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Região Metropolitana de Piracicaba

Região Metropolitana de Piracicaba
PDUI O PDUI é o instrumento que dá as diretrizes para o desenvolvimento urbano (processo permanente de planejamento)
•

É elaborado de forma conjunta (municípios, Estado, sociedade civil) e aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento da RMP (CD-RMP).

•

O Município deverá compatibilizar seu plano diretor com o PDUI.

•

A lei estadual do PDUI deverá ser revista, pelo menos, a cada 10 (dez) anos.

O PDUI deverá contemplar no mínimo:
•

Diretrizes para as Funções Públicas de Interesse Comum - FPICs, Projetos Estratégicos e Ações Prioritárias;

•

Macrozoneamento;

•

Delimitação das áreas com restrições à urbanização (patrimônio ambiental ou cultural, áreas sujeitas a controle pelo risco de desastres
naturais);

•

Sistema de acompanhamento e controle de suas disposições.

Região Metropolitana de Piracicaba
São objetos centrais do PDUI-RMP o Ordenamento territorial da Unidade Regional, e as diretrizes para as Funções Públicas de
Interesse Comum (FPICs).
•

O PDUI-RMP deve definir diferentes níveis de orientação para o ordenamento territorial de áreas urbanas e rurais:
1) Macrozoneamento regional − São diretrizes gerais, que oferecem as bases para articulação dos municípios quanto ao
ordenamento territorial − parcelamento, uso e ocupação do solo urbano e rural.
2) Estratégias para ação metropolitana − Articulação setorial das políticas públicas que afetam a qualidade do território
regionalmente.
3) Áreas de interesse metropolitano − Porções do território sujeitas a controles especiais, por meio de planos de intervenção urbana.

•

Funções públicas de interesse comum – são aquelas que ultrapassam os domínios de um município. Em geral são definidas na lei de
criação das Unidades Regionais.

Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMP
Macrozonas
•

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

•

Estabelecem diretrizes gerais, oferecendo bases para a
articulação dos municípios na elaboração de parcelamento
uso e ocupação do solo urbano e rural.
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Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMP
Estratégias para Ação Metropolitana
•

Buscam articulação setorial das políticas públicas que afetam o
território da região.
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•

São estratégicas por suas potencialidades a desenvolver ou desafios
a enfrentar.
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•

Sobrepõem-se às Macrozonas.

•

Incidem em áreas quase sempre descontínuas, de caráter
dinâmico e demandam um sistema de acompanhamento e
atualização.
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•

Propõe-se que sejam desenvolvidas de forma permanente, no
âmbito da estrutura do CD-RMP, por meio de Câmaras Temáticas.

Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMP
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Áreas de Interesse Metropolitano
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interfederativas e intersetoriais, mediante regulações especiais e a
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Áreas específicas do território, que permitem a articulação das ações
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utilização de instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos da
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Cidade e da Metrópole.
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Devem ser associadas a projetos específicos, que apresentem matriz de
responsabilidades definindo as ações atribuídas a cada ente federado.

•

Para sua elaboração, é necessário um acompanhamento permanente
dos atores envolvidos.
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•

Poderá ser adotado um zoneamento urbanístico específico, de maneira
articulada com os municípios, com objetivo de apoiar projetos de
desenvolvimento territorial.

Proposta Preliminar de Ordenamento Territorial da RMP

Macrozonas

Estratégias para ação
metropolitana

Áreas de interesse
metropolitano

Gestão de Riscos
Ambientais
Interesse Ambiental

Interesse de Uso
Urbano

Interesse de Uso Rural

Enfrentamento da
precariedade e
informalidade
habitacional
Rotas Turísticas
integradas
Gestão da Mobilidade
regional

Escala
Complexidade da Governança

Áreas de várzea do rio
Corumbataí

Região Metropolitana de Piracicaba

Proposta Preliminar de Macrozoneamento

Proposta Preliminar de Macrozoneamento da RMP
Macrozona de Interesse Ambiental
Deve conciliar a conservação do patrimônio
socioambiental com o desenvolvimento das atividades

Inserir mapas, tabelas e textos alinhados à margem.

urbanas e rurais

Macrozona de Interesse de Uso Urbano
Deve abrigar urbanização de acordo com os
condicionantes do sítio físico, da infraestrutura

MAPA

instalada e da legislação ambiental vigente

Macrozona de Interesse de Uso Rural
Deve desenvolver as áreas rurais e de produção agrícola
com sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Fonte: Fipe

Proposta Preliminar de Macrozoneamento da RMP
Município
Águas de São Pedro
Analândia
Araras
Capivari
Charqueada
Conchal
Cordeirópolis
Corumbataí
Elias Fausto
Ipeúna
Iracemápolis
Leme
Limeira*
Mombuca
Piracicaba
Pirassununga*
Rafard
Rio Claro**
Rio das Pedras
Saltinho*
Santa Cruz da Conceição
Santa Gertrudes
Santa Maria da Serra
São Pedro

