de novas centralidades e
novas ligações viárias;
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ORDENAMENTO TERRITORIAL
RM Sustentável

RM
Inovadora
Competitiva

RM Resiliente e Inclusiva

ÁREA DE INTERVENÇÃO METROPOLITANA – AIM
AIM – AEROPORTO DE Promover o controle da expansão Programas de Requalificação
urbana e a conciliação com as áreas Urbana e Regularização
VIRACOPOS
de manancial incidentes/próximas;

Fundiária;

AIM – REPRESA SALTO Controle e monitoramento da Estimulo ao lazer
poluição,
principalmente
a recreação da população;
GRANDE

e

Estimulo
ao
lazer
recreação da população;

e

e

Induzir o desenvolvimento
econômico gerando sinergias
com todo sistema de logística
regional;
Estímulo ao Ecoturismo

REPRESA

Controle das cargas poluidoras que
potencialmente alcançam o rio
Jaguari e seus afluentes,

Induzir o desenvolvimento urbano
gerando sinergias com todo
sistema de logística regional;

Contribuir

para

a

Segurança

Hídrica em vários municípios da
RMC;

montante;

AIM
–
PEDREIRA

RM Territorialmente Coesa

Estímulo ao Ecoturismo
(Pedreira faz parte do
Circuito das Águas);

Contribuir

para

a

Segurança

Hídrica em vários municípios da
RMC;
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