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Política Pública de Organização do Território no Âmbito Municipal 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988: Artigos 182/183 (Da Política Urbana).  

Política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais do PLANO DIRETOR: Instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana, com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana. Aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 
20.000 habitantes, revisto a cada 10 anos. 

ESTATUTO DA CIDADE (Lei nº10.257/2001): princípios, objetivos e diretrizes gerais da 
política urbana, englobando todo o território da cidade (urbano, expansão urbana e rural).  

Prevê políticas setoriais de ordenação do território que devem estar poteriormente  
instrumentalizadas na legislação urbanística (Zoneamento, Parcelamento, Regularização 
Fundiária), para garantir a função social da cidade (direitos básicos: moradia, transporte 
público, saneamento básico, saúde, educação, lazer e trabalho) e da propriedade urbana 
(aplicação dos Instrumentos Urbanísticos) . 

Política de desenvolvimento urbano incorporada no planejamento orçamentário (PPA, LDO 
e LOA). Participação comunitária: debates, audiências e consultas públicas. Mecanismos de 
planejamento: publicidade e acesso aos documentos e informações. PD revisto a cada 10 
anos (Prefeito e Vereadores incorrem em Ato de Improbidade Administrativa - Lei nº 
8.429/1992). 

 



Política Pública de Organização do Território no Âmbito Municipal 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL/1989: estende a obrigatoriedade do PD para todos os 
municípios, independente do número de habitantes. 

 
 LEI ORGÂNICA RIO CLARO/2005: (Art.8º) Competência privativa do município legislar 
sobre assuntos de interesse local: [IX - promover adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano]; 
[XVIII - elaborar o PD].  

(Art.14) PD e leis complementares :aprovados pela Câmara, com aprovação final do 
Prefeito. (Art. 184) PPA (Plano Plurianual 2018-2021), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 
e LOA  (Lei do Orçamento Anual): compatibilidade com o PD. 

(Art.186) Política de desenvolvimento urbano, executada pelo Município; diretrizes fixadas 
em Lei; objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana. § 1º O PD é instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana.  
(Art. 188) O Município iniciará seu processo de planejamento elaborando o PD. 

(Art. 191) O Município estabelecerá, mediante lei, em conformidade com as diretrizes do 
PD, normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, 
índices urbanísticos, proteção ambiental e demais limitações administrativas pertinentes – 
Leis Complementares. 



Histórico dos Planos Diretores em Rio Claro 

ANO LEI STATUS COMPLEMENTARES STATUS 

1992 Lei 2.492 – Plano 

Diretor 

Revogadas 

disposições 

em contrário 

Não 

Leis esparsas 

Não 

2007 Lei 3.806 - Dispõe 

sobre a revisão do 

PD 1992 (12/2007) 

+ Lei 4096/2010 

(altera art.37) 

Revogadas 

disposições 

em contrário 

do PD/1992 

  

LC 80/2013: altera anexos 1 - 3 

LC 81/2013: parcelamento 

solo urbano e rural. 

LC 82/2013: zoneamento 

urbano, uso e ocupação do 

solo. LC 83/2013: altera LC 

81/2013. 

Revogadas 

disposições 

contrário 

pelo PD 

2017 

  

2012 

2015 

Minuta de Lei Enviada ao 

legislativo 

em 12/2016 

Não 

Audiências públicas 

Emendas LEGISLATIVO. 

--- 

2017 Lei Complementar 

0128 (04/12/2017) 

Institui o PDDRC 

EM VIGOR 

Processo de 

revisão 

Compatibilização com o PD 

Processo de elaboração após 

revisão do PD 

Processo 

elaboração 

2019 Lei Complementar 

0128/2017 + 

decretos ZI e ZEIS  

Processo de 

revisão pelo 

Executivo 

Elaboração conjunta: 

Parcelamento; Zoneamento e 

Código de Obras + etc 

Processo 

elaboração 



Quadrante 
Sudoeste 

Quadrante 
Sudeste 

Quadrante 
Noroeste 

Quadrante 
Nordeste 

Piracicaba 

Corumbataí 

Sta Gertrudes 

Iracemápolis 

RC-Município 

Dinâmica da ocupação do território municipal 

RC-Área Urbana 

Cordeirópolis 

Ipeúna 

Araras 

Nordeste Noroeste 

Sudoeste Sudeste 

Central 

S 

O L 

N 

O L 

S 

N 

N 

D.Ajapi 



Dinâmica da ocupação 
do território municipal 

2007 

1963 

1984 1900 

1992 

Evolução da ocupação urbana 

2017 

FEENA 

Sta.Gertrudes 
(conurbação) 

Ribeirão Claro 

Rio Corumbataí 

Ferrovias 

Rodovias Rios 

N 

L O 

S 

Barreiras físicas 

Ocupação 
inicial 

Expansão e 
consolidação 

Origem da cidade + crescimento, 

expansão e consolidação da área 

urbanizada + RESTRIÇÕES à 

expansão urbana + 

POSSIBILIDADES de parcelamento 

para uso e ocupação do solo 

urbano e rural + OPORTUNIDADES. 



