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RESUMO 

 
A pesquisa foi desenvolvida através do programa de estagio junto a Prefeitura Municipal de Capão 
Bonito e o engenheiro civil, professor e especialista em Planejamento de Cidades, Rodrigo Brandini 
Bloes em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
Para a atualização do Plano foram realizados diversos levantamentos de dados, que são as leituras 
técnicas e comunitárias, fundamentais para conhecer quais são as características da sociedade 
capão bonitense da atualidade.  Essa leitura foi através dos questionários e fichas distribuídas para 
população nas oficinas e nas escolas, esses resultados foi à base para calcular desenvolvimento 
humano, quantidade de empregos e fazer o mapeamento da cidade, a participação da sociedade por 
meio dos questionários e entrevista, foi fundamental para o desenvolvimento adequado do Plano 
diretor.  
O Plano foi elaborado no ano de 2006 sofreu alterações nos anos de 2007 e 2017, o município 
mudou muito nos últimos anos, hoje a realidade exige a atualização do Plano, que é previsto em lei, 
Capão Bonito tem 46.178 mil habitantes (IBGE 2010), a cidade em sua natureza esta se expandindo 
o Plano diretor e o Estatuto da Cidade(2001) fazem o planejamento urbano, infra-estrutura, saúde e 
educação acontecer.  
O Plano Diretor Municipal é um instrumento básico que determina as diretrizes de desenvolvimento e 
expansão urbana que conduz para um objetivo principal, estratificado em diversos objetivos 
secundários, que são frutos da participação de diversos agentes que formam o espaço urbano. Ou 
seja, para desenvolver o Plano Diretor, é necessária a participação de todos os setores, inclusive da 
sociedade civil, fator que também é previsto em lei. 
A atualização segue em andamento, segundo o cronograma encontra-se na etapa de sistematização 
de dados, com o resultado dessas pesquisas irá nortear as ações da municipalidade, tendo em vista 
um objetivo em comum, pactuado por toda a sociedade. 
 
Palavras chave: Plano Diretor 

Linha de Pesquisa: Planejamento urbano 
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The research was developed through the internship program with the Capão Bonito City Hall and the 
civil engineer, professor and specialist in City Planning, Rodrigo Brandini Bloes in partnership with the 
State University of Campinas (Unicamp). 
To update the Plan, several data surveys were carried out, which are the technical and community 
readings, which are fundamental to know what are the characteristics of today's Capão Bonito society. 
This reading was through the questionnaires and fact sheets distributed to the population in 
workshops and schools. These results were the basis for calculating human development, number of 
jobs and mapping the city, the participation of society through the questionnaires and interviews, was 
fundamental. for the proper development of the Master Plan. 
The plan was drafted in 2006, it changed in 2007 and 2017, the municipality has changed a lot in 
recent years, today the reality requires the updating of the Plan, which is provided by law, Capão 
Bonito has 46,178 thousand inhabitants (IBGE 2010) , the city in its nature is expanding the Master 
Plan and the City Statute (2001) make urban planning, infrastructure, health and education happen. 
The Municipal Master Plan is a basic instrument that determines the guidelines of urban development 
and expansion that leads to a main objective, stratified into several secondary objectives, which are 
the result of the participation of various agents that form the urban space. That is, to develop the 
Master Plan requires the participation of all sectors, including civil society, a factor that is also provided 
for by law. 
The update is still in progress, according to the schedule is in the stage of data systematization, with 
the result of these surveys will guide the actions of the municipality, in view of a common goal, agreed 
by the whole society. 
 
 
Keywords: Master plan 

 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
Inicialmente é importante ressaltar que o Brasil teve início de sua 

transformação com o fortalecimento dos municípios durante o século XX, em meio a 

toda essa complexidade, os grandes fluxos do interestadual dos municípios 

brasileiros assumem um novo papel, articulando a mobilidade da população pelo 

território. 

„‟Este processo não foi acompanhado pela execução de políticas públicas eficazes 
em acomodar o novo contingente de pessoas que vinham morar nas cidades, o 
que causou grandes desequilíbrios sociais, econômicos e ambientais. Daí vieram 
as favelas, a miséria e todas outras formas de exclusão social e concomitante a 
essas novas transformações as lutas e reivindicações de diferentes setores da 
sociedade que resultaram na formulação de novos conceitos de desenvolvimento 
e da necessidade de planejar o crescimento das cidades como forma de garantir o 
fortalecimento econômico, a valorização das potencialidades locais, a cooperação 
social, a conservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida.‟‟ 
SILVA (2006).  

