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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório consiste no segundo produto da Revisão do Plano de Mobilidade Urbana 

de Piracicaba e aborda o Relatório Preliminar da Leitura Técnica. 

Essa leitura consiste essencialmente em uma abordagem de caráter geral e urbano, por 

entender que qualquer política setorial deva iniciar sua análise por uma visão sistêmica da cidade. 

Além disso, reconhecidamente, o transporte tem se demonstrado como um elemento indutor 

principal de desenvolvimento em uma área urbana (Villaça: 2007). Uma premissa básica do 

planejamento de transporte é a de que categorias diferentes de uso do solo geram diferentes 

padrões de viagens, e, assim, as novas visões do urbanismo colocam o transporte como peça 

fundamental para mudar a configuração urbana. A relação entre a estrutura urbana e o transporte é 

descrita por Calvet (1970): 

 

“É difícil chegar ao conhecimento dos transportes urbanos 

sem passar antes pelo estudo da estrutura urbana sobre a 

qual eles vão se desenvolver. O problema do transporte 

não é um problema que pode se resolver em si mesmo. Ele 

atua num determinado cenário, a cidade, então é preciso 

conhecer a fundo suas características para determinar 

não somente a demanda por transportes como também 

os meios mais adequados para satisfazê-la, o que está 

extremamente relacionado om as peculiaridades da 

estrutura física da urbe.”  

 

A inter-relação entre uso e ocupação do solo (aspectos urbanos) e a mobilidade são a chave 

para a melhoria na qualidade de vida na cidade. Atualmente, os planos de uso e ocupação do solo 

têm como objetivo reduzir os tempos de viagens, ter um bom aproveitamento da capacidade viária 

existente, capacitar a infraestrutura de transporte para substituir o automóvel, predispor melhor 

condições ao pedestre e diminuir a emissão de gases poluentes e causadores do efeito estufa.  
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Nesse sentido, busca compreender o contexto em que se insere Piracicaba e quais as 

normativas estabelecidas em que está submetido o município.   
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

2.1 HISTÓRICO 

 

A história de Piracicaba vem, desde seus primórdios, relacionada à presença do rio cujo nome 

empresta à cidade.  

Seu primeiro povoamento se deu às margens do Rio Piracicaba no ano de 1.767. Porém, sua 

pujança econômica seria alcançada mais tarde, somente no século XIX, e através do desenvolvimento 

de uma agricultura profundamente diversificada. No final daquele século, por iniciativa do Senador 

Vergueiro, Piracicaba1 recebeu seu primeiro projeto de urbanização, marcado por uma malha 

ortogonal que se desenvolvia tendo como limites o próprio Rio Piracicaba e a Cerca do Padre Miguel 

como mostra a figura seguinte (IPPLAP, 2014, p. 20). 

Figura 01: Vila Nova da Constituição. 

 

Fonte: IPPLAP (2014) 

                                                      
1 Denominada na época Vila Nova da Constituição. 
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 Tanto a ortogonalidade mencionada como a estruturação urbana ao longo do rio podem ser 

percebidas até os dias atuais sobretudo em sua área central. 

 Além disso, no início do século passado ganha importância atividades fabris e industriais que 

influenciam a estruturação do território sempre ao longo do rio.  

Enquanto que sua margem direita concentrava engenhos de açúcar utilizados para o 

beneficiamento do produto, com destaque ao Engenho Central; a margem esquerda abrigava a 

antiga indústria Luís de Queiroz, futuramente denominada Fábrica Arethusina, voltada para o 

processo de fiação e tecelagem.  

Em ambos os casos a proximidade do Rio Piracicaba revelava um potencial hidráulico que 

facilitava a produção e utilização da energia elétrica2 e cujo excedente viabilizava a própria 

iluminação da cidade. 

Do ponto de vista urbanístico o Rio Piracicaba, mais uma vez se consolidava como estruturador 

do território e indutor de crescimento mas, a medida que se dava esse crescimento, assumia 

concomitantemente, o papel de barreira à interligação dos variados bairros que se formavam na 

cidade. 

Ao longo da segunda metade do século XX a monocultura da cana-de-açucar amplia sua 

hegemonia na cidade e acarreta, pelas suas características de utilização de menor quantidade de mão 

de obra em um processo de êxodo rural com concentração fundiária e, consequentemente, de 

ampliação do ambiente e da população urbana. 

 

  

                                                      
2 Era comum na época que essas indústrias possuíssem pequenas usinas dentro de seus limites. 



 

 

5 

Figura 02: Evolução da Mancha Urbana de Piracicaba. 

 

Fonte: IPPLAP (2014) 

 

 Como pode ser percebida na figura anterior, a grande ampliação da mancha urbana, cujo 

processo mais drástico se deu entre os anos de 1940 e 1970, acarretou em uma cidade cuja dinâmica 

se mostrou mais complexa com profundas consequências em seus deslocamentos sobretudo pelo 

fato, como será visto adiante, das oportunidades continuarem sendo concentradas em sua região 

central. 

 Essa intensificação, por sua vez, foi motivada sobretudo, pelo complexo industrial que se 

instalou em Piracicaba por conta da agricultura canavieira, passando o município a ser o principal 

centro  fornecedor do país de maquinaria para o beneficiamento deste produto.  

 A receita de espraiamento através de periferias carentes e concentração em áreas centrais, 

longe de ser uma peculiaridade piracicabana, acabou por produzir uma cidade mais cara cujas 

consequências são claramente percebidas na mobilidade nos dias de hoje. 
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2.1.1 DINÂMICA URBANA – EXPANSÃO E ADENSAMENTOS 

 

De acordo com Leonelli et al. (2008),  a partir dos anos 60, por intermédio da abertura de 

novos loteamentos públicos e privados, a cidade de Piracicaba começa a se expandir de forma 

fragmentada e atingir áreas distantes de sua ocupação inicial. Este processo foi acompanhado pela 

expansão progressiva do perímetro urbano, viabilizando legalmente a horizontalização da malha da 

cidade e favorecendo a especulação imobiliária.  

Essa dinâmica de expansão, nas últimas décadas, fez com que Piracicaba apresentasse uma 

grande quantidade de vazios urbanos. Nesta configuração, há vazios que são beneficiados com toda a 

infraestrutura da cidade: rede de água, rede de esgoto, sistema viário e de transporte público, 

proximidade de equipamentos públicos de educação, lazer e cultura. Porém, há bairros distantes do 

centro onde a oferta de infraestrutura e equipamentos é mais precário, afetando sua condição de 

vida. 

Essa fragmentação do tecido urbano junto com a tendência de horizontalização do perímetro 

urbano evidencia uma característica comum à maioria das cidades brasileiras, isto é, os terrenos 

apropriados pela especulação imobiliária predispõe que a população de menor renda ocupem 

regiões mais longínquas do centro urbano e de espaços urbanos já consolidados com infraestrutura.  

Leonelli et al. (2008) aponta que ainda na década de 60 houve um estímulo de produção 

habitacional nas áreas mais distantes da área urbana consolidada, instaurando a separação entre 

direito á moradia e direito á cidade.  

Esse processo de dispersão urbana somado com o crescimento descontinua permeado de 

vazios, como pode ser observado no mapa seguinte, estimulou a desintegração territorial entre os 

bairros periféricos e as áreas centrais, dificultando, assim, a qualidade da mobilidade urbana e, 

principalmente, a qualidade da vida urbana no município de Piracicaba. 
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Mapa 01: Evolução da Mancha Urbana de Piracicaba 

 

 

Fonte: IPPLAP (2015) 

 

2.1.2 VETORES ATUAIS DE CRESCIMENTO 

 

Ao se observar o mapa anterior, tomando a análise feita pelo IPPLAP (2018)3 percebe-se  

                                                      
3 Corroborada por essa consultoria 
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que a expansão urbana prossegue mais significativa nos 

vetores norte e sul, seguida pela região oeste e leste, 

respectivamente. (...) 

Os parcelamentos de solo urbano para a população com 

maior renda estão concentrados na região oeste e 

nordeste, todos em forma de loteamentos com concessão 

de fechamento, conhecidos como “condomínios”, 

aumentando a segregação, impedindo as relações sociais 

e a integridade do tecido urbano.  

Neste sentido, verifica-se que Piracicaba, bem como as 

cidades brasileiras, apresentam maior adensamento 

populacional na periferia e destinados a população de 

baixa renda e esvaziamento nas áreas centrais mais 

consolidadas, com disponibilidade de infraestrutura e 

oportunidade de emprego e renda. 

 

 Essas impressões serão ratificadas mais adiante quando no item que trata da densidade 

demográfica. 
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3. ESTRUTURAÇÃO E RELAÇÕES ATUAIS 

 

3.1 MUNICÍPIOS VIZINHOS 

 

Consolidada como centro regional, Piracicaba tem como municípios limítrofes (ver mapa 

seguinte): ao Sul, Saltinho, Laranjal Paulista, Rio das Pedras e Tietê; a Sudeste, Santa Bárbara d'Oeste 

e Capivari; a Leste, Limeira e Iracemápolis; a Nordeste, Rio Claro; a Norte, São Pedro, Charqueada e 

Ipeúna; a Noroeste, Santa Maria da Serra; a Oeste, Anhembi; e a Sudoeste, Conchas. 

