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DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO 

 

Tem início no cruzamento do limite municipal com a Avenida Antônio Arten (CAM – 

331); segue em sentido horário pelo primeiro, em linha sinuosa até encontrar-se com o 

Ribeirão do Quilombo; deflete à direita e segue em linha sinuosa por este até 

encontrar-se com o leito férreo do ramal de exportação; deflete à direita e segue por 

este até encontrar-se com o Rio do Quilombo; deflete à esquerda e segue por este até 

encontrar-se com a divisa do loteamento Vila Esperança; deflete à esquerda e segue 

por este em linha quebrada até encontrar com o ponto de coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 283834.2 X 7471968.6; deflete à esquerda e segue em linha reta por 

aproximadamente 518 metros onde encontra o ponto de  coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 284330.1 X 7472234.6, coincidindo com o canto noroeste da 

propriedade da CEASA; deflete à esquerda num ângulo aproximado de 90 graus por 

uma distância aproximada de 820 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, 

datum SIRGAS 2000 284149.3 X 7473015.1; deflete à esquerda e segue em linha 

curva por aproximadamente 330 metros até encontrar a divisa do loteamento Bosque 

de Barão Geraldo; segue por este em linha quebrada até encontrar com a divisa do 

loteamento Novo Parque Real; segue por esta até encontrar o Córrego do Guará; 

segue em linha sinuosa por esta até encontrar o ponto  de coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 285374.6 X 7475690.8; deflete à direita e segue em linha sinuosa por 

aproximadamente 340 metros até encontrar o ponto de  coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 285821.3 X 7475016.4; deflete à esquerda e segue em linha reta por 

aproximadamente 134 metros até encontrar a divisa do loteamento Vila São João; 

deflete à esquerda e segue por este até encontrar o ponto de coordenadas UTM, 

datum SIRGAS 2000 286228.4 X 7475459.1; deflete à direita e segue em linha 

quebrada por aproximadamente 49 metros onde encontra a Avenida Albino José 

Barbosa de Oliveira; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do 

loteamento Condomínio Residencial Parque Rio das Pedras; deflete à esquerda e 

segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Jardim do Sol; deflete à direita e 

segue por esta até encontrar o ponto de  coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 

286114.3 X 7478051.1; deflete à esquerda e segue em linha quebrada por 

aproximadamente 650 metros até encontrar a divisa do loteamento Residencial Terras 

do Barão; segue por esta até encontrar-se com a divisa de município Campinas – 

Paulínia; deflete à direita e segue por esta até encontrar com a divisa do loteamento 
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Sítios Nova Holanda; segue em linha sinuosa até encontrar o Ribeirão das Anhumas 

jusante D Pedro; segue por este até encontrar o CAM 315; deflete à esquerda e segue 

por este até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 286877.7 X  

7480201.5; deflete à direita e segue em linha quebrada por aproximadamente 315 

metros até encontrar-se com a Rua Anna Bogon Dressler; segue por esta até 

encontrar a Avenida Engenheiro Luiz Antônio Laloni (parte CAM – 328); segue por esta 

até encontrar a divisa do loteamento Bosque das Palmeiras; segue por esta até 

encontrar a ESTRADA MUNICIPAL WEIMAR MORANDI (CAM – 147); segue por esta 

até encontrar o Córrego da Fazenda Monte D'Este; deflete à direita e segue em lina 

sinuosa até encontrar a RODV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS (SP-340); deflete à 

esquerda e segue por esta até encontrar com a estrada rural sem denominação, 

acesso ao Bairro Santa Paula; segue por este até encontrar a divisa do loteamento 

Santa Paula; deflete às direita e contorna esta divisa até encontrar novamente a 

estrada rural sem denominação, acesso ao Bairro Santa Paula; deflete à direita e 

segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Village Campinas; segue por este 

até encontrar a divisa de loteamento Chácaras Vale das Garças; segue por este até 

encontrar a divisa de loteamento Village Campinas 1P; segue por este até encontrar a 

estrada rural sem denominação, acesso ao Bairro Santa Paula; segue por esta até 

encontrar a RODV GOV DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS (SP-340); deflete à 

esquerda e segue por esta até encontrar com o loteamento Chácaras Bocaiuva Nova; 

segue por este até encontrar com a divisa do loteamento Recreio Tsuriba; segue por 

este até encontrar com o Rio Atibaia; segue por este até encontrar com o loteamento 