 
 

Partindo desse conjunto de desordenamento, na concepção dos municípios 

brasileiros, o Plano Diretor ganha a devida importância, concebido como instrumento 

legal para executarem a política urbana tratada nos artigos 182 e 183 da 
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Constituição Federal e estabelece parâmetros e diretrizes da política e gestão 

urbana no Brasil, que somente foram regulamentados em 2001. Experiências 

anteriores com o Plano Diretor foram aprovadas inicialmente pelo município de 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, através da Lei Municipal nº 2.828/1966, tendo 

sido posteriormente adequado ao Estatuto das Cidades, e no ano seguinte pelos 

municípios paulistas que em 1967 elaboravam um PPDI- Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, que segundo Braga (1995), a lei nº 9842/1967, alterada 

pelo Decreto Lei Complementar nº 09/1969, determinava a obrigatoriedade de 

elaboração do antigo PDDI a todos os municípios paulistas e determinou que 

aqueles que não cumprissem com essa obrigação legal, ficariam impedidos de 

receber recursos financeiros do Estado. 

A regulamentação dos artigos mencionados culminou com a aprovação da lei 

federal nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que em seu 

conteúdo “[...] estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o 

uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 

dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”. 

Essa lei determinou que somente os municípios com mais de 20.000 

habitantes obrigados a ter que elaborar O Plano Diretor de sua cidade. 

O governo deve investir na valorização das potencialidades municipais, no 

fortalecimento econômico, na cooperação social e na preservação dos recursos 

naturais, visando melhorar a qualidade de vida dos municípios. O direito do cidadão 

está garantido na Constituição Federal que dispõe ser de competência do setor 

público garantir a população acesso à moradia, saneamento básico, educação, 

saúde, segurança, transporte, trabalho e lazer. 

Ao longo do tempo diferentes setores da sociedade civil como, por exemplo, 

as ONGs (Organizações não Governamentais), com ênfase nas Associações de 

bairros, vêm reivindicando novos conceitos de desenvolvimento, que tragam novas 

idéias para inovar no planejamento e crescimento das áreas rurais e urbanas dos 

municípios, garantindo, sobretudo a permanência e a fixação do homem no campo, 

evitando assim o êxodo rural. 
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Sendo assim, os pequenos municípios a margem desse limite legal, sem 

nenhum plano de crescimento vão se desenvolvendo de forma desordenada até 

alcançar o número de habitantes exigido legalmente, para poder elaborar seu plano 

diretor.  

Afinal, o que é Plano Diretor? O Plano Diretor pode ser definido como um 

conjunto de princípios e regras orientadas da ação dos agentes que constroem e 

utilizam o espaço urbano. (BRASIL, 2002, p.40). 

A partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, econômica, 

política e administrativa da cidade, do município e de sua região, apresentaria um 

conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura 

organização espacial dos usos do solo urbano, das redes de infra-estrutura e de 

elementos fundamentais da estrutura urbana, para a cidade e para o município, 

propostas estas definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei 

municipal. (VILLAÇA, 1999, p. 238). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS ou PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Capão Bonito é uma cidade do Estado de São Paulo. O município se estende 

por 1.640,2 km² e tem a densidade demográfica de 28,2 habitantes por km²,e 

contava com 46 178 mil habitantes segundo o ultimo censo  2010 (IBGE. 2010). 

Em 2019, o município completou 162 anos deu origem no dia 02 de abril de 

1857 e se chamava Freguesia Velha, município foi fundado por moradores atraídos 

pelos minérios preciosos encontrados nos rios das Almas esse rio nasceu bem antes 

da Revolução de 32 em Ribeirão do Chapéu, num território pertencente atualmente 

ao município de Ribeirão Grande, emancipado em 1992. (LINO, 2017) 

Localizada no meio do sertão da Serra do Paranapiacaba, e numa posição 

geográfica considerada desfavorável para o desenvolvimento, Capão Bonito teve 

seu primeiro povoado uma vida curta, e partir disso, os primeiros capão bonitenses, 

com o ajuda da Igreja Católica buscava uma área adequada para se morar com isso 

juntaram-se aos garimpeiros e formaram uma nova povoação às margens do rio das 

Almas.(LINO, 2017) 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-capao-bonito.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-sao-paulo.html
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A chegada do catolicismo no pequeno arraial, do padre Manoel Luiz Vergueiro 

decidiu dar um novo nome à Freguesia Velha mudando para Nossa Senhora da 

Conceição do Paranapanema, que é a atual padroeira do município. Porém, a 

denominação criada pelo vigário não caiu no gosto dos moradores e o nome 

Freguesia Velha permaneceu até 1850, durando exatos 104 anos (1746-1850). 

