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Principais pontos para entender o PDUI-RMVPLN e participar dos debates
Este produto (P10) é um caderno de insumos para estimular o debate durante o processo participativo, uma das etapas mais importantes da elaboração dos planos de desenvolvimento urbano
integrado (PDUIs). Mostra, em linhas gerais, tudo que foi feito até
o momento no âmbito do projeto de construção do PDUI da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), culminando com uma relação de propostas preliminares.
Com esses conteúdos em mãos, os participantes terão o embasamento necessário para acompanhar o debate nas audiências públicas e
para fazer propostas presencialmente ou pela plataforma digital.
Primeiro, é importante saber o que é o PDUI. Exigência do Estatuto da
Metrópole (Lei Federal 13.089/2015), este plano vai virar lei estadual
em breve e influenciará ações voltadas para a realidade regional. É
uma abordagem nova do planejamento metropolitano e regional, em
que Estado, municípios e os cidadãos compartilham decisões para o
que for considerado problema comum a vários municípios.
As próximas páginas falam sobre os objetivos, desafios e resultados
esperados do PDUI, detalham o processo de elaboração e trazem uma
proposta preliminar de Macrozoneamento Regional (MZ Regional).
Aqui estão resumidos os produtos técnicos resultantes do esforço de trabalho da equipe multidisciplinar responsável pelo
PDUI-RMVPLN − que é uma iniciativa do Governo do Estado/Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) com apoio técnico e
logístico da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

São objetos centrais do PDUI-RMVPLN o Macrozoneamento Regional,
que contribui para orientar o ordenamento territorial da Unidade Regional, e a definição das Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs).
Neste caderno, está disponível uma versão de ordenamento
territorial com conceitos, caracterização e diretrizes, acompanhada de representação cartográfica do mapa da proposta preliminar do MZ Regional, com indicação de estratégias de ação
metropolitana e de áreas de interesse metropolitano.
Apresenta, também, um conjunto de propostas preliminares
para as FPICs, que deverão ser aperfeiçoadas a partir da colaboração dos gestores públicos e da sociedade civil presentes
nesta audiência pública.
Tudo que está disponibilizado nestas páginas pode ser pesquisado
detalhadamente na plataforma digital do PDUI-RMVPLN, no endereço https://rmvpln.pdui.sp.gov.br , que também está aberta para receber propostas até sete dias após a realização das audiências públicas.
Cabe realçar o importante papel das contribuições dos gestores públicos e da sociedade civil por meio das propostas recebidas via plataformas digitais. É com elas que será construído
um conjunto de propostas coerentes, que podem até superar
conflitos internos da região, fomentar as oportunidades e contornar as insuficiências de acesso a serviços públicos e infraestrutura − e, dessa forma, minimizar os desequilíbrios regionais.
O período de elaboração do projeto é de 12 meses, de julho de
2021 a julho de 2022.
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A engenharia do PDUI-RMVPLN
A construção do PDUI é uma engenharia complexa. Envolve um processo de planejamento baseado em ampla organização e avaliação
de dados, informações e contribuições de naturezas diversas − econômica, social, urbana, legal e ambiental. E requer um esforço coletivo para tudo funcionar bem, com a participação do Estado, dos
municípios integrantes da Unidade Regional e da sociedade civil.
Dessa maneira, o problema de um é visto como problema de todos.
Afinal, o PDUI é um instrumento de planejamento e gestão baseado na governança interfederativa, que significa o compartilhamento
de responsabilidades e ações. É ele que estabelece as diretrizes e
aponta os meios necessários para orientar ações governamentais
e da iniciativa privada em regiões metropolitanas (RMs) e aglomerações urbanas (AUs), no que se refere às funções públicas de interesse comum.
É a principal referência do Conselho de Desenvolvimento Regional
para orientar as prioridades de ação e investimento, bem como de
destinação dos recursos orçamentários.
Por tudo isso, a construção do PDUI exige sólida articulação
política e institucional. É fundamental promover o diálogo com
os municípios e com a sociedade civil e formar consensos, dar
transparência ao conhecimento gerado e adotar procedimentos
que democratizem sua construção ao validar seus resultados em
audiência pública.

No meio do caminho, há imensos desafios sem os quais o PDUI
não se viabiliza:
❏ Contar com base de dados e informações sólidas e atuais.
❏ Ter a participação ativa das prefeituras e da sociedade civil.
❏ Compreender que o PDUI é um instrumento de política regional e não local.
❏ Ter a capacidade de formar consensos em torno de prioridades de ação metropolitana.
❏ Reconhecer as restrições fiscais e financeiras para fazer
frente às ações e planos decorrentes do PDUI.

Para superar esses desafios, é preciso conhecer a realidade dos
conflitos existentes na RMVPLN, as oportunidades que oferece,
bem como as dificuldades de acesso a serviços públicos e a infraestrutura, quando se deseja reduzir os desequilíbrios regionais.
Nesse sentido, a construção do PDUI vem se desenvolvendo em
torno de eixos temáticos, visando ao ordenamento territorial e ao
equilíbrio regional das funções públicas de interesse comum.
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O PDUI na RMVPLN
O PDUI-RMVPLN deve definir diferentes níveis de orientação para o
ordenamento territorial de áreas urbanas e rurais. Saiba quais são:
❏ Macrozoneamento regional − São diretrizes gerais,
oferecendo as bases para articulação dos municípios quanto
ao ordenamento territorial − parcelamento, uso e ocupação
do solo urbano e rural.
❏ Estratégias para ação metropolitana − Articulação setorial
das políticas públicas que afetam a qualidade do território
regionalmente.
❏ Áreas de interesse metropolitano − Porções do território
sujeitas a controles especiais, por meio de planos de intervenção.
❏ Funções públicas de interesse comum – Como o nome já
diz, são aquelas que ultrapassam os domínios de um município. Em geral são definidas na lei de criação das Unidades
Regionais. Esse não foi o caso da RMVPLN, que ficou a cargo
do Conselho de Desenvolvimento Regional.

Objetivos do PDUI
❏ Estabelecer as diretrizes, projetos e ações que sejam capazes de induzir e/ou estruturar o território, preparando a Unidade Regional para o adensamento de atividades e funções
econômicas, equacionando, ao mesmo tempo, os passivos
socioambientais, garantindo condições de desenvolvimento
sustentável.
❏ Construir consensos e compromissos em torno das questões de interesse comum da Unidade Regional.
❏ Propor projetos e ações focadas no bem-estar da população, por meio da melhoria do ambiente urbano e da redução
das desigualdades sociais e territoriais.
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Etapas de desenvolvimento do Plano
Estudos analíticos
Na primeira fase, de setembro a novembro de 2021, foram produzidos o Ordenamento Territorial, o Panorama Regional e o
Diagnóstico da RMVPLN, abordagens que permitiram um retrato
ou um Raio-X da região. A equipe técnica da Fipe trabalhou junto
com técnicos das prefeituras, representações da sociedade civil
e secretarias estaduais, e chegou a uma versão preliminar de
Macrozoneamento Regional e suas diretrizes.
Também foram definidas nessa etapa ações estratégicas e algumas propostas de área de interesse metropolitana, além de analisadas as Funções Públicas de Interesse Comum. Os produtos
resultantes dos estudos analíticos estão na plataforma digital
do PDUI-RMVPLN: https://rmvpln.pdui.sp.gov.br .