 

Mapa 02: Municípios vizinhos 

 
 

Fonte: IPPLAP (2015) 
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Desse conjunto, a maior parte realiza movimentos pendulares diários com Piracicaba, 

principalmente, por duas razões: uso dos serviços e comércio, sobretudo na área de saúde e 

educação; e oferta de empregos das indústrias de Piracicaba, principalmente no setor sucroalcooleiro 

e automobilístico. 

De acordo com pesquisa censitária realizada pelo IBGE4 no ano de 2010, o município de 

Piracicaba pertence ao grupo de cidades no Estado de São Paulo com maiores deslocamentos 

pendulares a trabalho ou estudo, como se pode verificar no mapa a seguir. 

 

Figura 03: Fluxos de deslocamentos a trabalho ou estudo na Região Metropolitana de São Paulo 

 

Fonte: FOLHA DE SÃO PAULO (2015) 

  

                                                      
4 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1607734-mais-de-metade-dos-brasileiros-vive-em-

nucleos-de-cidades-relacionadas.shtml 
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Essa dinâmica tal como apresentada indica não só uma relação com as cidades vizinhas, mas 

com boa parte das principais centralidades do Estado de São Paulo (incluindo a capital). 

 

3.2 RELAÇÃO ECONÔMICA 

 

Até a década de 1950 a economia da cidade era totalmente dependente da agricultura, e isso, 

aliado ao grande desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), fez com que 

Piracicaba passasse por uma difícil situação financeira, a qual foi revertida com a construção de 

rodovias e investimentos em agroindústria. A partir de então, o setor agrícola passou a se concentrar 

na produção sucroalcooleira, e, atualmente, se configura como um dos maiores polos de produção 

mundial. 

Como aponta o IPPLAP (2015), o setor primário, apesar da pouca representatividade na 

economia municipal, Piracicaba é considerada um polo potencial para a agroindústria. A cana-de-

açúcar sempre esteve ligada à economia da cidade, conforme mencionado anteriormente. Na década 

de 1950, o município dependia essencialmente dela, e devido ao seu crescimento houve necessidade 

de investimentos, o que gerou uma modernização no processo de colheita além de investimentos em 

biotecnologia. 

No setor secundário, o IPPLAP (2015) mostra que a indústria era o segundo setor mais 

relevante para a economia do município, cujo destaque era os ramos metalúrgicos, mecânico, têxtil, 

alimentícios e combustíveis para a produção de petroquímicos e álcool. Da principal fonte de renda 

do setor primário, da cana-de-açúcar se retira a matéria prima para fabricação do álcool e do etanol . 

Convém salientar, também, que um dos principais “cluster” industrial da região situa-se em 

Piracicaba. O distrito industrial Uninorte conta com 72 empresas associadas e quase um milhão de 

metros quadrados, estando localizado ao lado do Anel Viário, o que faz com que esteja diretamente 

ligado às rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes. 

No setor terciário, ainda de acordo com o IPPLAP (2015), o comércio começou a se 

desenvolver na primeira metade do século XX. Em 1941, foi criada a Associação Profissional do 

Comércio Varejista, hoje, denominada SINCOMÉRCIO Piracicaba, órgão que ajuda na coordenação do 
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setor comercial na cidade. Na década de 1970, vem para o município o Serviço Social do Comércio 

(SESC) e, na década de 1980, é instalada em Piracicaba uma unidade do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC). 

Além da questão da carga já mencionada, a variação de atividades tende a imprimir uma 

complexização dos deslocamentos e na variação dos modos que deverão ser pensadas durante a 

elaboração desse plano. 

 

3.2.1 EMPREGO 

 

Conforme aponta o gráfico seguinte, nos últimos anos há um aumento na oferta de empregos 

na cidade de Piracicaba. 

 

Gráfico 01: Emprego 

 

Fonte: RAIS (2015) 

 

De acordo com RAIS (2015), a oferta de empregos na indústria é bem representativo, em 

torno de 34%, isso justifica a iniciativa da prefeitura de adensar áreas residências próximos dos 
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“clusters” industriais. Serviços e comércio compreendem a maior fatia de empregos no município 

(60%) e grande parte dessa oferta de empregos ocupam a área central da cidade. Um indicador que 

vale salientar é quantidade de ofertas de empregos no setor da agricultura e agropecuária, a 

quantidade não supera um mil de empregos, esse valor esta relacionado a mecanização do setor da 

agricultura. 

 

Gráfico 02: Força de Trabalho 

 

Fonte: RAIS (2015) 

 

3.4 RODOVIAS 

 

Mais que um fator determinante na mobilidade urbana, outro fator foi essencial na 

estruturação territorial de Piracicaba, tanto para seu desenvolvimento social como econômico. A 

presença de rodovias que cortam e interligam a cidade seja com os municípios vizinhos seja com 

outras centralidades regionais e nacionais serviu tanto para o escoamento da produção seja como 

facilitador de relações comerciais no campo industrial. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Industria 33% 31% 30% 32% 33% 31% 33% 32% 34%

Construção Civil 3% 3% 8% 7% 8% 8% 5% 6% 5%

Comércio 22% 23% 23% 22% 22% 23% 23% 23% 23%

Serviços 41% 41% 38% 37% 37% 37% 37% 38% 37%

Agricultura, etc. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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A seguir, serão elencadas as principais rodovias que passam por Piracicaba e fazem 

articulação com os municípios vizinhos, essas rodovias estão representadas no mapa seguinte. 

- Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304): liga Piracicaba a Americana e, posteriormente, às rodovias 

Anhanguera e Bandeirantes. É a principal ligação com as cidades de Campinas e São Paulo, sendo o 

principal vetor de escoamento da produção do setor sucroalcooleiro bem como dos demais inter-

relacionamentos com a capital; 

- Rodovia Geraldo de Barros (SP-304): liga Piracicaba a São Pedro e Águas de São Pedro. Possui 

movimentação bastante ligada ao turismo e aos eventos tradicionalmente conhecidos das cidades de 

São Pedro e Águas de São Pedro; 

- Rodovia Fausto Santomauro (SP-127): liga Piracicaba a Rio Claro e, posteriormente, à rodovia 

Washington Luiz. Importante ligação com as cidades de Rio Claro e São Carlos, as quais possuem 

estreita relação entre suas universidades e centros de excelência em pesquisa, além de escoar boa 

parte da produção sucroalcooleira por este vetor; 

- Rodovia Cornélio Pires (SP-127): liga Piracicaba a Tietê; 

- Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147): liga Piracicaba a Limeira; 

- Rodovia Samuel de Castro Neves (SP-147): liga Piracicaba a Anhembi; 

- Rodovia do Açúcar (SP-308): liga Piracicaba a Sorocaba e à rodovia Castelo Branco. 

Importantíssimo vetor de escoamento da produção sucroalcooleira; 

- Rodovia Maria das Graças Martins (SP-135): liga Piracicaba a Santa Bárbara D`Oeste. 
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Mapa 03: Rodovias 

 

Fonte: GOOGLE (2015) 

 

3.5 DINÂMICA INTRAMUNICIPAL 

 

Ainda que um panorama geral do município possa apresentar elementos que auxiliem na 

compreensão de Piracicaba, a cidade apresenta uma complexidade interna e diferenças 
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intraregionais que somente uma visão mais detalhada permite compreender com maior 

profundidade sua realidade.  

 Dessa forma, serão apresentados a seguir os mapas de exclusão e inclusão social da cidade de 

Piracicaba, desenvolvido ano de 2003 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e pelo 

IPPLAP.  

O objetivo em demonstrar esses mapas neste produto se fundamenta em evidenciar a 

realidade piracicabana com as discrepâncias, a partir das distâncias sociais, revelada pelos estudos 

quantitativos de desigualdades.  

Como qualquer outra cidade brasileira, o município de Piracicaba possui partes mais 

qualificadas, com mais oportunidade e condições de vida, bem como com bairros mais precários, 

com menos oportunidades baixa oferta de infraestrutura.  