Plano Diretor
Lei 1.546/2006
LC nº 3.901/2006
LC nº 10/2006
LC nº485/2018
LC nº 177/2011
LC nº11/2017
LC nº 17/2016
LC nº 789/2019
LC nº 442/2009
LC nº 405/2019
LC nº 69/2006
LC nº 128/2017
LC nº 2.345/2006
Lei nº 4/1995
LC nº 14/2007
LC nº 1.883/2002
LC nº 1.070/2008
LC nº 67/2010

Lei de Uso e
Ocupação do Solo
LC nº 3.903/2006
LC nº 430/2016
LC nº 178/2011
Lei nº 520/1984
Lei 3.434/2017
Lei nº 2.039/2013
Lei nº 798/2019
LC nº 442/2009
LC nº 206/2007
LC nº 76/2007
LC nº 82/2013
Lei nº 2.750/2013
Lei nº 365/2007
Lei nº 1679/2013
LC nº 1.071/2008
-

Passos metodológicos:
1.

Levantamento das Leis Municipais e Estaduais

2.

Validação com os municípios

3.

Oficinas regionais

4.

GTs setoriais do Estado

Região Metropolitana de Piracicaba

Proposta Preliminar
Estratégias para Ação Metropolitana

Estratégia para Gestão de Riscos Ambientais
Objetiva a construção de um sistema de gestão
dos riscos ambientais para a Região
Metropolitana de Piracicaba.
Sua função é identificar as áreas de risco
existentes e promover a gestão integrada na
prevenção e no enfrentamento dos desastres
ambientais.
Essa estratégia está relacionada às FPICs meio
ambiente, planejamento e uso do solo e
habitação.

Estratégia para Enfrentamento da Precariedade e Informalidade Habitacional
As questões sobre habitação e regularização
fundiária podem ser melhor resolvidas de
forma integrada.
A gestão integrada dos municípios nesses
casos pode fortalecer e otimizar resultados no
enfrentamento e solução para os
assentamentos precários ou loteamentos
irregulares em áreas afastadas dos centros
urbanos.
Essa estratégia está relacionada às FPICs meio
ambiente, planejamento e uso do solo e
habitação.

Estratégia para Rotas Turísticas Integradas
O tema foi considerado estratégico para o ordenamento
territorial da Região Metropolitana de Piracicaba pelo fato de
existir potencial de desenvolvimento do turismo na sua
dinâmica econômica.
A estratégia de criação de rotas turísticas integradas está
relacionada, principalmente, à função pública de interesse
comum do turismo, que por sua vez se conecta aos temas de
meio ambiente, planejamento e uso do solo e desenvolvimento
econômico.

Fonte:
Fonte:http://serradoitaqueri.com.br
http://geoparkcorumbatai.com.br

Estratégia para Gestão da Mobilidade Regional
Objetiva a articulação dos atores
envolvidos na gestão dos transportes
para pactuar um plano de mobilidade
regional associado ao transporte público
municipal.
Buscar o equilíbrio no acesso às
atividades urbanas e aos serviços
existentes na região.
Interligar os sistemas de infraestruturas
regionais existentes e previstas,
potencializando o desenvolvimento
econômico e social na região.
Essa estratégia se relaciona com as FPICs
de transporte e sistema viário regional,
planejamento e uso do solo e
desenvolvimento econômico

Região Metropolitana de Piracicaba

Proposta Preliminar
Áreas de Interesse Metropolitano

Áreas de Interesse Metropolitano
Exemplo: áreas de várzeas dos rios
•

O Rio Corumbataí é um prestador de serviços
ecossistêmicos da Região Metropolitana, sendo de
interesse comum a todos os municípios

•

As AIMs devem ser associadas a projetos específicos,
com acompanhamento permanente dos atores
envolvidos.

•

Poderá ser adotado um zoneamento urbanístico
específico, utilizando instrumentos de política urbana
do Estatuto da Cidade

Região Metropolitana de Piracicaba

Propostas Preliminares para as FPICs

Propostas Preliminares para a RMP

Áreas Temáticas

FPICs da lei da RMP

Planejamento Territorial e Uso
do Solo

Planejamento e uso do solo

Meio Ambiente, Saneamento e
Recursos Hídricos

Meio Ambiente

Desenvolvimento Econômico e
Atendimento Social

Desenvolvimento Econômico

Habitação

Saneamento Ambiental

Atendimento Social
Esportes e Lazer
Turismo

Transporte e Sistema Viário

Transporte e Sistema Viário regional

As FPICs definidas na Lei de criação da RMP
foram agrupadas em quatro áreas temáticas
na formulação das propostas preliminares
apresentadas a seguir.

