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Contrato Agemcamp nº 010/2017 
CVE 03/2017 

 Celebrado entre Agemcamp e Emplasa em dezembro de 2017 

 Objeto: coordenação e produção de trabalhos técnicos destinados à   
formulação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana de Campinas (PDUI-RMC) 

 Produção de 7 relatórios  

 Contrato específico entre Agemcamp e Unicamp, responsável pelos 
estudos demográficos e econômicos do PDUI-RMC 

PDUI da Região Metropolitana de Campinas 
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) 

RMC:  Mancha Urbana e  Área Rural  - Dimensão Metropolitana 
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 Estabelece: 
 

 Diretrizes aos Estados e municípios             promoção do planejamento, 
da organização, da execução e da gestão das funções públicas de 
interesse comum. 

 Normas gerais para elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 
Integrado – PDUI. 

 O PDUI deve ser elaborado no âmbito da estrutura de governança 
interfederativa 

1. Estatuto da Metrópole – Lei nº 13.089, de 12 janeiro de 2015 
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1. Estatuto da Metrópole – Lei nº 13.089, de 12 janeiro de 2015 

Obrigação de fazer 

 Governo do Estado: 

 Elaborar e aprovar o PDUI até 31 de dezembro de 2021 
(Medida Provisória nº 818/2018); 

         Prefeituras Municipais:  

 Compatibilizar o plano diretor municipal com o PDUI, 
no prazo de 3 anos, contados da entrada em vigor do 
último. 

A Lei do PDUI deve ser revista a cada 10 anos (art. 11) 
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PDUI é um instrumento legal de planejamento para orientar o desenvolvimento urbano e 
rural, com visão regional.  Atende, em especial, as disposições do art. 12:  
 

 Elaboração para regiões metropolitanas e aglomerações urbanas em nível nacional, abrangendo 
todo o território (áreas urbanas e rurais); 

 Diretrizes para as funções públicas de interesse comum (FPICs); 

 Macrozoneamento da unidade territorial urbana; 

 Diretrizes aos municípios no que se refere ao parcelamento, uso e ocupação do solo urbano; 

 Diretrizes para a articulação intersetorial das políticas públicas; 

 Delimitação de áreas com restrição à urbanização visando a proteção do patrimônio ambiental 
ou cultural e ao controle sobre áreas sujeitas a riscos derivados de desastres ambientais, quando 

pertinente;  

 Sistema de acompanhamento e controle das disposições do Plano. 

1. Estatuto da Metrópole – Lei nº 13.089, de 12 janeiro de 2015 
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2. Estrutura institucional para elaboração do PDUI 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
RMC 

20 Prefeitos 
Representantes do Estado – FPICs 

 

  
- Constitui Comitê Executivo 
- Define Audiências Públicas 

- Aprova a minuta do Projeto de Lei 
- Envia a minuta ao Governador que fará o 
encaminhamento à Assembleia Legislativa  

 

 
COMITÊ EXECUTIVO 

Representantes da sociedade civil 
Representantes do poder púbico  

(Estado, Municípios da RMC e Agemcamp) 

 

CÂMARA TEMÁTICA ESPECIAL DO 
PDUI 

Representantes dos 20 municípios  
(Agemcamp, Emplasa, Unicamp) 

 - Promove a articulação e coordenação 
entre Estado, municípios da RMC e 

sociedade civil, dos trabalhos relativos ao 
Plano, fazendo o acompanhamento do 

processo até sua aprovação 

- Apoia as discussões do Plano, valida as 
propostas formuladas nas diversas etapas, 

faz a mediação de eventuais conflitos  



3. Desenvolvimento dos Trabalhos 
4. Cronograma do PDUI 
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http://www.pdui.sp.gov.br/rmc
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Atividades realizadas de janeiro a agosto 2018: 
 
Jan:   início dos trabalhos técnicos 
Mar: entrega dos Diagnósticos Preliminares da Unicamp e Emplasa 
Abr:  Seminário do PDUI – Lançamento da Plataforma do PDUI: www.pdui.sp.gov.br/rmc 
Mai: preparação e divulgação das Oficinas  Temáticas Sub-Regionais (FPICs)  
Jun: Oficinas Temáticas Sub-Regionais: Campinas, Holambra e Nova Odessa 
 