Dinâmica da ocupação do território municipal 

APA (Área de Proteção Ambiental) do Corumbataí e do Piracicaba: plano de manejo em elaboração. 

NE 

SE 

SO 

NO 

O L 

S 

N 



Dinâmica da ocupação do território municipal 

Zona de Amortecimento da FEENA (2005, raio de 10km): não pode ser transformada em zona urbana. 
Plano de Manejo FEENA : Deliberação CONSEMA 27/2006: Excluir: áreas expansão. 

Plano de Manejo 

Unidade de 
Conservação 

SE SO 

NE NO 

FEENA 



Dinâmica da ocupação do território municipal 

Hidrografia, Microbacias e Captação de Água (ETAs) 

N 

S 

L O 

Captação de água 

NE 

SE 



Dinâmica da ocupação do território municipal 
Restrição de preservação do patrimônio cultural: Centro histórico 
(CONDEPHAAT) + FEENA (entorno de bens tombados, elementos 

naturais): restrições urbanísticas específicas (gabarito). 

ZEPAC 
Condephaat+FEENA 

Condephaat 

FEENA 

O L 

S 

N 

NE 

SE 

NE 

SE 



Dinâmica da ocupação do território municipal 
Restrições 
relacionadas ao 
Aeródromo (Zona 
Especial 
Aeroportuária - ZEA):  
Código Brasileiro de 
Aeronáutica  
(LF 7.565/1986) 
Plano Básico de Zona 
de Proteção de 
Aeródromo (PBZPA) + 
Plano de Zona de 
Proteção de 
Procedimentos de 
Navegação Aérea 
(PZPPNA).  
Aeródromo de Rio 
Claro (Portaria 
221/2018): restrições 
especiais (superfície 
limitadora de 
obstáculos) 
especificadas pela 
autoridade 
aeronáutica. 

O L 

S 

N 

SE SO 

NO NE 



Dinâmica da ocupação do território municipal 

Concessão de lavra 

Requerimento de pesquisa 

Autorização de pesquisa 

Requerimento de lavra 

Plano Diretor de Mineração (IPT/2012): 
Zoneamento minerário 

L 

O 

N 

S 

SO 

NO 

SE 



Dinâmica da ocupação do território municipal 
Plano Diretor de Mineração (IPT/2012): zoneamento minerário 

Potencial geológico, destituído de restrição ambiental (Cód.Mineração + Licenc.Estadual)  

N 

O 

S 

L 

NO 

SO 



 

 

 

 

 

ZEIS: assentamentos irregulares; ações de 
regularização fundiária e edilícia + novos 
empreendimentos em Habitação de 
Interesse Social (HIS): parâmetros distintos 
de uso e ocupação do solo. 

ANEXO IV.a – Mapa das Zonas 
Especiais de Interesse Social ZEIS 

N 

L O 

S 

Zona 
Preferencial 
Mineração 

Zona 
Controlada 
Mineração 

SO 

NO 



SO SE 

NO NE 

Amortecimento 
FEENA 

Dinâmica da ocupação do território municipal 

FEENA 

Sta.Gertrudes 
Conurbação 

APA 
Corumbataí 

Zona 
Preferencial 
Mineração 

Zona 
Controlada 
Mineração 

Manancial 

Zona Expansão  
Urbana Residencial ZEIS/HIS 

Zona Expansão  
Urbana Industrial 

Zona Expansão  
Urbana Industrial 

Ipeúna 

Cordeirópolis 

Iracemápolis 

Zona 
Preferencial 
Mineração 

Zona 
Controlada 
Mineração 

Araras 

D.Ajapi 

D.Assistência 
Piracicaba 

Corumbataí 

O L 

S 

N 

APA 
Piracicaba APA 

Piracicaba 

Amortecimento 
FEENA 

Sem possibilidade de 
expansão territorial 

Sem possibilidade de 
expansão territorial  

Possibilidade restrita 
expansão territorial  

Possibilidade de 
expansão  territorial 



Plano Diretor 2017 (em vigor) 

MACROZONEAMENTO Rural + Urbano (2019- descrição das zonas em coordenadas UTM) 

Macrozona de Preservação 
Ambiental e Uso Sustentável 

Macrozona de Restrição 
Ambiental 

Macrozona de 
Desenvolvimento 
Econômico e Rural 

caracterizada pela ampla 
possiblidade de 

exploração econômica, 
em especial agrícola e 

minerária 

Macrozona Urbana Zona de Expansão Urbana 

O L 

S 

N 

RR1-RR2 

RR1-RR2-RR3 

RR1- uso sustentável rec. 
naturais; manejo; lazer; 
extração areia; captação 
água; comércio rural. 