Propostas Preliminares para a RMP
Planejamento territorial e
uso do solo
• Controlar a dispersão das
áreas urbanas
• Equilibrar o acesso aos
equipamentos e serviços
no território
metropolitano
• Promover a efetividade
da regulação urbanística e
do ordenamento
territorial

Meio Ambiente,
saneamento e recursos
hídricos

Desenvolvimento
econômico e atendimento
social

• Elaborar plano regional
de resíduos sólidos para
a RMP
• Atuar na prevenção de
eventos hidrológicos
extremos
• Criar condições de
enfrentamento à
escassez hídrica
• Promover a preservação
e a conservação dos
fragmentos florestais e
unidades de conservação

• Incentivo ao crescimento
das atividades de C&T
ligadas à agricultura,
alimentos e energia
limpa em toda a RMP
• Estimular a indústria de
turismo como um dos
eixos do
desenvolvimento
sustentável
• Promover a formação e a
qualificação profissional
• Requalificação urbana e
fomento às MPEs
• Incentivo à economia de
baixo carbono

Transporte e sistema
viário
• Promover ajustes no
sistema viário
metropolitano para
mitigar conflitos do
tráfego rodoviário com
tráfego local
• Garantir manutenção
das estradas vicinais
• Promover a integração
do transporte
intermunicipal

Propostas Preliminares a RMP
Área Temática: Planejamento Territorial e Uso do solo
Controlar a dispersão das áreas urbanas
Incentivar o adensamento urbano
com uso misto nas áreas dos
municípios dotadas de
infraestrutura e acessibilidade pelo
sistema de transporte público

Evitar os parcelamentos do solo
nas áreas rurais: estabelecer
políticas de incentivo às atividades
de pequenos produtores rurais,
para maior valorização da terra e
consequente inibição dos
parcelamentos irregulares do solo
no contexto rural.

Mapear e induzir a ocupação das
zonas urbanas subutilizadas,
especialmente nos municípios com
maior número de habitantes

Ampliar a oferta de habitação nas
áreas ociosas e dotadas de
infraestrutura, prioritariamente à
população de baixa renda.

Incentivar as políticas de habitação
de interesse social, para que as
famílias de menor renda não
recorram aos parcelamentos
irregulares em busca de terrenos
mais baratos.

Adequar os planos diretores
municipais, considerando o
ordenamento territorial da RMP e
as diretrizes para o uso e ocupação
do solo estabelecidas nas
macrozonas.

.

Conexão com as diretrizes das
Macrozonas de Interesse de
Uso Urbano e de Uso Rural e
com a estratégia para
enfrentamento da
precariedade e informalidade
habitacional

Propostas Preliminares para a RMP
Área Temática: Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos
Criar condições de enfrentamento à escassez hídrica

Desenvolver instrumentos para
garantir a preservação e proteção dos
mananciais, como promover o
ordenamento territorial compatível com
a sua função de garantir a quantidade
e a qualidade das águas.

Obras de barramento para garantia do
suprimento hídrico, a exemplo da
barragem do Rio Corumbataí, como
alternativas de abastecimento em
períodos de escassez ou de estresse
hídrico.

Conexão com as diretrizes das
Macrozonas de Interesse
Ambiental, Interesse de Uso
Urbano e de Uso Rural e com a
estratégia para Gestão de riscos
ambientais.

Planejar a restauração de matas
ciliares para garantir a qualidade e a
quantidade de águas.

Propostas Preliminares para a RMP
Área Temática: Desenvolvimento econômico e atendimento social
Estimular a indústria de turismo como um dos eixos de desenvolvimento
sustentável
.
Mapeamento de ativos turísticos
existentes na RMP.

Instituição de instância de
governança de âmbito
metropolitano, com
competência executiva.

Diagnóstico da infraestrutura
turística e da oferta de mão de
obra, para elaborar propostas
que revertam as insuficiências
de infraestrutura de apoio ao
turismo e de mão de obra
qualificada.

Criação de calendário anual de
atividades turísticas regionais.

Investimento na sinalização
turística regional.

Implementação de uma política
metropolitana de promoção ao
turismo.

Conexão com as diretrizes
das Macrozonas de
Interesse de Uso Urbano e
de Uso Rural e com a
estratégia de rotas turísticas
integradas

Propostas Preliminares para a RMP
Área Temática: Transporte e Sistema Viário
Promover ajustes no sistema viário metropolitano para mitigar os conflitos do tráfego rodoviário com
tráfego local

Ampliar interlocução entre a agência reguladora
(Artesp), as concessionárias e a administração
dos municípios da RMP sobre a implementação
de projetos nas rodovias concedidas com vistas
a priorizar as obras de anéis viários e vias de
contorno municipais.

Criar instância metropolitana, a exemplo de
câmara temática e grupo de trabalho, para
discutir e acompanhar questões relativas aos
transportes e ao sistema viário.

Conexão com as
diretrizes das Macrozonas
de Interesse Ambiental,
de Interesse de Uso
Urbano e de Uso Rural e
com a estratégia de
Gestão da mobilidade
regional.

Propostas Preliminares para a RMP

Contribuições com propostas podem ser feitas na Plataforma Digital
https://rmp.pdui.sp.gov.br/
Na plataforma estão todos os documentos elaborados, legislações e notícias relativas ao PDUI.

