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Macrozona 7
Área de Influência  Aeroportuária - AIA
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Compreende a zona sul/sudoeste do município – regiões rural do Friburgo,
Aeroporto de Viracopos, Jd. Campo Belo, Jd. São Domingos, Jd.
Fernanda e Jd Nova América.
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Monte Mor
Macrozona 5

Rod. Bandeirantes

Macrozona 7
Caracterização
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�Área: 73,84 km² ( 67% área rural e 33% área urbana) corresponde 
a 9,26 % da área do município;

�População (em 2.000): 26.728 hab ( população urbana - 25.199 

Macrozona 7
Caracterização – Dados Gerais

hab e população rural -1.529 hab) – 2,76% da pop do município;

�Sub habitação (em 2.000): 9.770 hab - 36,55% da pop da MZ;

�Área rural produtiva: uva, manga, feijão, batata, suínos, gado de 
corte confinado, alguns haras, etc;

Fonte: IBGE, Censo 2000.
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Macrozona 7
Caracterização – Rodovias e Leitos Férreos

� Barreiras físicas;
� Rodovia Santos Dumont – principal ligação com Viracopos; utilizada para

tráfego urbano, opera já no limite;
� Sistema viário escasso e descontínuo criando bairros isolados.
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�Área do Aeroporto Internacional de Viracopos e de sua expansão

Macrozona 7
Caracterização – Aeroporto



Dec 15.378/06

Área Patrimonial

Macrozona 7
Caracterização - Área Patrimonial / Expansão do Aeroporto

Dec 16.302/08

Dec 15.503/06

Área Patrimonial ~ 8,3km²

Área de Expansão ~ 18,7km²

•Área rural sub-bacia do Capivari-Mirim

•Presença de cursos d’água, matas, 
cerrados e área de valor histórico cultural 



Macrozona 7
Proposta de Ampliação do Aeroporto - INFRAERO

CAMPINAS

INDAIATUBA



Macrozona 7
Curva de Ruído 2 e Proteção ao Voo – Preliminar considerando 

1ª e 2ª pista



Monte Mor

Macrozona 7
Caracterização Ambiental – Matas Remanescentes

�Estão localizados em sua grande maioria 
na zona rural. 
�Na área urbana são, em sua maior parte, 
áreas públicas degradadas e ocupadas por 
moradias.

�Conta com 35 fragmentos de mata nativa 
e todos em processo de tombamento. 
Apenas 1 fragmento é representante do 
cerrado (Nº 11).



Monte Mor
Macrozona 5

Macrozona 7
Caracterização Ambiental – Hidrografia

Indaiatuba

Macrozona 6

�Inserida na bacia hidrográfica do Rio 
Capivari e Capivari Mirim;

�Córregos em zona urbana degradados 
pelo lançamento de esgotos e ocupações.

�Rio Capivari Mirim - manancial de 
abastecimento de Indaiatuba e Monte Mor, 
restrições legais impedem o lançamento 
de dejetos, mesmo tratados;



Macrozona 7
Caracterização Ambiental – Áreas contaminadas, 

mineração e predominância de entulho.

Monte Mor

Posto 
Shell 
Brasil

Valeo Sistema 
Automotivos

Singer



Macrozona 7
Caracterização – Equipamentos Educação



Macrozona 7
Caracterização – Equipamentos Saúde



Macrozona 7
Caracterização – Equipamento Promoção Social



Macrozona 7
Caracterização – Equipamentos Previstos



Macrozona 7
Caracterização – Áreas Públicas

�Grande parte das áreas públicas (com ou sem APP) total ou parcialmente ocupadas por moradias;
�Existência de áreas públicas destinadas à EPU não utilizadas atualmente que poderiam abrigar
equipamentos de lazer;
�Carência de áreas públicas para equipamentos comunitários e lazer;



�Rodovia Miguel Melhado Campos – trecho com características de via 
urbana: uso comercial diversificado / Intensa movimentação de pedestres e 
veículos; alto índice de atropelamento.