Vila Monte Deste; segue por este até encontrar o CAM 138; segue por este até 

encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 294492.5 X 7482999.9; 

deflete à direita e segue em linha sinuosa por aproximadamente 2.170 metros até 

encontrar-se com a divisa de loteamento Jardim Monte Bello II; segue por este por 

esta até encontrar com a R ROMEU TULLIO; segue por esta até encontrar a divisa do 

loteamento Chácaras Gargantilha; segue por esta até encontrar a Rua Romeu Tullio; 

segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Jardim Monte Bello; segue por 

esta até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000  

296095.00,7482093.59; deflete à esquerda e segue por esta em linha quebrada por 

aproximadamente 1841 metros onde encontra o Rio Atibaia; segue por este até 

encontrar a divisa do loteamento Sítio São José / Bairro Bananal – Fazenda Monte 

Deste; segue por este até encontrar a RODV GOV DR ADHEMAR PEREIRA DE 
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BARROS (SP-340); deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do 

loteamento Parque Xangrilá – 1ª e 2ª partes; segue por este até encontrar a divisa do 

loteamento Recanto dos Dourados; segue por este até encontrar o Rio Atibaia; segue 

por este até encontrar a divisa do loteamento Recanto dos Dourados; segue por este 

até encontrar a divisa do loteamento Parque dos Pomares; segue por este até 

encontrar com a divisa do loteamento Chácara São Rafael; segue por este até 

encontrar a divisa do loteamento Mont Blanc Residence; segue em linha reta até 

encontrar com a divisa dos loteamentos Alphaville dom Pedro e Alphaville Dom Pedro 

2; segue em linha reta por aproximadamente 2730 metros até encontrar com a 

Avenida Mackenzie; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do 

loteamento Caminhos de San Conrado; segue em linha quebrada por esta até 

encontrar a divisa do loteamento Entre Verdes; segue por esta até encontrar o Rio 

Atibaia; deflete à direita e segue por este em linha sinuosa até encontrar com o ponto 

de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 298920.70 X 7470529.93; deflete à 

esquerda e segue em linha reta por aproximadamente 805 metros até encontrar com o 

CAM 367; deflete à direita e segue por este até encontrar a divisa do loteamento Nova 

Sousas; segue por este até encontrar com a divisa do loteamento Jardim Sorirama; 

segue por esta até encontrar com a ESTRADA JOAQUIM EGIDIO/SOUSAS; deflete à 

esquerda e segue por esta até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 299437,7468324; deflete à esquerda e segue em linha quebrada por 

aproximadamente 832 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 300071.1 X 7468862.9; deflete à direita e segue em linha quebrada por 

aproximadamente 810 metros até encontrar o ponto  de coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 300590.4 X 7468252.1; deflete à direita e segue até encontrar a antiga 

Estrada do Bonde; deflete à esquerda e segue em linha curva por esta até encontrar a 

RUA PROFESSORA LYDIA ABDALLA (CAM – 120); deflete à esquerda e segue por 

esta até encontrar a divisa do loteamento Morada das Nascentes; deflete à esquerda e 

segue por esta em linha quebrada até encontrar com a RUA PROFESSORA LYDIA 

ABDALLA (CAM – 120); deflete à direita e segue por esta até encontrar com a 

RODOVIA JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA  (SP-081); segue por esta em 

linha curva até atingir o primeiro afluente do Ribeirão das Cabras acima da estação de 