Relatórios descritivos
No segundo momento, foi aberto o processo participativo, com
a realização, em outubro, das oficinas em cada uma das cinco
sub-regiões, englobando os demais municípios que compõem
a região metropolitana. Seguiram-se reuniões dos Grupos Temáticos, que discutiram temas setoriais com órgãos estaduais.
Depois, em 15/12/2021, foi aberta a plataforma digital para recebimento de propostas. O processo de consulta pública se consolida com a realização de audiências públicas.
Documentos orientadores
O processo de construção do Plano é concluído com a montagem
do caderno final de propostas, do mapa final do Macrozoneamento Regional e do caderno de sustentação que acompanha o
projeto de lei, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. Os documentos serão finalizados de maio
a julho de 2022.
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I. Ordenamento
territorial –
Proposta preliminar de
Macrozoneamento Regional
para a RMVPLN

A proposta preliminar para o ordenamento territorial da RMVPLN
considera as macrozonas e/ou zonas das leis municipais dos Planos Diretores (PD), de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) e de Perímetro Urbano para 25 municípios e o recorte dos Setores Censitários
do IBGE (2020) para 14 municípios onde não foram identificadas as
leis anteriores (consultar o Ordenamento Territorial).
Além disso, a proposta leva em consideração a leitura unificada das
macrozonas e zonas municipais, além dos atributos regionais territorialmente relevantes para o ordenamento territorial que foram
registrados no Panorama Regional e no Diagnóstico (disponíveis na
plataforma digital).
Os subsídios resultantes das oficinas regionais realizadas com gestores municipais e representantes de universidades, institutos de
pesquisa, organizações da sociedade e das reuniões com grupos
temáticos compostos por secretarias e empresas estaduais também ajudaram na produção da proposta preliminar. Esta proposta define três macrozonas: Macrozona de Preservação Ambiental,
Macrozona de Uso Sustentável e Macrozona de Consolidação da
Urbanização.
É preciso registrar que esta proposta deve servir como referência
para se definir funções presentes nas dinâmicas territoriais da região de preservação ambiental, uso sustentável e consolidação da
urbanização. Como, por exemplo, áreas propícias para preservação, adensamento urbano, áreas onde se pode estimular o desenvolvimento econômico, onde a expansão e o adensamento urbano
devem ser mais restritos.

Por tratar de assuntos que envolvem fortemente as dinâmicas urbana e política dos municípios, as macrozonas têm uma abordagem
ampla, dando espaço para detalhamentos que forem possíveis nas
diferentes fases do debate público de elaboração do PDUI.
A seguir apresenta-se a caracterização, o conceito, os objetivos, as
diretrizes e a composição gráfica de cada uma delas.

Macrozona de Preservação Ambiental – MZR-PA
Caracterização: a Macrozona de Preservação Ambiental é um território ambientalmente frágil devido à sua significativa biodiversidade, demandando cuidados especiais para sua conservação.
Conceito: área de significativa importância ambiental com atributos especiais que demandam conservação e proteção, seja
pela biodiversidade presente ou pelo papel relevante na manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais à qualidade de
vida e à qualidade ambiental da região.
Objetivo: contribuir para a proteção da biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas e a manutenção dos serviços ecossistêmicos necessários à qualidade de vida e ao desenvolvimento
sustentável.
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Diretrizes:

I.
II.

manter a integridade das áreas de preservação permanente;
promover a articulação entre municípios vizinhos e entidades estaduais e federais para a construção de estratégias
integradas de conservação ambiental;
III. reforçar a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema
Nacional de Cadastro Ambiental Rural;
IV. respeitar as condições de manejo e conservação das florestas e áreas com vegetação nativa, conforme estabelecido pela legislação das Unidades de Conservação;
V.
promover atividades ligadas à pesquisa, ao ecoturismo e à
educação ambiental.
VI. garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme
previsto na Lei da Mata Atlântica;
VII. proteger espécies vegetais nativas e animais silvestres,
especialmente as ameaçadas de extinção;
VIII. zelar pelo cumprimento das determinações previstas para
as Unidades de Conservação existentes e as que vierem a
ser criadas, nos termos das legislações federal, estadual
e municipal pertinentes.
Composição gráfica:
• Unidades de Conservação de Proteção Integral.
• Terras Indígenas (TI) da Etnia Guarani, presentes no Litoral
Norte, nos municípios de Ubatuba e São Sebastião: TI Boa
Vista Sertão do Promirim em Ubatuba, TI Ribeirão Silveira
em São Sebastião.

• Territórios de Comunidades Quilombolas em Ubatuba, Litoral Norte: Caçandoca, Itamambuca e Cambury.

Macrozona de Uso Sustentável – MZR-US
Caracterização: a Macrozona de Uso Sustentável corresponde
às áreas com características ambientais relevantes, sejam elas
urbanas ou rurais.
Conceito: áreas com atributos naturais em diferentes graus de
comprometimento, com distintos padrões de ocupação e de atividades urbanas e rurais. É, simultaneamente, produtora de serviços ecossistêmicos, portanto, deve conciliar a conservação do patrimônio socioambiental com o desenvolvimento das atividades.
Objetivo: conciliar a conservação do patrimônio socioambiental
e seus serviços ecossistêmicos com o desenvolvimento de atividades urbanas e rurais.
Diretrizes:

I.

