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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente Caderno de Subsídios e a minuta de projeto de lei que o acompanha 

foram desenvolvidos em observância à determinação da Lei Complementar nº. 15/2006 - 

Plano Diretor do Município de Campinas, que estabelece a necessidade da elaboração de 

Planos Locais de Gestão para as nove macrozonas de planejamento e atendendo também 

ao fixado pelo artigo 19 da referida Lei, onde foi estabelecido que a Macrozona 5 - MZ 5 

deveria ser a primeira a ser desenvolvida. 

O Plano Local de Gestão é uma ferramenta complementar de ordenamento do 

território desenvolvida pelo Executivo e na mesma esteira contém as orientações do 

Estatuto da Cidade. 

Sob a coordenação geral da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente - SEPLAMA, o processo de elaboração do Plano Local teve início 

em dezembro de 2006, com a definição do organograma geral que iria orientar toda a 

elaboração do presente trabalho e dos subseqüentes planos, bem como a definição da 

estrutura do Plano Local de Gestão. 

As regiões do Campo Grande e Ouro Verde, objetos deste Plano, integram a MZ 5, 

denominada Área Prioritária de Requalificação - APR, nomenclatura esta internalizada no 

Plano Diretor dadas as características precárias daquela macrozona no que diz respeito à 

demanda social e perfil da população, além das condições físicas e ambientais. 

As leituras relativas à MZ 5 consideraram aspectos físico-territoriais, 

socioeconômicos, ambientais, de infra-estrutura, habitação, equipamentos públicos, 

transportes e metropolitanos, tendo contado, para tanto, com o aporte técnico das diversas 

Pastas de Governo. Assim, o desenvolvimento dos trabalhos caracterizou-se pelo 

enfrentamento de questões múltiplas e interagentes, envolvendo, dessa forma, a 

competência de todos os órgãos da administração municipal e de outras esferas de 

governo. Exigiu, portanto, uma articulação inter-setorial capaz de ajustar as prioridades dos 

diversos órgãos, objetivando garantir a integração das políticas, programas e projetos, nos 

moldes vivenciados no decorrer da revisão do Plano Diretor. 

No decorrer do processo foram efetuadas vistorias de campo que, atreladas às 

leituras, permitiram a atualização do diagnóstico desta região, a fixação dos objetivos e 

subseqüentes propostas. 

Esses procedimentos, que definiram o processo, bem como os diagnósticos e 

propostas foram apresentados ao Conselho da Cidade em várias reuniões ocorridas dentro 

do período dos meses de fevereiro a setembro. 

Como forma de aperfeiçoamento do processo participativo, também foi constituído o 

Núcleo Participativo da MZ 5, que contou com várias pessoas da comunidade inscritas. O 

núcleo teve a função de acompanhar o trabalho e servir de interlocutor mais próximo entre a 
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comunidade e o setor público, o que não impediu a possibilidade da participação mais ampla 

da mesma, propiciando que o Conselho Gestor, ao ser constituído, possa contar com um 

bom acúmulo de conhecimento. Ainda com o intuito de capacitar a população da região, a 

administração pública promoveu reuniões nos finais de semana, sendo no dia 01 de 

setembro no CEPROCAMP - Centro de Educação Profissional de Campinas, localizado na 

área central da cidade, sobre o Plano Diretor, e nos dias 15 e 29 do mesmo mês no Jardim 

Cristina e Parque Valença, onde foram apresentadas as leituras, diagnósticos e propostas 

para debate. 

Além das demandas encaminhadas diretamente nas reuniões ocorridas no espaço 

da macrozona e por entidades representativas da sociedade, outro aspecto verificado no 

decorrer do trabalho diz respeito à tabulação de solicitações encaminhadas diretamente 

através do telefone 156, serviço formal estabelecido pela administração pública. Assim, o 

Plano em curso, além de apresentar o detalhamento das diretrizes, propor ações localizadas 

mais eficazes de políticas públicas, gestão e escolha dos instrumentos a serem utilizados, 

também contempla um caráter participativo singular, por meio dos conselhos municipais, 

das organizações civis, da comunidade e dos poderes constituídos. 

Nesse sentido, o Plano Local de Gestão traz à tona respostas participativas e de 

gestão mais eficazes, uma vez que detalha o espaço territorial da macrozona em estudo e 

considera as especificidades daquela região, ouvida a população que a abrange, colocando-

se como o espaço institucional que deverá consolidar as metas das políticas setoriais, 

buscando a integração entre os diversos agentes. 
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PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA 5 
 

1. 1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

 
 

Compreende a zona oeste do município, numa altitude média de 620 metros acima 

do nível do mar, localizada entre a Rodovia dos Bandeirantes (SP - 348) e a divisa 

intermunicipal de Campinas com Monte-Mór e Hortolândia, confronta-se ao sul com a 

Macrozona 7, ao norte com a Macrozona 9 e a leste com a Macrozona 4. Apresenta 

condições variáveis de urbanização e caracteriza-se pela presença de diversas barreiras 

físicas naturais (cursos d’água) e construídas (rodovias, ferrovia, linhas de alta tensão, 

oleoduto, gasoduto), descontinuidade da malha urbana, pela má distribuição de provimento 

da infra-estrutura básica e carência de equipamentos públicos comunitários e serviços de 

atendimento local, além de conter áreas ambientalmente degradadas. É atravessada pelo 

Rio Capivari e seu afluente, o Córrego do Piçarrão, com trechos já impactados por 

atividades minerárias e processos urbanos, inclusive à montante.  

A MZ 5 possui uma área de 92,18 km2, correspondendo a 11,60% da área do município. A 

maior parte da macrozona encontra-se dentro do perímetro urbano. 

Campinas apresenta número significativo de população habitando áreas de praças, 

áreas de risco ou invadindo áreas particulares em toda a região urbana, mas a maior 

concentração está nessa região, onde também se encontra grande concentração humana, 

em sua maioria pertencente à faixa de baixa renda. 
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A população dessa região, segundo o Censo Demográfico de 2000, era de 196.381 

habitantes (20,26 % da população do município), sendo 2,3% em área rural e 97,7% em área 

urbana. A população em sub-habitação era de 45.451 pessoas, representando 23,14% da 

população urbana da macrozona e 35,61% da população em sub-habitação do município. 

É uma área com ocupação predominantemente residencial, com significativo grau de 

informalidade em seus assentamentos, onde se concentra um grande contingente 

populacional de baixa renda, apresentando carência de atividades terciárias de atendimento 

local e geradoras de emprego e configurando grande demanda por transportes públicos. 

Essa região abriga alguns dos loteamentos mais antigos do município de Campinas 

os quais remontam à década de 50 sendo que nesse período os empreendimentos eram 

aprovados sem que se exigisse o aporte de infra-estrutura, como rede de água e esgoto, 

pavimentação, além de reserva de área para a implantação de equipamentos. Situa-se 

nessa região também grande parte dos empreendimentos da Companhia de Habitação 

Popular de Campinas - COHAB (lotes urbanizados, conjuntos horizontais e verticais), bem 

como conjuntos habitacionais populares de iniciativa privada.  

Possui grande porção de glebas não parceladas, localizadas em área urbana, sendo 

uma delas a área da antiga Granja Bela Aliança. Outras glebas não parceladas estão situadas 

ao longo do Rio Capivari, próximas ao Jd. Maracanã, Parque Itajaí, Residencial Mauro Marcondes 

e conjuntos habitacionais da Cohab (DICs), como pode-se observar no Mapa Vista Geral da 

Região – Anexo I.  

Nessa região está localizado o Distrito Industrial de Campinas, sendo também 

atravessada pelo novo trecho da Rodovia dos Bandeirantes. Nela localiza-se ainda o 

Complexo Delta com suas envoltórias, destinado ao recolhimento e processamento de 

resíduos sólidos, e o antigo “Lixão da Pirelli”. 

Esta macrozona é subdividida em três Áreas de Planejamento: AP 27 - Região do 

Campo Grande/Florence, AP 28 - Região do Ouro Verde/ Mauro Marcondes/DICs Cohab e AP 

29 - Distrito Industrial.  

Estão compreendidas na AP27 as seguintes Unidades Territoriais Básicas: UTB 43 - 

Jardim Monte Alto, UTB 45 - Parque Valença e UTB 46 - Campo Grande/Florence; na AP28, 

as Unidades Territoriais Básicas UTB 48 - Mauro Marcondes/Ouro Verde/Vista Alegre, UTB 

50 - São Cristóvão/Jardim Planalto e UTB 51 - DICs COHAB e na AP29, a Unidade 

Territorial Básica UTB 52 - Distrito Industrial de Campinas. 
  

2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL  

  O ambiente natural original desta região sofreu consistentes modificações antrópicas 

ao longo das últimas décadas, relacionadas primeiramente às atividades de exploração 

agrícola e minerária e, em uma segunda fase, às atividades decorrentes da expansão 

urbana. 

De acordo com levantamentos realizados e registros aerofotogramétricos de 1959 e 
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1962, nota-se que a cobertura vegetal natural já havia sido praticamente eliminada, restando 

apenas alguns fragmentos, que perduram até os dias atuais. A atividade agropecuária que 

se desenvolveu na região foi a responsável pela eliminação do rico ecossistema original, 

principalmente no caso da mata semidecídua e dos cerrados, característicos de solos bem 

drenados. 

Da mesma forma como ocorreu em grande parte do território paulista, a destruição 

dos ecossistemas originais teve inicio com a exploração extrativista de madeiras mais 

nobres, principalmente o jatobá, o óleo-de-copaíba, o jacarandá-paulista, a peroba-rosa o 

cedro e outras, sendo que o restante das madeiras, de menor interesse econômico, era 

queimado no campo para posterior uso agrícola da área. 

Devido à presença de solos arenosos de baixa fertilidade natural e alta 

suscetibilidade à erosão, não se verificou na região o desenvolvimento tão intenso da 

cafeicultura durante o ciclo do café no final do século passado, como ocorrido no restante do 

município. 

As poucas sedes de fazendas de valor histórico existentes na região induzem a 

afirmação de que as lavouras de café implantadas tiveram ciclo curto, no qual o 

esgotamento do solo e a conseqüente baixa produtividade dessa cultura acabaram por 

determinar um uso menos intenso da terra, principalmente na forma de pastagem de baixa 

produtividade e reflorestamentos com eucaliptos e pinus. 

A falta de técnicas de conservação de solos, característica das lavouras implantadas 

na época, propiciou as condições para o desenvolvimento de processos erosivos (ravinas e 

voçorocas), que contribuíram para um maior empobrecimento dos solos. 