RR2-uso compat. 
desenvolvimento econ.+ 
funções ambientais e 
agrícolas; extração 
mineral pequeno porte. 

RR3-compatibilização 
desenvolvimento 
econômico e funções 
ambientais e agrícolas; 
extração mineral 
pequeno, médio e grande 
porte 

Porção norte: Est.Rio 
Claro/Ajapi, R.W.Finardi (SP-

191) e R.W. Luis (SP-310) 

Porção sul: R.W.Finardi (SP-
191); Macrozona Urbana e 
R.F.Santomauro (SP-127) 

NO 

SO SE 

NE 



X. Usos compatíveis com a atividade rural de nível 1 (RR1), caracterizados por atividades que 
representem o uso sustentável dos recursos naturais disponíveis, servindo [...] ao apoio ao 
desenvolvimento da área rural do Município, [...]: a) atividades de pesquisa e educação ambiental [...]; b) 
atividades de manejo sustentável, incluída a agroindústria, atividades agroflorestais, agropecuária, entre 

outras; c) ecoturismo e lazer, compreendendo clubes, pousadas, entre outras; d) extração de areia 
em curso d’água, quando servir de mitigação a dano ambiental já instalado; e) comércio 
especializado para o suprimento das atividades rurais; f) captação de água destinada ao consumo 
humano, associado ou não ao envase; g) local de eventos ambientalmente compatível, de natureza 
social, esportiva, religiosa, ecoturística, lazer e agropecuária, e h) com exceção da Macrozona de 
Restrição Ambiental, uso residencial unifamiliar implantado em lotes com área mínima de 1.000m² e 
mínimo de 30% de área permeável, mediante apresentação de estudos técnicos de viabilidade do 
empreendimento, baseado nas diretrizes emitidas em certidão pela COAP [...]. 

XI. Usos compatíveis com a atividade rural de nível 2 (RR2), caracterizados por atividades que visem ao 
desenvolvimento econômico do Município e demandem compatibilização ambiental com funções 

ambientais e agrícolas da área rural de seu território, correspondente à extração mineral não 
compreendida no inciso anterior e classificada pela autoridade ambiental como de 
pequeno porte.  

XII. Usos compatíveis com a atividade rural de nível 3 (RR3), caracterizados por atividades que visem ao 
desenvolvimento econômico do Município e demandem compatibilização ambiental com funções 

ambientais e agrícolas da área rural de seu território [...]: a) extração mineral classificada pela 
autoridade ambiental como de pequeno, médio e grande porte; b) fabricação de produtos 
de minerais não metálicos associada, em sua localização, à extração de barro, destinados à 
fabricação de cerâmica, cimento, cal, telhas, tijolos, dentre outros, e c) britamento de 
pedras associado, em sua localização, à extração de pedra. 



Capítulo II - Do Uso do Solo Urbano e Rural. Seção III - Dos Usos Rurais 

Art.45 [...] Parágrafo 1º - Os usos NR, MI e RR sujeitam-se à emissão de alvará de 
funcionamento. Parágrafo 2º- O disposto nos incisos X, XI e XII não se aplica às atividades 
minerárias com licenças já concedidas. 

Art. 46. Os proprietários de móveis rurais majoritariamente atingidos pelo perímetro de 
expansão urbana poderão pleitear a instalação de usos urbanos Residencial (R), Não 
Residencial (NR) ou Misto (MI). [...] Parágrafo 2º- Nos casos de áreas de exploração mineral 
atual ou pretérita, os interessados deverão apresentar, para ciência do CDU e do 
COMDEMA, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) concluído e EIA/RIMA. 

Assunto MINERAÇÃO - SUGESTÃO DE REDAÇÃO – ARGUMENTO TÉCNICO 

Art. 65. Toda a atividade de extração mineral já instalada ou que vier a se instalar no 
Município, sujeita-se ao seu cadastramento perante o Município, identificando: I. razão 
social; II. substância mineral a ser extraída; III. área de concessão de lavra ou realização de 
pesquisa; IV. período de outorga; V. condicionantes das licenças ambientais, e VI. respectivo 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).  
 