II.

promover a manutenção e recuperação dos serviços ecossistêmicos prestados pelos sistemas ambientais existentes, em especial aqueles relacionados com a produção da
água, biodiversidade e regulação climática;
controlar e monitorar o uso do solo nas Áreas Prioritárias
para Conservação da Biodiversidade Brasileira (Decreto nº
5092 de 21/05/2004) consideradas de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta importância;

10

III.

respeitar as condições de manejo e conservação das florestas e áreas com vegetação nativa, conforme estabelecido pelos Planos de Manejo das Unidades de Conservação;
IV. garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme previsto na Lei da Mata Atlântica (Lei Federal nº 11.428/2006);
V.
garantir a proteção das áreas de Reserva Legal do Sistema
Nacional de Cadastro Ambiental Rural;
VI. incentivar a manutenção da dinâmica dos espaços rurais
para auxílio na proteção ambiental dos mananciais e áreas
de nascentes;
VII. estimular a agroecologia, agricultura familiar, agricultura
orgânica e agroflorestas;
VIII. compatibilizar os usos com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo dos terrenos;
IX. conter a expansão urbana sobre áreas de proteção dos mananciais hídricos e áreas de produção agrícola sustentável
e condicionar eventuais demandas por transformações de
perímetros urbanos ao atendimento das exigências estabelecidas no Artigo 42-B do Estatuto da Cidade;
X.
proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos
e infraestruturas nas áreas urbanas existentes;
XI. contribuir para a manutenção de áreas livres de ocupação
urbana;
XII. manter as áreas de mineração ativas com controle ambiental, e promover a recuperação ambiental das áreas
paralisadas e desativadas.

Composição gráfica:
• Unidades de Conservação de Uso Sustentável.
• Áreas e macrozonas rurais (fora dos perímetros urbanos).
• Áreas ambientais com função de uso sustentável ou proteção ambiental assim classificadas pelos planos diretores e
leis de uso e ocupação do solo dos municípios.

Macrozona de Consolidação da Urbanização –
MZR-CUrb
Características: a Macrozona de Consolidação da Urbanização
reconhece as áreas urbanas definidas pelos municípios para, a
partir delas, cruzar outras informações territoriais que podem
qualificar e orientar o processo de desenvolvimento urbano dessas áreas. Assim, a Macrozona de Consolidação da Urbanização
é definida por áreas urbanas ocupadas por variadas categorias
de uso, apresentando diversos padrões de ocupação e distintas
atividades.
Conceito: áreas urbanas definidas pelos municípios que devem
ser relativizadas com informações territoriais que extrapolem
seus limites de modo a qualificar e orientar o processo de desenvolvimento dessas áreas.
Objetivo: abrigar urbanização de acordo com os condicionantes
do sítio físico, da infraestrutura instalada e da legislação ambiental vigente.
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Diretrizes:

I.

proporcionar oferta adequada de serviços, equipamentos
e infraestruturas nas áreas urbanas;
II.
estimular a ocupação dos vazios urbanos e o uso dos imóveis ociosos ou subutilizados dotados de infraestrutura;
III. recuperar a qualidade dos sistemas ambientais existentes,
especialmente dos rios, córregos e áreas vegetadas, articulando-os adequadamente com os sistemas urbanos, com
especial atenção à recuperação das planícies fluviais, em
especial do Rio Paraíba do Sul e seus principais afluentes;
IV. estimular a regulação da produção imobiliária para captura, pelas municipalidades, da valorização imobiliária decorrente de investimentos públicos, para financiamento de
melhorias e benefícios públicos;
V.
qualificar e complementar o sistema de mobilidade, com a
integração entre os sistemas de transporte coletivo, viário,
cicloviário e de circulação de pedestres entre os municípios;
VI. compatibilizar usos e tipologias para o parcelamento e uso
do solo urbano com as condicionantes geológico-geotécnicas e de relevo;
VII. promover a urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários, onde couber;
VIII. melhorar as condições urbanísticas e ambientais das
áreas urbanas;
IX. diminuir as desigualdades na oferta e distribuição dos serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas entre os
municípios;
X.
induzir o crescimento dos municípios nas áreas mais propícias à ocupação urbana, promovendo a distribuição e in-

tensidade de usos do solo de forma equilibrada em relação
à capacidade, existente ou prevista, da infraestrutura, da
mobilidade e do atendimento à rede pública de serviços;
XI. controlar o processo de adensamento urbano, de modo a
não sobrecarregar os sistemas de infraestrutura e serviços locais;
XII. complementar os investimentos em infraestrutura e equipamentos onde for necessário;
XIII. ampliar e requalificar os espaços públicos, áreas verdes e
permeáveis;
XIV. abrigar áreas de adensamento construtivo e demográfico,
com estímulo à usos diversificados;
XV. minimizar os problemas existentes nas áreas com riscos
geológico-geotécnicos, de inundações, de escorregamento, e decorrentes de solos contaminados, prevenindo o
surgimento de novas situações de vulnerabilidade;
XVI. adotar soluções socioambientalmente viáveis para diminuir a precariedade habitacional, priorizando aquelas situadas em áreas de risco;
XVII. controlar e monitorar o uso do solo em áreas de riscos de
escorregamento e inundação (SIMA/IG, 2017);
XVIII. impedir a ocupação urbana em áreas de preservação permanente do Código Florestal - Arts 3º e 4º, Lei Federal nº
12.651/2012;
XIX. para os remanescentes de vegetação nativa inseridos na
MZCUrb: controlar e monitorar o uso do solo nas Áreas
Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira consideradas de Alta, Muito Alta e Extremamente Alta
importância (Decreto Federal 5092/2014); garantir a proteção do Bioma Mata Atlântica, conforme definido na Lei da
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Mata Atlântica; e cumprir as determinações previstas nos
Planos de Manejo das Unidades de Conservação.
Composição gráfica:
• áreas de perímetros urbanos e zonas e macrozonas urbanas
definidas nas legislações municipais;
• áreas de setores censitários urbanos − IBGE 2020.

Estratégias para ação metropolitana
As estratégias para ação metropolitana têm foco nos sistemas
relacionados às Funções Públicas de Interesse Comum que estruturam o território. Constituem elementos estruturadores da
ação pública e têm por função básica promover a articulação intersetorial das diversas políticas de âmbito regional. Estas políticas, por sua vez, coincidem com funções, serviços e programas
de natureza sistêmica e de interesse comum aos municípios e
demais entes federativos.
Esse nível de orientação para a ação metropolitana integrada prevê
a articulação dos entes federados para a consecução de objetivos
comuns. Algumas delas incidem em áreas quase sempre descontínuas, de caráter dinâmico, cuja identificação no território necessita
do alinhamento das visões dos atores envolvidos – tanto na definição dos temas analisados, como na escolha das formas de tratamento conjunto dos mesmos.

Dessa forma, a elaboração das estratégias para a ação metropolitana é um trabalho a ser desenvolvido de forma permanente,
no âmbito da estrutura formal do Conselho de Desenvolvimento,
por meio de Câmaras Temáticas e Grupos de Trabalho, com
representação dos municípios, das secretarias e instituições
estaduais responsáveis.
Foram considerados os seguintes temas para a definição das estratégias para ação metropolitana no âmbito das funções públicas de
interesse comum da RMVPLN.