Os registros existentes da ocupação da região, encontrados nos levantamentos 

aerofotogramétricos de 1959 e 1962, demonstram bem esta situação, com a existência de 

extensas áreas com pastagens entremeadas por reflorestamentos comerciais, onde já se 

observava o desenvolvimento de processos erosivos lineares. 

No caso dos cerrados, a extração da madeira, a utilização como pastagens naturais, 

a introdução de gramíneas exóticas para a formação de pastagens e a realização de 

sucessivas queimadas, determinaram a quase que total extinção dessa formação vegetal na 

região, já na década de 50. A observação das fotos aéreas de 1962 e 1994 permitiu 

identificar uma pequena área não explorada, o que proporcionou a regeneração de uma 

“mancha” de cerrado, conhecida como área do Sitio Vista Alegre / Cerrado Parque Itajaí, 

(fragmento nº. 12 do mapa de vegetação remanescente). 

No caso das matas ciliares e brejosas, já no final da década de 50 observa-se a sua 

quase inexistência nos cursos d’água da região, provavelmente devido à prática de 

queimadas utilizadas que não resguardavam as margens de rios e córregos, nas quais 

originalmente existiam importantes formações ciliares na planície de inundação do Rio 
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Capivari, sendo que esse trecho apresentava curso bastante sinuoso que abrigava uma rica 

fauna terrestre e aquática.  

Na década de 60, houve a retificação do curso do Rio Capivari, promovida pelo 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) com o objetivo de aumentar a 

vazão do curso d’água e de disciplinar as cheias do rio, o que também acabou favorecendo 

a exploração mineral da planície de inundação com a extração de areia e argila e, em menor 

escala, o uso agrícola. Essa retificação e as explorações minerárias praticamente 

determinaram a extinção desse tipo de ecossistema. 

Em seqüência, a implantação do Aeroporto Internacional de Viracopos associada à 

execução de eixos rodoviários, o empobrecimento dos solos e o enfraquecimento das 

atividades agrícolas, foram alguns dos fatores que motivaram o parcelamento do solo nessa 

região com usos habitacionais e industriais. 

Há de se destacar também que essa região abriga alguns lugares de deposição de 

resíduos sólidos do município. O mais problemático é o local conhecido como “Lixão da 

Pirelli” que operou até 1984 e foi utilizado para disposição desordenada de resíduos de 

todos os tipos. Nessa macrozona também se encontra implantado o Aterro Sanitário do 

Complexo Delta, sendo que o Delta A está em operação desde 1992 e o Delta B ainda não 

obteve o licenciamento ambiental. Tanto o Aterro Sanitário Delta A, quanto o chamado 

“Lixão da Pirelli”, fazem parte da lista de áreas contaminadas mantidas pelo órgão estadual 

ambiental (CETESB). Além disso, está também em operação a Unidade de Reciclagem de 

Materiais - URM, que processa entulho e outros materiais oriundos da construção civil. 

A região apresenta também interferências físicas relevantes, como a linha férrea 

(Ferrovia Paulínia-Mairinque) e dutos de transporte de gás (Gasoduto Bolívia - Brasil).  

No entanto, podemos afirmar que, embora degradada ambientalmente, a MZ 5 

apresenta o maior potencial ambiental de todas as macrozonas, com exceção da MZ 1 - 

APA Municipal. Esse potencial ambiental pode ser revelado pelo abundante e rico sistema 

hídrico, com várzeas associadas, as quais ainda não sofreram intervenções como aterros e 

canalizações, o que os torna passíveis de recuperação. 

Diante desse breve histórico é possível compreender porque o Plano Diretor 

Municipal intitulou essa região como sendo uma área de Requalificação Prioritária. 

  

2.1.AMBIENTE NATURAL 
 
2.1.1.Tipos de Terrenos e Solos 

Os terrenos colinosos ondulados são dominantes na Região do Campo Grande e em 

toda a Região do Ouro Verde, sendo caracterizados por relevos de colinas médias e colinas 

pequenas, às quais se associam latossolo vermelho-amarelo textura média, areias 

quartzosas podzólicas profundas e podzólicos vermelho-amarelo textura arenosa. 
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Os solos residuais são arenosos e areno-argilosos derivando-se os primeiros de 

arenitos e os segundos das associações entre arenitos muito finos, ritmitos, siltitos, lamitos e 

diamictitos. 

Estes terrenos estão em altitudes de 590 a 650 m, com amplitudes variando de 30 a 

82 m, comprimento das vertentes variando de 300 a 1.380 m e as declividades, de 4 a 17%. 

São terrenos que, em conseqüência da erodibilidade dos solos, apresentam freqüentes 

processos de erosão laminar, em sulcos, ravinas, reentalhe de canais e voçorocas, 

principalmente nas cabeceiras de drenagem. A intensidade desses processos pode 

aumentar em conseqüência da urbanização desordenada. 

Os terrenos colinosos ondulados são passíveis de ocupação exigindo cuidados 

específicos e rigorosos de implantação e conservação. 

Junto às várzeas os solos são aluviais e hidromórficos com textura argilosa ou 

média. 

Associados a esses terrenos são caracterizados dois tipos de restrições à 

urbanização: 

1. Cabeceiras de drenagens erosivas - são geralmente áreas de nascentes ou de 

concentração de águas pluviais (talvegues) em que se instalam processos de erosão fluvial 

remontante. Nessas áreas ocorrem ravinas e voçorocas de grande porte que acabam por 

assorear as planícies de inundação. A abertura de ruas e o lançamento de águas pluviais e 

servidas nestas áreas aceleram a erosão que acaba danificando a infra-estrutura 

implantada. 

2. Erodibilidade do solo e declividades - as características dos solos e rochas 

existentes nesses terrenos favorecem o desenvolvimento de processos erosivos do tipo em 

sulcos e ravinas, nas encostas com declividades maiores que 10%, o que acaba danificando 

ruas e áreas de lotes. 

Na Região do Campo Grande há ocorrência restrita de terrenos colinosos 

suavemente ondulados, preferencialmente localizados nos divisores das bacias 

hidrográficas. 

São terrenos caracterizados por relevos de colinas médias e amplas, com latossolo 

vermelho-amarelo, textura argilosa e média, sustentados por rochas sedimentares 

constituídas por associações de camadas de arenitos finos, siltitos, lamitos e diamictitos. 

Os terrenos colinosos suavemente ondulados têm altitudes de 630 a 650 m, 

amplitudes de 20 a 90 m, declividades de 3 a 12% e vertentes com comprimento de 380 a 

1.950 m. Os processos erosivos são ocasionais e de baixa intensidade, sendo estas áreas 

favoráveis à ocupação. 
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2.1.2.Recursos Hídricos 

A MZ 5 apresenta um peculiar sistema hídrico, constituído dos cursos associados à 

extensas várzeas que entrecruzam toda a região.  Devido à abundância desses elementos, 

os mesmos tornam-se o componente principal e característico da paisagem dessa região. 

Desta forma, reconhece-se a sua importância na estruturação e sustentabilidade entre o 

meio natural e o construído, o que dará a toda a região um grande resgate na qualidade de 

vida e ao meio ambiente, se observadas as orientações técnicas de manejo e recuperação.  

Assim, se esses elementos não vierem a ser devidamente considerados, pode-se 

concluir que essa região se consolidará como a mais degradada do município. 

A região é atravessada pelo Rio Capivari e sua várzea no sentido leste-oeste sendo 

que à margem direita do rio localiza-se a região conhecida como Campo Grande, e à 

margem esquerda situa-se a Região do Ouro Verde. O Rio Capivari destaca-se tanto pela 

extensão quanto pela vazão, sendo o mesmo utilizado como uma pequena parte do sistema 

de abastecimento de água potável do município (7%), estando o sistema de captação 

localizado à montante desta macrozona. 

Os principais contribuintes da margem direita do Rio Capivari são os córregos do 

Piçarrão, do Banhado, Paviotti e Campo Grande (ou Terra Preta). Os da margem esquerda 

são os córregos Pium, Friburgo, Areia Branca e Ouro Preto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As planícies mais expressivas, que correspondem aos terrenos com declividades de 

0 a 2% e sujeitas a inundações periódicas, são as do Rio Capivari e as dos córregos do 

Piçarrão, do Banhado, Friburgo, Campo Grande ou Terra Preta e Paviotti. 

Essas planícies fluviais são constituídas por camadas e bancos maciços de argila, 

areias silto-argilosas, areias finas e médias e seixos, induzindo a atividade minerária de 

extração de argila para cerâmica vermelha e areia para construção civil, resultando na 

degradação ambiental desses vales, especialmente na várzea do Rio Capivari. 

Rio Capivari: Descida de bote - “Expedição ao 
Capivari” / Departamento de Meio Ambiente (2006) 
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A várzea do Rio Capivari, que percorre toda a região de leste a oeste, praticamente 

exaurida pela exploração mineral, encontra-se desprovida de vegetação ciliar e composta 

por um conjunto de cavas abandonadas, sendo que algumas estão assoreadas e outras 

funcionam como lagoas. A identificação desta problemática norteou a proposição de 

diretrizes para a recuperação do Rio Capivari, as quais estão mais a frente detalhadas. 

  Observa-se que os canais fluviais são erosivos, estão encaixados de 2 a 5m nas 

planícies de inundação, provocando durante as enchentes erosão vertical e lateral, 

causando solapamento das margens e a deposição de areia, silte e argila nos leitos. Estes 

processos têm ocorrência sazonal associada à estação das chuvas e de cheia dos rios. 

Nota-se também a ocorrência de entulhamento do canal por despejo de entulhos da 

construção civil e lixo doméstico, agravando os riscos de inundações e de erosão das 

margens. Buscando dar visibilidade a esse problema e sensibilizar a população sobre essa 

problemática, o Departamento de Meio Ambiente realizou um evento em junho de 2007, 

junto à programação da Semana do Meio Ambiente, intitulado “Descaso Decor”, no qual foi 

montada uma casa e seus vários ambientes, todos “mobiliados” com rejeitos retirados do 

leito do Rio Capivari, tais como sofá, cama, berço, televisão, fogão, computador, roupas e 

etc., contando inclusive com uma carcaça de automóvel na garagem. 