Parágrafo único. O Município fará o acompanhamento dos licenciamentos ambientais das 
atividades de mineração e movimentação de terra, realizados perante os órgãos 
competentes, condicionando-se a validade de certidões e licenças emitidas pelo Município 
ou a emissão de novas ao empreendedor ao pleno atendimento de todas as medidas de 
mitigação, compensação, restauro ou recuperação ambiental previstas.  



Art. 66. Para o cadastramento da atividade de extração mineral, o Município poderá 
estabelecer preço público proporcional ao porte do empreendimento e ao tráfego gerado. 

Art. 67. As atividades de extração minerária deverão prever impactos gerados para o meio 
ambiente e mobilidade local e regional em seu respectivo PRAD, o que será objeto de 
avaliação por ocasião da emissão do alvará de funcionamento e estabelecendo 
contribuição para manutenção das vias, pavimentadas ou não, e pontes.  

CABRAL JUNIOR, MARSIS. 
Caracterização dos Arranjos 
Produtivos Locais (APLs) de 
Base Mineral no Estado de 
São Paulo: Subsídios à 
Mineração Paulista. Tese 
apresentada ao Instituto de 
Geociências como parte dos 
requisitos para obtenção do 
título de Doutor em Ciências, 
Área de Geologia e Recursos 
Naturais. Campinas, 
UNICAMP/2008. 

Classificação dos NR 4 (NR 5) 



Dinâmica da ocupação do território municipal 

Divisão do território: perímetros rural, urbano e de expansão urbana. princípios: adensamento da área 

urbanizada + expansão pela disponibilidade de infraestrutura (EC) 

PD 2017 

Piracicaba 

Araras 

Ajapi 

Ipeúna 

Santa Gertrudes - CONURBAÇÃO 

ZI 

ZPR2 

ZI 

FEENA 

ZI: Zona Industrial – usos de maior 
incomodidade e impacto ambiental; 
vedação de usos residenciais.  

ZPR2: Zona Predominantemente 
Residencial 2: residencial multifamiliar 
horizontal e vertical; usos não 
residenciais de menor incomodidade.  

N 

O L 

S 

Amortecimento 
FEENA 

APA 

SO 

NO 



 

 

 

 

 

ANEXO IV.a – Mapa do 
Zoneamento Distrito Sede  

ZONA USOS PERMITIDOS 

Zona Residencial 1 
(ZR1) 

R1 

Zona Residencial 2 
(ZR2) 

R1, R2 

Zona Pred.Resid. 1 
(ZPR1) 

R1, R2, R3, NR1, 
MI 

Zona Pred.Resid. 2 
(ZPR2) 

R1, R2, R3, NR1, 
NR2, MI 

Zona de Uso 
Diversificado (ZUD) 

R1, R2, R3, NR1, 
NR2, NR3, MI 

 

Zona Industrial 
(ZI) 

 

 

NR2, NR3, NR4 

Zona de Uso 
Sustentável (ZUS) 

R1, R2, NR1 

Zona de Proteção 
(ZP) 

RR1 

Zoneamento (Macrozona Urbana e 
Zona de Expansão Urbana) 

NR4: especialmente 
geradora de tráfego, 
incômodo, poluição. 

O L 

S 

N 

NR4: ind.extrativista; 
britamento de pedra 
(não extração); 
fabricação produtos de 
minerais não metálicos 
não associada à 
extração de barro, 
destinados à fabricação 
de cerâmica, cimento, 
cal, telhas, tijolos. 



MACROZONA URBANA – ZONEAMENTO URBANO (arts.34-38, p.23-25 + Anexo VIII, p.108 e Anexo IX, p.109) 

I-ZR: 

Residencial 

II-

ZPR:Predominantemen

te Residencial 

III-ZUD: Uso Diversificado IV-ZI: 

Industrial 

V-ZUS: Uso 

Sustentável 

ZE: Especial ZP: de 

Proteção 

Uso residencial 

uni e 

multifamiliar. 

Uso predominante 

residencial; 

possibilidade de 

adensamento; 

combinação com uso 

não residencial de 

menor incomodidade. 

Ampla possibilidade de 

diversificação de usos; 

baixo e médio potencial 

de incomodidade. 

Usos de maior 

incomodidade e 

impacto 

ambiental; 

vedação de usos 

residenciais. 

Possibilidade 

restrita de 

ocupação e 

parcelamento do 

solo para 

reguardar funções 

ambientais. 