Estratégia para gestão de riscos ambientais
Essa estratégia está relacionada às funções públicas de interesse comum de meio ambiente, planejamento e uso do solo e
habitação, com o intuito de construir um sistema de gestão dos
riscos ambientais. Este sistema tem como função promover um
processo de gestão integrada pelos municípios, de forma a prevenir e mitigar efeitos de desastres ambientais.
Objetivos:
• Articulação das diversas instâncias de governo para gestão
integrada de riscos ambientais (considerados riscos associados às ameaças ou processos − geológicos, hidrológicos,
meteorológicos, climatológicos e tecnológicos), alinhada às
diretrizes e estratégias da Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDEC), Lei Federal nº 12.608/12.
• Elaboração, implementação e monitoramento de um Plano
Metropolitano de Gestão de Riscos Ambientais, instrumento
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que dará materialidade aos objetivos e diretrizes para a Gestão de Riscos Ambientais.

habitacional do Estado de São Paulo. Essa postura irá facilitar as
análises e o planejamento de ações.

Para viabilidade e implementação desses objetivos, uma Câmara
Temática Metropolitana para a Gestão de Riscos Ambientais exerceria o papel de articulação, discussão e apoio técnico, integrando
as questões dos riscos às demais funções públicas de interesse comum e em interação com outras Câmaras Temáticas.

Na RMVPLN, existem problemas relacionados à precariedade habitacional em São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos
Campos, Jacareí, Campos do Jordão, Ilhabela, Taubaté e Caçapava
(dos maiores para os menores, acima de mil domicílios, em números absolutos); e São Sebastião, Campos do Jordão, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, Jacareí, Aparecida, Caçapava, Santa Branca e
São José dos Campos (do maior para o menor, acima de 3% do total
de domicílios, em números relativos).

Estratégia para enfrentamento da precariedade
e informalidade habitacional
A estratégia para enfrentamento da precariedade e da informalidade habitacional, especialmente aquelas situadas em áreas
de perigo alto de escorregamento e inundação, está relacionada
às funções públicas de interesse comum de meio ambiente, planejamento e uso do solo e habitação.
As questões da habitação e da regularização fundiária foram consideradas como estratégia para ação metropolitana, pois entende-se
que uma gestão integrada dos municípios pode fortalecer e otimizar os resultados para o enfrentamento aos problemas relacionados aos assentamentos precários ou loteamentos irregulares em
áreas afastadas dos centros urbanos e áreas de risco.

Seria importante a promoção da aplicação dos instrumentos relacionados ao cumprimento da função social da propriedade presentes nos Estatutos da Cidade e da Metrópole, em articulação com a
política habitacional das três esferas federativas.
Essas e outras possibilidades de ação podem ser organizadas no
âmbito de uma Câmara Temática para a Política Habitacional da
RM, que teria o papel de articulação, discussão e apoio técnico para
a implementação de programas/projetos desse tema, integrando-os às demais funções públicas de interesse comum e em interação
com outras Câmaras Temáticas.

Assim, os municípios podem trabalhar em conjunto e de forma padronizada na definição de critérios de reconhecimento, qualificação e enfrentamento das situações de problemas e necessidades
habitacionais, considerando os princípios orientadores da política
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Estratégia de criação de rotas turísticas integradas
A estratégia de criação de rotas turísticas integradas está relacionada, principalmente, às funções públicas de interesse
comum do desenvolvimento econômico e do turismo. Estas,
por sua vez, estão relacionadas com os temas de meio ambiente, planejamento e uso do solo e desenvolvimento econômico.
Esse tema foi considerado estratégico para o ordenamento
territorial da RMVPLN já que se trata de importante atividade econômica que ocorre em diferentes geografias regionais.
Uma vez que seu potencial de crescimento é muito significativo, carece de organização para que ocorra em bases socioambientalmente sustentáveis.
Na RMVPLN o turismo de negócios está concentrado no eixo da
Via Dutra, especialmente em São José dos Campos. A cidade de
Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, recebe grande afluxo
de pessoas especialmente no inverno. Já o litoral norte superlota
especialmente no verão. Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá recebem afluxos de pessoas por motivação religiosa, por,
respectivamente, abrigarem a Catedral Basílica Santuário Nacional
de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Canção Nova e o Santuário Frei Galvão.
Para que esses roteiros recebam investimentos e outras possibilidades sejam criadas, torna-se fundamental a cooperação e o trabalho
integrado dos municípios da região. A gestão da estratégia de criação
e desenvolvimento de rotas turísticas integradas pode ser feita por
uma Câmara Temática específica, que teria o papel de articulação,
discussão e apoio técnico para a implementação de programas/pro-

jetos desse tema, integrando-os às demais funções públicas de interesse comum e em interação com outras Câmaras Temáticas.

Estratégia para a mobilidade regional
Essa estratégia está relacionada com a função pública de interesse comum de planejamento e uso do solo, transporte e sistema viário.
Seus objetivos:
• Buscar o equilíbrio da distribuição espacial das atividades
urbanas e da infraestrutura no território regional.
• Qualificar a rede de centralidades intraurbana, interligando
sistemas de infraestruturas regionais existentes e previstas,
e potencializando o desenvolvimento econômico e social na
região.
Para a formulação de diretrizes de articulação das centralidades
na RMVPLN, propõe-se criar uma Câmara Temática que trate dos
temas das centralidades e da mobilidade, com a função de:
• Detalhar as análises acerca dos desdobramentos da dinâmica regional em escala intraurbana e evidenciar os elementos
que integram sua rede de centralidades. Essas informações
ajudariam a mostrar de que forma esses centros e atividades econômicas estão distribuídos nas distintas macrozonas
propostas, se são bem articulados com a rede de mobilidade
e transporte que os suporta e quais municípios têm acesso
aos mesmos.
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• Articular e apoiar tecnicamente a implementação de programas e projetos, integrando-os às demais funções públicas de interesse comum e às outras Câmaras Temáticas.