 
2.1.3. Vegetação 

Nos dados disponíveis referentes à cobertura vegetal original do Município de 

Campinas consta que basicamente 80% do território eram cobertos por uma floresta tropical 

de médio a grande porte. Nos demais 20% do território existiam os cerrados e campos 

cerrados, formando uma paisagem campestre de porte baixo, com indivíduos esparsos e 

geralmente apresentando troncos tortuosos. Entremeando as duas formações vegetais 

citadas, observavam-se as formações vegetais típicas de áreas mais úmidas, localizadas 

junto à rede hídrica e nas áreas de várzeas e planícies de inundação. 

Pela classificação atual, os cerrados englobam desde paisagens campestres, 

denominadas campos limpos, até paisagens com aspecto florestal, denominados cerradões, 

de fisionomia fechada, mas de porte inferior ao das matas tropicais. Em fases intermediárias 

observam-se campos sujos, campos cerrados e cerrados. Esta vegetação tipicamente 

xeromórfica ocorre em solos pobres ou com problemas de toxidez e com baixa 

disponibilidade de água. Segundo Leitão Filho (1992), as famílias aí encontradas com maior 

riqueza em número de espécies são as seguintes: Myrtaceae, Melastomataceae, 

Caesalpiniaceae, Fabaceae e Rubiaceae. Nas formações mais fechadas, ocorrem espécies 

típicas de Campinas, como o óleo-de-copaíba, a guaçatonga, o faveiro, o jacarandá paulista, 

o angico-do-cerrado, o ipê-marelo-do-cerrado, entre outros. 

A floresta tropical que predominava em Campinas é denominada de mata mesófila 

semidecídua, com porte de médio a alto, apresentando copas sobrepostas em vários 

dosséis com alguns indivíduos emergentes, geralmente jequitibá, peroba-rosa, cedro, jatobá 
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e outras. É caracterizada pela perda parcial das folhas durante o período mais seco do ano 

(maio a setembro). Em geral ocorria nas áreas com solos razoavelmente férteis, nas regiões 

norte e leste do município drenadas pela bacia do Rio Piracicaba. 

Apresentava alta diversidade de espécies vegetais e uma densidade elevada de 

indivíduos arbóreos, arbustivos e de lianas, sendo razoavelmente pobres em epífitas. Sendo 

uma das formações florestais enquadradas como “Mata Atlântica”, é considerada um dos 

ecossistemas mais ricos do planeta em termos de diversidade original de flora e fauna 

associadas. A composição florística do estrato arbóreo é marcada pela presença das 

famílias Fabaceae, Meliaceae, Rutaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, e Myrtaceae, que 

apresentam maior diversidade de espécies e pelas famílias Rubiaceae, Myrtaceae, 

Euphorbiaceae e Rutaceae, nos estratos inferiores (Leitão Filho,1987). 

Nas áreas mais úmidas, situadas ao longo da rede de drenagem, sob a influência do 

lençol freático e com cheias esporádicas, ocorria a mata mesófila semidecídua ciliar, ou 

chamada simplesmente de “mata ciliar”, que embora apresentasse uma diversidade inferior 

à formação de terra firme, era considerada bastante diversificada em termos de fauna e 

flora, e apresentava uma densidade de indivíduos por área bastante elevada. A composição 

florística dessa formação é distinta da formação de terra firme, ocorrendo algumas espécies 

que habitam os dois ambientes. 

No caso de áreas muito úmidas, periódica ou permanentemente alagadas, com a 

presença de solos orgânicos, ocorria a mata mesófila semidecídua higrófila (ou 

simplesmente conhecida como “mata brejosa”), caracterizada por espécies arbóreas 

bastante seletivas e com diversidade reduzida. 

Dado que as condições climáticas do município são constantes, as características do 

meio físico podem ser consideradas determinantes da diferenciação fisionômica verificada 

originalmente. Dessa forma, a qualidade do solo gerou as formações vegetais de terra firme: 

quando em solos arenosos derivados de arenitos e pobres em nutrientes, ou com problemas 

de acidez excessiva ou toxidez, ocorriam as formações mais próximas do cerrado, e quando 

em solos razoavelmente férteis com origem de rochas cristalinas, ocorria a mata 

semidecídua. Nas áreas mais úmidas, decorrentes da proximidade dos recursos hídricos 

superficiais ou subterrâneos (lençol freático), ocorriam as formações ciliares ou brejosas, 

dependendo do grau de hidromorfismo verificado na área. 

De acordo com os elementos já pesquisados sobre a vegetação original do 

município, observou-se que os campos e cerrados se concentravam na região sudoeste, no 

local onde hoje está instalado o Aeroporto de Viracopos, enquanto as matas semidecíduas 

ocorriam no restante do município, principalmente no nordeste (região de Barão Geraldo, 

Sousas e Joaquim Egídio). No levantamento e caracterização dos remanescentes de 

vegetação nativa na Região do Campo Grande também foi observada a condição de 

transição das formações vegetais existentes, pois no norte e nordeste da Região do Campo 



________________________________________________________________ 13 

Grande, na área em torno do Complexo Delta, ocorrem fragmentos de mata semidecídua e 

ao sul, próximo ao Rio Capivari, de cerrado em processo de regeneração. 

Desses estudos decorre a caracterização da vegetação original da área como de 

transição entre a formação da mata semidecídua e do cerrado, bem como as formações 

ciliares e brejosas. 

Tal condição de transição que ocorria originalmente na Região do Campo Grande 

indica a possibilidade da região ter sido uma área de altíssima diversidade biológica; a 

presença de cada uma dessas quatro fisionomias florísticas principais, distintas entre si e 

bastante características, teria permitindo, portanto, a ocorrência de espécies da fauna 

adaptadas respectivamente a cada uma dessas fisionomias vegetais. 

Atualmente a MZ 5 apresenta ainda alguns fragmentos de áreas verdes naturais 

dispersos, sendo que alguns estão em estudo de tombamento pelo CONDEPACC e outros 

inseridos em áreas de parques urbanos como no caso do Bosque dos Cambarás, Bosque 

Augusto Ruschi e Bosque Ferdinando Tilli. 

            Observando o último levantamento da vegetação remanescente elaborado em 1999 

- mapa de vegetação remanescente abaixo, pode-se verificar a carência de vegetação 

natural na região. 

 

 
Remanescentes da Região: 

 

1. Mata São Jorge - fragmentos Complexo Delta 

Tratam-se de dois fragmentos disjuntos (fragmentos a e b) com áreas de 2,38 ha e 

5,35 ha, extremamente perturbados. Ambos encontram-se fortemente degradados por ação 
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antrópica como fogo, corte de vegetação, retirada de madeiras mais nobres e de lenha. A 

vegetação encontra-se em processo de recuperação. O fragmento maior está associado a 

um córrego. Foram identificadas 58 espécies vegetais distribuídas em 28 famílias. 

 

2. Mata Granja Bela Aliança 

O fragmento tem área de 12,23 ha; é uma área extremamente perturbada, situa-se 

em encosta, é limitado na parte mais baixa por um córrego que vai juntar suas águas 

àquelas do córrego que passa pelo fragmento da Fazenda Castelo, indo desaguar a jusante 

no Córrego do Piçarrão. Faz vizinhança com áreas de pastagem. O fragmento encontra-se 

muito degradado, com muitas trilhas utilizadas pelo gado. Foram identificadas 82 espécies 

vegetais distribuídas em 35 famílias. 
 

3. Mata Jardim Marialva 

Possuí 3,31 ha; é uma área muito perturbada e praticamente a última mancha de 

vegetação de transição situada na margem direita do Rio Capivari. Situa-se em encosta 

moderada, fazendo vizinhança com área de pastagem e áreas onde a urbanização está se 

consolidando. Foram identificadas 56 espécies vegetais distribuídas em 29 famílias, 

destacando-se nesse fragmento a presença de Rudgea viburnioides, uma espécie pouco 

encontrada em Campinas e cuja ocorrência está sendo citada pela primeira vez, para o 

município. 
 

4. Mata da Fazenda Acácia 

Dois pequenos fragmentos de mata mesófila semidecídua ciliar, bem alterados mas 

em estado avançado de regeneração, que ocupam as margens de um açude afluente do 

Córrego do Piçarrão. 
 

5. Mata do Grotão do Núcleo Santa Isabel e fragmentos de cerrado 

Trata-se de uma confluência de grotas onde a vegetação está restrita aos taludes 

bastante íngremes e tem uma área de 9,28 ha., extremamente perturbada, em cujo interior 

forma-se um córrego que vai despejar suas águas no Córrego do Banhado. A vegetação 

está completamente desestruturada em alguns pontos com sinais antigos de fogo, muitos 

indivíduos remanescentes do antigo eucaliptal. Foram identificadas 33 espécies distribuídas 

em 18 famílias. Próximo a essa vegetação, na porção da margem esquerda do Córrego do 

Banhado, encontram-se três fragmentos de cerrado residual e descaracterizados. 
 

6. Matas do Córrego do Banhado 

  Dois fragmentos de mata ciliar localizados nas cabeceiras de um córrego afluente do 

Córrego do Banhado, em estágio avançado de regeneração. 
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7. Mata Haras Boa Vista/Redenção 

Tem uma área de 5,02 ha; é uma área muito perturbada de transição para o cerrado; 

foram identificadas 63 espécies vegetais distribuídas em 36 famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Matas das Cabeceiras do Córrego Campo Grande / Terra Preta 

Tratam-se de cinco fragmentos de mata mesófila semidecídua ciliar em faixa de 

transição para cerrado, em estado de regeneração. A vegetação encontra-se alterada com 

sub-bosque desenvolvido. Estrato arbóreo denso com troncos de diâmetro significativo e 

altura média de 20m (jatobás, óleo-de-copaíba, etc.). Apresentam muitas espécies 

introduzidas e invasoras.  
 

9. Matas das Cabeceiras do Córrego Paviotti e do Córrego Água Comprida 

Fragmentos de mata mesófila semidecídua ciliar, em estado avançado de 

regeneração, mas alterados devido à presença de sinais de interferência antrópica. 
 

10. Mata Clube da Pirelli / Mata Ciliar Capivari 

É o segundo fragmento mais importante da vegetação ciliar do Rio Capivari 

considerando seu tamanho, mas a vegetação está bastante alterada. 
 

11. Mata do Sitio Vista Alegre  

Remanescente de mata do Rio Capivari, em condição de mata secundária em 

processo e recuperação. É o maior remanescente de mata ciliar do Rio Capivari no 

Município de Campinas, em termos de área verde contínua, destacando-se alguns 

indivíduos de grande porte como óleo-de-copaíba e jatobá. Este remanescente apresenta 

várias fisionomias (brejo, mata brejosa, mata de transição, mata ciliar, cerrado e cerrado 

denso). 

