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FERRAMENTA DE CONTROLE SOCIAL PLANO MUNICIPAL DO VERDE – PMV 

PROGNÓSTICO E EIXO ARTICULADOR PRELIMINARES DISPONIBILIZADO NO 

SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS NO PERÍODO DE 05/04/16 A 

20/06/2015 (APÓS A AUDIÊNCIA PÚBLICA) 

 Contribuições recebidas por protocolo 

 

 

1 – Parque Linear Ribeirão das Pedras 

O documento trata apenas dos Trechos 2 e 3 do Parque e os considera de “Prioridade de 

Implantação: muito baixa”. Preocupam-nos os seguintes aspectos os quais desejamos saber 

o posicionamento da Prefeitura: 

1- A) Quais os motivos da não citação sobre o Trecho 1 do referido Parque no PMV? A falta 

de citação do Trecho 1 nos preocupa pois aparenta indicar que a Prefeitura esteja 

considerando que este seja um Trecho consolidado, o que contraria a visão dos moradores 

uma vez que a manutenção da área tem sido precária. 

Resposta PMV: O Parque Linear Ribeirão das Pedras Trecho 1 está citado e mapeado no 

Diagnóstico do Plano Municipal do Verde (página 46), como Área Verde de Função Social 

existente. Ou seja, o Trecho 1 do  Parque Linear Ribeirão das Pedras não foi citado no prognóstico 

pois trata-se de um trecho já implantado, assim, não carece de estudo de viabilidade, nem 

projeto executivo. 

Quanto à manutenção precária relatada, a mesma deve ser tratada por outro viés, diferente do 

programa de implantação, assim, este trecho do Parque será atendido pelo Programa de Gestão 

das Áreas Verdes com Função Social. O programa abordará diversos problemas nos parques que 

já foram implantados, sendo esse o caso do Trecho 1 do Parque Linear Ribeirão das Pedras, 

dentre eles a manutenção adequada. 

A demanda pela manutenção já é conhecida por esta SVDS, e portanto, será garantida como 

prioridade pelo Programa de Gestão das Áreas Verdes com Função Social. Ademais, reforçaremos 

esta solicitação à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para ciência e providências 

imediatas. 

 

1-B) Quais os motivos que levam a Prefeitura a considerar de “muito baixa” prioridade a 

implantação dos Trechos 2 e 3? 
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Resposta PMV: Primeiramente, cabe ressaltar que o mapa de Parques Lineares foi criado com 

base em um mapa de Déficit de Áreas Verdes, ou seja, todas as regiões onde se apresentaram 

propostas de parques lineares foi identificado a necessidade de criação de uma Área Verde, e essa 

é prioritária.  

Para melhor esclarecimento destacamos que o mapa de Déficit de Áreas Verdes foi elaborado 

através de uma combinação entre densidade populacional e distância entre parques já 

existentes, sendo assim a região onde se encontra as propostas dos Trechos 2 e 3 do Parque 

Linear do Ribeirão das Pedra foi influenciada pelo Trecho 1 do Parque Linear do Ribeirão das 

Pedra e pelo Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho e também a sua menor 

densidade demográfica comparada a outras regiões. Sendo assim, regiões que mostraram maior 

densidade demográfica e maior isolamento de Áreas Verdes receberam grau superior de 

prioridade, pois essas são realmente mais deficitárias e necessitam de maior urgência de 

implantação. As figuras 1 e 2 abaixo exemplificam a metodologia de elaboração de prioridades. 

 

 

 

Figura 1: Densidade Demográfica por UTB (2010) 
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Figura 2: Distância das regiões com relação a parques já existentes 

 

2- Como citado na Audiência, o Plano Municipal do Verde tem revisão prevista para 5 anos 

da publicação. Considerando que se trata da primeira versão do PMV para Campinas e, 

portanto é natural que erros/falhas sejam encontrados nos próximos meses e anos; e 

Considerando que as Áreas Verdes de Uso Social não estão totalmente mapeadas, faltam 

praças e outras. SUGERIMOS que o presente PMV tenha previsão de revisão para 3 anos 

após sua publicação. 

Resposta PMV: Após a elaboração de um documento de planejamento, é necessário que se foque 

esforços na execução daquilo que foi planejado. O PMV é um plano de 10 anos e para determinar 

sua revisão foram consideradas a equipe disponível para sua implantação, a quantidade de 

atividades previstas, bem como o tempo necessário para proceder tal revisão. É importante ser 

extremamente realista e construir um planejamento de implantação e revisão dentro do que for 

factível de ser realizado. O prazo de 5 anos equilibra a exeqüibilidade do plano e de sua revisão. 

Foi simulada a possibilidade de revisão aos 3 anos, mas esse cenário apresentou um risco muito 

alto de se ficar fazendo apenas planejamento sem nunca conseguir executar o plano. 
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Assim, visando assegurar a execução dos programas previstos, ficou decidido por manter a 

revisão aos 5 anos. 

Quanto ao mapeamento de praças, o mesmo será tratado no subprograma de “Atualização do 

Mapeamento das Áreas Verdes Sociais” que prevê o mapeamento das praças que se configuram 

como áreas verdes. Após tal mapeamento, será elaborado um novo mapa de Déficit de Áreas 

Verdes de Função Predominantemente Social, além de atualizar o Índice de Áreas Verdes Sociais. 

Esse programa está previsto para ser concluído em 5 anos, pois é uma atividade dispendiosa, de 

forma que não seria possível incorporar essa atualização em uma revisão de 3 anos. 

Em relação à possibilidade de erros/falhas, isso foi previsto e será balizado por meio do 

acompanhamento anual a ser realizado por um grupo técnico específico composto por diversas 

pastas e que contará com a participação do Comdema. 