Assim, os mapas referidos subsidiarão as medidas propositivas ao tema da mobilidade urbana 

que buscará ser um instrumento integrado de equilíbrio urbano e de oportunidades. 
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Mapa 04: Índice de Desenvolvimento humano por bairro 

 

Fonte: Piracicaba (2003) 

Mapa 05: Qualidade de Vida por bairro 

 

Fonte: Piracicaba (2003) 
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Mapa 06: Exclusão Social por bairro 

 

Fonte: Piracicaba (2003) 

 

Independente do método adotado e mostrado nos três mapas anteriores se percebe 

claramente uma tendência de concentração de oportunidades na região central do município em 

oposição a uma gradativa piora à medida que nos afastamos para a periferia urbana de Piracicaba 

Essa configuração, com concentração de renda e oportunidades, é o principal fator motivador 

que indica uma tendência de deslocamentos pendulares, que objetivam acessar as opções 

concentradas no centro, reforçando a lógica de viagens radiais e se traduzindo, dentro da perspectiva 

da mobilidade, em uma cidade potencialmente mais cara para todos que ali vivem seja pela extensão 

dos deslocamentos seja pela ociosidade do sistema fora dos horários de pico no sentido bairro-centro 

(pela manhã) e centro-bairro (pela tarde).  
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3.6 PIRACICABA ATUAL – POTENCIAL ECONÔMICO 

 

Como polo de desenvolvimento científico, Piracicaba atrai atualmente grande contingente de 

visitantes e pesquisadores com interesse voltado para a biotecnologia.  

Várias instituições de ensino e pesquisa no campo de ciência e tecnologia de alta 

complexidade - algumas reconhecidas internacionalmente - têm sede ou representantes em 

Piracicaba, tais como: a Universidade de São Paulo (USP), com a Escola Superior de Agricultura Luiz 

de Queiroz (ESALQ) e o Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA); e a Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). 

Além das instituições acadêmicas, o município ainda conta com o Parque Tecnológico de 

Piracicaba, com foco na área de informação tecnológica, ajudando na integração entre os centros de 

pesquisas, universidades e empresas, além de dar suporte ao desenvolvimento de atividades 

empresariais. Dentre estas se destaca o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e o Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). 

Outra área de destaque é o setor de produção de biocombustíveis (etanol, álcool e biodiesel), 

no qual a região é responsável por cerca de 65% da produção de equipamentos consumidos pelo 

setor sucroalcooleiro nacional.  

O município ainda conta com importantes empresas de âmbito nacional tais como: 

- Caterpillar: multinacional estadunidense que fabrica máquinas, motores e veículos pesados, 

voltados principalmente à construção civil e mineração.  Instalada em Piracicaba desde 1976, possui 6 

mil funcionários  (CATERPILLAR, 2015); 

- Cosan: fundada em 1936, é uma das maiores corporações do Brasil, com negócios nas áreas 

de energia, logística, infraestrutura e gestão de propriedades agrícolas. Fazem parte do grupo as 

empresas Comgás, Cosan Lubrificantes, Radar, Raízen e Rumo. Produz e exporta etanol e açúcar, e 

gera energia através do uso bagaço da cana. Também fornece gás canalizado no Brasil e atua na 

logística de açúcar e outros granéis sólidos destinados à exportação. Com a produção de lubrificantes 

e especialidades, exporta para mais de 40 países da América do Sul, Europa e Ásia (COSAN, 2015); 
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- Hyundai Motor Brasil: instalada em Piracicaba em 2011, a montadora sul-coreana 

desenvolve atividades de estamparia, carroceria, pintura e montagem final de veículos. A capacidade 

de produção da fábrica é de 150 mil carros por ano, todos dedicados ao mercado nacional. Convém 

destacar que, além da montadora, 9 fornecedores sul-coreanos também se instalaram em seu 

parque industrial, além da empresa contar com outros 20 fornecedores brasileiros. O projeto do Polo 

Automotivo de Piracicaba gerou 5 mil empregos diretos (destes, 2 mil estão na Hyundai e os outros 3 

mil em seus fornecedores). No total, são cerca de 20 mil empregos indiretos (HYUNDAI MOTOR 

BRASIL, 2015); 

- Dedini S.A. Indústrias de Base: fundada em 1920, a Dedini S.A. Indústrias de Base nasceu do 

setor sucroalcooleiro. Com atuação em vários segmentos industriais de infraestrutura e insumos 

básicos, energia e alimentos, destaca-se como líder mundial no fornecimento de equipamentos e 

plantas completas para o setor sucroalcooleiro. Em Piracicaba mantém a sua tradicional sede e, com 

mais 6 unidades industriais (localizadas em Sertãozinho (SP), Maceió (AL) e Recife (PE)), a empresa 

totaliza um conjunto de 9 fábricas. As destilarias projetadas e montadas pela Dedini são responsáveis 

por 80% da produção nacional de álcool e de aproximadamente 25% da produção mundial. Na área 

de serviços, oferece estudos de viabilidade, avaliações iniciais de processo, projetos de engenharia, 

fabricação de equipamentos, supervisão de montagens, montagem e instalação de indústrias nas 

áreas em que detém a tecnologia. Possui tecnologia própria para plantas completas para a produção 

de Bioetanol, Bioaçúcar, Bioeletricidade e Biodiesel, Cervejarias, plantas para tratamento de 

efluentes e equipamentos para os mercados de Açúcar e Etanol, Alimentos, Sucos e Bebidas, 

Biodiesel, Celulose e Papel, Cervejarias, Cimento, Energia e Cogeração, Fertilizantes, Hidroelétricas, 

Mineração e Metalurgia, Petróleo, Gás, Petroquímica, Química, Siderurgia e Tratamento de Efluente. 

Além do mercado brasileiro, atua comercialmente na América do Sul, América do Norte, América 

Central, Caribe, Ásia, Oceania e Sudeste Asiático (DEDINI S.A. INDÚSTRIAS DE BASE, 2015).  

Para a mobilidade urbana, essa situação além das viagens geradas dos funcionários dessas 

empresas, gera um incremento de transporte de carga que deverá, através do Planmob, ser 

transferido para um sistema viário estrutural, com condições de receber de forma adequada esse 

modo. 
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3.7 PIRACICABA ATUAL – QUESTÕES TERRITORIAIS 

 

Se é notório o relevante potencial econômico de Piracicaba, fruto de esforços coletivos 

características estratégicas e sua própria história, por outro lado a mesma dinâmica acarretou em 

algumas questões de caráter territorial a ser enfrentado pelo novo marco regulador urbanístico em 

elaboração e na importante contribuição que um Plano de Mobilidade pode oferecer. 

 

3.7.1 VAZIOS URBANOS 

 

A rápida expansão da mancha urbana já mencionada, , entre outros fatores, teve como efeito a 

formação de quantidade expressiva de vazios urbanos que totalizam 123.880.288,50m² ou 

12.388,02ha, correspondendo a 54,37% da área delimitada pelo perímetro urbano de Piracicaba, que 

é de 22.782,39ha. 

Esses vazios, quando localizados em áreas com infraestrutura, representam forte 

irracionalidade urbanística e, consequentemente, grandes deseconomias urbanas arcadas em larga 

medida, pelo poder público municipal. 

Por esse conceito, em recente estudo realizado pelo IPPLAP (2018) entende-se que os vazios 

urbanos: 

 

são aqueles que se diferenciam na malha por estarem 

sem ocupação urbana. Tratam-se das glebas (áreas não 

parceladas) ou lotes sem edificação, inseridos na 

Macrozona Urbana, 

 

 No mesmo estudo, foram levantadas a incidências desses vazios e territorializadas segundo o 

seguinte critério: 
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- Lotes vazios, com infraestrutura disponível em quase sua totalidade, num total de 26.977 

unidades, totalizando a área de 10.129.293,81m² ou 1.012,92ha;  

- Glebas vazias cadastradas na Prefeitura do Município de Piracicaba - PMP, num total de 563 

unidades, totalizando a área de 45.055.536,35m² ou 4.505,55ha; 

- Glebas vazias não cadastradas pela PMP, levantados por imagem de satélite de 2015, 

totalizando a área de 68.695.458,30m² ou 6.869,54ha.  

 

 O mapa seguinte mostra essa situação: 

 

Mapa 07: MAPA DOS VAZIOS URBANOS 

 

Fonte: IPPLAP (2018) 
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3.7.2 LOCALIZAÇÃO DAS ZEIS E IRREGULARIADE TERRITORIAL 

 

Ainda que presente na legislação vigente, item tratado posteriormente, a incidência de Zonas 

Especiais de Interesse Social, destinadas, segundo o que preconiza o Estatuto da Cidade, a garantir a 

implantação de moradias fora da dinâmica exclusivamente mercantil (HIS e HMP5), podem indicar 

determinadas tendências que facilitam ou dificultam que se exerça de forma adequada a função 

social da cidade e da propriedade, princípio fundamental presente nessa lei federal. 

Nesse caso, a análise feita pelo próprio IPPLAP (2018) é categórica em afirmar que essa função 

não é bem exercida com evidentes consequências para a dinâmica da mobilidade urbana. 