Fevereiro a Julho:    9 reuniões da Câmara Temática do PDUI da RMC 
                                    - Apresentação do Plano PDUI da RMC 
                                    - Projeto ICLEI / SMA (Meio Ambiente) 
                                    - Plano de Mobilidade de Campinas (Emdec) 
                                    - Projeto Reconecta/Inventário de Emissões  
                                    - Plano de Bacia PCJ 
                                    - Macrozoneamento – quatro reuniões 
                                    - Reunião de Mobilidade, Transporte e Logística 
 
Agosto: Diagnóstico Final 
                   

http://www.pdui.sp.gov.br/rmc
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5. Plataforma Digital  (www.pdui.sp.gov.br/rmc) 

http://www.pdui.sp.gov.br/rmc
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6. Oficinas Sub-Regionais do PDUI: Microrregiões 

- Visaram promover o debate técnico e o levantamento das questões intersetoriais 
e regionais sobre os Eixos Estruturadores/FPICs do PDUI. 
- Foram realizadas três Oficinas nas regiões definidas pelo Conselho de 
Desenvolvimento  - RMC 

Datas 
12/06/2018 (terça-feira) 

Campinas (9:30h) 
CATI Campinas 

 
20/06/2018 (quarta-feira) 

Holambra (9:30h) 
Espaço Cultural Terra Viva  

 
28/06/2018 (quinta-feira) 

Nova Odessa (9:30h)  
Pref. Municipal de Nova Odessa 
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  Tema 4 – Mobilidade, Transporte e Logística 

Participantes   

 
17 municípios / 2.989.707 hab. (94% da pop. metropolitana) 

 

Somando todos os temas nas três oficinas: 263 
 

No Tema 4 - Mobilidade, Transporte e Logística: 43 

Tema 1 - Diagnósticos Econômico, Demográfico e Territorial 

   Tema 2– Habitação e Vulnerabilidade Social 

Tema 3 - Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Saneamento e Defesa Civil 

Números das Oficinas Sub-Regionais: Campinas, Holambra e Nova Odessa 
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Sala 4 – Mobilidade, Transporte e Logística 
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Prefeituras representadas no Tema: 
 

Americana 
Campinas 

Hortolândia 
Itatiba 

Nova Odessa 
Pedreira 
Sumaré 
Vinhedo 

 
População correspondente:  

2.207.947 (70% da RMC)  



PDUI RMC: GT DE MOBILIDADE, TRANSPORTE E LOGÍSTICA - SALA 4 
 

Principais temas de interesse regional discutidos nas oficinas: 
 

TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE 
 

• Integração físico-tarifária entre os sistemas de transporte da região - 
implementação de Bilhete Único para toda a RMC; 
 

• Diversificação dos modais de transporte público coletivo e de cargas, 
como a reativação de linhas férreas que cortam parte da região; 
 

• Falta de racionalização na circulação de linhas de ônibus, gerando 
sobreposição de itinerários e concorrência desnecessárias, colaborando 
para intensificar o tráfego urbano e na perda de eficiência do serviço - 
promover estudos para troncalizar e complementar as linhas em 
escalas municipal e intermunicipal;                                                 

                                                                                                                                         Continua...                                                             
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Continuação... 

 

TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE 
 

• Corredor de ônibus Noroeste - funcionamento considerado 
atualmente como ineficiente, apresentando problemas quanto ao seu 
projeto de engenharia, traçado e integração com o sistema de 
transporte dos municípios atendidos; 
 

• Deficiências quanto ao serviço de transporte público coletivo, seja 
no âmbito municipal ou intermunicipal, ao mesmo tempo em que se 
observa um aumento do  número de carros particulares e o seu uso 
como meio de transporte principal de uma parcela significativa dos 
moradores da região; 
 

• Falta de estruturas peatonais e cicloviárias adequadas para 
estimular a mobilidade ativa nas cidades para deslocamentos de 
curta e médias distâncias; 
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SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE DE CARGAS 
 