Áreas de interesse metropolitano
As áreas de interesse metropolitano (AIMs) são recortes específicos do território que permitem a articulação das ações interfederativas e intersetoriais, mediante regulações especiais, e a
utilização de instrumentos urbanísticos previstos nos Estatutos
da Cidade e da Metrópole. Assim, devem ser associadas a projetos específicos, com definição de Matriz de Responsabilidades
para cada ente federado e do setor privado.
Para elaborar os estudos e buscar a implementação das áreas de
interesse metropolitano, assim como para as estratégias de ação,
será necessária uma instância de acompanhamento do PDUI que
tenha o papel de articulação, discussão e apoio técnico. Os estudos
e planos de ação devem ser precedidos por análise e discussão organizadas pela AgemVale no âmbito das Câmaras Temáticas pertinentes às FPICs e submetidos ao acompanhamento e aprovação do
Conselho de Desenvolvimento da RMVPLN, com a divulgação prévia e a realização de audiências públicas. Para tanto, é necessário
acompanhamento permanente dos atores envolvidos.
Dessa forma, propõe-se as seguintes áreas e temas como passíveis
de recepcionar uma AIM para a RMVPLN:
• Parque Linear do Rio Paraitinga.
• Implantação de corredor verde metropolitano de transpor-

tes (VLP) na faixa da linha de alta tensão que margeia a Via
Dutra, entre São José dos Campos e Aparecida, de um lado
e, entre Guaratinguetá e Queluz de outro lado da via.
• Polo de alta tecnologia regional – Parque Tecnológico de São
José dos Campos.
Parque Linear do Rio Paraitinga
Com a função de conectar as cidades de Paraibuna a Areias, passaria por Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga, Lagoinha,
Cunha e São José do Barreiros, se valendo do atributo de ser uma
região dotada de beleza cênica e patrimônios histórico, cultural e
ambiental.
O eixo de ligação dessas cidades é o Vale do Rio Paraitinga, um dos
mais longos rios dessa região, que se junta com o Rio Paraibuna
para formar o Rio Paraíba do Sul.
O objetivo é fomentar atividades econômicas das cadeias do turismo rural sustentável dessa porção do território da região.
Implantação do Corredor Verde metropolitano de transportes
O corredor dá continuação ao projeto denominado Linha Verde (em
implantação). Este utiliza a faixa de uma linha de alta tensão a partir do município de São José dos Campos, seguindo num eixo marginal à Via Dutra até Aparecida.
Este corredor regional de veículo leve sobre pneu (VLP) poderá
atender demandas tanto dos movimentos pendulares dos municípios mais populosos e com atividades econômicas mais relevantes
da região, quanto de atividades turísticas, especialmente aquelas
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relacionadas ao chamado Vale da Fé, bem como do Vale Histórico.
Essa opção de transporte da região estaria conectada ao Aeroporto
de São José dos Campos, atendendo deslocamentos de outras regiões do Estado e mesmo do país.
Polo de alta tecnologia regional –
Parque Tecnológico de São José dos Campos.
A indicação dessa área como de interesse metropolitana é dada
pela importância para a economia regional, com possibilidades de
adensar a geração de conhecimento e inovação tecnológica com
impactos positivos na geração de empregos qualificados, bem
como de capacitação tecnológica de mão de obra.
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II. Propostas
para as Funções Públicas
de Interesse Comum

No artigo 12 da Lei Complementar Estadual 1.166/2012, que cria a
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, está definido que o Conselho de Desenvolvimento especificará as FPICs, a
partir de um conjunto de 10 campos funcionais. No âmbito desse
PDUI, estes foram organizados em quatro áreas temáticas, conforme apresentado no quadro a seguir.
Áreas temáticas

FPICs da lei da RMVPLN

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, lazer e cultura
Turismo
Agricultura e agronegócio

Transporte e Sistema Viário

Transporte e sistema viário regional

Planejamento territorial e uso do solo
a. Controlar a dispersão de áreas urbanas e a ocupação de áreas
ambientalmente frágeis
As oficinas regionais, os GTs setoriais e o Diagnóstico da RMVPLN
indicam tratar-se de tema relevante para a região, especialmente
em áreas próximas aos eixos das vias Dutra e Tamoios, com potencial para desorganizar o tecido urbano das cidades e impactar
negativamente áreas ambientalmente frágeis.

Nesse sentido, há também uma preocupação quanto ao impacto do
contorno sul da Tamoios relacionado à demanda por infraestrutura e à ocupação de áreas de perigo de escorregamento e de inundação, especialmente nas encostas de São Sebastião e na planície
fluvial do Rio Juqueriquerê, em Caraguatatuba.
Atividades propostas:
• Incentivar o adensamento urbano com uso misto nas áreas
dos municípios dotadas de infraestrutura e acessibilidade
pelo sistema de transporte público;
• Ampliar a oferta de habitação nas áreas ociosas e dotadas
de infraestrutura, prioritariamente à população de baixa
renda;
• Mapear e induzir a ocupação das zonas urbanas subutilizadas;
• Evitar os parcelamentos do solo em áreas rurais não
apropriadas para receber a expansão urbana, estabelecendo políticas de incentivo às atividades rurais e de turismo ecológico;
• Incentivar 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 RM e as diretrizes para o uso e
ocupação do solo estabelecidas nas macrozonas.
A proposta apresentada se relaciona com as diretrizes das Macrozonas de Uso Sustentável e de Consolidação da Urbanização, bem
como com a estratégia para enfrentamento da precariedade e informalidade habitacional.
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b. Equilibrar a distribuição dos equipamentos e serviços no território regional
As atividades econômicas mais expressivas estão concentradas nos
municípios maiores da RMVPLN, fortalecendo uma posição de centralidade. Nesse sentido, são propostas diretrizes que contribuam
para dar mais equilíbrio à distribuição das atividades e serviços no
território da região.
Atividades propostas:
• Priorizar os investimentos em equipamentos e serviços, de
acordo com as dinâmicas urbanas, avaliando as demandas
de cada município.
• Qualificar as redes de mobilidade (transportes) existentes,
de forma a promover uma articulação equilibrada entre todos os municípios.
Essa proposta se relaciona com as diretrizes para a Macrozona de
Consolidação da Urbanização do macrozoneamento regional.
c. Garantir a efetividade do ordenamento territorial
Dos 25 municípios com regulação urbanística municipal da RMVPLN, 22 indicam ter Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIs) e
oito indicam ter Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZIAs).

Dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Metrópole, somente um indica aplicar a Outorga Onerosa do Direito de
Construir (São José dos Campos). Quanto ao tempo da última revisão, 12 dos 25 PDs foram revisados nos últimos cinco anos, entre 2016 e 2021, quatro entre 2011 e 2015, sete entre 2003 e 2010,
e um em 1990.
Depreende-se haver uma demanda pela elaboração e revisão de
planos diretores, que deve ser apoiada tecnicamente pela AgemVale, por conta da carência de corpo técnico nas prefeituras municipais. Esse processo de elaboração e revisão dos planos diretores
deve se apoiar nas diretrizes de uso e ocupação do solo do PDUI.
Atividades propostas:
• Criação de instância metropolitana do tipo Câmara Temática
ou Grupo de Trabalho, que auxilie e acompanhe as revisões
e elaborações dos planos diretores municipais a partir das
diretrizes estabelecidas pelo PDUI;
• Elaboração, sob a coordenação técnica da AgemVale, de
estudos, análises e ações para estratégias de ação e áreas
de interesse metropolitano, conforme definido pelo ordenamento territorial.