  

Constata-se, também, que a concentração de 

implantação de empreendimentos de interesse social 

(ZEIS – 2) se dá na região norte, no vetor oeste, e na 

região oeste, e em menor número na região sul, também 

próxima a região oeste. Apercebe-se que muitos deles 

distantes da área urbana consolidada, num crescimento 

descontínuo da cidade. Como já apontado no 

Relatório/2003: “Este padrão de destinação de habitação 

para baixa renda nas áreas distantes e menos valorizadas 

instaura a separação entre o direito à moradia e direito à 

cidade, promovida pela administração pública”. Ressalta-

se, também, que estas áreas foram apontadas, no 

zoneamento de 2006, como Zona de Ocupação 

Controlada por Fragilidade Ambiental - ZOCFA e Zona de 

Ocupação Restrita - ZOR (composta por áreas do território 

com infraestrutura deficitária e apresentam fragilidade 

ambiental, com alta declividade, altos índices de erosão 

                                                      
5 Respectivamente Habitação de Interesse Social (destinados a faixas salarias de 0 a 3 salários mínimos) e de Mercado 

Popular (06 a 10 salários mínimos). 
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do solo e forte presença de recursos hídricos). A maior 

concentração de favelas encontra-se a sudoeste.  

 

 De fato, em um levantamento realizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento 

Habitacional de Piracicaba – Emdhap, foi mostrado (e apresentado no estudo do IPPLAP (2018)) que a 

a maior concentração de favelas (ZEIS 1 pela legislação atual) se dá na região sudoeste, com 31 

núcleos de favelas, seguido pela região norte com 18 núcleos, e um núcleo na região leste, próximo 

da região oeste, totalizando 50 favelas catalogadas.  

 Ainda segundo o IPPLAP (2018): 

O que se observa é que nestas regiões estão 

concentrados, também, os núcleos de empreendimentos 

de produção de habitação de interesse social (ZEIS-2), 

tornando a carência social cumulativa no território. 

  

As impressões da municipalidade podem ser apreciadas nos mapas seguintes: 
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Mapa 08: MAPA DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL – 2 

 

Fonte: IPPLAP (2018) 
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Mapa 09: MAPA DA LOCALIZAÇÃO DAS FAVELAS 

 
 

Fonte: IPPLAP (2018) 
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4. DADOS POPULACIONAIS 

 

Conhecido os principais fatos e processos históricos que estruturaram o território, sobretudo 

urbano, de Piracicaba, cabe, na elaboração de um plano de mobilidade, conhecer o perfil da 

população atual ali residente e os aspectos que, direta e indiretamente, podem influenciam nos 

modos de deslocamento na cidade. 

Assim, nesse tópico foram extraídas algumas informações, não raro compiladas do trabalho 

anterior realizado para a elaboração de Planmob que permitem traçar alguns aspectos que 

orientarão as proposições de mobilidade em Piracicaba.  

 

4.1 CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 

De acordo com os dados censitários do IBGE6, nos últimos trinta anos, o município de 

Piracicaba quase dobrou de população, processo semelhante vivido no período de 1940 e 1970 onde 

a população superou os 150 mil habitantes.  

Como podermos observar o Gráfico 1.1, em 2010, a população do município era de 364.571 

habitantes e, em 2014, a sua com população estimada chegou a 388.412 habitantes, atingindo, 

assim, a colocação de décimo sétimo município mais populoso do Estado de São Paulo.  

 

  

                                                      
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Gráfico 03: Crescimento Populacional de Piracicaba 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Em contrapartida a dinâmica de duplicação populacional a cada trinta anos, percebe-se a 

partir do ano 2000 um decréscimo na taxa geométrica de crescimento anual populacional do 

município, conforme aponta o Gráfico seguinte, indicando uma diminuição nos últimos cinco anos no 

ritmo desse crescimento. 

 

Gráfico 04: Taxa Geométrica de Crescimento Anual 

 

Fonte: SEADE (2015) 
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Habitantes 152.505 214.295 277.721 329.158 364.571 367.289 369.919 385.287 388.412

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

0

0,5

1

1,5

2

2000 2010 2013 2014



 

 

29 

Segundo o IPPLAP (2018): 

Nesta última década censitária o município de Piracicaba 

passou de 330.000 habitantes (Censo 2000) para 364.571 

habitantes (Censo 2010), com uma estimativa de 397.322 

habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE) com referência em 1º de julho de 2017. Neste 

sentido, os dados corroboram o Diagnóstico de 2003: a 

taxa média de crescimento populacional do município tem 

diminuído progressivamente, o que se observa, de forma 

geral, nas cidades brasileiras.  

Segundo o IBGE (acessado em 22/12/2017), de 2016 para 

2017, a taxa geométrica de crescimento populacional do 

país foi de 0,77%, menor do que a estimada para o 

período 2015/2016 (0,80%), conforme a Projeção de 

População 2013. Quase um quarto dos 5.570 municípios 

brasileiros (24,5% ou 1.364) tiveram taxas geométricas 

negativas, ou seja, apresentaram redução populacional. 

Em mais da metade dos municípios (56,2% ou 3.130) as 

taxas de crescimento populacional foram inferiores a 1%, 

e em 207 municípios (3,7% do total) o crescimento foi 

igual ou superior a 2%.  

 

A consequente diminuição das taxas de crescimento populacional acarreta em uma 

tendência, efetivamente verificada, de envelhecimento da população.  

De fato, observando os dados do IBGE, percebe-se que os números apontam que Piracicaba, 

nesse período, apresentou um incremento da população localizado nas faixas etárias acima dos vinte 

anos e uma intensificação dessa tendência na população acima dos 50 anos.  
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Gráfico 05: Projeção da Faixa Etária de Piracicaba 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

A diminuição percentual da população jovem (até vinte anos) verificada indica que o cenário 

acima descrito tende a se intensificar em seus aspectos negativos, dentro de uma perspectiva de 

vinte anos, isto é, a medida que teremos a população economicamente ativa (PEA) percentualmente 

menor nesse horizonte, aumentará o número de indivíduos atendidos pelos variados sistemas de 

assistência, em especial na área de mobilidade, às gratuidades. 

Este comportamento, de envelhecimento populacional e de diminuição da taxa de natalidade, 

segue a tendência do Estado de São Paulo, como se observa no gráfico seguinte, a seguir. 
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Gráfico 06: Faixa Etária Municipal, Estadual e Nacional 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

4.1.1 FUTURIDADE 

 

O processo de envelhecimento populacional verificada em Piracicaba fez que se recorresse a 

instrumentos que quantificam a capacidade de atendimento municipal a esse público. 

De acordo com a Fundação SEADE (2015), o Índice de Futuridade é uma ferramenta de apoio 

que afere a assistência prestada à pessoa idosa em termos de serviços, programas e iniciativas da 

gestão pública municipal. O índice é, portanto, uma ferramenta de gestão que orienta as decisões do 

gestor municipal e facilita a construção de opções de ações. É composto por três eixos: Saúde, 

Proteção Social e Participação7 e varia de 0 a 100, sendo que quanto mais próximo de 100 o 

município estiver, melhor são as condições oferecidas aos idosos. 

  

                                                      
7 Saúde - mede o índice de mortalidade precoce entre os idosos, ou seja, mortalidade entre pessoas de 60 a 69 anos. As 

informações são oriundas do Movimento do Registro Civil para o período 2005 a 2007 e projeções populacionais 
produzidas pela Fundação SEADE. 
Proteção Social – quantifica a participação de idosos na população demandante dos serviços de proteção social de baixa, 
média e alta complexidade. As informações deste indicador foram retiradas dos Planos Municipais de Assistência Social – 
PMAS 2008, produzidos pelos próprios municípios. 
Participação – mede a oferta de atividades e/ou programas de cultura, esporte e turismo realizados, pela prefeitura, para 
a população idosa e a existência ou não de um Conselho Municipal do Idoso. Os dados provêm dos Planos Municipais de 
Assistência Social – PMAS 2008 e da Pesquisa Municipal Unificada 2003. (SEADE, 2015). 
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Tabela 1.1: Índices de Futuridade 

Índice Futuridade 49,7 (médio-alto) 

Índice Futuridade - Dimensão Saúde 59,2 

Índice Futuridade - Dimensão Proteção Social 32,9 

Índice Futuridade - Dimensão Participação 83,3 

Fonte: Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – Seade, 2008 

 

Piracicaba está avaliada entre mediana e mediana alta com uma boa assistência ao idoso. O 

maior índice de assistência ao idoso é do eixo Participação, com uma boa oferta de atividades e 

equipamentos destinada ao público da terceira idade. Ressalva-se que esse atendimento fomenta 

deslocamentos a serem contemplados no plano de mobilidade urbana. 

Contudo, o eixo Proteção Social é o que apresenta o pior índice, ou seja, há uma baixa 

participação de idosos nos serviços de proteção social. Nesse contexto, a necessidade de 

manutenção dessas condições para os idosos, sobretudo em relação aos acessos aos serviços de 

transporte, com o aumento dessa população verificado no item anterior torna-se mais um desafio a 

ser enfrentado. 