 

12.  Cerrado Parque Itajaí 

  Área contígua ao Sítio Vista Alegre, foi a principal área identificada como de 

regeneração natural do cerrado na Região do Campo Grande, podendo fornecer 

Mata Haras Boa Vista/Redenção 

Foto: DMA - SEPLAMA 
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informações a respeito da dinâmica dessa regeneração, a serem utilizadas em processos de 

recuperação da vegetação na região.  
 

13. Matas do Complexo Pq. Itajaí / B. Floresta. / B. São Bento 

Tratam-se de quatro pequenos fragmentos, extremamente perturbados localizados 

em bairros muitos próximos, todos associados a pequenos córregos. O fragmento existente 

no Parque Itajaí já foi destinado para a implantação de um Bosque ainda não implantado. 

Foram identificadas 48 espécies vegetais distribuídas em 28 famílias. 
 

14. Mata do Sítio Santa Rita 

 Trata-se de um fragmento com área de 1,51 ha, com vegetação muito perturbada, 

fazendo vizinhança com a estrada vicinal CAM 331 e com área de pastagem. Abriga 

algumas nascentes que formam a área mais encharcada no terreno. São poucos os 

indivíduos arbóreos adultos, foram identificadas 31 espécies vegetais distribuídas em 23 

famílias. 
 

15. Bosque Valença ou Centro de Lazer Ferdinando Tilli 

Tem uma área de 8,85 ha e a área verde remanescente é de 1,9 ha. A vegetação 

está constituída por um pequeno fragmento desestruturado, apresentando indivíduos 

adultos de poucas espécies. A vegetação ocorre ao longo de uma grota que acompanha um 

pequeno curso d’água. Foram identificadas 62 espécies distribuídas em 32 famílias. 
 

16. Bosque Augusto Ruschi  

Situa-se no loteamento DIC I e tem uma área de 2,61 ha; a área de vegetação ocupa 

2,15 ha. O bosque possui estruturas de apoio, parque infantil, pistas para caminhadas; a 

vegetação encontra-se bastante degradada. Foram identificadas 44 espécies distribuídas 

em 23 famílias. 
 

17. Bosque dos Cambarás 

Situa-se no loteamento DIC V, tem uma área de 5,83 ha e a área de vegetação 

remanescente tem 0,86 ha. É marcado pela forma alongada, encontra-se muito perturbado e 

acompanha uma grota onde existem algumas nascentes. A vegetação é formada por um 

número pequeno de indivíduos arbóreos esparsos e várias espécies vegetais características 

de mata ciliar. O bosque já conta com estruturas de lazer. Foram identificadas 34 espécies 

distribuídas em 21 famílias. 
 

18. Mata Jardim Santa Rosa 

É uma área de 0,94 ha, extremamente perturbada, um dos últimos fragmentos de 

vegetação ecotonal (maior biodiversidade com espécies de biomas distintos) da região 

oeste do município, situada em local de urbanização em consolidação, não apresenta 
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nenhum tipo de cercamento e é utilizada para pastoreio de gado. É formada quase 

exclusivamente por indivíduos adultos, distanciados uns dos outros, cujas copas não 

chegam a formar um dossel contínuo. Foram identificadas 23 espécies em 19 famílias, 

destacando-se uma espécie pouco encontrada - Lamanonia ternata - e apenas um indivíduo 

adulto da espécie ameaçada de extinção no município -Diospyros hispida(caqui do cerrado). 

 
19. Matas Fazenda Cuscuzeiro 

Compreende um conjunto de oito fragmentos que somados totalizam 45,99 ha de 

floresta estacional semidecidual em terrenos de declividade acentuada, nas proximidades da 

Rodovia dos Bandeirantes. 

 

20. Mata Fazenda Castelo 

O fragmento tem 9,32 ha, é uma área extremamente perturbada, situa-se em 

encosta íngreme e possui algumas grotas profundas, com diversas nascentes. Apresenta 

muitas clareiras, dossel descontínuo e ocorrência de forma generalizada de várias espécies 

de lianas, causando sufocamento da vegetação em vários pontos, existindo também um 

grande bambuzal. Foram identificadas 77 espécies distribuídas em 37 famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Mata Fazenda Santa Bárbara 

  Com área de 9,47 ha, encontra-se extremamente perturbada, situa-se em encosta 

íngreme e dispõe-se ao longo de uma grota, no interior da qual existem nascentes cujas 

Mata Fazenda Castelo 
Foto: DMA - SEPLAMA 

Mata Jardim Santa Rosa 

Foto: DMA - SEPLAMA 
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águas vão desaguar no Córrego do Piçarrão. A vegetação encontra-se melhor preservada 

na parte mais alta do talude, onde não é possível o acesso do gado. Foram identificadas 70 

espécies distribuídas em 33 famílias. 
 

22. Mata Monte Alto 

Este fragmento tem uma área de 0,93 ha, ocorre numa encosta estreita e na parte 

mais baixa acompanha um pequeno curso d’água que vai desaguar no Córrego Piçarrão. A 

vegetação encontra-se extremamente degradada, embora em alguns pontos o sub-bosque 

encontra-se bem desenvolvido. Foram identificadas 51 espécies distribuídas em 28 famílias. 
 

2.1.4. Áreas de Preservação Permanente - APPs 

As Áreas de Preservação Permanentes - APPs, associadas aos cursos d’ água, 

definidas no Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 4771/65 e suas alterações, 

compreendem faixas marginais com largura mínima de trinta metros, medidas a partir do 

leito maior sazonal. Essas áreas são destinadas à preservação da vegetação ciliar e 

contribuem para a estabilidade do sistema hídrico, representando importantes corredores de 

fluxo gênico de espécies animais e vegetais. Entenda-se por leito maior sazonal o nível mais 

alto atingido pelas águas das cheias anuais. 

Esses elementos naturais associados aos cursos d’água e suas várzeas são 

extremamente abundantes nessa região, com destaque para as várzeas do Rio Capivari, do 

Córrego do Banhado, do Córrego Paviotti, do Córrego Campo Grande, do Córrego do 

Friburgo e também as APPs dos córregos Pium, Ouro Preto e Areia Branca. 

Conforme já mencionado no Caderno de Subsídios da Revisão do Plano Diretor 

Municipal (2006), nos centros urbanos, essas APPs têm ainda funções extras, nobres e 

estratégicas, uma vez que podem ser utilizadas para compor sistemas de áreas verdes e de 

lazer e representam elementos naturais para acomodação de volume de águas nos 

períodos de cheias, evitando transtornos e prejuízos à dinâmica urbana durante esses 

episódios. 

Nesse sentido, considerando que as APPs fazem parte do peculiar sistema hídrico e 

também são elementos característicos da paisagem dessa região, elas compartilham a 

importância no processo de estruturação e sustentabilidade entre o meio natural e o 

construído. 

Nas vistorias realizadas foi observado que os cursos d’água e suas áreas de 

preservação permanentes que permeiam o tecido urbano da região encontram-se ocupadas 

por moradias em vários pontos. Nos espaços não ocupados, em geral, as mesmas 

encontram-se desprovidas de vegetação ciliar e com processos erosivos e 

desbarrancamentos das margens, além de ser observado vários pontos de despejos de 

resíduos.   
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Em 1990, o município avançou significativamente em direção à sustentabilidade ao 

considerar as várzeas urbanas como Áreas de Proteção Permanente em sua Lei Orgânica 

Municipal (artigo 190).  A consideração das várzeas urbanas como “Áreas de Proteção 

Permanente” significa garantir a preservação dos “leitos maiores excepcionais” dos cursos 

d’água que, em alguns casos, estendem-se além das APPs estabelecidas no Código 

Florestal Brasileiro. O leito maior excepcional se estende até o limite da várzea - planície de 

inundação, configurada pela quebra de relevo do vale, áreas essas sujeitas aos fenômenos 

de cheias excepcionais com períodos de recorrência maiores que um ano e volumes de 

cheias também superiores àqueles observados na sazonalidade. 

Outras importantes iniciativas municipais foram a criação da Lei Municipal n°. 

10.729/00, que passou a exigir que novos loteamentos realizem e executem projeto de 

recuperação e/ou preservação ambiental das APPs, e o Decreto Municipal nº. 13.338/00, 

substituído pelo Decreto Municipal nº. 15.358/05, que dispõe sobre a não incidência de IPTU 

para áreas com APPs e/ou Remanescentes Florestais, desde que comprovada sua efetiva 

preservação. 

Assim, devem ser estendidos os efeitos da Lei Municipal nº. 10.729/00, que versa 

sobre a recuperação de APPs, também para empreendimentos do tipo condomínios e 

conjuntos habitacionais. 

Em alguns centros urbanos da Europa e dos Estados Unidos esse conceito de 

sustentabilidade econômica e ambiental está bastante avançado, onde os governos locais 

têm investido na renaturalização dos cursos d’ águas, ou seja, a substituição de galerias ou 

canais de concreto por cursos d’água em leitos naturais meândricos, que se desenvolvem 

ao longo das planícies revegetadas em harmonia com a implantação de parques públicos, 

aumentando não só a capacidade de recuperação ecológica, mas também a atratividade 

para recreação e o lazer. 

 

2.2.AMBIENTE CONSTRUÍDO 
  

2.2.1.Áreas Verdes  

2.2.1.1.Arborização Urbana  

A arborização urbana na MZ 5 tem sido realizada sem planejamento adequado e 

insuficiente para atender uma região tão adensada; isso contribui para a alteração do 

microclima (aumento da temperatura e diminuição da umidade relativa do ar), torna a região 

mais árida e empobrecida do ponto de vista estético/paisagístico. 

Além disso, observa-se a impactação do sistema de drenagem, pois as copas das 

árvores constituem importante elemento de retenção das águas das chuvas e a ausência 

delas aumenta a quantidade e velocidade das águas pluviais. 

Observa-se também que a carência de arborização urbana contribui para o aumento 

da temperatura local (micro-clima) e para a má qualidade do ar. 
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Outros aspectos que podem ser comprometidos são o aumento da poluição sonora, 

uma vez que a vegetação é um elemento de absorção de ruído, e o empobrecimento 

paisagístico. 
 

2.2.1.2. Vias Verdes 

Os estudos do Plano Diretor indicaram a necessidade de valorização máxima da 

arborização urbana, sendo dado destaque a algumas vias de grande circulação do 

município por onde passam grande parte da população em seu cotidiano. 

