
Aglomeração Urbana de Piracicaba 

1ª Reunião Conjunta GT Macrozoneamento e Comissão Técnica 
5ª Reunião do GT de Macrozoneamento 

 
13 de setembro de 2018 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
Aglomeração Urbana de Piracicaba 



Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
Aglomeração Urbana de Piracicaba 

Pauta 

1. Informes Gerais; 

2. Objetivos do Macrozoneamento; 

3. Participação no GT de Macrozoneamento; 

4. Resumo das reuniões anteriores; 

5. Proposta de estrutura para relatório/texto a ser incluído no Caderno de Propostas; 

6. Iniciar a proposição de macrozonas. 
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Participação no GT de Macrozoneamento 
• Dar ciência para a Comissão Técnica da situação; 

 
• Baixa participação dos municípios, Estado e sociedade civil; 

• três prefeituras municipais: Piracicaba, Limeira e Rio Claro; 
• um representante da sociedade civil: Limeira. 

 
• Rebatimento significativo na política territorial dos municípios do aglomerado; 

 
• Impossibilidade de construir um Macrozoneamento que reflita as necessidades e 

possibilidades do território da AUP com apenas três municípios participando das 
discussões;  
 

• Instrumento orientativo do PDUI para a elaboração e revisão dos planos diretores; 
 

• Estratégias: 
• Ofício enviados para os 23 municípios com o material da leitura unificada dos 

planos diretores para considerações e convite para reunião. 
• Reunião presencial; 
• ????? 
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Objetivos do Macrozoneamento 
• Desenvolvimento de uma proposta de Macrozoneamento que atenda o Estatuto da Metrópole: 

 Art. 12.  [...] § 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;  

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.         
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Retomada das discussões 
Região Metropolitana de São Paulo 
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Retomada das discussões 
Região Metropolitana de Sorocaba 



Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
Aglomeração Urbana de Piracicaba 

Retomada das discussões 
Região Metropolitana de Sorocaba 



Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
Aglomeração Urbana de Piracicaba 

Retomada das discussões 
Região Metropolitana de Campinas 

Objetivos Diretrizes Instrumentos 

Metrópole compacta e 

policêntrica 

 Desenvolvimento de novas centralidades 

 Aproximação do trabalho e emprego 

 Ocupar vazios urbanos 

 Leitura unificada das legislações municipais 

 zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos 

previstos na Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001; 

Metrópole inclusiva  

 Conter segregação socioespacial 

 Democratizar o acesso aos bens ambientais e culturais da região 

 Fortalecer os municípios que concentram maior precariedade 

habitacional e vulnerabilidade social - políticas integradas de habitação 

 Planos de Habitação de Interesse Social 

 zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos 

previstos na Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001; 

Metrópole territorialmente 

coesa 

 Necessidade de uma gestão conjunta e pactuada entre os municípios  

 Economia Competitiva e Sustentável 

 Política de Mobilidade da Região Metropolitana  

 Consolidar a RMC como um polo tecnológico 

 Consolidar a RMC como um polo turístico 

 Considerar os conflitos quanto às áreas de urbanização, adensamento 

e expansão lindeiras a áreas ambientalmente frágeis e/ou protegidas, 

além das áreas conurbadas - ações integradas 

 Leitura unificada das legislações municipais 

 zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos 

previstos na Lei n
o
 10.257, de 10 de julho de 2001; 

Metrópole resiliente  
 Mapear risco e planejar ações 

 Promover ações adequadas para as áreas de risco 

 Combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco 

 Implementação de instrumentos de gestão de riscos 

Metrópole sustentável  

 Promover atividades produtivas e atividades de interesse ambiental na 

zona rural 

 Promover a preservação das áreas ambientais protegidas e das não 

protegidas 

 Promover a questão hídrica/ambiental como norteadora de ações 

integradas 

 Promover a segurança hídrica 

 Promover o crescimento regional sustentável 

 Salvaguardar zonas de amortecimento naturais para melhorar as 

funções de proteção oferecidas pelos ecossistemas naturais 

 Conter a redução de áreas verdes urbanas e rurais 

 Proteger o patrimônio histórico-cultural  

 Pagamento por serviços ambientais / Compensação por serviços 

ambientais 

 Cobrança pelo uso da água 

 Zoneamento ambiental 

Metrópole Inovadora 

 Fortalecer o ambiente de inovação no perfil produtivo e social da 

metrópole 

 Potencializar economias locais através de ações conjuntas  

 Elevar a competitividade econômica regional e a eficiência do território 

na atração de investimentos; 

 Adoção de instrumentos de gestão e publicidade do planejamento 

urbano e regional, como o Sistema de Informações Metropolitanas 

(SIM) 

 Política de fomento e articulação dos setores econômicos e 

arranjos produtivos locais 

 Oferta de redes de Infraestrutura adequada 

 Padronização de normas e procedimentos com objetivo de redução 

da burocracia e custos de transação das empresas 

Metrópole participativa  Promover a participação da sociedade nas tomadas de decisões sobre 

a gestão do território 

 Fortalecimento das Câmaras Temáticas na RMC 

 Governo aberto 
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Retomada das discussões 

Mapeamentos temáticos 
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Legenda dos Macrozoneamentos  e Zoneamentos da AUP 
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Estrutura básica para o Capítulo do Macrozoneamento 
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Pendências 
 
-Validação dos municípios 
 
-Ajuste de escala  
 
 
Aplicações 
 
 
-Apontar sinergias e conflitos territoriais entre os municípios 
 
-Apontar conflitos entre zoneamento municipal e 
- leis ambientais estaduais ou federais 
 
-Auxiliar na construção do Macrozoneamento regional 
 
 
Proposição das macrozonas 
 

- Metodologia?                                                                                                                                                                                                                                                             



Obrigada! 
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