Macrozona 7
Caracterização – Uso do Solo



� Bairros com usos residenciais e pequenos comércios

Macrozona 7
Caracterização – Uso do Solo



�Grande número de assentamentos precários nas regiões Jd. 
Campo Belo, Cidade Singer, Jd. Fernanda e Jd. Itaguaçú

� Segundo Censo 
2000 a população em 
habitação subnormal 
representava:
�36,55% da 
população da 

Macrozona 7
Caracterização – Uso do Solo

população da 
macrozona; 
�7,6% da população 
favelada do 
Município.
�recentemente tem se 
observado a 
intensificado do 
crescimento dessa 
população



�Ocupações rarefeitas em processo de adensamento

Macrozona 7

Caracterização – Uso do Solo

Jd. Itaguaçu Cidade Singer



�Infraestrutura precária

Macrozona 7
Caracterização – Infraestrutura



Singer

�Usos Industriais

Macrozona 7
Caracterização – Uso Industrial

Valeo



�Uso Real do Solo*
*levantamento de campo não cadastral Área 1

Vazios urbanos

Macrozona 7
Caracterização – Uso Real do Solo*

Área 2

Vazios urbanos

�Existência de áreas vagas dentro do perímetro urbano



Macrozona 7
Caracterização – Uso do Solo

1 – Área patrimonial do aeroporto 2 – Área de ampliação do aeroporto 3 – Zona rural do entorno do aeroporto ; 4 – Zona rural sul  
5 – Zona rural lindeira à MZ 6  6 – Loteamentos consolidados 7 – Área com predomínio de urbanização precária  8 – Área de 

urbanização precária 9 Indústria Singer 10 –Distrito aduaneiro 11 – Área de ocupação rarefeita



Macrozona 7
Caracterização – Área com potencial de apoio ao Aeroporto 

•Proximidade ao aeroporto e •Proximidade ao aeroporto e 
grande acessibilidade 

•Formada por remanescentes 
de loteamentos não incluídos 
nos decretos de 
desapropriação do aeroporto

•Área em processo de 
ocupação irregular

•Área com grande potencial 
para atividades de apoio ao 
Aeroporto



Proposta Pólo 
Logístico

Macrozona 7
Caracterização – Zona Rural do Entorno do Aeroporto

Região do
Friburgo e 
Fogueteiro

Barragem 
Capivari-Mirim

• Grande parte na sub-bacia do Capivari-Mirim

• Predomínio de propriedades rurais produtivas

• Necessidade da avaliação do impacto da alteração de 
uso e das interferências na atividade rural e da 
preservação ambiental e histórico cultural da região



Macrozona 7
Caracterização – Zona Rural Sul

• Totalmente inserida na sub-bacia do Capivari-Mirim

• Demanda de uso urbano no entorno da Rodovia 
Santos Dumont

• Necessidade de avaliação do impacto ambiental de 
usos não rurais



Macrozona 7
Caracterização – Área Urbana da Singer

• Área ~2,5km² ocupada apenas pela 
Indústria Singer

• Proximidade com o aeroporto

• Grande acessibilidade

• Perfil para abrigar atividades de 
apoio ao aeroporto (terminais 
logísticos, escritórios, hotéis, centros 
comerciais e de serviços) 



Macrozona 7
Caracterização – Zona Rural Lindeira à MZ6

ETA Capivari

• Faixa intermediária entre 
o uso urbano e uso rural 
produtivo predominante na 
MZ6

•ETA do Rio Capivari



Macrozona 7
Caracterização – Loteamentos Consolidados

•Presença de remanescente 
de mata com potencial para 
implantação de bosque 
público

•Existência de área pública e 
APPs utilizadas como bota-
fora;

•Demanda por áreas públicas •Demanda por áreas públicas 
para equipamentos 
comunitários e de lazer



Macrozona 7
Caracterização – Área com Predomínio de Urbanização 

Precária

•Ocupação irregular 
principalmente na área do 
Decreto Estadual revogado

•Totalmente demarcada no 
Plano Diretor 2006 como Zona 
de Interesse Social – ZEIS;