Assim, na MZ 5 incidem parte de duas Vias Verdes compreendidas ao longo das 

avenidas Ruy Rodrigues e John Boyd Dunlop, instituídas na Lei Complementar nº. 15/2006 - 

Plano Diretor do Município de Campinas, em seus artigos 37 e 38 e mapas anexos. 

Desta forma, o Poder Público Municipal deverá buscar esforços na gestão de um 

novo modelo de ordenamento da rede pública de eletricidade, aliado a adoção do Guia de 

Arborização Urbana de Campinas - GAUC, a fim de atender essa diretriz.     

De acordo com estudo de Velasco et al., publicado em 2006, na transformação da 

rede convencional para a compacta pode-se utilizar o mesmo traçado e quase a totalidade 

dos postes já em uso, praticamente não existindo necessidades de obras civis. O trabalho 

de desmontagem da rede antiga e montagem da nova é relativamente simples e rápido, 

além de poder ser feito em etapas programadas (COPEL,1995). Os estudos concluíram que 

o custo de implantação da rede compacta é praticamente o mesmo da rede convencional e 

há uma redução de 80% no custo de manutenção da rede compacta quando comparado à 

rede convencional. 

No que diz respeito ao sistema subterrâneo, os estudos apontaram que, embora 

viável de ser implantado em diversas ocasiões, este representa um custo ainda elevado 

quando comparado aos outros dois sistemas, no entanto acredita-se que o sistema 

subterrâneo, em breve, será totalmente viável e seu preço sofrerá redução significativa, visto 

que as novas tecnologias e alternativas em relação à implantação dessas redes já estão 

sendo estudadas e testadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vias verdes - Vista parcial da Av. Aquidabã (MZ 4) 
Foto: DMA - SEPLAMA 
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Quadro 1: Custos para transformação de rede convencional em rede compacta, nas concessionárias 

COPEL/PR e CPFL/SP 

 

 

Tipo de Rede 

Custo em 

R$/Km  

(ano referência 

2001) 

COPEL/PR 

 

 

 

 

Rede primária compacta com 

bitola 336,4 MCM XLPE 

Rede primária compacta com 

bitola 2XLPE 

 

42.951,79 

 

31.063,64 

 

CPFL/SP 

 

 

 

Rede compacta 

(primária + secundária) 

 

 

35.000,00 

     Fonte: adaptado de Sardeto, 1999. 

      CAVALCANTE, J.A (Engº CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, Campinas - São Paulo). 

 

A substituição da rede convencional por rede compacta favorece o desenvolvimento 

da arborização nas vias, consolidando alamedas. Além disso, haverá a redução de podas 

destrutivas e de custos envolvidos nessa operação. 
 

2.2.1.3. Bosques 

As áreas verdes de lazer de maior relevância urbanizadas são poucas, pequenas e 

dispersas, como as observadas na Região do Ouro Verde, representadas pelo Bosque dos 

Cambarás no DIC V e o Bosque Augusto Ruschi no DIC I. Na Região do Campo Grande 

destaca-se apenas o Bosque do Parque Valença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosque Municipal Augusto Ruschi - DIC I, 
vegetação natural, curso d’água e APP, como 
elementos integrantes do parque. 
Foto: DMA - SEPLAMA 
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Apesar do número reduzido de bosques urbanos associados com estruturas de lazer, 

nota-se que existem outras áreas com existência de fragmentos de vegetação 

remanescente aptas a constituírem esse tipo de área verde de lazer, a exemplo dos 

loteamentos do Parque Itajaí, Vida Nova, Jardim Marialva e Santa Rosa, esse último embora 

inserido em área rural particular, possui qualidades e características relevantes, 

notadamente pela presença de espécies vegetais ameaçadas de extinção que justificam um 

estudo de inclusão como área pública. 

Com exceção da área do Loteamento Vida Nova, os outros três fragmentos citados 

já haviam sido apontados para essa finalidade, de acordo com os trabalhos de levantamento 

da vegetação remanescente da vegetação do município realizado pela pesquisadora da 

UNICAMP, Dionete Santin, em 1999.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.1.4. Porções destinadas à constituição de Parques Lineares e do Eixo Verde do 

Rio Capivari 

Tanto os Parques Lineares quanto o Eixo Verde do Rio Capivari deverão 

compatibilizar a recuperação ambiental das APPs, com a associação de equipamentos de 

lazer, cujos projetos deverão ser licenciados pelo órgão ambiental competente.  

Grande parte das áreas públicas destinadas aos sistemas de lazer nos loteamentos 

já implantados, encontram-se próximas à rede de drenagem, englobando na maioria dos 

casos as planícies de inundação. Estas, por serem áreas protegidas, muitas vezes são 

destinadas a compor as áreas de lazer. Dessa forma, uma grande parte do sistema de áreas 

verdes da MZ 5 é composto por planícies de inundação. 

Essas planícies são áreas sujeitas à inundações naturais periódicas. O 

extravasamento de um curso d’água, quando da ocorrência de chuvas, pode alcançar 

diferentes cotas na planície de inundação, de acordo com a intensidade da precipitação, 

com a permeabilidade da bacia a montante e com as condições de assoreamento do leito 

fluvial. 

Bosque dos Cambarás - DIC V. 
Elementos naturais e equipamentos de esporte 

e lazer reunidos harmonicamente. 
Foto: DMA - SEPLAMA 

Bosque Ferdinando Tilli - Pq. Valença. 
Ambiente natural e construído aliados na 

valorização da paisagem urbana 
Foto: DMA - SEPLAMA 
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A retificação ou canalização dos cursos d’água no interior da planície, em geral, 

disciplina o regime de cheias no local da obra, transferindo a inundação para outros pontos 

a jusante da bacia. Por outro lado, a crescente impermeabilização de setores a montante 

aumenta os riscos de cheias. 

Dessa forma, deve-se resguardar as planícies da ocupação urbana convencional, 

mantendo-as como áreas de acúmulo de água, favorecendo a recarga do aqüífero 

subterrâneo. As propostas para os sistemas lineares de áreas verdes buscam a integração 

entre o caráter predominantemente vegetal da paisagem natural e o caráter fortemente 

urbano das áreas destinadas a empreendimentos imobiliários. Não se deve entender a 

recuperação e proteção do vale do Rio Capivari e dos demais cursos d’água da região como 

um projeto excludente do processo de urbanização, pois isso provocaria a marginalização 

dessas áreas, com as conseqüentes dificuldades de apropriação, manutenção e 

reconhecimento deste espaço, como pertencente à população como um todo, 

enfraquecendo seu significado e sua importância enquanto espaço de interesse coletivo. 

Embora não existam ainda Eixos Verdes e Parques Lineares implantados, tanto na 

Região do Ouro Verde, como na Região do Campo Grande, observa-se que a consolidação 

dos mesmos deve ocorrer na medida em que as áreas públicas destinadas ao lazer/praças 

que ocupam os fundos de vales de fato assumam tal finalidade, notadamente ao longo dos 

córregos do Pium, Ouro Preto, Areia Branca e Piçarrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao percorrer essas porções, observa-se que a população, mesmo que 

precariamente, já os identifica e os utiliza para a prática de atividades esportivas e de lazer. 

No que diz respeito à implantação do Eixo Verde do Rio Capivari, esta deverá 

ocorrer na medida em que os diversos proprietários inseridos nesse trecho, venham a 

empreender em suas propriedades, doando à municipalidade, na forma da lei, tais porções 

em condições ambientalmente recuperadas e urbanizadas em acordo com as diretrizes 

definidas.  

Eixo Verde do Rio Capivari - lagoa em 
várzea, propriedade particular 

Foto: DMA - SEPLAMA 

Trecho do futuro Parque Linear do Córrego Areia 
Branca - propriedade municipal 

Foto: DMA - SEPLAMA 
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• Parque Linear do Córrego Pium 

A área destinada à implantação, embora bastante degradada, quer pela falta de 

vegetação ciliar, ocupação irregular em alguns trechos de suas margens e lançamento de 

esgotos, compreende um importantíssimo elemento natural a ser recuperado, notadamente 

por entrecortar ao meio toda a Região do Ouro Verde.  

Apesar do estado precário atual, observa-se que a população local já o utiliza como 

opção de lazer, existindo inclusive campos de futebol. 

O Parque é compreendido por faixas marginais ao longo do Córrego Pium 

integrando-se harmonicamente com a proposta viária estruturadora deste vale. A 

implantação desse Parque, além de requalificar a questão viária local e sua conexão a 

outras porções do município, compreenderá um dos principais eixos verdes dessa região, 

dotando a mesma de opções de lazer, esporte, a uma área densamente habitada. 

A proposta de implantação do Parque Linear do Córrego Pium ainda contempla a 

interligação com o Bosque Augusto Ruschi, através de um corredor natural de um curso 

d’água afluente, agregando as questões de abrangência ambiental com as de lazer à região 

(ver mapa de Diretrizes Ambientais no Anexo). 
 

• Parque Linear do Córrego Areia Branca 

Esse vale apresenta quase sua totalidade livre de ocupações irregulares e já está 

delimitado por um sistema viário de contorno, com exceção de sua cabeceira e um outro 

pequeno trecho. Esse córrego percorre uma área densamente habitada e é constituído por 

áreas da municipalidade. 

Mosaico ilustrativo: simulação de cenário futuro do ambiente e atividades de Parques Lineares 
e Eixo Verde do Rio Capivari. 
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Embora ainda não urbanizado, a população local também já o utiliza como opção de 

lazer, existindo inclusive campos de futebol. 

 

• Parque Linear do Córrego Ouro Preto 

Semelhante a proposta do Parque Linear do Córrego Pium, o Parque Linear do 

Córrego Ouro Preto também possibilita a interligação com outro bosque público, o Bosque 

dos Cambarás, através de um corredor natural de um curso d’água afluente, podendo 

potencializar a abrangência ambiental e de lazer à região (ver mapa de Diretrizes 

Ambientais no Anexo). 

A área destinada à implantação, embora bem menos degradada que a área do vale 

do Córrego Pium, também apresenta falta de vegetação ciliar, trechos com ocupação 

irregular e lançamento de esgotos. É observada também a existência de campos de futebol 

e outras pequenas estruturas de lazer utilizadas pela comunidade, evidenciando uma forte 

demanda por parte da população. 

Para a implantação dessa proposta, deverão também estar associadas obras de 

complementações viárias ao longo da linha de transmissão de energia elétrica.   