Essas atividades têm relação com a proposta de ordenamento territorial da RMVPLN no sentido de dar sustentação às estratégias de
ação e áreas de interesse metropolitano, e auxiliar os municípios a
adequarem seus planos diretores seguindo orientações do PDUI.

20

Meio ambiente, saneamento e recursos hídricos
a. Gestão regional de resíduos sólidos
Embora não tenham sido identificados problemas com a qualidade dos aterros que atendem a região, muitos desses locais encontram-se distantes da geração, demandando grandes deslocamentos diários dos resíduos, especialmente nos municípios do litoral
norte. Nesse sentido, entende-se necessário criar estratégias para
viabilizar soluções regionais de disposição dos resíduos sólidos,
a fim de oferecer alternativas menos custosas e ambientalmente
mais viáveis aos municípios.
Atividades propostas:
• Elaborar um Plano Regional de Resíduos Sólidos, atendendo
aos requisitos da Política Nacional de Meio Ambiente, especialmente seu Art. 19.
• Criar plataforma digital para compartilhamento de dados
necessários para a gestão e o gerenciamento dos resíduos
sólidos, a fim de que estejam disponíveis para os municípios
a partir de um banco de dados regional.
b. Atuar na prevenção de eventos hidrológicos extremos
A proposta visa criar instrumentos e ações de prevenção e enfrentamento aos eventos extremos, os quais tendem a ser mais frequentes e mais intensos, sobretudo pela ação das mudanças climáticas.

Atividades propostas:
• Promover estudos e ações regionais de prevenção de eventos hidrológicos extremos e para o ordenamento do uso do
solo, visando minimizar danos relacionados às enchentes e
inundações e à proteção das bacias hidrográficas, realizando projetos e obras específicas.
• Desenvolver estudos para tornar as cidades resilientes ao
enfrentamento de desastres naturais.
c. Criar condições de enfrentamento à escassez hídrica
A UGRHI – 2 da Bacia do Rio Paraíba do Sul, que abastece as maiores cidades da RMVPLN, é de grande importância regional e interestadual. Parte de suas águas abastecem a Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP) e o Estado do Rio de Janeiro, mas já enfrenta
situações de escassez. Além dela, a UGRHI 3 – Litoral Norte também passa por escassez na alta temporada, quando chega a triplicar a população da região.
Atividades propostas:
• Apoio a um programa regional de redução de perdas hídricas e de redução do consumo de água.
• Apoio à articulação das fontes de financiamento para a implantação de atividades de preservação ambiental e reflorestamento.
• Estímulo a ações cooperadas interfederativas, com a participação institucional dos agentes de saneamento, no sentido
de mitigar problemas de estresse hídrico.
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• Implementação das ações previstas nos planos de bacia,
especialmente das UGRHIs 2 e 3.
• Desenvolvimento de instrumentos para garantir a preservação e a proteção dos mananciais, a exemplo de ordenamento
territorial compatível com a função de garantir a quantidade
e a qualidade das águas.
• Implantação de programa de restauração das matas ciliares
da região para garantir a qualidade e a quantidade de águas.
d. Promover a preservação e a conservação dos fragmentos
florestais e das unidades de conservação
Em comparação com outras regiões do Estado, pode-se considerar que a RMVPLN tem um bom percentual de cobertura vegetal e
de Unidades de Conservação (UCs), ainda que haja desigualdades
sub-regionais.
A despeito desse quadro regional, é importante destacar que parte
significativa das UCs não possui plano de manejo e há a necessidade
de se implantar corredores ecológicos para ampliar a conectividade
e a integração da biodiversidade na região. Isso pode ser viabilizado
por meio de instrumentos de proteção, a exemplo do Pagamento
por Serviços Ambientais do Projeto Conexão Mata Atlântica.

• Garantir a continuidade e a ampliação da aplicação do instrumento Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), nos
moldes do Projeto Conexão Mata Atlântica (SIMA – 2017 /
2023), nas modalidades proteção e uso múltiplo de estímulo
à adoção de boas práticas agrícolas e conversão agroecológica, privilegiando as Áreas Prioritárias para Restauração e
Conservação na bacia do Rio Paraíba do Sul (Fundação Florestal, 2018).
• Incentivar a criação de unidades de conservação, especialmente na bacia do Rio Paraitinga e em áreas estratégicas de
recarga dos aquíferos regionais, com programas de recuperação da vegetação nativa para proteger os recursos hídricos da região.
• Estruturar o Sistema de Áreas Verdes e Áreas Protegidas
(SAVAP), com o objetivo de tratar, de modo sistêmico, as
questões relativas às áreas verdes e áreas protegidas, do
ponto de vista regional, articulando políticas públicas e efetivando ações no âmbito metropolitano.
Tem como objetivos centrais: definição de planos, programas e ações
que visem à preservação, conservação, recuperação ambiental e
promovam a biodiversidade, a sustentabilidade dos serviços ecossistêmicos e o bem-estar das pessoas na região metropolitana.

Atividades propostas:
• Elaborar Planos de Manejo para as Unidades de Conservação existentes, visando compatibilizar a sua função com o
uso e ocupação dos municípios, por meio dos zoneamentos
das Áreas de Proteção Ambiental.
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Desenvolvimento econômico e atendimento social
a. Produção agrícola
Ações destinadas a intensificar o desenvolvimento do agronegócio, com destaque para produções ligadas à cadeia alimentar,
como frutas, doces, bebidas, laticínios e defumados.
Atividades propostas:
• Apoio à elaboração de um Plano de Desenvolvimento Econômico Agroecológico, visando incentivar a utilização da área
verde do território;
• Apoio à viabilização da implantação de uma plataforma de
compartilhamento de boas práticas, por meio da produção e
disponibilização de informações técnicas sobre as boas práticas agrícolas, adequação da cultura com cada sub-região,
divulgação de experiências exitosas, informações sobre clima e safra;
• Articulação para a criação de entrepostos de comercialização regional, visando melhorar a rentabilidade do produtor,
o fortalecimento do mercado local de compras e a aquisição
de produtos frescos por menor preço;
• Articulação junto aos órgãos competentes para a valorização dos produtos provenientes da região, mediante a criação
de um selo de procedência e qualidade;
• Estudo de viabilização de recursos para agricultores da região, por meio do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
e pela conservação de áreas florestadas nas propriedades,

