


//     OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

A Agenda 2030, aprovada em setembro de 2015 pelos países membros da 
ONU, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que 

deverão ser atingidos até 2030:



//     OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Tornar as cidades e os 
assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 



//     A NOVA AGENDA URBANA (ONU HABITAT – 2016)

1. Ninguém deve ser deixado para trás

2. Planejamento urbano e territorial de 

longo prazo e integrado

3. Fortalecimento da governança 

urbana em especial nas metrópoles

4. Participação popular na formulação e 

monitoramento dos planos urbanos

5. Melhoria da acessibilidade e redução 

dos deslocamentos

6. Gestão do solo urbano para a 
sustentabilidade de todos elementos da 
cidade

7. Equilíbrio entre interesses públicos e 
privados no desenvolvimento urbano

8. Planejamento e manutenção dos 
espaços públicos

9. Diversidade de usos, favorecendo 
atividades locais e o desenvolvimento 
econômico

10. Adaptação e gestão de crises.



//     INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL 

ESTATUTO DA CIDADE | Lei Federal nº 10.257, DE 2001

 Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

 Direito de preempção

 Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso

 Transferência do direito de construir

 Operações urbanas consorciadas

 Regularização fundiária

 Estudo prévio de impacto ambiental e estudo prévio de impacto de vizinhança



//     INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL – Regiões metropolitanas

ESTATUTO DA CIDADE | Lei Federal nº 10.257, DE 2001

 Planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões 

 Exigência de Planos Diretores para municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (art. 41, II);

 Operações Urbanas Consorciadas Interfederativas (Art. 34-A, incluído pela Lei 13089/2015);

 Planos específicos para os casos de ampliação do perímetro urbano (art. 42-B, incluído pela Lei 
12.608/2012, c/c Art. 13 e Art. 53 da Lei 6766/79).



//     INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL – Regiões metropolitanas

ESTATUTO DA METRÓPOLE | Lei Federal nº 13.089, de 2015

 Plano de desenvolvimento urbano integrado

 Planos setoriais interfederativos

 Fundos públicos

 Operações urbanas consorciadas interfederativas

 Zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade

 Consórcios públicos, Convênios de cooperação, Contratos de gestão

 Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à RM

 Parcerias público-privadas interfederativas

 Planos diretores municipais compatibilizados com o Plano Metropolitano



//     INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

ESTATUTO DA METRÓPOLE | Lei Federal nº 13.089, de 2015

 Prevalência do interesse comum sobre o local;

 Compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;

 Autonomia dos entes da Federação;

 Necessidade de definição das funções públicas de interesse comum;

 Observância das peculiaridades regionais e locais;

 Gestão democrática da cidade (arts. 43 a 45 do Estatuto da Cidade);

 Efetividade do uso dos recursos públicos;

 Busca do desenvolvimento sustentável;

 Responsabilização dos governantes (governador e prefeitos) quanto ao PDUI e Planos Diretores.



//     PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – PDDI



// PDDI | Dimensões Estruturantes

Territorialidade e Institucionalidade

Elementos centrais do Plano Metropolitano, em torno dos
quais as propostas de estudos, de ações e de organizações
sociais e políticas, em suas diversas e distintas
manifestações, se integraram para tratar das oportunidades



// PDDI | Eixos Temáticos Integradores

SUSTENTABILIDADE

URBANIDADESEGURIDADE 

ACESSIBILIDADE

PROPOSTAS



PDDI RMBH

 Elaborado através de convênio com 
instituições de ensino

 Processo participativo

 Construção de um sistema continuado 
de planejamento metropolitano

 Diretrizes para as políticas, programas 
projetos e ações

 Orienta a atuação do Conselho 
Metropolitano e da Agência 

 Aprovado pelo Conselho Deliberativo 
da RMBH em 2011

 Projeto de Lei  em fase de conclusã, 
incluindo o MACROZONEAMENTO (em 
atendimento ao Estatuto da 
Metrópole)



// PDDI | Proposta de Reestruturação Territorial 



// MACROZONEAMENTO METROPOLITANO

Define Zonas de Interesse
Metropolitano, ZIMs: territórios
delimitados em que o interesse
metropolitano prevalece sobre
o local.

Cada ZIM possui uma finalidade específica e contempla 
um conjunto de Macrozonas, com parâmetros 

urbanísticos distintos conforme o interesse 
metropolitano de cada uma.

Principal desdobramento do PDDI RMBH

Previsão legal: Estatuto da Metrópole – Lei 13.089/15.art. 12, § 1º, II



// MACROZONEAMENTO METROPOLITANO

Arte: jornal O Tempo / 2016



// MACROZONEAMENTO METROPOLITANO
Macrozonas

 Macrozonas de Proteção Ambiental – MZP 1, 2 e 3

 Macrozonas de Atividades Complementares – MZAC 1, 2 e 3

 Macrozona de Diversificação de Adensamento – MZDA

 Macrozona de Desenvolvimento Econômico e Industrial – MZDEI

Zonas de Diretrizes Especiais Metropolitanas - ZDEM

 Trama Verde e Azul (TVA)

 Territórios Minerários

 Requalificação

 Interesse Social

 Grandes Equipamentos

 Áreas Urbanas Consolidadas

 Indústria  e Logística



MZP-1

MZP-2

MZP-3

MZAC-1

MZAC-2

MZAC-3

MZDA

MZDEI

// MACROZONEAMENTO METROPOLITANO



// INSTRUMENTOS COMPLEMENTARES

Compatibilização com o PDDI e entre os Municípios metropolitanos:

 Planos Diretores e Planos de Expansão Urbana municipais

 Código de obras

 Código de Posturas

 Planos de Regularização Fundiária

 Planos municipais e metropolitano de mobilidade

 Legislação Tributária

 Fiscalização urbanística e ambiental interfederativa integrada

 ...



INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL | Para reflexão...

 Quais os desafios para a implementação e o sucesso do 
Macrozoneamento Metropolitano?

 Como garantir que os Planos Diretores municipais estejam alinhados com 
as diretrizes metropolitanas?

 Que ações devem ser articuladas para que a reorganização territorial 
metropolitana seja estruturada?
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