Joaquim Egídio; deflete à direita e desce por este afluente até a sua foz no Ribeirão 

das Cabras; deflete à esquerda e sobe por este Ribeirão o seu afluente mais próximo 

da estrada Joaquim Egídio-Cabras (S.P-81) até atingir esta última estrada; deflete à 
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esquerda e continua por esta estrada numa extensão de 1100,00m até a divisa de 

terrenos de Antônio de Pádua Mello, conforme planta apresentada no protocolado 

36843-79; deflete à esquerda e continua por esta divisa até atingir novamente a 

RODOVIA JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA (SP-081); deflete à direita e 

segue por esta té encontrar o CAM 120; deflete à esquerda e segue por este até 

encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 301184.09 X 

7466887.29; deflete à esquerda e segue em linha quebrada por aproximadamente 

1010 metros até encontrar novamente o CAM 120; deflete `a direita e segue por este 

até encontrar com o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 301189.8 X 

7466728.7; deflete à esquerda e segue em linha reta por aproximadamente 196 

metros até encontrar com o ponto de coordenadas  UTM, datum SIRGAS 2000 

301048.0 X 7466520.1; deflete à esquerda e segue em linha quebrada por 

aproximadamente 622 metros até encontrar o ponto de  coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 300599.9 X 7466511.3; deflete a esquerda e segue em linha sinuosa 

por aproximadamente 1860 metros até encontrar com a divisa do loteamento Colinas 

do Ermitage 1ª, 2ª e 3ª partes; deflete a esquerda e segue até encontrar com a a 

divisa do loteamento Jardim Botânico de Campinas Gleba 1; deflete é direita e segue 

por este até encontrar com o Rio Atibaia; deflete à esquerda e segue por este até 

encontrar com a divisa do loteamento Residencial Arboreto dos Jequitibás; segue por 

este até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 297275.8 X 

7467028.2; segue em linha sinuosa por aproximadamente 1445 metros até encontrar 

com a RODOVIA DOM PEDRO I  (SP-65); deflete à direita e segue por esta até 

encontrar com a divisa do loteamento Condomínio Colinas de Santander; deflete à 

esquerda e segue por este até encontrar com a Rua Professora Déa Ehrardt Carvalho; 

segue por esta até encontrar com a divisa do loteamento Novo Gramado; segue por 

este em linha sinuosa por aproximadamente 1130 metros até encontrar com a divisa 

do loteamento Chácaras Samambaia; deflete à direita e segue por este até encontrar a 

divisa do loteamento Jardim Tamoio; deflete à esquerda e segue por este até 

encontrar o antigo leito férreo da Companhia Paulista; deflete à esquerda e segue por 

este até encontrar o limite de municípios Campinas – Valinhos; segue por este até 

encontrar a RODOVIA ANHANGUERA (SP-330); deflete à direita e segue por esta até 

encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 289027 X 7458445; 

deflete à esquerda e segue em linha quebrada por aproximadamente 2450 metros até 

encontrar com a divisa do loteamento Residencial Swiss Park; deflete à esquerda e 
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segue por este até encontrar com a RUA ANTONIO AFONSO DE LIMA; deflete à 

direita e segue por este até encontrar a divisa do loteamento Parque Eldorado; deflete 

à esquerda e segue por este até encontrar o antigo leito férreo da Companhia 

Sorocabana; segue por esta em linha curva até encontrar a divisa do loteamento 

Jardim Itaguaçu Primeira parte; segue por esta até encontrar com a divisa do 

loteamento  Jardim Itaguaçu segunda parte; segue por esta até encontrar com a divisa 

do loteamento Jardim Fernanda; deflete à esquerda e segue em linha quebrada até 

encontrar a RODOVIA SANTOS DUMONT – SP075; deflete à esquerda até encontrar 

com a divisa do loteamento Jardim Santa Maria 1ª Gleba; segue por esta até encontrar 

com a linha da diretriz viária rural nº 005; segue por esta até encontrar com a linha da 

diretriz viária rural nº 110; deflete à direita e segue por esta até encontrar com a 