estimulando sua permanência na região e a continuidade da
atividade agrícola;
• Articulação para cursos de qualificação rural;
• Qualificação da produção por meio de técnicas sustentáveis,
de forma a preservar o meio ambiente.
b. Mineração
Formular diretrizes capazes de abranger o tema da mineração,
levando em conta o potencial econômico da atividade e os meios
de prover a preservação da exploração mineral, no presente e
no futuro, protegendo e recuperando o patrimônio ambiental.
Atividades propostas:
• Apoio à elaboração de um Plano de Caracterização da
Mineração, com definições a serem dadas pelos planos
diretores;
• Como subsídio ao planejamento da expansão urbana, da atividade industrial e da mineração, deve ser atualizado e refinado
o mapeamento geológico dos municípios da região;
• Articulação para fortalecimento da fiscalização e monitoramento municipal da atividade mineral, a fim de acompanhar o desenvolvimento da mineração em seu território e
coibir a clandestinidade, a informalidade e as más práticas
de mineração;
• Apoio à elaboração de uma lei de zoneamento minerário na
região, com identificação do potencial e compatibilização
com as atividades rurais e urbanas;
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• Apoio à construção de uma base de dados destinada ao levantamento dos títulos minerários incidentes na região, balanço anual da produção e consumo de agregados, indicadores da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração
Mineral);
• Estudo de alternativas para reabilitação de áreas mineradas;
• Apoio à implantação de um núcleo de desenvolvimento e
pesquisa regional voltado para tecnologias inovadoras e
sustentáveis na construção civil, buscando abranger as
questões relativas à mineração.
c. Petróleo e gás
Apesar do grande potencial da exploração de petróleo e do gás
natural na região, coloca-se o desafio da construção de uma
agenda capaz de induzir e dinamizar a economia para além das
atividades de extração. Será importante indicar ações que venham a incrementar a geração de renda e emprego, incorporando avanços de centros de pesquisa e segmentos da cadeia
produtiva de exploração de petróleo e gás natural.
Atividades propostas:
• Dadas a natureza técnica altamente especializada dessa indústria e as características operacionais do setor, a força de
trabalho requerida é, na maior parte dos casos, altamente
especializada, portanto, é necessário apoiar a estruturação
de programas destinados à qualificação de mão de obra local (como Pronatec), com vistas à geração de empregos.

• Apoio ao investimento em infraestruturas urbanas e logísticas, em função da implantação de empreendimentos. Os
investimentos demandados pelos novos negócios e empreendimentos na atividade econômica de P&G devem estar
associados aos investimentos na expansão da infraestrutura
pública, adaptando-a a novas demandas por mobilidade urbana, transporte, habitação, educação e saúde, considerando as peculiaridades ambientais do litoral paulista.
d. Estimular a indústria de turismo como um dos eixos de
desenvolvimento sustentável
Trata-se de atividade que já tem expressão na região, com o turismo
de inverno na Serra da Mantiqueira − tendo Campos do Jordão como
principal destino −, o turismo de verão no litoral norte e os destinos
religiosos de Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá.
Esses distintos roteiros turísticos se beneficiariam muito de um
plano e uma gestão compartilhada entre municípios, para organizar melhor a cadeia econômica e seus impactos: positivos para a
economia regional e para a geração de emprego e renda, mas também negativos ao gerar precariedade habitacional nas franjas das
cidades e áreas de risco.
Atividades propostas:
• Elaborar o Plano Metropolitano de Turismo para o desenvolvimento de ações de melhoria do potencial turístico da
RMVPLN que envolvam: a promoção dos produtos artesanais produzidos na região e ações de marketing voltado para

24

•

•
•

•
•
•

o turismo, a criação de um calendário turístico metropolitano, com rotas temáticas e mapas do turismo metropolitano.
Promover ações que atraiam serviços e investimentos privados de fomento à economia solidária, às atividades de turismo e ecoturismo e à promoção da qualificação profissional
adequada à especialização/funcionalidade de cada porção
do território da RMVPLN.
Mapeamento de ativos turísticos existentes na RMVPLN.
Realizar um diagnóstico da infraestrutura turística e da oferta de mão de obra atual, para que se possa elaborar propostas visando a reverter a carência de infraestrutura de apoio
ao turismo e de qualificação de mão de obra.
Investir na sinalização turística regional.
Estruturar um calendário anual de atividades turísticas regionais.
Estruturar uma política metropolitana de promoção ao turismo e de organização do território para recepcionar essas
atividades de forma socioambiental sustentável, por meio de:
– Programas de rotas turísticas regionais.
– Estímulo à organização das atividades de turismo da região
de negócios, ecológico, histórico, cultural, litorâneo, religioso – abrangendo as serras da Mantiqueira, do Mar, o vale e
o litoral, como elemento de conexão territorial da região, de
geração de emprego e renda, especialmente das sub-regiões
com baixa atividade econômica. Bem como a organização do
turismo de inverno na Serra da Mantiqueira e de verão no litoral norte, destinos que estão com a infraestrutura turística
sobrecarregada, com aumento de assentamentos precários
e pressão sobre os ativos ambientais.

e. Promover a formação e a qualificação profissional
Maior oferta de formação profissional tem importância estratégica
no desenvolvimento metropolitano. Pelo lado do trabalhador, amplia as oportunidades de trabalho mais qualificado e melhor remunerado; do lado das empresas, aumenta a oferta de mão de obra
qualificada, apoiando decisões de investimento.
Esta proposta se divide em dois eixos:
1. Elevação da qualidade do ensino médio e do acesso à modalidade profissionalizante.
O enfrentamento dos desafios do ensino médio – permanência e
qualidade – e a maior integração com as demandas do setor produtivo são importantes metas a serem superadas para elevar o nível
de escolarização e a inserção produtiva dos jovens.
Atividades propostas:
• Criar instância de coordenação entre secretarias municipais
e estadual de educação para assegurar o compartilhamento de boas práticas para elevar a qualidade do ensino. Esta
atividade deve considerar as diferenças de desempenho das
redes de ensino médio, expressas nos patamares distintos
do IDEB.
• Estabelecer parcerias com as universidades instaladas na
região metropolitana para ofertar cursos de formação continuada aos professores.
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• Articular com o setor produtivo a ampliação de oportunidades de estágio e de contratação, por meio da Lei da Aprendizagem, para jovens residentes na região, tendo como
contrapartida o compromisso, pela instância de gestão metropolitana, de ampliar a oferta de cursos profissionalizantes alinhados com as demandas produtivas.
2. Ampliação da oferta de qualificação profissional.
Essa atividade considera as diferenças no padrão de formação da
força de trabalho e a distribuição desigual no território metropolitano da oferta de cursos.
Atividades propostas:
• Criar uma rede de cursos em parceria com o Instituto Paula Souza, com as universidades e os Institutos Federais de
Educação Tecnológica (IFETs), a ser oferecida, conforme o
perfil do curso, também no modelo de ensino à distância
(EAD), para distribuir melhor no território as oportunidades
de formação.
• Realizar mapeamento das vocações e atividades econômicas produtivas em cada sub-região e município para aprimorar a integração dos cursos ofertados com as demandas
empresariais.
• Organizar, em parceria com instituições que ofertem cursos
técnicos, universidades e IFETs, programas de assistência
técnica em gestão e inovação, para micro e pequenas empresas (MPEs) e empreendedores individuais, de forma articulada com as vocações regionais.