Uma vez implantado o Parque Linear do Córrego Ouro Preto e a sua vegetação 

consolidada, observando os limites de servidão das torres de energia elétrica, a mesma terá 

a função de compor uma cortina verde ao longo da Rodovia dos Bandeirantes, em um 

trecho de aproximadamente quatro quilômetros, representando importante atenuante de 

ruído, melhoria da qualidade do ar e de valorização da paisagem para toda a parcela da 

Região do Ouro Verde voltada para essa rodovia.  

Ressalta-se que o conceito de utilização do modelo de Parques Lineares não deve 

apenas ficar restrito aos córregos descriminados acima, esse modelo deve ser adotado para 

os demais cursos d’água. 
 

• Parque Linear Mata do Banhado 

Inserido em uma região estratégica, praticamente ainda não urbanizada, na qual 

deverão estar previstos usos e atividades urbanas destinadas a requalificação da 

macrozona, notadamente aquelas relacionadas a consolidação de um sub-centro, 

equipamentos sociais e demais atividades geradoras de emprego e renda. Abrange a 

totalidade do Córrego do Banhado e sua várzea, especialmente sua nascente. 

Este parque prevê a conexão com as matas do Haras Boa Vista e do Jardim Santa 

Rosa (fragmentos nº. 07 e 18, do mapa de vegetação remanescente), conforme se observa 

no mapa de diretrizes ambientais. 

Assim, na medida em que for ocorrendo o parcelamento do solo nessa porção, cada 

empreendimento envolvido deverá ser responsável pela implantação correspondente de tal 

parque, em conformidade com as diretrizes estabelecidas para o mesmo. 
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• Parque Linear do Piçarrão 

Este parque, conforme pode ser observado no mapa de diretrizes, percorre trechos 

heterogêneos compreendidos por loteamentos, áreas não parceladas e ocupações em 

áreas altamente susceptíveis a processos de enchentes. 

Assim, na medida em que essa diretriz for sendo efetivada, todo o trecho em pauta 

além da recuperação ambiental, também será responsável pela requalificação urbana do 

entorno imediato e pelo resgate da qualidade de vida, especialmente para os moradores 

assentados na área de risco, os quais deverão ser contemplados em realocações para fora 

dessa área inundável.   

 

2.2.1.5.Edificações, Permeabilidade e Redes Subterrâneas e Aéreas 

Tanto a Região do Ouro Verde, como a Região do Campo Grande apresentam seu 

tecido urbano bastante adensado e impermeabilizado, no entanto, esse impacto é mais 

fortemente observado na Região do Ouro Verde, notadamente devido a ocupação quase 

que total de sua área urbana e ausência de áreas rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A impermeabilização foi ainda potencializada devido a ausência de taxa de 

permeabilidade estabelecida ou normatizada até recentemente. Em 2006, no entanto, a Lei 

Complementar nº. 15/2006 - Plano Diretor do Município de Campinas, em sua Seção II - Das 

Diretrizes Gerais, através do artigo 24, estabelece que para aprovação de novos 

empreendimentos, fica instituída a taxa mínima de permeabilidade do solo de 10% (dez por 

cento) para essa região, assim como para quase a totalidade do município. 

No que diz respeito a edificações, o alto adensamento constitui um desafio para a 

inserção de tecnologias e medidas que visem a atenuação de impactos causados pela 

velocidade e quantidade de água pluvial, notadamente para empreendimentos que 

apresentam alta taxa de impermeabilização (grande área construída, estacionamentos 

extensos e pavimentados, etc.). 

Região Campo Grande - Residencial Pq. São Bento 
Foto: DMA - SEPLAMA 
............ 
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Quanto ao subsolo, a região é atravessada por alguns dutos de transporte de óleo e 

gás, além da recente e progressiva implementação da rede de distribuição de gás natural, 

sob responsabilidade da COMGÁS. 

O Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL) é um empreendimento do setor privado e tem a 

PETROBRÁS, através de sua subsidiária GASPETRO, como um dos principais acionistas 

da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), consórcio responsável 

pela construção, operação e exploração. 

A PETROBRÁS definiu a cidade de Campinas como um dos pontos de passagem 

obrigatória do Gasoduto Bolívia-Brasil, e seu traçado, mais especificamente na região do 

Campo Grande, cruza área rural e área urbanizada. No loteamento Parque Novo Mundo 

atravessa uma faixa já previamente destinada para o mesmo, passando também pelos 

loteamentos Jd. Lisa e Jd. Nova Esperança. 

Existe um "city gate" nas proximidades do ponto em que o gasoduto corta a Av. John 

Boyd Dunlop, possibilitando a oferta de gás a potenciais consumidores na região, uma vez 

que a COMGÁS já começou a implementar a rede de distribuição.  

Essas estruturas demandam um ordenamento no que se refere ao estabelecimento 

de faixas “non ædificandi”, de domínio e de restrições ao uso do solo de forma a minimizar 

os riscos inerentes à presença, operação e manutenção dos dutos.  

Constata-se também que não existe previsão ou incentivo para a implementação de 

valas técnicas e rede compacta de energia elétrica, telefonia e informações na cidade. Além 

disso, exceto pelo que ocorre com os dutos de óleo e gás, não existe critério técnico nem 

definição de ordenamento para essas infra-estruturas.  

 

2.2.3.Saneamento e Drenagem 

 A região conta com o sistema macro de abastecimento concluído, assim todo esse 

território possui condições de abastecimento com água potável pela SANASA. 

 No que diz respeito ao afastamento e tratamento dos esgotos domésticos, constata-

se que grande quantidade desses efluentes são lançados ainda “in natura” nos corpos 

d’água que entrecruzam a região, especialmente na região dos DICs - Ouro Verde, junto aos 

córregos Pium, Ouro Preto, Areia Branca e no próprio Rio Capivari. 

 No entanto, especialmente nos últimos anos, o poder público municipal através da 

empresa municipal de saneamento - SANASA, vem investindo recursos em obras de 

afastamento e tratamento de efluentes a fim de atender suas diretrizes e metas que buscam 

atingir a totalidade de tratamento e afastamento dos esgotos gerados na cidade. 

 Assim, já se percebe resultados positivos dessas ações em algumas localidades do 

município. Na MZ 5 também já são notados impactos positivos dessa iniciativa, 

especialmente na notável melhoria da qualidade das águas do Córrego do Piçarrão, 
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promovida pelo sistema de tratamento da ETE - Piçarrão a qual foi dimensionada para tratar 

556 l/s de esgoto doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa-se nessa região alta impermeabilidade do solo e elevado adensamento nos 

empreendimentos já implantados, notadamente nos conjuntos habitacionais, o que impacta 

fortemente a drenagem urbana. 

 Embora a problemática da elevada impermeabilidade do ambiente construído, 

observa-se nessa região sua grande potencialidade de constituição de estratégicas linhas 

de drenagem naturais por meio da manutenção das áreas de várzeas e APPs, as quais 

representam importantes áreas naturais para recebimento, escoamento e acomodação das 

águas nos episódios de chuvas e/ou cheias, oferecendo, de certa forma,uma compensação 

às impermeabilizações já efetuadas, através desses elementos naturais.  
 

2.2.4.Resíduos Sólidos 

A região oeste de Campinas tem abrigado os depósitos de resíduos sólidos do 

Município, sendo que na Região do Campo Grande encontra-se o aterro sanitário do 

Complexo Delta (Delta A), atualmente o único aterro sanitário em operação.  

No passado houve também uma área utilizada pelo poder público como lixão, 

localizada no loteamento Cidade Satélite Íris, conhecido por “Lixão da Pirelli”. Desde 1984 

essa área encontra-se desativada, atualmente está cercada e sua remediação tem sido alvo 

de estudos e projetos específicos. 

A região também apresenta vários pontos de descarte sistemático de resíduos, em 

especial os oriundos da construção civil (entulhos), conforme mapa de resíduos sólidos,

 Notamos também que as estradas vicinais, propriedades particulares e fundos de 

vale próximos à divisa municipal vem sendo alvo de despejo de resíduos oriundos também 

das cidades vizinhas.  

Córrego do Piçarrão e E.T.E Piçarrão: foto 
onde podem ser observadas algumas unidades 
físicas do sistema de tratamento de esgotos 
(ETE - Piçarrão) e a nítida melhoria da 
qualidade das águas do citado córrego em 
trecho logo à jusante ao lançamento do 
efluente da E.T.E.        
Fotos: DMA - SEPLAMA 
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Não diferentemente do restante da cidade, observa-se uma carência de locais 

adequados para recebimento, transbordo e beneficiamento de resíduos sólidos. 

 

2.2.4.1.Complexo Delta  

O Complexo Delta foi criado pela Lei Municipal nº. 8.243/94 constituído pelas 

seguintes unidades: Central de Tratamento de Resíduos Industriais - CTRI; Sistema de 

Triagem, Seleção Recuperação e Reciclagem - STSRR; Central de Britagem de Entulho - 

CBE; Usina Integrada de Tratamento e Destinação Final - UITDF e Aterro Sanitário - AS. 

Objetivando a minimização dos impactos decorrentes da operação do Delta, foram 

estabelecidas e legalmente instituídas duas faixas envoltórias (de 500 metros de largura 

cada) com zoneamentos distintos a fim de compatibilizar a inserção do Complexo Delta na 

malha urbana, sendo consideradas, na ocasião, imprescindíveis. A primeira envoltória, 

designada como Área de Proteção Ambiental, inicia-se junto ao perímetro do complexo e é 

destinada ao reflorestamento de reconstituição ou energético. A segunda envoltória, 

designada de área de ocupação restrita, inicia-se no limite da primeira envoltória e permite 

os usos industriais, excetuando-se indústrias alimentícias e de bebidas, bem como 

laboratórios de transformação de produtos médicos, veterinários e farmacêuticos. É vedado 

o uso habitacional e institucional. 

O aterro sanitário Delta A vem recebendo os resíduos da coleta domiciliar do 

município e também os resíduos do serviço de saúde após a desinfecção por microondas, 

em unidade localizada dentro do próprio complexo. Existe ainda uma Unidade de Britagem 

de Materiais da construção civil - URM, localizada em uma das envoltórias, sob o 

gerenciamento da Secretaria de Infra-Estrutura. 

A célula do aterro sanitário Delta A, encontra-se no final de sua capacidade, sendo 

prevista que sua operação se esgotará em junho de 2008, cabendo ao município o 

licenciamento da segunda célula (Delta B), para a continuidade das atividades. O Delta A 

oferece a possibilidade de exploração energética (produção de biogás) podendo o poder 

público utilizar-se do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, em conformidade com o 

Despejo de resíduos diversos em acesso a Hortolândia 
Jd. Monte Alto / região envoltória Delta. 
Foto: DMA - SEPLAMA 
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Protocolo de Kyoto.  