 

A constatação de que, seguindo a tendência da maioria dos municípios brasileiros, Piracicaba 

vem diminuindo sua taxa de crescimento populacional e, ademais, que vem acompanhando a 

tendência da maioria das cidades de manter esse índice positivo (sem diminuição da população 

absoluta), de constatável relevância, deve ser complementada com dados adicionais que permitam 

entender mais sobre o município. Nesse caso, valeu-se de alguns dados realizados no estudo de 2015 

para a elaboração do Planmob, mostrados a seguir. 
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4.2 POPULAÇÃO URBANA X RURAL (TAXA DE URBANIZAÇÃO) 

 

Uma primeira característica atual de Piracicaba a ser destacada é a relação entre a população 

urbana e rural e a discrepância entre as respectivas áreas no município. Segundo o IPPLAP (2018) “ 

percentual da população urbana em relação à população total do município de Piracicaba é de 

98,04%, com uma concentração no núcleo urbano sede do município.” 

A população urbana, amplamente majoritária, ocupa apenas 17% da extensão territorial do 

município (229,66 km²), como pode ser observado no mapa seguinte. 

 

Mapa 10: Área urbana e Área Rural de Piracicaba. 

 

Fonte: Dobbert et. al. (2003) 

 

A configuração presente no mapa acima imprime uma potencial dinâmica que permite afirmar 

que a grande maioria das pessoas que vivem em Piracicaba se concentra em pequena parte do 
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território. Além disso, trata-se de uma tendência que vem se intensificando, pelo menos desde o 

início da década de 1990. 

O largo espaço rural por sua vez, demanda uma especial atenção sobre esse território. Dessa 

forma, além do Distrito-Sede, que abriga o perímetro urbano, Piracicaba é dividida em cinco distritos: 

Ártemis, Guamium, Ibitiruna, Santa Teresinha de Piracicaba e Tupi, conforme representação no mapa 

a seguir. 

 

Mapa 11: Divisão de Distritos e Perímetros Urbanos 

 

Fonte: IPPLAP (2015) 

 

Como é observado no gráfico seguinte, Piracicaba tem aumentado sua taxa de urbanização 

desde a década de 1990, atingindo no ano de 2014 o índice de 98% do total de sua população 

(356.743 habitantes) morando no perímetro urbano e, conforme será tratado posteriormente, 

seguindo uma tendência mundialmente consolidada. 
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Gráfico 07: Grau de Urbanização do Município de Piracicaba. 

 

Fonte: SEADE (2015) 

 

Tabela 02: Grau de Urbanização do Município de Piracicaba no ano de 2014. 

População Residente Rural 7.828 habitantes 

População Residente Urbana 356.743 habitantes 

Fonte: SEADE (2015) 

 

4.3 DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL 

 

Conforme apontado pelos autores Leonelli et al. (2008), Piracicaba possui a tendência típica 

das cidades brasileiras, na periferia estão os maiores adensamentos populacionais com esses 

territórios destinados para a baixa renda e com maiores índices de exclusão verificados.  

Já nas áreas centrais, mais consolidadas, estão as melhores condições de infraestrutura 

urbana e das oportunidades de emprego, comércio, serviços, lazer e cultura se encontram a 

concentração de alta renda. 
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Como pode ser observada no mapa seguinte, a maior concentração populacional se localiza 

nas regiões Sul, Oeste e Centro do perímetro urbano de Piracicaba. Nos últimos anos observa-se uma 

tendência de concentração populacional nas regiões oeste e sul do município. 

 

Mapa 12: Concentração populacional nos bairros de Piracicaba 

 

Fonte: IPPLAP (2015) 
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Gráfico 08: Concentração populacional nos bairros de Piracicaba 

 

Fonte: IPPLAP (2015) 

 

Gráfico 09: Concentração populacional na região do Centro de Piracicaba 

 

Fonte: IPPLAP (2015) 
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Em uma análise comparativa regional, tem-se  que, comparando os dados de 2000 a 2010, a 

área central consolidada prossegue no processo de esvaziamento populacional, enquanto as outras 

regiões apresentaram crescimento populacional relativo na seguinte ordem crescente Leste, Oeste, 

Sul, Norte.  

Nas regiões Sul e Oeste, onde se concentra os bairros mais precários e com rendimento 

familiar inferior a três salários mínimos, possuem os bairros mais densos do município (como será 

mostrado adiante). Os dados apontam esta mesma região como uma das que concentram a 

existência de domicílios precários, destacando os bairros Vila Cristina, Jaguariúna, Jardim Planalto, 

Paulicéia e Monte Líbano.  

A outra concentração de precariedade nas moradias localiza-se a norte, nos bairros: Algodoal, 

Vila Sônia, Vila Fátima, Santa Terezinha e Vila Industrial, pertencentes a região que apresentou o 

maior incremento populacional na última década. 

 

4.4 DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

Conforme indicavam os dados anteriormente trabalhados, a densidade demográfica de 

Piracicaba é considerada muito baixa (272,30 habitantes/km²), conforme aponta o gráfico seguinte, 

principalmente quando comparada com a densidade demográfica do município de São Paulo (14.100 

habitantes/km²).  

Entretanto, ainda pelo mesmo gráfico, comparando os anos de 2000 e 2015, houve um 

incremento de 13,50% nesse índice, podendo ser apontada uma leve mas importante tendência de 

adensamento.  
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Gráfico 10: Densidade Demográfica de Piracicaba (Hab./Km2) 

 

Fonte: SEADE (2015) 

  

Entretanto, os números apresentados se justificam pela grande extensão territorial do 

município (1.378.069 km²) e a dimensão da área rural, que é em torno de 83% e é ocupada 

principalmente por canaviais, pasto e florestas.  

 Contudo, ao se distinguir, no tocante à densidade demográfica, a população urbana da rural, 

criam-se claramente duas realidades distintas com a situação apresentada na Tabela seguinte. 

 

Tabela 03: Densidade Demográfica Piracicaba – População Urbana e Rural. 

População 
Residente 

Habitantes Percentual Território (Km2) 
Dens. Demográfica 

(hab./ Km2) 

Rural 7.828 83% 1.463,05 5,35 

Urbana 356.743 17% 299,66 1.190,49 

Total 364.571 100% 1.762,71 272,30 

 

Fonte: SEADE (2015) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

hab/km² 240 242,9 245,7 248,3 251 253,6 256,2 256,2 258,6 261 263,5 264,2 266,2 268,2 270,3 272,3
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Assim, mesmo tomando apenas a população urbana, a densidade demográfica de Piracicaba 

(1.190,49 hab./Km2) mostra-se inferior à maioria das capitais brasileiras como pode ser visto na 

tabela seguinte. 

Nesse contexto, alto grau de população urbana e vasto território mesmo em âmbito urbano, a 

preocupação com a expansão urbana deverá ser constante. Entretanto, mais informações sobre o 

tema serão desenvolvidas posteriormente. 

 

  



 

 

41 

Tabela 04: Densidade Demográfica nas Capitais Brasileiras 

Posição Município Unidade Federativa 
Densidade 

demográfica 
(hab./km²) 

1 Fortaleza  Ceará 7.786,52 

2 São Paulo  São Paulo 7.387,69 

3 Belo Horizonte  Minas Gerais 7.167,02 

4 Recife  Pernambuco 7.037,61 

5 Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 5.265,81 

6  Natal  Rio Grande do Norte 5.105,00 

7 Curitiba  Paraná 4.024,84 

8  Salvador  Bahia 3.859,35 

9 João Pessoa  Paraíba 3.421,30 

10  Vitória  Espírito Santo 3.327,73 

11 Aracaju  Sergipe 3.140,67 

12 Porto Alegre  Rio Grande do Sul 2.837,52 

13 Maceió  Alagoas 1.854,12 

14 Goiânia  Goiás 1.776,75 

15 Belém  Pará 1.315,27 

16 São Luís  Maranhão 1.215,69 

17 Florianópolis  Santa Catarina 627,24 

18 Teresina  Piauí 584,95 

19 Brasília  Distrito Federal 444,07 

20 Cuiabá  Mato Grosso 163,88 

21 Manaus  Amazonas 158,06 

22 Palmas  Tocantins 102,90 

23  Campo Grande  Mato Grosso do Sul 97,22 

24 Macapá  Amapá 62,14 

25 Boa Vista  Roraima 49,99 

26 Rio Branco  Acre 38,03 

27 Porto Velho  Rondônia 12,57 

 

Fonte: IBGE (2014) 

 

A contenção a expansão urbana é desejável para a construção de um sistema mobilidade mais 

racional, pois em situações de maior adensamento (desde que com a implantação adequada e com a 

justa distribuição de oportunidades), é mais fácil realizará a otimização das redes e a produção de 

sistema mais adaptados à dinâmica da cidade e, por consequência, mais econômicos. 
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4.5 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDH-M) 

 

O esforço em se quantificar a qualidade de vida nos variados territórios sempre suscitou o 

desenvolvimento de variadas metodologias que, ao longo das últimas décadas do século XX, foram 

aperfeiçoadas a fim de perceber as mudanças e as dinâmicas nos locais de análise. Dentre os variados 

métodos, destaca-se o Índice de Desenvolvimento Humano IDH.  