ZEIS: Interesse Social 

(regularização fundiária; novos 

empreendimentos IS)- RHIS1 

(moradia unifamiliar IS); RHIS2 

(moradia multifamiliar, 

condomínio vertical e horizontal 

IS); NR 1 (não fonte geradora 

tráfego, incômodo, poluição, até 

250m2 área construída); NR2 (não 

fonte geradora tráfego, incômodo, 

poluição, até 600m2 área 

construída); MI (qualquer R+NR). 

ZEPAC: Preservação do Ambiente 

Cultural (entorno de bens 

tombados) - Admitidos para a 

zona. 

ZEPRHI: Proteção de Recursos 

Hídricos (fragilidade ambiental e 

risco geológico; vedada a 

ocupação urbana)- Nenhum uso 

permitido. 

CAD: Corredores de Atividades 

Diversificadas: CAD 1: R1; R2; R3; 

NR1; NR2; MI. CAD 2: R1; R2; R3; 

NR1; NR2; NR3; MI. CAD 3: NR1; 

NR2; NR3; NR4. 

Várzeas de 

rios e 

córregos 

ZR1: (R1-

moradia 

unifamiliar). 

ZPR1: R1 (moradia 

unifamiliar); R2 

(moradia multifamiliar, 

condomínio vertical e 

horizontal); R3 (vila em 

lotes até 6mil m2); NR1 

(não fonte geradora 

tráfego, incômodo, 

poluição, até 250m2 

área construída); MI 

(qualquer R+NR). 

R1 (moradia unifamiliar); 

R2 (moradia multifamiliar, 

condomínio vertical e 

horizontal); R3 (vila em 

lotes até 6mil m2); NR1 

(não fonte geradora 

tráfego, incômodo, até 

250m2 área construída); 

NR2 (não fonte geradora 

tráfego, incômodo, 

poluição, até 600m2 área 

construída); NR3 

(potencialmente geradora 

de tráfego, incômodo, 

poluição); MI (qualquer 

R+NR). 

NR2 (não fonte 

geradora tráfego, 

incômodo, 

poluição, até 

600m2 área 

construída); NR3 

(potencialmente 

geradora de 

tráfego, 

incômodo, 

poluição); NR4 

(especialment

e geradora de 

tráfego, 

incômodo, 

poluição). 

R1 (moradia 

unifamiliar); R2 

(moradia 

multifamiliar, 

condomínio 

vertical e 

horizontal); NR1 

(não fonte 

geradora tráfego, 

incômodo, 

poluição, até 

250m2 área 

construída). 

RR1 

ZR2: R1 ; R2 . ZPR2: R1 ; R2; R3 ; 

NR1; NR2; MI . 



AGÊNCIA DAS BACIAS Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) 

REVISÃO DO PLANO DAS BACIAS 
CONSÓRCIO PCJ 2010 A 2020 

PLANO DE BACIA (Lei Federal nº 9.433/97 e 

Lei Estadual nº 7.663/93) - Planejamento em 
recursos hídricos (RH) para compatibilização 
entre oferta e demanda de água, em 
quantidade e qualidade, para todos os pontos 
da bacia. 
CONTEÚDO: Diagnóstico (situação atual RH); 
Análise de alternativas (crescimento 
demográfico, evolução de atividades produtivas 
e modificações dos padrões de ocupação do 
solo); Balanço entre disponibilidades e 
demandas futuras dos RHs (quantidade e 
qualidade, identificação de conflitos potenciais); 
Metas de racionalização de uso, aumento da 
quantidade e melhoria da qualidade dos RHs 
disponíveis; Medidas a serem tomadas, 
programas a serem desenvolvidos e projetos a 
serem implantados, para o atendimento das 
metas previstas; Prioridades para outorga de 
direitos de uso de RHs; Diretrizes/critérios para 
cobrança pelo uso dos RHs.  



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) 

COORDENAÇÃO 
Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental (CPLA)da Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo (SMA). 

MARCO LEGAL 

Lei Federal n. 6.938/1981 (Política Nacional 
do Meio Ambiente); Decreto Federal n. 

4.297/2002; Lei Estadual n. 13.798/2009 

(Política Estadual de Mudanças 
Climáticas) e Decreto Estadual n. 55.947/2010). 

 
OBJETIVO 

Orientar o desenvolvimento sustentável, 
considerando características ambientais e 
dinâmica socioeconômica de diferentes 

regiões do ESP. 
 
COMO FUNCIONA 
Diagnóstico e planejamento de porções do 
território do ESP que apresentam 

vulnerabilidades e potencialidades 
naturais e socioeconômicas comuns e 

estabelecimento de diretrizes e metas. 