•Demanda por áreas públicas 
para equipamentos 
comunitários e de lazer

•Área sujeita à restrições 
aeroportuária



Macrozona 7
Caracterização – Área de Urbanização Precária

•Predomínio de ocupação irregular 
sobre loteamentos aprovados

•Ocupações em áreas públicas e 
de preservação permanente;

•Demanda por áreas públicas para 
equipamentos comunitários e de 
lazer;

•Constante travessia da Rod. 
Miguel Melhado por pedestres;Miguel Melhado por pedestres;

•Área sujeita à restrição 
aeroportuária



Macrozona 7
Caracterização – Distrito Aduaneiro

• Área inserida no perímetro 
urbano com contrapartida 
destinada à Habitação de 
Interesse Social

•Loteamento não 
residencial em processo de 
aprovação



Macrozona 7
Caracterização – Loteamentos irregular e clandestino / 2008



ZEIS de regularização

Macrozona 7
ZEIS de Regularização – Plano Diretor 2006

ZEIS de regularização
sujeita a legislação aeroportuária



�Fomentar parceria entre INFRAERO, ARTESP e Prefeitura Municipal de Campinas para 
estudos e definição de diretrizes e articulações viárias e rodoviárias compatibilizando a 
demanda a ser gerada pelo aeroporto e as condições locais;

�Readequar a diretriz de complementação do Anel Viário de Contorno de Campinas 
considerando a proposta de novo acesso ao Aeroporto de Viracopos; de forma a não incidir 
sobre área urbana já ocupada e que permita o desvio do tráfego rodoviário da Miguel 

Macrozona 7
Diretrizes/Propostas – Sistema Viário

sobre área urbana já ocupada e que permita o desvio do tráfego rodoviário da Miguel 
Melhado (questão prioritária para o município), conforme mapa apresentado a seguir;

�Estabelecer diretrizes de interligação das estradas vicinais atingidas pela desapropriação 
do Aeroporto de Viracopos e garantir sua implantação em parceria com a INFRAERO;

�Definir diretrizes viárias que promovam a articulação interbairros e as Macrozonas 
limítrofes, considerando a possibilidade de utilização dos leitos férreos desativados e as 
glebas ainda não parceladas

�Melhorar as condições de segurança de pedestres;

�Incentivar a arborização urbana através da implantação de vias verdes e áreas de lazer;



Macrozona 7
Situação operacional e carregamento da malha 

rodoviária RMC – Sistema Rodoviário

Situação Operacional
Capacidade das pistas das rodovias  

ARTESP 2006 

Carregamento da malha
Volume de veículos equivalentes por hora pico 

ARTESP 2006



�Transformar o trecho da Rodovia Miguel Melhado, lindeiro aos loteamentos da Macrozona 7, em via urbana, 
com caráter de avenida (demanda ao Governo do Estado);

�Melhorias e adequações viárias visando a interligação dos bairros Campo Belo com São Domingos; Campo 
Belo com Jd Fernanda; Fernanda com Itaguaçú;

�Criar Via Verde no trecho urbano da Rodovia Miguel Melhado e no antigo leito da Rodovia Santos Dumont 
(mapa diretrizes ambientais);

�Diretriz viária de ligação da região do Jd Nova América/Jd Sigrist com a região do Jd Cidade Singer/Campo 

Macrozona 7
Diretrizes/Propostas – Sistema Viário

�Diretriz viária de ligação da região do Jd Nova América/Jd Sigrist com a região do Jd Cidade Singer/Campo 
Belo;

�Diretriz de interligação da via de acesso da Rodovia Santos Dumont, proposta no Plano Diretor do Aeroporto, 
com a Avenida Ruy Rodriguez/Camucim integrando a MZ 7 à MZ 5;

�Definir macro-diretrizes viárias, ambientais e de uso do solo a serem consideradas no desenvolvimento do 
Plano Urbanístico da Fazenda Palmeiras; 

�Transformação do antigo leito da Rod. Santos Dumont em via de ligação entre o trevo da nova entrada de 
cargas, previsto na ampliação do Aeroporto, e a área da Fazenda Palmeiras, que devera dar suporte aos 
empreendimentos que serão  instalados na região e fazer a articulação com o sistema viário local;

�Prever a implantação de marginais e de articulações com a Rod. Santos Dumont de forma a separar o tráfego 
local e garantir melhor acessibilidade ao Aeroporto e as áreas do entorno. 