O índice foi desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e vem 

sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no seu 

relatório anual8. É uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento 

humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 

desenvolvimento humano9. 

No Brasil, aplica-se essa medida no âmbito municipal. Trata-se do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) disponível no sítio eletrônico do IBGE 

Aplicando-se o índice e de acordo com Dobbert et al. (2012), o município de Piracicaba é 

localizada na região que detém alguns dos melhores indicadores de desenvolvimento do país. Nos 

últimos anos vinte e cinco anos o Índice de Desenvolvimento Humano municipal de Piracicaba vem 

aumentando e se equiparou com o IDH Estadual de São Paulo (0,783).  

Os demais índices, tais como: Índice de Longevidade (IDHM-L), Índice Educação (IDHM-E) e 

Índice de Renda (IDHM-R), apresentarão, também, uma relevante melhora nos últimos vinte e cinco 

anos, destaque para o índice Educação, que foi o que apresentou a maior taxa de crescimento10. 

 

  

                                                      
8 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano em 20 de janeiro de 2018. 

9 Disponível em: http://www.pnud.org.br/idh/IDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDHM em 20 de janeiro de 2018. 
10 Esse índice apresentou comportamento semelhante em praticamente todo o país fruto provável de políticas de Estado 

como o FUNDEF e, mais recentemente, como o FUNDEB realizados, respectivamente, nas gestões de Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) e Luís Ignácio Lula da Silva (2003-2010). A recente aprovação da PEC-40 pode interromper essas 

tendência. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://www.pnud.org.br/idh/IDHM.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDHM
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Gráfico 11: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Para a mobilidade, sobretudo o aumento do IDHM-R, representa uma tendência de aumento 

dos índices de mobilidade11, diretamente proporcional à renda e, por isso, com maiores 

deslocamentos realizados e, consequentemente, necessidade de atendimento a essa demanda. 

 

4.6 RENDA PER CAPITA 

 

De acordo com o IBGE (2010), Piracicaba esta no 59º lugar em renda per capita entre os 

municípios brasileiros. Apesar de ter uma renda per capita inferior a média do Estado de São Paulo, o 

município, quando comparado à média nacional, apresenta índice superior, conforme o gráfico 

seguinte 

  

                                                      
11 Número médio de viagens diárias realizadas por habitante 
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Gráfico 12: Renda per Capita 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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5. LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

 

Nesse tópico são apresentadas as leis que diretamente afetam e interferem na dinâmica 

territorial em Piracicaba.  

No atual momento vivido, o arcabouço legal urbanístico conta com uma novidade que é o 

desenvolvimento de um plano em nível regional que deve, segundo legislação recentemente 

aprovada, sobrepor e orientar as respectivas legislações municipais. Trata-se do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado, coordenado pela EMPLASA e em fase de elaboração. 

No âmbito municipal, o desenvolvimento concomitante do Plano Diretor Urbano Municipal, a 

nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e o próprio Plano de Mobilidade Urbana imprime, 

conforme posteriormente mencionado, em uma oportunidade única de se planejar o território de 

modo a contribuir para um espaço urbano mais racional e com oportunidades equânimes. 

 

5.1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 

 

A Lei Federal nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015, denominada Estatuto da Metrópole, instituiu 

“diretrizes para a Política Nacional de Planejamento Regional Urbano”, criando “o Sistema Nacional 

de Planejamento e Informações Regionais Urbanas” e entre outras questões, estabeleceu uma nova 

dinâmica na formação de regiões metropolitanas e aglomerados urbanos no Brasil passando aos 

Estados, e não mais à Federação, a incumbência sobre a criação desses institutos. 

Uma vez criadas essas regiões, devem ter suas respectivas legislações urbanísticas municipais 

condicionadas e compatibilizadas a um plano em escala maior, que busque diminuir as desigualdades 

(sobretudo sócio territoriais), a melhoria de vida da população e oriente ações conjuntas entre o 

Estado e os municípios envolvidos. 

Essa configuração vai ao encontro a um fenômeno observado em todo o mundo que é a 

crescente e gradativa urbanização da população que, apenas recentemente, superou a população 

rural em todo o planeta. Além disso, essa característica, que contrapõe a um entendimento inicial e 
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reducionista de exercer a metrópole (e consequentemente e em menor grau os aglomerados 

urbanos) um papel pernicioso e destrutivo à vida social. Ao revés, corrobora com o que destaca 

alguns autores de ser justamente esses aglomerados o locus adequado à dinâmica de uma economia 

globalizada. 

Para Castells e Hall (1996): 

“a construção histórica da metrópole quanto seus atuais 

atributos e dinâmicas físico-espaciais são analisados a 

partir do entendimento de a metrópole ser expressão e 

instrumento essencial da economia mundializada.” 

 

Já para Whitaker (2000): 

“a metrópole é o instrumento por excelência do fenômeno 

de expansão da economia-mundo capitalista” 

 

 Na verdade, essa observação já era feita anteriormente à consolidação da 

globalização como um fenômeno hegemônico em todo o mundo por autores como 

Santos (1996) que apontava que “a cidade é o lugar em que o mundo se move mais”. 

 De qualquer forma, observa-se o fenômeno na atualidade de cada vez mais as 

cidades vizinhas passarem a ter uma interdependência em suas redes estruturais e, 

nessas condições, demandarem uma compatibilização entre seus planos. 

 O Aglomerado Urbano de Piracicaba (AUP) foi instituído em 26 de junho de 2012, pela Lei 

Complementar Estadual nº 1.178 e é constituído por 23 municípios12, envolvendo quase 1,5 milhões 

de habitantes13 que equivalem a, cerca de, 3,25% da população paulista14. 

                                                      
12 Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, 

Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa 

Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro. 
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 Importante ressaltar que esse contingente, pelas regras originais, não atinge os limites 

estabelecidos para a formação de Regiões Metropolitanas (RMs) e Aglomerados Urbanos (AUs) no 

Brasil que, respectivamente, deveriam ser 5% e, 2,5% da população do país. Contudo, essa imposição 

não seria alcançada em nenhum dos casos criados pois, só a RM de São Paulo atenderia essa 

condição enquanto região metropolitana e a RM do Rio de Janeiro poderia atingir o limite de 

aglomerado urbano. A responsabilidade estadual já mencionada por essas criações, vinculada a 

possibilidade de novas fontes de financiamento externo, acarretaram nesse caso, no estabelecimento 

da exceção como regra. 

 A AUP, situada no noroeste do Estado de São Paulo, caracteriza-se, conforme mencionado 

nteriomente como importante polo regional de desenvolvimento industrial e agrícola, com empresas 

nacion ais e multinacionais, concentrando atividades nos ramos sucroalcooleiro e metal-mecânico, 

nas indústrias de alimentos, bens de capital, cerâmica, agroindústria e metalurgia15. 

Figura 04: Aglomerado Urbano de Piracicaba  

 

Fonte: https://www.pdui.sp.gov.br/piracicaba/?page_id=56 

                                                                                                                                                                                     
13 Mais precisamente 1.450.000 pessoas. 

14 Informação retirada do sítio eletrônico https://www.pdui.sp.gov.br/piracicaba/?page_id=56 em 19 de janeiro de 2018. 

15 Idem anterior 

https://www.pdui.sp.gov.br/piracicaba/?page_id=56
https://www.pdui.sp.gov.br/piracicaba/?page_id=56
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5.1.1 PDUI – ESTÁGIO ATUAL 

 

Atualmente em elaboração o PDUI do AU de Piracicaba teve aberto, no período de 

29 de setembro a 28 de outubro de 2017, para as contribuições da população através de 

plataforma digital disponibilizada pela EMPLASA16. Segundo essa empresa, cada 

sugestão, dentro da sua pertinência, deverá ser incorporada à redação final do Projeto 

de Lei –PL – que deverá ser apreciado, alterado e aprovado pela Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo e que institucionalizará, ao final, o plano. 

Institucionalmente, foi constituída uma Comissão Técnica, com representantes 

do Governo do Estado, dos municípios envolvidos e da sociedade civil, tal como 

apresentado na tabela a seguir: 

 

                                                      
16 Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S. A. 