ESTRADA FRIBURGO (CAM – 351); deflete à direita e segue por esta até encontrar 

com a divisa do loteamento núcleo Habitacional Vida Nova; segue por esta em linha 

sinuosa até encontrar com o Rio Capivari; deflete à esquerda e segue por este em 

linha curva até encontrar com o CAM 050; deflete à direita e segue por este até 

encontrar com a divisa do loteamento Jardim Bassoli; segue por esta até a divisa do 

loteamento Conjunto Habitacional Parque da Floresta; deflete à esquerda em uma 

linha curva, distando 200 metros da ESTRADA MUNICIPAL CAMPO GRANDE, até 

encontrar com a divisa do loteamento Parque Residencial Campina Grande; segue por 

esta até encontrar com a divisa do loteamento Jardim Campina Grande; segue por 

esta até encontrar com a divisa de municípios Campinas – Monte Mor; deflete à direita 

e segue até encontrar a divisa do loteamento Parque Residencial Campina Grande; 

deflete à direita e segue por esta até encontrar com a divisa do loteamento Residencial 

São Luis; segue por este e deflete à esquerda em uma linha curva, distando 200 

metros da  ESTRADA MUNICIPAL CAMPO GRANDE; segue por esta até encontrar a 

divisa do loteamento Jardim Alto Belém; deflete à esquerda e segue por esta até 

encontrar a ESTRADA MUNICIPAL DA PAZ; deflete à direita e segue por esta até 

encontrar com a divisa de municípios Campinas – Monte Mor; deflete à direita e segue 

por esta até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 274.194 X 

7.462.466; deflete à direita e segue por esta em linha quebrada até encontrar com a 

ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE - CAM 465; deflete à esquerda e segue 

por esta até encontrar a AVENIDA ANTONIO ARTEN (CAM – 331); segue por esta até 

encontrar com o cruzamento do limite municipal com a Avenida Antônio Arten (CAM – 

331), início desta descrição.  
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LOTEAMENTO PARQUE CENTENÁRIO 

 

Tem início no ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 287877.3 X 

7456674.6, coincidindo com a RUA ANTONIO AFONSO DE LIMA e a divisa do 

loteamento; segue por esta rua no sentido horário por aproximadamente 485 metros 

até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000  coordenadas UTM, 

datum SIRGAS 2000 288265.5 X 7456561.0; deflete à direita e segue por 

aproximadamente 260 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 288145.7 X 7456450.7; deflete à direita e segue em linha sinuosa por 

aproximadamente 351 metros, coincidindo com um córrego sem denominação e a 

divisa do loteamento, até encontrar com o ponto de coordenadas  UTM, datum 

SIRGAS 2000 287867.8 X 7456616.2; deflete à direita e segue por aproximadamente 

145 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 

287877.3 X 7456674.6, coincidindo com a RUA ANTONIO AFONSO DE LIMA e a 

divisa do loteamento, início desta descrição. 

 

LOTEAMENTO SOLAR DE CAMPINAS 

 

Tem início no ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284350.4 X 

7478161.7, coincidindo com a RUA ANTONIO MARASCALCHI (CAM 319) e a divisa 

do loteamento; segue por esta rua no sentido horário por aproximadamente 70 metros 

até encontrar a RUA JACARANDA-MIMOSO; deflete à direita e segue até encontrar a 

RUA JASMIM-DOS-POETAS; deflete à esquerda e segue por esta por 

aproximadamente 100 metros até encontrar o ponto de coordenadas coordenadas 

UTM, datum SIRGAS 2000 284660.2 X 7478035.9; deflete à direita e segue por esta 

por aproximadamente 457 metros até encontrar o ponto de  coordenadas coordenadas 

UTM, datum SIRGAS 2000 284916.9 X 7477768.7; deflete à direita e segue por esta 

por aproximadamente 28 metros até encontrar com o limite de município Campinas – 

Paulínia; deflete à direita e segue por este até encontrar o ponto de coordenadas 

UTM, datum SIRGAS 2000 284350.4 X 7478161.7, coincidindo com a RUA ANTONIO 

MARASCALCHI (CAM 319) e a divisa do loteamento, início desta descrição. 

 