DIAGNÓSTICO - 5 Diretrizes Estratégicas  

Demandas e desafios como identificação de 

oportunidades de desenvolvimento. 

ZONEAMENTO ECOLÓGICO-
ECONÔMICO (ZEE) 



ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO (ZEE) 

APA Piracicaba  Juqueri Mirim 
APA Corumbataí – Botucatu - Tejupá 

FEENA Floresta Estadual E. Navarro de Andrade 
 

Aglomeração Urbana de Piracicaba (AUP) 
Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) 



Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 
Aglomeração Urbana de Piracicaba (AUP) 

PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da AUP (Aglomeração Urbana de 

Piracicaba): Compatibilização de diretrizes regionais até 2018/2021. 

(Piracicaba, Limeira, RIO CLARO + 20 municípios, incluindo os do Polo Cerâmico de SG). 



AUP: Lei Comp. Estadual nº 1.178/2012 – 23 municípios (1,5 milhão/hab. 2030). 

PDUI da AUP: exigência do Estatuto da Metrópole (Lei Federal nº. 13.089/2015), 
instrumento que visa nortear o planejamento permanente e as diretrizes para o 
desenvolvimento urbano da aglomeração urbana, aprovado mediante lei estadual. 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) 
Aglomeração Urbana de Piracicaba (AUP) 

2015 

2012 

2019 11/06/2019 – última reunião Conselho de Desenvolvimento da AUP (Subsecretaria 
de Assuntos Metropolitanos/Secretaria de Desenvolvimento Regional do ESP). 
21/08/2019 - Lei nº 17.056 - Extinção da EMPLASA (atend.até 05/10/2019 – IGC). 



Março 2018 

PDUI da AUP 

Planos Diretores Municipais 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL/1989: obrigatoriedade 

do PD para todos os municípios, independente 

do número de habitantes. 

 

 

ESTATUTO DA CIDADE/2001: Instrumento legal 

para ordenamento territorial municipal, com 

obrigatoriedade para cidades com mais de 20 mil 

habitantes. Prefeitos sujeitos à Improbidade 

Administrativa. 

 

 



Março 2018 

PDUI da AUP 

Uso do solo (Macrozoneamento) 



Março 2018 

Rio Claro, Piracicaba 
e Limeira: inter-relações 

urbanas, funcionais e 
ambientais, na medida em 
que utilizam eixos viários 
comuns, sistemas hídricos 
complementares, 
equipamentos urbanos 

regionais e economias 
que podem ser 
potencializadas. Essa 

condição de integração e 
complementaridade 
funcional traz benefícios 
ao desenvolvimento 
das cidades que a 

compõem.  

PDUI da AUP 

Centralidades 

Limeira 

Piracicaba 

Rio Claro 

Capivari 

São Pedro 

Leme 

Araras 



PDUI da AUP 

PANORAMA REGIONAL da AUP para elaboração do 
DIAGNÓSTICO REGIONAL DA AUP, de acordo com as 
Funções Públicas de Interesse Comum (FPCIs): 
caracterização geral da região para estabelecer 

potencialidades e fragilidades. 

MINERAÇÃO 
Segundo estudo do IPT, na 

região do PSG ainda há áreas 
expressivas para 
ampliação das reservas de 
argila. Além de Rio Claro, 
Cordeirópolis e Santa 
Gertrudes, as fronteiras de 

expansão das reservas 
estendem-se aos municípios de 

Iracemápolis e Ipeúna. “A 

dotação mineral do Polo, 
considerando-se as reservas já 
identificadas, as áreas potenciais 
em avaliação e as novas 

fronteiras geológicas, tem 
capacidade de sustentar 
uma forte expansão da  
indústria de cerâmica”. 

argila  
cerâmica 
vermelha 

L O 

S 

N 

argila fins 
cerâmicos 



PDUI da AUP 

Polo Cerâmico de Santa Gertrudes:  

indústria de cerâmicas é setor de grande 
importância na AUP (2012 - 85% da 
produção paulista de cerâmicas de 
revestimentos e 60% da produção 
nacional). O desenvolvimento ligado à 
presença de reservas de argila de alta 
qualidade na região.  

ASPECTOS NEGATIVOS: Disponibilidade 
de gás (restringindo a instalação de 

indústrias a municípios nos quais está 

disponível); Impactos para o meio 
ambiente (extração profunda e não 

recuperação das áreas degradadas, 
poluição do ar pelas partículas geradas na 

produção) e para o sistema viário 
(transporte de argila, gerando prejuízos em 
termos de mobilidade e segurança em vias 
municipais e em estradas mantidas pelas 
Prefeituras). 