Com relação à vida útil do aterro, a prefeitura está pleiteando junto aos órgãos 

ambientais competentes a ampliação desse prazo em mais um ano de operação, 

demandando, no entanto, uma elevação da cota final do aterro caso venha a ser 

considerada tecnicamente viável. 

No que diz respeito às envoltórias de amortecimento do complexo e os usos para 

elas estabelecidos, pode-se constatar que transcorridos 13 anos desde sua instituição, não 

foi obtido êxito quanto à consolidação das atividades previstas até a presente data.  

 

2.2.4.2.“Lixão da Pirelli” 

O “Lixão da Pirelli”, que operou de 1972 a 1984, foi utilizado para a disposição 

desordenada de resíduos de todos os tipos, o que acabou poluindo o solo e as águas 

superficiais e subterrâneas de toda a área ocupada por ele. Em seu entorno, gradativamente 

estabeleceu-se o assentamento de favelas - processo este iniciado por “garimpeiros” do lixo. 

Para a minimização dos impactos ambientais decorrentes da exposição de resíduos sólidos 

a céu aberto, após o seu fechamento, foi feita uma cobertura com terra argilosa sobre a 

massa de dejetos e implantada proteção contra chuvas. 

Em 1986 e 1987, a Prefeitura de Campinas, através do Departamento de 

Urbanização de Favelas e a UNICAMP, através do Departamento de Saúde Pública da 

Faculdade de Medicina, realizaram o diagnóstico ambiental do “Lixão”, indicando diretrizes 

de recuperação e controle do risco. Tais medidas, entretanto, não chegaram a ser 

implementadas em sua totalidade. 

Em 1993, foi feito um estudo para caracterização do risco ambiental do local e um 

projeto para posterior recuperação e devolução do espaço à população como área 

controlada, monitorada e equipada para lazer. Atualmente, a área encontra-se caracterizada 

como contaminada e o gerenciamento das etapas de remediação é competência da 

CETESB. Um novo projeto de recuperação está sendo elaborado pela administração, várias 

famílias já foram removidas do local e reassentadas em condomínios habitacionais 

populares. A projeção da Cohab/Sehab é que até abril/2008, todas as famílias terão sido 

removidas da área.  

 

2.3.ESPAÇO RURAL 

 

2.3.1.Histórico 

Os espaços da região sudoeste de Campinas foram ocupados primeiramente com a 

agricultura diversificada ao longo do antigo caminho para Itu e Sorocaba (Estradas das 

Amoreiras), havendo uma outra trilha que ligava Campinas a Capivari (passando 

atualmente pelo Jardim Pompéia) e indo em direção a oeste, onde a mata se abria. 
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A região do sudoeste de Campinas era valorizada, por possuir muitas belezas 

naturais, vegetação exuberante e rios, como o Capivari, que era o ponto alto para passeios 

e pescarias de dourados, tabaranas, bagres de barbas longas, mandris de ferrões, 

piranhas, piavas brancas e ferreiras, leiteiros e outros peixes. As matas forneciam madeiras 

nobres para as construções, vigas de suporte, esteios para sustentar os telhados e paredes 

feitas de pau-a-pique, toras para as portas, soalhos e forros, móveis, carros-de-boi, 

bangüês e outras peças para serem feitas e usadas nas pequenas propriedades rurais, nos 

engenhos e fazendas.   

Com o plantio da cana e do café a região sudoeste campineira perdeu suas reservas 

florestais. Muitas terras eram inadequadas para o plantio como a da região do Campo 

Grande: pobre, arenosa e sujeita à erosão e se tornou mais imprópria para outros tipos de 

agricultura, necessitando de tecnologias caras, depois de queimadas sucessivas. O solo do 

sudoeste campineiro passou então a ser explorado para a extração de areia de construção 

civil e mineração de jazidas de argila para a confecção de peças cerâmicas, tijolos, telhas e 

outros produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um passeio de lazer entre amigos e familiares no Rio Capivari 

Foto histórica do acervo do Museu Municipal de Monte Mor Elizabeth Aytai 

 

Com o processo abolicionista e a imigração dos europeus à beira da Estrada do 

Campo Grande surgiu uma pequena colônia agrícola, onde a mata dava lugar a um campo 

aberto. A partir daí os italianos se estabeleceram em aglomerados rurais ou em sítios e 

fazendas na Região do Campo Grande. Com suas economias compraram suas 

propriedades, formando os bairros mais antigos da região e contribuíram para a 

estruturação de seu contexto físico, social e econômico. 

A prova da persistência e do trabalho dos imigrantes italianos é a formação dos 

bairros mais centrais da atual Região do Campo Grande, onde seus descendentes 

permanecem até hoje como as famílias: Vialta, Consetta, Arten, Massuci, Vivian, Cantusio, 

Beruzzi e Moreli. Alguns são sitiantes, mas a maioria se envolveu com o comércio e 

pequenas indústrias locais.  
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Nas décadas de 20 e 30 prosseguia a extração mineral de areia e argila no Vale do 

Capivari, quando as jazidas do Córrego Piçarrão, nas proximidades da Vila Industrial e São 

Bernardo foram sendo abandonadas. Nessa época, a Região do Campo Grande já era uma 

região de baixa produtividade agrícola, com população esparsa, e já bem desmatada.  

Nas primeiras décadas do século XX, a produção agrícola da Região do Campo 

Grande provocou um processo maior de desmatamento e o solo foi parcelado em pequenas 

propriedades. A existência de um pequeno número de sedes de antigas fazendas nesta 

região e nas localidades próximas induz a afirmação de que as lavouras de café ali 

implantadas tivessem um curto ciclo devido ao esgotamento do solo e baixa produtividade. 

Esses motivos acabaram por determinar um uso menos intenso da terra, como as 

atividades de pastagem de baixa produtividade, e o reflorestamento com eucaliptos. No 

cerrado a extração de madeira, a utilização das terras para pastagens e sucessivas 

queimadas, extinguiram quase que totalmente a vegetação local, já na década de 50. No 

caso das matas ciliares e brejos, já no final de 30, se observa a inexistência de vegetação 

junto aos cursos d’água, provavelmente como resultado das queimadas. 

A ocupação urbana da Região do Campo Grande começou a tomar impulso com o 

aproveitamento dos recursos locais na região, por volta da década de 50 e 60, com a 

agricultura e o inicio da exploração das jazidas de argila.      

A história da abertura de caminho e da ocupação urbana da Região do Campo 

Grande tem a Fazenda Roseira como um marco importante. Suas terras assumiram 

funções importantes e diferenciadas no processo resultante da expansão dessa região da 

cidade, uma vez que a venda de parte das suas glebas direcionou a transformação dessa 

zona rural em área urbana bem como deu espaço aos projetos do ramal dos trilhos de 

bonde que ligava Campinas a Monte Mor e ao traçado das linhas e torres de eletrificação, 

atendendo as necessidades de benfeitorias para instalação de indústrias e dos novos 

bairros periféricos.  

Muitas terras agrícolas foram se esgotando, não havendo mais terras à venda ou 

mesmo com preços compensadores para a agricultura local. Algumas famílias rurais 

tradicionais migraram para regiões mais distantes, principalmente para o noroeste do 

Estado. Vários proprietários de terras rurais, ou descendentes, venderam suas 

propriedades, atraídos pela vida no centro urbano com oportunidade de negócios mais 

atrativos como o comércio e a indústria. Além disso, agiam dessa maneira pressionados 

com o avanço da urbanização em suas terras. Ocasionando assim, quase total 

desintegração da propriedade rural na região, tendo em vista a grande valorização das 

glebas periféricas, cujo custo vai além dos lucros obtidos com a produção agrícola ou 

pecuária. 
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2.3.2.Caracterização  

 Do ponto de vista ambiental, a área rural abriga a maior parte do patrimônio natural 

em quantidade e qualidade, representados por várzeas, vegetação ciliar, fragmentos de 

florestas estacionais semideciduais, ecotonais e cerrados. 

Esse espaço desempenha importante papel no equilíbrio ambiental das cidades com 

reflexos positivos ao ambiente construído como atenuante climático, como cinturão verde de 

amortecimento, como área de produção agrícola e como território de opções e de 

desenvolvimento de atividades turísticas, de lazer, comerciais e de serviços em sintonia com 

o ambiente rural. Outra função estratégica é a de evitar a conurbação com municípios 

vizinhos e seus impactos negativos. 

Na MZ 5 observa-se usos rurais, tanto na Região do Ouro Verde, como na Região do 

Campo Grande. No entanto, como a Região do Ouro Verde está totalmente inserida no 

perímetro urbano, esses usos rurais ocorrem em alguns dos vazios urbanos (ver foto abaixo 

- produção de plantas ornamentais).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma, são encontrados alguns usos urbanos em espaços rurais na 

Região do Campo Grande, normalmente, atividades industriais. Referente aos usos rurais, 

constatam-se grandes porções de reflorestamento, chácaras de lazer, áreas de pastagens, 

clube recreativo, horticultura e floricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área rural Região do Campo Grande – 
reflorestamento 

Foto: DMA - SEPLAMA 
 

Área urbana Região do Campo Grande – 
horticultura 

Foto: DMA - SEPLAMA 

Á esquerda, 
área rural 

reflorestada e 
à direita, área 
urbana com 
atividade de 
horticultura 

Floricultura Ralf Kurt Zorni - Produção de plantas 
ornamentais 
(imagem Google Map em 30/07/2007)  



________________________________________________________________ 34 

Na área rural são observadas 5 regiões distintas: 

 
 

• A Região 1, compreende a maior porção contínua, localizada entre os municípios 

de Hortolândia e Monte Mor. Nela encontram-se as estradas rurais de São Sebastião, 

Santa Amália, Leblon e a CAM 331, essa conhecida como estrada IBM. Apresenta um 

conjunto de várzeas e importantes remanescentes de vegetação nativa junto às cabeceiras 

dos córregos Campo Grande/Terra Preta, Paviotti e Água Comprida. O solo, classificado 

como latossolo vermelho é susceptível a processos erosivos se não tomados os cuidados 

necessários, como pode ser observado na foto a seguir. 