(LINO, 2017) 

Capão Bonito possui uma pequena parte de área urbana e possui uma 

grande área rural, como toda cidade do interior as pessoas trabalham e voltam para 

suas casas, nem toda população se concentra no maior centro, mas sim em sua 

volta nos bairros na zona urbana e nas zonas rurais a distancia não atrapalha o fluxo 

ou a sua rotina, pois a distancia muitas das vezes não é longa. 

No ano de 2006 teve-se a necessidade de elaboração plano diretor, devido à 

expansão da cidade e população cada vez mais crescente. O Plano Diretor é um 

instrumento técnico e político importante, uma vez que indicam as políticas, os 

princípios e as diretrizes para reordenamento da ocupação físico-territorial do 

município.  

Formulado o objetivo geral após levantamento de dados pela equipe técnica 

da Prefeitura Municipal, a tarefa seguinte do processo foi à planificação que 

consistiu em desenvolver os objetivos parciais e temáticos e as estratégias que se 

permitem alcançar.  

Portanto, o Plano Diretor Municipal Participativo apresentado tem como meta 

definir um conjunto de princípios e regras orientadoras e indutoras da ação dos 

diversos agentes que constroem e utilizam o espaço urbano, fazendo com que a 

propriedade urbana cumpra sua função social e que a cidade seja acessível e justa 

ao conjunto de seus habitantes.  

Seguindo os parâmetros técnicos atuais (Estatuto da Cidade), o Plano Diretor 

foi composto basicamente de diretrizes gerais, que dão conta da visão macro do 

município, ficando para um segundo momento a elaboração e/ou revisão dos Planos 

Locais e Planos Setoriais destinados a detalhar as regras para as áreas especificas 

da cidade.  

A ideia do Plano Diretor existe no Brasil, pelo menos desde 1930 (...). 
Desde então a ideia do Plano Diretor alastrou-se entre nós com grande 
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intensidade (...). O Plano Diretor (na concepção ampla) é um poderoso 
instrumento para a solução de nossos problemas urbanos, na verdade 
indispensável, e que, em grande parte, se tais problemas persistem é 
porque nossas cidades não têm conseguido ter e aplicar esse miraculoso 
Plano Diretor. Villaça (2005, p.10) 

 

O desenvolvimento do Plano Diretor elaborado se deu a partir de uma leitura 

da cidade que temos, envolvendo temas e questões relativas aos aspectos urbanos, 

sociais, econômicos e ambientais, para embasar a formulação de propostas sobre 

modelos de desenvolvimentos e de planejamento da ocupação de território, bem 

como a obtenção dos recursos necessários para a construção da cidade que 

desejamos.  

Art. 2º O Plano Diretor do Município de Capão Bonito é um instrumento 
básico da política urbana a ser executada pelo município, de que trata os 
artigos 182 e 183 da Constituição Federal e os artigos 182 e 183 da Lei 
Orgânica Municipal.  
Parágrafo único. O Plano Diretor do Município de Capão Bonito é parte 
integrante do processo e sistema de planejamento municipal, devendo o 
plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar 
as diretrizes e as prioridades nele contidas, conforme estabelece os arts. 40 
e 41 da Lei Federal n.º 10.257 de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade.  
Art. 3º A política urbana e as estratégias de planejamento que esta lei 
institui devem ser revistas no máximo, a cada 10 (dez) anos, conforme 
estabelece o parágrafo 3º do art. 40 do Estatuto da Cidade.‟‟ PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO (2006) 

 

O município de Capão Bonito está passando pelo processo de atualização do 

Plano Diretor, uma vez que se completou no ano 2016, 10 anos do primeiro 

documento apresentado. 

Assim, juntamente com o corpo técnico, político e gestor, a cidade vai passar 

por uma leitura, e se questionar sobre: quais são as características mais marcantes 

da Cidade? Por onde ela pode se desenvolver melhor? Aonde essa cidade quer 

chegar nós próximos anos? Por que planejar? 

 

“O planejamento é, de fato, uma das funções clássicas da administração 
científica indispensável ao gestor municipal. Planejar a cidade é essencial, é 
o ponto de partida para uma gestão municipal efetiva diante da máquina 
pública, onde a qualidade do planejamento ditará os rumos para uma boa 
ou má gestão, com reflexos diretos no bem-estar dos munícipes.” (Andrade 
et al., 2005) 
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Desse modo, o plano a ser elaborado, é aquele que apóie o melhor 

desenvolvimento para a cidade, trabalhando vários interesse e valores conflitantes, 

esta é a natureza da cidade e para dar conta disso o Plano Diretor inteligente tem 

que ganhar força por integração de varias ações, mas também tem que saber ser 

flexível e versátil, o plano é desenvolver e não engessar a cidade.  