PDUI da AUP 

Aspectos Ambientais 

Paulínia 

Rio das Pedras 

Bacia Corumbataí 

Bacia Piracicaba 



PDUI da AUP 

Rio Claro 

Piracicaba 

Limeira 

Aspectos Socioeconômicos 



Esse uso produtivo do território pode 

significar uma barreira física [...] para outros 

usos, como moradia, comércio e serviços – 

que são necessários ao uso urbano.  

O planejamento sustentável dessa área 

[...] deve conciliar a preservação dos 
valores ambientais com os processos 
identificados de desenvolvimento 
urbano e a atividade extrativista 

existente - que é necessária e altamente 
lucrativa. É necessário um planejamento 

que contemple as necessidades atuais e futuras 
por equipamentos e infraestrutura, bem como, 

conciliar essa expansão urbana com a 
preservação dos valores ambientais 
existentes, a permanência da atividade 
agrícola e o aproveitamento do potencial 
extrativista do polo cerâmico (Panorama 
Regional, p.40-41). 

PDUI da AUP – considerações de planejamento regional 

1. Crescimento populacional (2010 

a 2030) diminuição do ritmo (Rio Claro, 

Piracicaba e Limeira) X maior 
intensidade (Ipeúna, Santa Gertrudes, 

Cordeirópolis e Iracemápolis). 
Crescimento poderá reproduzir nas 
cidades menores os contrastes 
verificados nas cidades principais + 
espraiamento maior da área urbana = 

consequências a 
sustentabilidade do 
desenvolvimento. 

2. Extensa área de uso extrativista 
no centro dessa mancha urbana dos três 

municípios principais, no Polo 
Cerâmico de Santa Gertrudes, que 

ocupa a área rural de onze 

municípios, entre eles Ipeúna, Rio Claro, 
Cordeirópolis, Santa Gertrudes.  



GEOPARQUE CORUMBATAÍ 

CONCEITO - marca atribuída pela Rede 
Global de Geoparques, sob os auspícios 

da UNESCO. Não é unidade de 
conservação, nem nova categoria de 
área protegida. 

Iniciativa do UNESP/Rio Claro e UNICAMP, com apoio institucional da PMRC 

OBJETIVOS 

*Preservar o patrimônio geológico para 

futuras gerações (geoconservação);  

*Educar e ensinar o grande público sobre 

temas geológicos e ambientais e prover meios de 
pesquisa para as geociências;  

*Assegurar o desenvolvimento 
sustentável através do geoturismo, 

reforçando a identificação da população 
com sua região, promovendo o respeito ao 

meio ambiente e estimulando a atividade 

socioeconômica com a criação de 
empreendimentos locais, pequenos 

negócios, indústrias de hospedagem e novos 
empregos;  

*Gerar novas fontes de renda para a 

população local e a atrair capital 
privado. 

Bacia Corumbataí 



GEOSSÍTIOS 
Meta 4: Assegurar a inclusão e equidade  com 
educação de qualidade e promover oportunidades de 
aprendizagem para todos (Alvo 4,7: Educar ativamente 
comunidades locais e visitantes de todas as idades, 
com salas de aula ao ar livre e incubadoras). 

Meta 8: Promover a sustentação, a inclusão e o 
crescimento econômico sustentável (Alvo 8,9: 
Promoção de uma economia local com 
desenvolvimento através do geoturismo sustentável). 

Meta 11: Criar cidades e assentamentos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis (Alvo 11,4:  
Proteger, salvaguardar e celebrar o patrimônio cultural 
e natural, fortalecendo a identificação com a área). 

Meta 12: Garantir a sustentabilidade nos padrões de 
consumo e de produção (Alvos 12.8 e 12.b: 
Sensibilização para o desenvolvimento sustentável, 
ensinando comunidades locais e visitantes a viver em 
harmonia com a natureza). 

Meta 17: Reforçar meios de implementação de parceria 
mundial para o desenvolvimento (Alvos 17,6, 17,9 e 
17,16: Parceria e cooperação entre  interessados locais, 
regionais, nacionais e internacionais, para 
compartilhamento de conhecimento e práticas). 

