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Propostas em discussão considerando: 
 

 - Contribuições da Câmara Temática Especial do PDUI (Ordenamento Territorial) 
• Área Estratégica para a Ação Metropolitana: Polos de desenvolvimento 
 
 - Propostas do Grupo de Trabalho Desenvolvimento Urbano e Econômico 
• Plano Metropolitano de Desenvolvimento Turístico 
 
 - Contribuições da CIESP Campinas 
• Investimentos em infraestrutura de saneamento, recursos hídricos, sistemas 

de alerta, extensão rural, zoneamento industrial 
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Estrutura: Macrozonas, Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana (AEAMs) e Áreas de 
Intervenção Metropolitana (AIMs) 
Apoio: Rede de Informações Territoriais 
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  Área Estratégica para Ação Metropolitana – Polos de Desenvolvimento 
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Como as diretrizes  do ordenamento territorial da RMC podem orientar os 
planos diretores municipais 

 
  
 
  
  

  
 
 
 

 Projetos e Programas 

Diretrizes Específicas 

Diretrizes Gerais 
Na Macrozona Ambiental, como se comporta 
como uma compilação de legislações, há 
referências às regulações trazidas pelas leis 
ambientais vigentes no território 
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Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial 
   
 
 Macrozonas 

 
 
 
 
 Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana 

 
 

 
 
 Áreas de Intervenção Metropolitana 

  
 
 
 

Grandes porções do território metropolitano que 
devem receber as mesmas diretrizes de 
ocupação.  Representam a consolidação das 
informações territoriais legais existentes.  
 
 

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

Qualificam as macrozonas e são compostas por 
dados dinâmicos e demandam um sistema de 
acompanhamento e atualização. 
 

AEAM Conectividade Ambiental 

AEAM Proteção dos Mananciais 

AEAM Qualificação Urbana 

AEAM Gestão de Riscos 

AEAM Polos de Desenvolvimento 

AEAM Rede de Centralidades 

Áreas específicas do território associadas a 
projetos específicos, programas e ações de 
caráter territorial, que devem ser realizados de 
forma interfederativa e compartilhada. 
 

Represa Salto Grande 

Represa Pedreira 

Aeroporto de Viracopos 
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2. Diretrizes das macrozonas e áreas estratégicas 
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Área Estratégica para Ação Metropolitana – Polos de Desenvolvimento 
  
 
 
 

AEAM Polos de Desenvolvimento - são áreas 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 destas áreas 

são a disponibilidade de terras e o acesso ao sistema viário principal da região. 
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• 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, tráfego de 
veículos pesados, etc.) em áreas previamente destinadas para tal e com controle de outros tipos de urbanização; 
 

• Diminuir a pressão imobiliária em áreas com potencial para o desenvolvimento industrial, que encarecem o custo 
do investimento na região; 
 

• Qualificar e investir na infraestrutura necessária das áreas ocupadas e destinadas para estes usos; 
 

• Demarcar áreas para o desenvolvimento apenas quando este tipo de empreendimento estiver de acordo com a 
legislação ambiental incidente sobre aquela área, quando incidir sobre a Macrozona de Interesse Ambiental; 
 

• Observar, nas áreas onde for possível a instalação destes empreendimentos, as condicionantes estipuladas pela 
legislação ambiental incidente quanto ao tipo de atividade permitida; 
 

• Demarcar nas áreas lindeiras ao sistema viário regional, evitando novos arruamentos, ou outras novas 
infraestruturas que possam atuar como indutoras de novos focos de urbanização, nas áreas onde for possível a 
instalação destes empreendimentos; 
 

• Em áreas urbanizadas já ocupadas por estes usos prover a infraestrutura necessária para a manutenção destas 
atividades e sua coexistência com os demais usos do solo; 
 

• Em áreas urbanizadas destinadas a estes usos, prover a infraestrutura necessária para o desenvolvimento destas 
atividades, evitar sua ocupação com usos concorrentes. 

Área Estratégica para Ação Metropolitana – Polos de Desenvolvimento  
Diretrizes 
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•  Os critérios usados atualmente para o desenho da proposta são: 
• Áreas de desenvolvimento marcadas nos planos diretores municipais 
• O entorno do sistema viário de interesse metropolitano e macrometropolitano da região 
 
• Estes critérios são suficientes? 

 
 
• 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 e secretarias e instituições estaduais responsáveis.  

 
• Esta câmara deve ser responsável pelo acompanhamento desta AEAM?  
 
• As diretrizes estão corretas? 

 

 
 

Área Estratégica para Ação Metropolitana – Polos de Desenvolvimento 
Questões para debate 
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Plano Metropolitano de Desenvolvimento Turístico 
Proposta - desenvolver Plano Metropolitano de Desenvolvimento Turístico que destaque: 

 
• Desenvolvimento do turismo rural, histórico e gastronômico com foco produtos, festas, eventos e 
manifestações culturais da região. 
 

• Conservação e aproveitamento turístico do patrimônio histórico e arquitetônico, ferroviário e 
natural da RMC. 
 

• Capacitação para o desenvolvimento do turismo nas propriedades rurais da Região. 
 

• Desenvolvimento do turismo de negócios e de eventos, em particular aqueles ligados às vocações 
locais dos diversos municípios da região. 
 

• Desenvolvimento do turismo de eventos ligado às áreas de tecnologia, inovação ciência e 
acadêmicas. 
 

• Elaboração do Calendário Integrado de Eventos turísticos, religiosos, esportivos e culturais da RM 
Campinas. 
 

• Integração regional dos programas e projetos turísticos dos municípios. 
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Plano Metropolitano de Desenvolvimento Turístico 
Questões para debate 

 
 Quais outras medidas devem ser previstas na proposta? 
 
 Quais experiências municipais exitosas neste segmento podem ser aplicados em nível 
regional? 
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Contribuições da CIESP Campinas para o PDUI 
 
-Promover infraestruturas de saneamento: Estação de Tratamento de Efluentes (ETAs), 
Estação Produtora de Água de Reuso (EPAR); 
- Prever sistemas de previsão hidrometeorológicas (Defesa Civil); 
- Preservar e recuperar recursos hídricos (Políticas Públicas de Recuperação de 
Nascentes, Programas de Redução de Perdas de Água, Reaproveitamento de Águas 
Pluviais, entre outros); 
- Desenvolver programas de extensão rural (CATI/Embrapa); 
- Apoiar iniciativas de logística reversa; 
- Adequar sistema viário ao adensamento populacional (dimensões de vias urbanas e 
de vias rurais).  
 
 
Questões para debate 
 
 As propostas apresentadas acima podem ser compatibilizadas com o desenvolvimento 
econômico regional? De que forma?  
 