 
 

 

49 

Tabela 05: Integrante da Comissão Técnica do PDUI 

Órgão 
Titular Suplente 

Instituição Representante Instituição Representante 

Governo do 
Estado 

Secretaria de Energia e Mineração Antonio Camargo Junior    Marília Fanucchi 

Secretaria do Meio Ambiente Ednéa Aparecida Parada 
 

Adilson José Rossini 

Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos 

Carlos Alberto Miranda Silva 
 

Julio César Jacometto 

Emplasa Luiz José Pedretti   Carla de Castro Parente 

Municípios 

Prefeitura Municipal de Araras – Secretaria 
de Planejamento, Gestão e Mobilidade 

Michele Cristina Leão de 
Lima 

  Raquel Eliana Metzner 

Prefeitura Municipal de Limeira Matias Razzo 
 

José França Almirall 

Prefeitura Municipal de Piracicaba (ofício 
recebido 30/1) 

Maria Beatriz Dias de Souza 
 

Alex Donizete Perez 

Prefeitura Municipal de Rio Claro – 
Secretaria de Governo (oficio SG 16/2017) 

Monica Cristina Brunini 
Frandi Ferreira 

  Antonio de Campos Pássaro 

Sociedade Civil 

Escola Superior de Tecnologia e Educação – 
ASSER – Rio Claro  

Carolina Contiero Talarico 
Marques dos Santos Faculdades Integradas Einstein 

de Limeira 

Alessandra Argenton Sciota 

Sofia Rontani Juliana Binotti Pereira 
Scariato Camila Moreno 

OAB – Sub-seção Rio Claro 
Dr. Alexandre Carrille 

OAB – Sub-seção Piracicaba 
Dr. Fernando Marcos 

Colonnese Talita Beatriz Parcher 

ACIPI – Assoc. Comercial e Industrial de 
Piracicaba  

Sergio Furtuoso Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz da USP – 

ESALQ  
Dr. Ricardo Ribeiro Ro 

Sandra Novaes 

Assoc. dos Amigos da Cidadania e do Meio 
Ambiente de Piracicaba – AMAPIRA 

Juan A. M. Sebatianes 
Associação Amigos do Horto 
Florestal Navarro de Andrade – 
AAMHOR de Rio Claro 

Miguel M. Milinski 

Ministério Público 
Ivan Carneiro Castanheiro 
(Promotor de Justiça)   
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Segundo a EMPLASA: 

 

A Comissão Técnica é a instância que valida o 

Guia metodológico, indica os participantes das 

oficinas sub-regionais, além de constituir e 

aprovar os Grupos de Trabalhos presenciais e 

virtuais. É também responsável pela 

aprovação dos produtos produzidos, como o 

Caderno de Sustentação e o Caderno de 

Propostas e valida o Projeto de lei do PDUI-

AUP e a encaminha ao Conselho da 

Aglomeração Urbana de Piracicaba. 

 

Até o final do ano de 2017 estavam previstas a definição e o fechamento do 

Caderno de Propostas, do Caderno de Sustentação e a realização das audiências públicas 

(que, de fato, ocorreram). Aguarde-se, até o presente momento (janeiro de 2018), novo 

encontro entre os municípios partícipes, para a conclusão dessa etapa. 

Ainda assim, em linhas gerais, foram estabelecidas algumas diretrizes que deverão 

nortear tanto a legislação urbanística de Piracicaba em elaboração como este Planmob. 

São elas: 

- Estruturação de uma rede de polos regionais, para melhorar a qualidade de vida 

em áreas mais distantes dos centros consolidados; 

- Implementação de programas, projetos e ações que promovam e/ou fortaleçam 

centros regionais com concentração diversificada de emprego; 

- Diversificação na localização de comércio, serviços públicos e privados, habitação 

e equipamentos coletivos, cultura e lazer; 

- A orientação da ocupação urbana com a intensificação do uso das áreas 

urbanizadas ociosas; 
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- Melhoria na distribuição das atividades no território; 

- Garantia de abastecimento de água para futuras gerações; 

- Promoção de corredores ecológicos para manter a biodiversidade e preservar os 

mananciais e 

- Garantia de um marco legal construído coletivamente 

 

Nesse sentido é salutar, ainda que não seja obrigatoriamente intencional, que 

estejam ocorrendo simultaneamente em Piracicaba a elaboração desses três marcos 

legais – PDUI, Plano Diretor e legislação urbanística e Plano de Mobilidade Urbana. 

Trata-se de uma oportunidade única de se pensar o planejamento da cidade e de 

prever para os próximos anos a construção de um território mais justo e com 

oportunidades mais equânimes. 

 

5.2 NOVO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

O início da história da regulação urbanística de Piracicaba se dá em inícios da 

década de 1970 (exatamente em 1971), dentro do contexto do Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo (Serfhau) que fomentou a elaboração de planos pelo Brasil e, em 

Piracicaba, realizou o Termo de Referência do Plano Diretor que, somente em 1975, foi 

elaborado sob a coordenação do Arquiteto Joaquim Guedes. 

Rejeitado pela Câmara dos Vereadores, suas diretrizes nortearam a legislação 

urbanística finalmente aprovada pelo legislativo municipal nove anos depois (1984). 

Um novo diagnóstico foi realizado em 1991, sob a coordenação do Arquiteto Ari 

Vicente Fernandes já com as premissas da Constituição de 1988, ainda que a 

regulamentação do Capítulo de Política Urbana da Carta Magna tenha sido aprovada 

somente em 2001, através da Lei Federal 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, 
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que introduziu na legislação o conceito da função social da cidade e da propriedade. Por 

fim esse Plano Diretor seria aprovado em 1995. 

Já em consonância com o Estatuto da Cidade, foi realizada em Piracicaba uma 

revisão do Plano Diretor nossa anos de 2003 e 2004. Essa versão foi feita por técnicos da 

municipalidade com coordenação do próprio IPPLAP e sob orientação do reconhecido 

Instituto Pólis. 

Segundo a municipalidade, “a revisão do Plano Diretor, atendendo o Estatuto da 

Cidade, foi realizada entre os anos de 2003 e 2004” e, conforme o Estatuto da Cidade, a 

lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.  

Incialmente se tem que essa legislação (Lei Municipal n° 186/2006), atualmente em 

vigor, sofreu ao longo dos anos várias alterações conforme mostra a tabela seguinte 

elaborada pelo IPPLAP:  

 

Tabela 06: Alterações na Lei Complementar nº 186/2006 - Plano Diretor 

LC - posteriores alterações LC - posteriores alterações 

201/2007 artigo 194 287/2011 artigos: 32, 43, 48, 70, 105, 113, 187 e 188 

213/2007 
artigos: 35, 48, 59, 60, 63, 65, 69, 106 
e 121 

288/2011 ZEIS 2-P/StªTerezinha 

220/2008 artigos: 60, 63,127, 131, 134 291/2012 faixa non aedificandi - Av. Laranjal Paulista 

222/2008 artigos: 48, 68, 69, 79, 80, 81, 82 e 113 292/2012 ZEIS 2 - Q, R, S, T, U 

246/2009 ZEIS 2-A,B, C, D, E, F, G 368/2016 altera Anexos/ artigos: 63 e 74 

247/2009 artigo 59 293/2012 artigos: 39, 52,43A, 74A e 192 

249/2009 artigos: 60, 63, 83, 86 e 113 295/2012 
Anexos/ artigos: 65, 68 e 113/ altera LC 292/ revoga a 
LC291/2012 

255/2010 Anexos 323/2014 altera Anexos/ cria ZEIS-2: V,X,Y,Z e W 

256/2010 ZEIS 2-H São Jorge 324/2014 
Anexos/ artigos: 32, 112A, 112B, art. 10, 30, 47, 51, 55, 152e 
192/ Sumário - Capítulo VI/ Capítulo VI (art. 123 a 132) 

257/2010 artigo 180/ Conselho da Cidade 346/2015 artigos: 59 e 116 

260/2010 ZEIS 2 - I, J, K, L, M, N, O 354/2015 
Anexos/ artigos: 60, 62, 63, 84, 113, 116, 116A, 63, 112A, 
142 e 61 

261/2010 artigos: 60, 63 e 71 367/2016 Anexos/ ZEIS-2AA 

264/2010 Anexo/ artigos: 1º; 2º, 3º e 4º 372/2016 Anexo/ ZEIS 2E 

 

Fonte: PMP e Câmara de Vereadores de Piracicaba. Elaboração: Ipplap. 
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5.2.1 MACROZONEAMENTO 

 

Inicialmente, pela legislação atual, tem-se que o território do Município de 

Piracicaba subdivide-se em Macrozona Urbana, perímetro urbano da sede do Município 

de Piracicaba, e Macrozona Rural.  

Segundo o IPPLAP (2018): 

Tal divisão de urbano e rural, que é o primeiro 

nível de definição das diretrizes espaciais do 

Plano Diretor, baseado nos limites 

administrativos e conhecido pela 

denominação de perímetro urbano, está 

consolidada desde o PD/2006 e suas 

sucessivas alterações.  

A Macrozona Urbana é a porção do território 

com características urbanas onde se verifica a 

maior concentração da população do 

município e diversidade de usos, além de 

equipamentos institucionais e comunitários.  

A Macrozona Rural corresponde à porção do 

território caracterizada pela baixa densidade 

demográfica e ocupação dispersa, onde se 

desenvolve, principalmente, as atividades 

rurais (agricultura e pecuária). 

