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PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Gestão ambiental

Aspectos Institucionais da gestão ambiental e de saneamento

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Fomentar uma gestão 
ambiental integrada, 
efetiva e aberta à 
participação popular.

Incentivar a integração das ações e do planejamento relacionados à gestão ambiental 
entre os diferentes níveis de governo.
Fomentar a ampliação e a qualificação dos recursos humanos que atuam junto à gestão 
e a fiscalização ambiental.
Incentivar e apoiar a revisão e a adequação das normas ambientais municipais.
Estimular a criação e a manutenção de fundos municipais de meio ambiente.
Promover a integração entre os três níveis de governo em ações de educação ambiental.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Gestão de saneamento

Aspectos Institucionais da gestão ambiental e de saneamento

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Fortalecer a gestão do 
saneamento básico.

Promover de forma contínua o planejamento, monitoramento,  avaliação e a fiscalização 
nos sistemas de saneamento, observando a Política Nacional de Saneamento Básico.

Fomentar a captação de recursos em saneamento básico.

Auxiliar a construção de um zoneamento com a definição de ações prioritárias no 
saneamento metropolitano.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Abastecimento de água potável

Vulnerabilidade da infraestrutura de água e esgoto

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Incentivar a 
ampliação da 
oferta de água 
limpa de forma 
sustentável.

Promover a redução do desperdício de água via rede geral.
Disseminar a prática do reuso de água.
Estimular a criação de mecanismos de garantia da qualidade da água distribuída.
Fomentar a fiscalização quanto as perfurações irregulares dos poços tubulares como estratégia 
de proteção ao lençol freático.
Estimular a universalização da oferta de cisternas aos domicílios situados nas zonas rurais.

Apoiar a criação de alternativas de abastecimento de água de qualidade nas localidades rurais, 
onde o fornecimento é realizado por carros-pipa.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Esgotamento sanitário

Vulnerabilidade da infraestrutura de água e esgoto

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Fomentar a ampliação 
das formas de 
escoamento sanitário 
ambientalmente 
sustentáveis.

Incentivar a ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e de tratamento das águas 
servidas.
Incentivar a adoção de alternativas ambientalmente sustentáveis de tratamento de esgoto 
nas áreas rurais.
Promover a ampliação do sistema de drenagem.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Gestão integrada de resíduos sólidos

Tratamento de resíduos sólidos

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Promover, a partir do 
plano metropolitano de 
saneamento básico, a 
elaboração e 
implementação do sistema 
metropolitano integrado 
de gestão de resíduos 
sólidos.

Fomentar a elaboração e a implementação de um sistema metropolitano integrado de 
gestão de resíduos sólidos.
Incentivar a implementação da coleta seletiva.  
Apoiar a implementação de ações estratégicas de comunicação voltadas à promoção 
da coleta seletiva.
Promover, como referência de gestão de resíduos sólidos, a utilização de tecnologias 
para o reaproveitamento dos resíduos antes da destinação final, direcionando a esta 
etapa somente os rejeitos.
Incentivar políticas de redução e reutilização de Resíduos da Construção Civil 
adequadas aos pequenos e grandes produtores.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Condição de ocupação de imóveis; Padrão de revestimento dos domicílios; e 
Ações estaduais em habitação.

Vulnerabilidade Habitacional

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Incentivar a 
regularização 
fundiária.

Apoiar a implantação de programas habitacionais e de regularização fundiária com foco na 
população mais carente.
Incentivar a atualização das leis de uso e ocupação do solo, planos diretores e de outros 
instrumentos de gestão urbana.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Controle da emissão de gases de efeito estufa, queimadas, desmatamento, 
desertificação e de outros impactos ambientais; Difusão da agroecologia.

Mudanças Climáticas

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Elaborar um planejamento 
metropolitano de 
enfrentamento às 
mudanças climáticas como 
forma de promover a 
redução da pressão 
ambiental.

Incentivar a ampliação das ações de prevenção, controle, monitoramento de 
queimadas e combate aos incêndios florestais.
Propor ações de reflorestamento das áreas degradadas.
Apoiar a inclusão produtiva e a estruturação de sistemas sustentáveis, justos e 
equitativos de produção, tendo como referência a agroecologia como matriz 
tecnológica.
Estimular a ampliação do conhecimento e da conservação da biodiversidade.
Fomentar a construção de um plano de arborização metropolitano.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Gestão das unidades de conservação, geossítios e reservas particulares do 
patrimônio natural

Áreas verdes e geossítios

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Apoiar a gestão das 
unidades de 
conservação, 
geossítios e reservas 
particulares do 
patrimônio natural.

Fomentar, de forma integrada, mecanismos de criação e gestão das áreas verdes e 
geossítios da Região.
Promover, de forma continuada, o fortalecimento das comunidades situadas no entorno 
dos geosssítios.
Apoiar a melhoria dos acessos às áreas verdes e fomentar o ecoturismo na Região.

Pactuar ações de fiscalização em ocupações irregulares nas áreas de proteção ambiental.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Eixo 

Subeixo Recursos e demanda hídrica

Cenário dos recursos hídricos 

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Apoiar a 
ampliação da 
capacidade e da 
qualidade da 
reserva hídrica.

Promover o monitoramento sistemático do uso das águas dos reservatórios de pequeno, médio 
e grande porte, priorizando seus usos para consumo humano, dessedentação animal e 
irrigações de pequeno porte.
Fomentar a universalização da oferta de água, promovendo a ampliação da capacidade de 
acumulação e de transferência hídrica para o consumo humano e a produção de alimentos.
Incentivar ações de monitoramento das perfurações de poços profundos.
Promover estratégias que viabilizem a oferta hídrica em localidades isoladas.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA

Eixo 

Subeixo Sistema metropolitano de mobilidade

Governança e planejamento em mobilidade

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Elaborar, em 
consonância com a 
Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, 
um Plano e um 
Sistema Metropolitano 
de Mobilidade, 
priorizando o pedestre 
e o acesso ao 
transporte público.

Incentivar a elaboração e/ou atualização de planos municipais de mobilidade urbana 
integrados a um planejamento metropolitano.
Incentivar a integração entre todos os municípios da RMC a partir de linhas de transporte 
público intermodais priorizando o baixo custo ao usuário.

Apoiar o desenvolvimento de estudos específicos voltados ao transporte de cargas.

Fomentar a integração dos modais de transporte e do turismo cultural por meio do Bilhete 
Único Metropolitano.

Incentivar a criação de rotas e serviços de transporte público dedicados ao turismo.
Estimular a criação de um sistema integrado de fiscalização em mobilidade urbana.

Promover a capacitação dos técnicos e gestores municipais a partir das bases conceituais 
da Política Nacional de Mobilidade Urbana.



PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
CARIRI – DIRETRIZES - FPIC PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA

Eixo 

Subeixo Ampliação e qualificação de infraestrutura de transporte público

Infraestrutura de transporte

MACRODIRETRIZ DIRETRIZES

Fomentar a 
ampliação e a 
qualificação da 
infraestrutura de 
transporte público 
e a segurança do 
pedestre.

Incentivar o redimensionamento de vias, a segurança rodoviária e a pavimentação das vias de 
acesso.
Incentivar, a partir do sistema metropolitano de mobilidade, a intermodalidade e a ampliação 
da infraestrutura de acesso ao transporte público.

Estimular a ampliação da área de atuação do Metrô do Cariri.

Fortalecer o transporte ferroviário como opção para o transporte de cargas.
Fomentar o uso da bicicleta como opção de modal através da oferta de infraestrutura e 
serviços.
Elaborar um plano metropolitano de caminhabilidade.