 

3 – Seguem propostas levantadas em reunião recente e para quais solicitamos vossas 

considerações e comentários. 

3.1 – Ênfase à conectividade nas linhas apresentadas pelo prognóstico.  

Elaborar e implantar o projeto de restauro florestal da linha de conectividade que inicia a 

oeste na divisa com o município de Sumaré chega à Mata de Santa Genebra, dali cruza a 

Rodovia Zeferino Vaz, percorre a Fazenda Rio das Pedras, prossegue pelo curso d’água 

com o mesmo nome até sua foz no Ribeirão Anhumas e daí até a divisa com o município de 

Paulínia, por onde segue encontrar o Rio Atibaia e acompanhando sua margem esquerda 

até a Rodovia Adhemar de Barros. 

Resposta PMV: O sucesso no estabelecimento de corredores ecológico depende da restauração 

florestal estratégica. Para isso, é necessário que se busque as melhores áreas para que a floresta 

implantada cumpra sua função de mantenedora dos recursos naturais e da biodiversidade. Sendo 

assim o PMV adotou o conceito de Linha de Conectividade, como pode ser observado na Figura 

35 localizada na página 62 do Prognóstico do PMV, que foi concebida como forma de conectar 

áreas relevantes do ponto de vista ecológico e possui como objetivos estabelecer conexões entre 

fragmentos florestais das áreas prioritárias e estratégicas, fortalecer o sistema de Unidade de 

Conservação, recuperar as Áreas de Preservação Permanente e fragmentos florestais, proteger as 

nascentes, controlar plantas exóticas em ecossistemas naturais, combater atropelamentos de 

animais silvestres, desenvolver pesquisas, monitoramento da flora e da fauna, proteger as bacias 

hidrográficas e promover o bem estar das populações de sua área.  
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Após a definição da Linha de Conectividade, foram estabelecidos núcleos de conectividade, que 

podem ser observados na Figura 37 da página 68 do Prognóstico do Plano Municipal do Verde, 

para posterior conexão por meio da Linha através dos conceitos da Dinâmica Fonte-Sumidouro. 

Diante dos critérios estabelecidos ficou definido que as primeiras ações de recuperação de áreas 

degradadas serão realizadas no Núcleo Santa Genebra, pois o mesmo contempla o maior 

fragmento de vegetação natural do município, a ARIE Mata de Santa Genebra, classificada como 

muito alta prioridade de conservação, possui um Plano de Manejo, é administrada por uma 

Fundação específica (FJPO), é uma área incorporada pelo Corredor das Onças, faz parte de um 

estudo prévio para implantação de um corredor elaborado entre a FJPO e a SVDS e abrange as 

cabeceiras do Ribeirão Quilombo. 

Assim, essa é uma área prioritária para o estabelecimento do Corredor ecológico. 

 

3.2 Inclusão do Parque de Barão Geraldo (Fazenda Rio das Pedras) como prioridade do 

PMV. 

Resposta PMV: O PMV realizou a análise de prioridade de implantação de parque público por 

meio do Índice de Área Verde Social (IAVS) e do estudo de Déficit de Área Verde de Função Social 

para a área urbana do município. Dessa análise ficou entendido que o distrito de Barão Geraldo 

possui déficit mais baixo que outras regiões de Campinas, que por sua vez são mais populosas e 

mais carentes de área verde. 

Ainda foram registradas, em Barão Geraldo, outras áreas verdes bastante utilizadas pela 

população, como por exemplo, o Parque Ecológico Hermógenes e a Praça do Coco (entre outras 

conforme exposto do material de registro da oficina setorial da bacia do Anhumas, disponível no 

link http://campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/oficina-anhumas.pdf). 

A análise do IAVS indicou haver suprimento da acessibilidade há áreas verdes como praças 

públicas, suprindo a população residente da região. Assim, conclui-se nessa avaliação, que não 

seria necessário a implantação de novo parque público na região. 

Quanto à preocupação da proteção ambiental da Fazenda Rio das Pedras, informamos que a 

Fazenda tem seus fragmentos protegidos por meio de resoluções de tombamento do Condepacc e 

por ser rural, não é permitido loteamento nos moldes urbanos, sendo esse o maior temor 

identificado relatado pela população. Além disso, trata-se de área rural, assim, não foi avaliada a 

dinâmica populacional e o IAVS, por não existir informação sobre o adensamento populacional. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

 
 

____________________________________________________________________ 
Av. Anchieta, nº 200 - 19º andar - CEP 13.015-904 - Campinas-SP – Telefone: (019) 2116-0380 

 

A Fazenda Rio das Pedras possui grande relevância ecológica, pela quantidade de corpos d’água e 

fragmentos de vegetação nativa tombados, e sua localização estratégica que permite a conexão 

entre fragmentos florestais, assim, a área da fazenda possui função predominantemente 

ecológica. Dessa forma, ao somar tais características (área rural, função ecológica, baixo déficit 

de área verde), fica evidenciado que tal área não se adéqua aos critérios para a criação de um 

parque público. Some-se a isso também, o custo elevado que teria para desapropriação, 

lembrando que um dos critérios para definição de locais para implantação de parque é a 

presença de área pública. 

Nesse contexto, a Fazenda Rio das Pedras não se enquadrou como área prioritária para 

implantação de áreas verdes de função social. No entanto, dado a sua importância ecológica e 

localização estratégica, a recuperação ambiental da área é prioritária para o PMV, estando 

inserida na Linha de conectividade e no núcleo prioritário para Conservação Santa Genebra, de 

primeiro grau de prioridade. Ademais, a conservação da área por meio do estabelecimento de 

corredor ecológico, poderá ser efetivada por meio de contato com o proprietário para 

cadastramento da área no BAV. 

 