• Poucas opções de marginais municipais para racionalizar melhor a distribuição do 
tráfego metropolitano em relação ao tráfego local,  especialmente no que tange ao 
transporte de cargas pesadas que hoje perpassa o viário interno de muitas cidades; 
 

• Aeroporto de Viracopos e Refinaria de Paulínia - geram uma significativa 
circulação de transporte de cargas, impactando o sistema viário da região; 
 

• Localização indevida das praças de pedágio nas rodovias que cortam a RMC e o 
alto preço cobrado aos motoristas pelas concessionárias - muitos moradores 
precisam pagar tais pedágios para ir ao centro da cidade no próprio município onde 
moram; além disso, para não ter que pagá-los, parcela dos motoristas desviam o seu 
trajeto e percorrem o viário urbano local, intensificando o trânsito intraurbano das 
cidades; 
 

• A configuração radiocêntrica do viário metropolitano é um fator que prejudica as 
conexões entre as cidades, sendo sugerida a implementação de viário perimetral 
para conectar os núcleos urbanos da RMC;  
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INTERSETORIAL (Habitação e Desenvolvimento Urbano) 
 
• Excessivo espraiamento da mancha urbana metropolitana, 
especialmente  por meio de condomínios horizontais fechados e da 
monofuncionalidade do uso do solo urbano, o que reforça a 
dependência do transporte individual e intensifica a saturação do 
viário regional; 
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3. MOBILIDADE E LOGÍSTICA 
 

3.1. Estrutura Viária Principal 
3.1.1. Identificação das principais rodovias estaduais que servem a RMC e promovem a 
mobilidade tanto interna quanto externa à Região;  
3.1.2. Identificação e caracterização do sistema viário intrametropolitano de interesse 
regional; 
3.1.3. Levantamento de dados relativos ao Volume Diário Médio (VDM). 
 

3.2. Estudo da Mobilidade Regional 
Análise dos dados das viagens internas e externas realizadas segundo motivos de viagem, a 
partir dos levantamentos da Pesquisa Origem/Destino. O resultado dessas análises deverá 
mostrar os principais destinos desses fluxos e apontar os municípios mais atrativos dentro 
da RMC, bem como a intensidade das relações intermunicipais e com outras unidades 
regionais, base para a estruturação de uma rede de transportes metropolitana.  
3.2.1. Internas (por município) – os principais destinos desses fluxos  apontarão os 
municípios mais atrativos dentro da RMC – importante para estruturar sua rede urbana. 
3.2.2. Externas (por município) – principais fluxos das viagens geradas na RMC com destino 
a municípios das regiões metropolitanas, da Macrometrópole Paulista e do Estado.  
 

7. Informações e Base de Dados  
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3. MOBILIDADE E LOGÍSTICA (continuação) 
 

3.2.3. Total de Viagens geradas na RMC – com destino às demais unidades metropolitanas, e 
demais municípios do Estado. Tais análises poderão indicar áreas atratoras e dispersoras de 
população, que deverão contribuir para a compreensão da estrutura urbano-regional. 

3.2.4. Total de viagens externas – produzidas nas regiões metropolitanas e Macrometrópole 
Paulista com destino à RMC. Essa análise permitirá avaliar a atração exercida pela Região e 
qual a principal motivação dessas viagens. 
 

3.3. Sistema de Transportes Regionais  
3.3.1. Passageiros – transporte coletivo – viagens interurbanas; 
3.3.2. Carga – rede de transportes e logística; 
3.3.3. Aeroporto de Viracopos.  
 

Base de dados: 
- Volume Diário Médio – VDM (Departamento de Estradas de Rodagem-DER);  
- Censo Demográfico – IBGE, 2010; 
- Pesquisa Origem/ Destino – Agência de Transportes do ESP-Artesp; 
- Pesquisa Origem/ Destino de Carga – Dersa. 
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Conheça o site – www.pdui.sp.gov.br/rmc 
Participe das audiências e oficinas 

 

www.facebook.com/Emplasa/ 

Obrigada pela atenção! 

DPNN/GIP 

http://www.pdui.sp.gov.br/rmc