Macrozona 7
Diretrizes – Anel Viário e TAV 



�Permutar com a INFRAERO, em área equivalente, as áreas de praças dos loteamentos a serem incorporados à 
ampliação do Aeroporto de Viracopos com áreas a serem indicadas pela PMC e adquiridas pela Infraero para 
implantação de equipamentos públicos na área urbana remanescente da Macrozona 7;

�Indicar áreas públicas, visando sua recuperação para implantação de equipamentos comunitários e de lazer;

�Indicar localização aproximada de áreas públicas nas glebas não parceladas de forma que contribuam para o 
equacionamento da carência de áreas para equipamentos públicos, áreas verdes para parques e áreas de lazer;

�Indicar áreas para equipamentos públicos comunitários para atendimento da demanda imediata da Mz, a serem 
desapropriados para tal fim, em função da inexistência de áreas públicas disponíveis;

Macrozona 7
Diretrizes/Propostas – Áreas Públicas

�Garantir que as áreas públicas onde ocorrer remoções de famílias sejam recuperadas ambientalmente e 
urbanizadas a curto prazo

�Recuperar ambientalmente as áreas públicas atravessadas por cursos d’água: Ribeirão Viracopos – Jd. Marisa, 
Vila Palmeiras, Jd. Campo Belo 3, Jd. São João , Fazenda Palmeiras; Córrego Capivarizinho - Jd. Sigrist;

�Criar bosque incorporando mata remanescente (em processo de tombamento pelo CONDEPACC) localizada 
em área pública do Jd. Irmãos Sigrist e implantar Parque no Jd São Domingos;

�Implantar área pública do Jd. Itaguaçú, contemplando Parque Linear e áreas para equipamentos públicos;

�Implantar equipamento de lazer na Área Pública em frente à CEMEI Francisco Xavier Sigrist (EPU 2 – Jd 
Fernanda e EPU 1 – Jd Fernanda Cont.)



Macrozona 7
Diretrizes/Propostas – Ambientais



Macrozona 7
Diretrizes e propostas: Áreas Públicas para Lazer e 

Preservação Ambiental
�Implantar equipamento de 

lazer na Área Pública em 
frente à CEMEI Francisco 
Xavier Sigrist (EPU 2 – Jd 
Fernanda e EPU 1 – Jd 

Fernanda Cont.)

� Implantar Parque Jd. São 
Domingos – Praça 3 (recursos 

próprios ou utilização de 
mecanismos de compensação 

ambiental)



�Implantar, em parceria com a INFRAERO, Parque Linear nas Áreas Públicas 
do Jd Itaguaçú (Praças 5, 8, 10, 11 e 28 + área particular e Praças 28, 34, 38 e 

39 do Jardim Itaguaçú II, as áreas particulares, incluindo matas remanescentes);

Macrozona 7
Diretrizes e propostas: Áreas Públicas para Lazer e 

Preservação Ambiental



� Criação de Bosque Público no Recanto Campestre Rural de
Viracopos (Área Pública + Área Particular) 16,58 ha – proposta de
desapropriação para que não haja fracionamento do
remanescente - Compensação Ambiental – Aeroporto de
Viracopos – sob responsabilidade da INFRAERO.