f. Programa de requalificação urbana e fomento às às micro
e pequenas empresas da região
A preparação do espaço urbano para uma população em
processo de envelhecimento, em especial, e também para
ofertar mais espaços de convivência para a população como
um todo, é um requisito para cidades mais sustentáveis.
Coordenado pelo comitê metropolitano, um programa com
este escopo pode, ainda, produzir demanda para as MPEs
operando na área metropolitana. Pode também servir de base
para parcerias com empresas que, por meio de suas políticas
de governança social, ambiental e corporativa (ESG), possam
apadrinhar, financeiramente, a recuperação e a expansão de
áreas verdes para uso público.
Atividades propostas:
• Realização de diagnóstico dos equipamentos a serem reformados/modernizados por município.
• Construção de plataforma para apadrinhamento por empresas instaladas no território metropolitano.
• Edital conjunto para contratação dos serviços para os equipamentos não apadrinhados, utilizando os critérios de preferência previstos na legislação do Simples.
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Transporte e sistema viário
a. Implantação do corredor verde metropolitano
Esta proposta surgiu em reunião com a Prefeitura de São José dos
Campos, que está implantando o projeto denominado Linha Verde
na faixa que acompanha uma linha de alta tensão. Esta faixa se
estende em eixo marginal à Via Dutra até Aparecida, de um lado, e
de Guaratinguetá a Queluz, do outro lado.
Este corredor regional de veículo leve sobre pneu (VLP) poderia atender às demandas dos movimentos pendulares dos municípios mais
populosos – e com atividades econômicas mais relevantes da região
– bem como às atividades resultantes das atividades turísticas, especialmente aquelas relacionadas ao chamado Vale da Fé, bem como
as do Vale Histórico. O novo modal de transporte da região estaria
conectado ao Aeroporto de São José dos Campos, atendendo os deslocamentos de outras regiões estaduais e mesmo do país.
Atividades propostas:
• Reservar a área da linha de transmissão da antiga CETEP,
hoje ISA Colombiana, em todas as cidades do Eixo da Dutra,
para extensão do Projeto Linha Verde, com implementação da
linha de VPL. Este modal sustentável articularia a RMVPLN
até Aparecida, na primeira fase, podendo transpor a Via Dutra
e seguir de Guaratinguetá a Queluz numa segunda fase.
• Criar instância regional com participação dos municípios
beneficiados para estruturar o projeto e captar recursos
para seu financiamento.

b. Promover ajustes no sistema viário de algumas sub-regiões
para mitigar conflitos do tráfego rodoviário com tráfego local
O conflito entre a rodovia e o viário urbano foi apontado em algumas oficinas sub-regionais como causa de transtorno e comprometimento da qualidade de vida da população diretamente
afetada. São exemplos a situação de Caraguatatuba, no litoral,
cujo problema deverá ser mitigado com a finalização dos anéis
de contorno da Rodovia dos Tamoios, e do município de Piquete,
no Vale do Paraíba.
Atividades propostas:
• Promover a interlocução entre a agência reguladora (Artesp), as concessionárias e a administração municipal no
sentido de priorizarem, nas rodovias concedidas, obras de
anéis viários, vias de contorno municipais e acessos semelhantes.
• Criar instância metropolitana (Câmara Temática, Grupo de
Trabalho ou Consórcio) para discutir e acompanhar questões relativas aos transportes e ao sistema viário.
c. Garantir a manutenção das vicinais
As estradas vicinais, que conectam os municípios menores e escoam a produção rural, têm sido usadas pelo transporte de carga
como rotas alternativas para fuga de pedágios. A prática vem contribuindo para a rápida deterioração das vicinais, cuja manutenção
é feita pelos municípios. Sem condições de arcar com esses custos,
os municípios terminam não dando conta do serviço.
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Atividades propostas:
• Promover a articulação entre municípios para realizar a
manutenção das estradas vicinais de forma compartilhada
(equipamentos e mão de obra) para otimizar os custos e garantir a qualidade das vicinais.
• Orientar os municípios para, em conjunto com as concessionárias e a agência reguladora estadual, estudar e implantar
pedágios em locais que inibam a fuga e a utilização indevida
das vicinais.

• Criar instância metropolitana (Câmara Temática, Grupo de
Trabalho ou Consórcio) para discussões e acompanhamento
das questões relativas aos transportes e ao sistema viário.

d. Promover a integração do transporte intermunicipal
A organização e a integração do transporte intermunicipal é fundamental para melhorar as condições de acesso ao trabalho, estudo, turismo e lazer na região. O transporte coletivo intermunicipal
está presente nos municípios mais populosos e de maior expressão
na economia regional. Porém, como apontado no diagnóstico, uma
parte expressiva deles não é servida por transporte intermunicipal.
Atividades propostas:
• Qualificar as redes de mobilidade (transportes) existentes,
de forma a promover uma articulação equilibrada entre todos os municípios.
• Elaborar estudo que organize as informações do sistema de
transporte coletivo municipal e intermunicipal e analise a
integração entre os modos de transporte e das demandas
não atendidas pela rede de transportes existente.
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Equipe técnica
Coordenador Geral − Andrea Sandro Calabi
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Fabiana Coelho
Fernanda de Cássia Costa − coordenadora
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RM de Jundiaí e RM de Piracicaba
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Claudia Helena Leite − coordenadora
Felipe Dutra Dias
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Helena Grundig
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Coordenadores de Bloco
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Bruno Oliva
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Marta Dora Grostein
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Maria Lucia Camargo
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Marlon Longo
Bloco 5 − Processo Participativo
Luciana Souza Damasceno Casa
Bloco 8 − Comunicação Social
Margareth Cunha Lemos
Equipe Processo Participativo
Elsa Maglio
Geni Toffoli
Mauricio Hoffman
Equipe Comunicação Social
Andre Cury
Sueli dos Santos
Edição gráfica
Carlos Guena
Enzo Luis Nico Neto
Guen Yokoyama − responsável
Advogada − Ana Lucia Carvalho
Consultores
Camila Maleronka
Francisco Vidal Luna
Regina Prosperi Meyer
Estagiárias
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Carolina Abdalla Braga (RMP/RMJ)
Melissa da Silva Oliveira (RMVPLN)
Sarah Helena Caetano Rolindo (RMRP)
Secretária − Rosângela Monteiro
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