ODS-ONU 
Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 



IDENTIFICAÇÃO DE GEOSSÍTIOS – RIO CLARO 

1. COMPLEXO FERROVIÁRIO DA 

ANTIGA COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO  

(Estação, oficinas, área lindeira, horto florestal, área  central da cidade) 

2. PARQUE MUNICIPAL  

DO LAGO AZUL 

(Avenida Visc.do Rio Claro) 

5. PARQUE GEOLÓGICO DO 
DISTRITO DE ASSISTÊNCIA 

4. HORTO MUNICIPAL DO DISTRITO 
DE AJAPÍ (Fazenda Grão Mogol, 

Fazenda Angélica, Escola Agrícola) 

3. USINA HIDRELÉTRICA DO 
CORUMBATAÍ 



GEOSSÍTIO - COMPLEXO FERROVIÁRIO DA 
ANTIGA COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Patrimônio Arquitetônico/Cultural (Turismo) 
 
 
 

Componente URBANO do GEOPARQUE  

(identidade e desenvolvimento) 

Pátio, oficinas e áreas lindeiras aos trilhos – 
potencial arquitetônico, paisagístico, de 

mobilidade urbana, etc. – com reflexos diretos 
no desenvolvimento socioeconômico local. 



GEOSSÍTIO - COMPLEXO FERROVIÁRIO DA 
ANTIGA COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Patrimônio Arquitetônico/Cultural (Turismo) 
 

Horto e Museu Edmundo Navarro de Andrade (1918) FEENA 
Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: inscrição nº 4, p. 
302, 09/04/1979. 



GEOSSÍTIO - COMPLEXO FERROVIÁRIO DA 
ANTIGA COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Patrimônio Arquitetônico/Cultural (Turismo) 
 

Sobrado do Barão de Dourados (1863) 
Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 
103, p. 14, 06/05/1975. 

 
 
 
 
 

Gabinete de Leitura 
(1876/1889) Livro do Tombo 
Histórico: Inscrição nº 245, p. 
66, 22/1/1987. 
 
 
 

Grupo Escolar Irineu Penteado (1919) Livro do 
Tombo Histórico: inscrição nº 377, p. 103 a 110, 
05/09/2011. 
 
 
 
 
 

Grupo Escolar Coronel 
Joaquim Salles (1902) Livro 
do Tombo Histórico:  
inscrição nº 377, p. 103 a 
110, 05/09/2011. 
 

 
 
 
 



1. COMPLEXO FERROVIÁRIO DA  
ANTIGA COMPANHIA PAULISTA DE ESTRADAS DE FERRO 

Patrimônio Arquitetônico/Cultural (Turismo) 
 



GEOSSÍTIO PARQUE MUNICIPAL DO LAGO AZUL 

Oficinas 

Estação Ferroviária 

Horto Florestal/FEENA 



GEOSSÍTIO USINA HIDRELÉTRICA DO CORUMBATAÍ 

Oficinas 

Estação Ferroviária 

Horto Florestal/FEENA 

USINA HIDRELÉTRICA DO CORUMBATAÍ (1895/1900)  
Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 189, p. 45, 21/06/1982. 



GEOSSÍTIO HORTO MUNICIPAL DO DISTRITO DE AJAPÍ  
(Escola Agrícola, Fazenda Grão Mogol, Fazenda Angélica) 

Oficinas 

Estação Ferroviária 

Horto Florestal/FEENA 

(1982) Início das atividades; (1984) Agricultura Natural; (1987) Escola Agrícola Municipal; (2006) Projeto 
Semente Esperança: agroecologia e produção orgânica. Sede da Fazenda Grão Mogol (1881) Livro do 
Tombo Histórico: inscrição nº 232, p. 63, 20/01/1987.  
 
 
 
 
 



GEOSSÍTIO SEDE - PARQUE GEOLÓGICO DO DISTRITO DE ASSISTÊNCIA 

Oficinas 

Estação Ferroviária 

Horto Florestal/FEENA 

Sítio São João, Distrito de Assistência (2016) 
Parceria entre poder público, universidade 
(IGCE/UNESP) e iniciativa privada: turismo 
científico, escolar, cultural e de lazer. 
(2018) Ante Projeto do Parque. 
 



GEOSSÍTIO SEDE - PARQUE GEOLÓGICO DO DISTRITO DE ASSISTÊNCIA 



GEOSSÍTIO SEDE - PARQUE GEOLÓGICO DO DISTRITO DE ASSISTÊNCIA 



GEOSSÍTIO SEDE - PARQUE GEOLÓGICO DO DISTRITO DE ASSISTÊNCIA 



GEOSSÍTIO SEDE - PARQUE GEOLÓGICO DO DISTRITO DE ASSISTÊNCIA 



POLÍTICAS PÚBLICAS DOS GOVERNOS MUNICIPAIS DA REGIÃO PARA 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ARRANJO PRODUTIVO DE CERÂMICA DE 

REVESTIMENTO DE SANTA GERTRUDES/SP 

Desafios Inovativos para o 
Desenvolvimento Sustentável dos 

APL de Base Mineral 
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