 

O mapa a seguir mostra essa divisão: 
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Mapa 13: MAPA DAS MACROZONAS 

 

Fonte: IPPLAP (2018) 

 

5.1.2 ZONEAMENTO 

 

Diferenciando de legislações de outros municípios, apenas a Macrozona Urbana é 

dividida em porções de territórios sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas de uso e 

ocupação do solo urbano, especialmente os índices urbanísticos, denominadas de zonas, 

que compõem o zoneamento da cidade.  

Inicialmente, o zoneamento apresentou a seguinte configuração mostrada no 

mapa seguinte: 
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Mapa 14: Uso e Ocupação do Solo de Piracicaba – versão inicial 

 

 
 

Fonte: IPPLAP (2015) 

 

Nessa versão inicial, das zonas acima mostradas, destacam-se as seguintes 

características: 

- ZONA DE ADENSAMENTO PRIORITÁRIO (ZAP) (detalhado posteriormente); 
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- ZONA DE ADENSAMENTO SECUNDÁRIO (ZAS) Piracicaba conta com seis Zonas de 

Adensamento Secundário (ZAS), as quais estão localizadas próximas às Rodovias do 

Açúcar (SP-308) e Fausto Santomauro (SP-127). Ocupam áreas perimetrais ao município e 

com forte tendência à expansão em função dos parques industriais Uninorte e Unileste. 

- ZONAS DE OCUPAÇÃO CONTROLADA (ZOC): O município conta com quatro Zonas de 

Ocupação Controlada por Infraestrutura (ZOCIE), localizadas no perímetro urbano e 

próximas aos parques industriais Uninorte e Unileste, e no limite sudoeste da cidade. 

- ZONAS DE OCUPAÇÃO CONTROLADA POR FRAGILIDADE AMBIENTAL (ZOCFA), três 

zonas situadas no perímetro urbano e próximo ao Rio Piracicaba e ao sul do município. 

  

 Além dessas zonas, algumas outras foram criadas que requerem tratamento 

diferenciado e específico, a saber:  

- ZONA ESPECIAL AEROPORTUÁRIA (ZEA) que está inserida na Macrozona Urbana e 

corresponde a área do Aeroporto Municipal de Piracicaba Comendador Pedro Morganti e 

entorno, delimitada pela linha limite da Curva de Ruído médio de 65 dB. As limitações 

urbanísticas na ZEA e adjacências devem atender o Plano de Zona de Proteção de 

Aeródromo e do Plano de Zoneamento de Ruído de Aeródromo; 

- ZONEAMENTO ESPECIAL URBANO (ZEU), são zonas que, localizadas na 

Macrozona Rural, possuem núcleos urbanos, são as seguintes ZEUs:  

- Zona Especial Urbana de Anhumas (ZEU Anhumas); 

- Zona Especial Urbana de Ártemis (ZEU Ártemis); 

- Zona Especial Urbana de Tanquinho (ZEU Tanquinho); 

- Zona Especial Urbana de Ibitiruna (ZEU Ibitiruna); 

- Zona Especial Urbana de Santana (ZEU Santana); 

- Zona Especial Urbana de Santa Olímpia (ZEU Santa Olímpia); 
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- Zona Especial Urbana de Tupi (ZEU Tupi); 

- Zona Especial Urbana de Santa Izabel (ZEU Staª Izabel)  

 
Além desses, havia ainda o núcleo urbano de Itaperú  mas, devido as sucessivas 

alterações do perímetro urbano a partir do PD/2006, tornou-se confrontante com a 

Macrozona Urbana; portanto, foi anexado a mesma, passando a ser designado como 

bairro. 

- ZONA ESPECIAL INDUSTRIAL (ZEI) A cidade também conta com seis áreas 

configuradas como Zona Especial Industrial (ZEI), distribuídas pelo município ao longo de 

suas indústrias e parques industriais, tais como os distritos industriais Uninorte e Unileste, 

e também ao norte e extremo sul do município. 

- ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS); tratada anteriormente, ressalta-se 

poré, a seguinte divisão: 

- ZEIS – 1: destinadas prioritariamente à regularização fundiária, 

urbanização e à produção e manutenção de habitação de interesse social (HIS);  

- ZEIS – 2: destinada à produção de empreendimentos habitacionais de 

interesse social (EHIS).  

 

- Zona Especial de Urbanização Específica (ZEUE); 

- ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE AMBIENTAL (ZEIA), destinadas à proteção e à 

recuperação da paisagem e do meio ambiente com a seguinte subdivisão: 

- Zona Especial de Proteção Integral (ZEP); 

- Zona Especial de Conservação e Lazer (ZECOL); 

- Zona Especial de Risco a Inundação (ZERIN); 

- Zona Especial do Projeto Beira-Rio (ZE Beira-Rio); 

- Zona Especial de Parques Lineares (ZEPAL); 
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- Zona Especial de Produção Hídrica (ZEPH); 

- Zona Especial de Zeladoria do Patrimônio e da Paisagem Cultural (ZEZ)  

 

 Em estudo recente feito pelo IPPLAP, considerando as várias alterações que esse 

zoneamento sofreu e já mencionado anteriormente e, ademais, levando em conta 

aspectos ambientais, de solo, hidrológicos, de infraestrutura e áreas urbanas 

consolidadas, cujos dados a Prefeitura dispunha. 

Além disso, foi dada especial atenção nessa nova proposição o “Estudo Técnico 

Hidrológico e Ambientais para fins de Preservação e Aumento do Potencial Hídrico de 

Bacias Hidrográficas como alternativa futura de um novo Sistema Produtor de Água 

Bruta” que, por sua vez, apontava como uma das bacias produtoras de água a Bacia do 

Marins, com grande parte de sua área inserida na Macrozona Urbana. Objetivamente 

esse dado significou que toda a área urbana inserida na referida Bacia do Marins passou a 

ser designada como Zona de Ocupação Restrita – ZOR (com restrição ambiental e de 

infraestrutura).  

O resultado vem apresentado no mapa a seguir: 
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Mapa 15: Uso e Ocupação do Solo de Piracicaba – versão alterada 

 

 

Fonte: IPPLAP (2018) 

 

5.1.3 ZONA DE ADENSAMENTO PRIORITÁRIO (ZAP) 

 

Na Zona de Adensamento Prioritário, que é a região mais consolidada da cidade, 

melhor provida de infraestrutura e com o melhor acesso aos serviços urbanos de 

transporte, cultura e lazer, o Plano Diretor vigente estabelece, em seu artigo 37, os 

seguintes objetivos: 
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I - promover o adensamento populacional; 

II - evitar a ociosidade da infraestrutura 

instalada; 

III - combater a especulação imobiliária; 

IV - democratizar o acesso à terra urbanizada; 

V - garantir a utilização dos imóveis não 

edificados, subutilizados e não utilizados. 

 
 

O Plano Diretor vigente, com a intenção de combater a dispersão urbana, 

propondo uma série de adensamentos principalmente na área central, conforme 

representação no mapa seguinte: 
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Mapa 16: Zonas de Adensamento Prioritário (ZAP) 

 

Fonte: IPPLAP (2015) 

  

Ainda que exista uma inegável intencionalidade no Plano, a averiguação da 

dinâmica imobiliária real no município mostra que, na prática, o que se busca com a 

legislação não é facilmente alcançado. 

 Mesmo nas áreas mais consolidadas da cidade, e adensamento frente a 

possibilidade de verticalização é claramente pouco aproveitada. Na região central esse 

potencial é percebido no Mapa seguinte, produzido em 2014 para um trabalho específico 

do IPPLAP. 
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Mapa 17: Potencial Adensamento do Centro  

 

 

Fonte: Planmur (2014) 

 

 

Isso indica na mobilidade que, seja pelo espraiamento da ocupação urbana, seja 

pelo pouco adensamento nas áreas centrais, existe um número relevante de viagens que 

imprimem certa irracionalidade dos deslocamentos piracicabanos. 

 

5.1.4 NOVA LEGISLAÇÃO EM ELABORAÇÃO 

 

Passado o tempo previsto de vigência da legislação urbanística, foram reunidos 

esforços para uma nova revisão da legislação. 
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Inicialmente, desde 2013, e sob coordenação do IPPLAP, foram realizados os 

seguintes encontros com a população do município (urbano e rural):  

- 5 fóruns abertos: 19 a 21/08/2013, 26 a 28/08/2013, 09 a 10/10/2013, 14 a 

16/10/2013, 23 a 24/10/2013;  

- Audiência Pública: 19/09/2014;  

- 17 Assembleias territoriais nas diversas regiões da cidade, de 06/08/2014 a 

19/11/2014; 

- 6ª Conferência da Cidade de Piracicaba.  

 

Em 2015, foi publicada a Tomada de Preço nº 01/2015, com o objetivo de contratar 

empresa especializada para elaboração de regulamentação urbanística para dar subsídios 

à finalização do processo de revisão do Plano Diretor do Município de Piracicaba, com 

fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos. No entanto, por questões 

conflituosas, o contrato não seguiu adiante. 

Assim, a equipe do IPPLAP está realizando ela própria a revisão técnica para uma 

nova proposição de legislação urbanística. 
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