 
“Plano Diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 
consensuados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas 
a serem utilizadas como base para que as decisões dos atores envolvidos 
no processo de desenvolvimento urbano convirjam, tanto quanto possível, 
na direção desses objetivos. (SABOYA, 2007, p. 39). 
 

A Prefeitura Municipal de Capão Bonito, através da Secretaria de 

Planejamento, convocou toda a população para o Lançamento do processo de 

atualização do Plano Diretor, explicando o que era o Plano e como iriam funcionar 

suas etapas. 

Foi desenvolvido o logo do plano onde teve uma representação da cidade em 

uma imagem, em seguida foram criadas as artes, panfletos, flyers, mídias sociais 

explicando o que é o plano como funciona e a importância da sociedade para sua 

renovação, junto a esse material foi elaborado o convite formal convocando todas as 

autoridades da cidade. 

 

Figura 1 – Logo tipo do Plano Diretor (Criado por Flavia Rossi) 
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Figura 2 - Mídias digitais  Figura 3 - Mídias digitais 

 

 

Figura 4 - Mídias digitais  Figura 5 - Mídias digitais 
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Figura 6 – Cronograma Oficinas Urbanas 

 

Figura 7 – Cronograma Oficinas Rurais 
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Figura 8 – Convite Para Setores Públicos 

 

 

Para que o processo fosse de fato inclusivo, foram entregues os questionários 

aos alunos da rede pública e privada, para que respondessem com seus pais, 

irmãos e demais familiares. Foram realizados eventos também com a população 

idosa (terceira idade) devido ao seu pleno conhecimento do desenvolvimento da 

cidade ao longo dos anos e as secretarias municipais e não podia falta público em 

geral. 
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Figura 9 – Questionário parte 1    
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Figura 10 – Questionário parte 2 
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Com os formulários em mãos, montaram-se as oficinas nos bairros urbanos e 

rurais onde criou fichas com vários temas como da Saúde, Educação, Lazer, 

Habitação, Esporte, Meio Ambiente, Infra-estrutura e Cultura conseguindo saber de 

cada morador seu ponto de vista, do Bairro e como vivem.  

 

 

Figura 11 – Ficha sobre Educação       Figura 12 – Ficha sobre Cultura 
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Figura 13 – Ficha sobre Esporte                 Figura 14 – Ficha sobre Habitação 

 

Figura 15 – Ficha sobre Infra-estrutura         Figura 16 – Ficha sobre Lazer 
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Figura 17 – Ficha sobre Meio Ambiente       Figura 18 – Ficha sobre Saúde 

 

A oficina do setor público promoveu uma dinâmica dividindo os funcionários 

de todas as secretarias em grupos, podendo dar a chance de falar, seu ponte de 

vista, que foi muito importante, pois esses funcionários que estão à frente de vários 

problemas e dificuldade de uma prefeitura e cidade. 

 

SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

 

As fichas e os questionários foram separados por bairros e setores, passados 

para uma planilha que gerou um número significativo de material para gerar gráficos 

e mapas assim mostrando os índices de cada setor do bairro, dando uma visão clara 

que acontece em todos os setores e quais são suas maiores necessidades. 

Partindo do princípio que nenhum município nasce grande o processo de 

planejamento nas cidades tem de ser continuo e acompanhar seu processo de 

crescimento e não pode estar à mercê das políticas públicas.  

O desejo de qualquer cidadão principalmente o que vive no campo é ver sua 

cidade crescer e saber que ali ele poderá criar e tirar o sustento de sua família sem 

precisar se deslocar para tentar sobreviver em outras cidades. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Os problemas urbanísticos de uma cidade são resultantes dos processos de 

crescimento e desenvolvimento econômico, trata-se de uma análise preliminar de 

investigação que vêm se desenvolvendo em cima de uma temática e a 

sistematização de dados, com base nesses materiais concluem se que o Estatuto da 

cidade é muito importante para o desenvolvimento dos municípios e na elaboração 

do Plano Diretor, pois uma cidade sem planejamento se expande de forma 

desordenada, não atendendo toda população. 

O plano vai se encerrar na no mês Dezembro de 2019, tendo os resultado 

desse processo, fica claro e evidente as dificuldade da cidade, onde necessita de 

mais atenção e mudança, podendo trazer mais qualidade de vida para o município.  
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