Macrozona 7
Diretrizes e propostas: Áreas Públicas para Lazer e 

Preservação Ambiental



Macrozona 7
Diretrizes e propostas: Áreas Públicas para Lazer e 

Preservação Ambiental

Praça Jd. São 
Jorge/Campo Belo

� Remoção de moradias em APP, recuperação ambiental e implantação de área
lazer - Praça Jd São João/Campo Belo e Praça 5 do Jardim Marisa;

Praça 5 – Jd. Marisa



�Restringir o uso urbano e proibir extração mineral na área rural remanescente da desapropriação 
do Aeroporto, contribuinte da sub-bacia do Rio Capivari-Mirim;

�Elaborar estudos para criação de uma Área de Proteção Ambiental – APA na sub-bacia do Rio 
Capivari-Mirim visando a proteção do manancial;

�Incentivar e fomentar a preservação das referências e atividades culturais presentes na zona 
rural, bem como atividades econômicas ligadas ao meio rural, principalmente as de produção e de 
turismo, em especial nas regiões do Friburgo, Fogueteiro e Helvetia;

Macrozona 7
Diretrizes/Propostas – Zona Rural

turismo, em especial nas regiões do Friburgo, Fogueteiro e Helvetia;

�Elaborar em parceria com INFRAERO plano de ocupação das microbacias hidrográficas que 
compõem a macrozona 7, em especial da sub-bacia do Rio Capivari-Mirim, com base na avaliação 
da dinâmica hidrológica da região e considerando o impacto da expansão do Aeroporto de 
Viracopos, para subsidiar proposta de uso e ocupação do solo urbano e rural;

�Desenvolver programas de incentivo e valorização das propriedades rurais por meio da 
conservação dos recursos naturais: conservação das nascentes, recuperação das matas ciliares e 
desenvolvimento do turismo rural;



Macrozona 7
Diretrizes/Propostas – Habitação

�Garantir participação da INFRAERO na resolução da questão habitacional/social referente 
às famílias de caseiros, meeiros e outros agregados das propriedades rurais que serão 
desapropriadas para ampliação do Aeroporto de Viracopos;

�Realizar ações articuladas entre o poder público municipal e a INFRAERO para 
implementação de programas municipais de requalificação urbanística da Macrozona 7, 
envolvendo ações voltadas tanto às questões habitacionais como  sócio/ambientais; 

�Indicar áreas de ZEIS para atender a população a ser removida das áreas de risco e áreas 
públicas necessárias para instalação de equipamentos sociais e diretrizes prioritárias para a 
região;

�Desenvolver proposta de regularização fundiária utilizando diversos mecanismos, tais como: 
recebimento de áreas como pagamento de dívidas de IPTU, doações, desapropriações e 
trocas de potencial construtivo;

�Instituir ZEIS no vazio urbano situado entre a Rodovia Miguel Melhado e a Rodovia Lix da 
Cunha, permitindo nas faixas lindeiras às rodovias a implantação de atividades econômicas 
demandadas pela proximidade do Aeroporto;

�Criar incentivo à ocupação da área indicada no Plano Diretor do Município como ZEIS de 
indução, visando a preservação das áreas de APP como parque público, a reserva de área 
para equipamentos públicos.



Macrozona 7
Diretrizes/Propostas – Uso do Solo

� Considerar as restrições aeroportuárias na definição do zoneamento;

�Definir medidas que garantam a segurança das operações aeroportuárias e da população circunvizinha,
bem como a adequada condição de habitabilidade dessa comunidade;

� Garantir, em parceria com a INFRAERO, a adequação das áreas já ocupadas atingidas pelas restrições
aeroportuárias;

�As áreas e equipamentos públicos que apresentem restrições de uso face às restrições aeroportuárias�As áreas e equipamentos públicos que apresentem restrições de uso face às restrições aeroportuárias
deverão ser compensadas pela Infraero, com realização de obras ou com o pagamento da desapropriação de
áreas adequadas e construção de equipamentos públicos a serem indicados pela PMC, conforme o caso.

�Definir mecanismo que permita a implantação de atividades relacionadas ao Aeroporto de Viracopos na área
entre o atual e antigo leito da Rodovia Santos Dumont, na área urbana da Fazenda Singer e às margens da
Rodovia Miguel Melhado;

� Exigir elaboração de Plano Urbanístico para os empreendimentos a serem implantados em glebas.

�Elaborar plano de fiscalização das áreas públicas municipais;

�Garantir a curto prazo a desapropriação, fiscalização e medidas de proteção das áreas já declaradas de 
utilidade pública para expansão do Aeroporto, a fim de evitar a ocupação irregular dessas áreas. 