 

 
 

 

Erosão em sulcos, com possibilidade de formação 
de voçoroca, localizada ao longo da estrada São 
Sebastião 
(imagem google Map - 30/03/07). 
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Trata-se de uma região de pastagem de gado de corte, reflorestamento e chácaras 

de lazer isoladas ou agrupadas. Essas chácaras apresentam diversas destinações, desde 

moradia até atividades industriais, comerciais e de serviços. 

 
 

Existe uma situação de conflito com a vocação rural dessa área devido à presença 

de três loteamentos residenciais na região: Loteamento São Sebastião, Jardim Paviotti I e 

Jardim Paviotti II. Conforme dados levantados, embora fisicamente a maior parte dos lotes 

esteja no Município de Campinas, a aprovação e o registro dos mesmos foram efetuados 

no município de Monte Mor. Os moradores residentes são atendidos pelo Município de 

Monte Mor, assim, também o acesso se dá preferencialmente por aquele município, o qual 

promove a manutenção da estrada (Estrada de São Sebastião). 

Das empresas instaladas, destacam-se o Frigorífico Nutri Bife - localizado na 

Estrada Santa Amália, ao redor de pastos, chácaras de lazer e florestas e da Fazenda 

Santa Margarida; a Celuplas Celulares Ltdª - localizada no Jardim Santa Rita, com frente 

para os loteamentos: Jardim Paviotti I e II e a Calibras Montadora e Com. Ltdª - localizada 

na Estrada Cruzeiro, confrontando com os loteamentos Jardim Santa Rosa e Jardim Sul 

América.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea do Frigorífico Nutribife 
(imagem Google Map em 30/03/07) 

Propriedade localizada as margens da estrada 
São Sebastião, com atividade agropecuária, gado 
de corte e pastagens. 
Foto: SMCIST - Departamento de 
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• A Região 2 está localizada na divisa do Município de Campinas com Monte Mor; de 

um lado confronta com terreno do Loteamento Residencial São Luís e com parte da atual 

UTB 45 e do outro lado confronta com terreno denominado Santa Clara. 

Área aproximadamente de 218,8 ha. O tipo de solo da região é latossolo vermelho 

amarelo e predomina reflorestamento com pinus, eucaliptos e pastagens. 
 

• A Região 3 está localizada entre os loteamentos Campina Grande; Parque 

Floresta Parte 2; São Bento, com parte da UTB 45 e divisa com o Município de Monte Mor. 

O tipo de solo da região latossolo vermelho amarelo.  Pouca área reflorestada e com muitas 

pastagens. 

  As estradas municipais que cortam a área rural da Região do Campo Grande 

apresentam-se em condições precárias de uso com erosões, falta de drenagem adequada 

das águas pluviais e entulhos nas margens, o que dificulta o escoamento da produção local, 

o acesso à escola e trabalho dos moradores e o transporte em geral. As mesmas não 

apresentam sinalizações adequadas, nem de nomenclatura e não há sinalização da divisa 

dos municípios lindeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A Região 4 encontra-se localizada na divisa dos Municípios de Campinas e Monte 

Mor e é lindeira do loteamento Campina Grande. O tipo de solo também é latossolo 

vermelho amarelo e a mesma é consolidada por pastagem. 

Constatada a existência de uma cerâmica dos Irmãos Massuci na área rural 

denominada Cerâmica Maria Amélia; de forma geral verifica-se a intensidade de áreas 

devastadas e sem reflorestamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista da área rural 3, a partir do início da estrada 
Santa Clara 
Foto: SMCIST - Departamento de Desenvolvimento 
Econômico 

Propriedade explorada com turismo rural 
Foto: SMCIST - Departamento de 
Desenvolvimento Econômico 
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• A Região 5, circundada pela Estrada Municipal CAM 331 (fase de adequação e 

pavimentação asfáltica), pela Av. John Boyd Dunlop, pela Estrada Municipal CAM 336 e em 

grande parte pela Rodovia dos Bandeirantes e pelos loteamentos Chácaras Cruzeiro do Sul, 

Santa Rosa, Sul América, Jd. Rossin e Satélite Íris. Apresenta latossolo vermelho amarelo 

que pode apresentar problemas de fertilidade e erosão. É atravessada pelas várzeas do 

Córrego do Banhado e seus afluentes. Quanto à cobertura vegetal, destaca-se a existência 

de 3 (três) fragmentos de cerrado e alguns remanescentes de floresta estacional 

semidecidual, especialmente a mata do Haras Boa Vista, as Matas do Córrego do Banhado 

e do grotão do Núcleo Santa Isabel (ver mapa Vegetação Remanescente). Destaca-se 

grande porção de área reflorestada por eucalipto. 

Essa porção também é atravessada por uma extensa faixa “non aedificandi” com 

cerca de 3.700 m na qual percorre o duto de gás (Gasoduto Bolívia - Brasil), existindo 

também na mesma um City-Gate junto à Av. John Boyd Dunlop. 

Existem fragmentos de 03 (três) cerrados, o que confirma a necessidade de sua 

conservação e recomposição. Há também um conjunto de 08 (oito) várzeas nessa região.  

A proteção e conservação das várzeas é extremamente importante, pois 

representam elementos naturais de acomodação das águas das chuvas nos períodos de 

cheias sazonais. Caso as várzeas não sejam protegidas, ocorrerá o assoreamento do 

Córrego do Banhado devido à lixiviação dos sedimentos e, conseqüentemente, transtornos 

com enchentes e desbarrancamentos. 

Devido à existência de diversos loteamentos ao seu redor e especialmente a robusta 

infra-estrutura e vias estratégicas, essa área difere-se das demais por caracterizar-se como 

um “vazio urbano”, enquanto as outras regiões rurais apresentam localização periférica e 

estão desconectadas do tecido urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. MINERAÇÃO 

A exploração de areias e argilas ao longo do Vale do Rio Capivari, vem se 

processando a, aproximadamente, 30 anos em pequenos módulos ou glebas, exceção feita 

a algumas grandes empresas ceramistas locais. 

Vista da área rural 5 e reflorestamento, 
a partir do loteamento Jd. Sul América. 
Foto: DMA - SEPLAMA 
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Os empreendimentos minerários na região apresentam, de maneira geral, 

características peculiares, sendo constituídos por microempresas de estrutura 

organizacional familiar e atividades de subsistência, haja vista a grande quantidade de 

pequenas olarias e extratores de areias. Ocupam pequenas áreas de extração e 

apresentam baixa produção, empregando equipamentos e instalações de pequeno porte e 

tecnologia rudimentar. 

A atividade de mineração no Vale do Capivari deve ser vista sobre três aspectos: o 

legal, o ambiental e o de conflito com o uso urbano. 

Do ponto de vista legal, os bens minerais produzidos na região se enquadram na 

Classe II do Código de Mineração e correspondem à minerais de emprego imediato na 

construção civil: a argila e areia. 

Esta atividade está submetida ao regime jurídico denominado “Licenciamento”, no 

qual a prioridade de lavra é do proprietário do solo ou quem dele tenha autorização 

expressa para tal, dependendo de licença específica do Poder Público Municipal, e posterior 

registro no Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. Embora seja do município 

a competência de fiscalização, para coibir a lavra irregular ou clandestina, nota-se que são 

poucos os empreendimentos na região perfeitamente legalizados, tanto do ponto de vista do 

Código de Mineração e legislação correlata, quanto do ponto de vista ambiental. 

Como já apontado no Relatório do Instituto Geológico - IG (1993), os dados 

demonstram que a Prefeitura de Campinas ainda tem uma estrutura insuficiente para 

atender ao setor mineral, seja para proceder à análise e fornecer licenças específicas aos 

novos processos de mineração solicitados, seja para promover ações de controle e 

fiscalização dos empreendimentos minerários em atividade. 

Quanto ao aspecto ambiental, a dimensão dos impactos da mineração sobre a 

planície fluvial do Rio Capivari é conseqüência do tipo de jazida e de lavra, conduzida 

muitas vezes sem critério. As jazidas de várzea caracterizam-se por apresentar maior 

extensão do que espessura de camadas, de modo que a lavra provoca grande 

descaracterização da planície fluvial devido à abertura e abandono de inúmeras cavas, que 

em algumas situações chegam a interferir no canal do rio. 

Associados à atividade minerária, observam-se ainda os impactos de alteração do 

perfil hídrico (com assoreamento e aceleração de processos erosivos localizados), 

destruição física das margens e da vegetação ciliar, aumento de turbidez das águas dos 

rios, além de derramamento de óleo nas águas, que juntamente com os fatores de poluição 

industrial e urbana intensificam a destruição da vida aquática. 

Esses impactos associam-se ainda a riscos de intensificação de inundações, com 

comprometimentos de obras civis e possibilidade de perdas de vidas humanas, 

principalmente pela utilização de cavas alagadas como áreas de lazer pela população 

ribeirinha. 
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A expansão da urbanização na Região do Campo Grande tem gerado uma série de 

conflitos com a atividade minerária, em conseqüência do ruído e da quantidade de material 

particulado resultante desta atividade e da indústria cerâmica. Por outro lado a valorização 

da terra acaba por desestimular esta atividade, levando muitos mineradores a investir no 

parcelamento das glebas. 
 

2.5. FAUNA 

 A composição faunística de uma região apresenta uma maior ou menor riqueza de 

espécies em função dos recursos naturais existentes e do nível de especialização das 

espécies que a compõe.  Por isso, os povoamentos faunísticos são bons indicadores da 

diversidade e riqueza ecológica. A região atualmente não mais abriga a fauna original, tendo 

em vista a degradação dos ambientes naturais especialmente a supressão da vegetação 

ciliar e poluição dos corpos d’água.   

Assim, na medida em que a recuperação ambiental dos corpos d’água e várzeas, em 

sintonia com os modelos de implantação de parques lineares for sendo realizada, a 

vegetação desenvolvida comporá novos habitat’s em condições de fixação, desenvolvimento 

e fluxo das biotas animal e vegetal. 

 

3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

3.1.PROCESSO DE OCUPAÇÃO URBANA 
 

Analisando a expansão urbana do município, verifica-se que até os anos 40 ela 

obedeceu a certa lógica de contigüidade, crescendo ao redor do centro urbano. 

No início da década de 1950, já se verificam intervenções ocorrendo fora da forma 

anteriormente identificada, com uma mancha urbana mais desconectada indo em direção à 

região sudoeste e com parcelamentos bastante esparsos e distantes da malha urbana, 

localizando-se ao redor do aeroporto de Viracopos e na região do Campo Grande. 

A região da média-alta bacia do Capivari, onde se insere a Região do Campo 

Grande, como vimos anteriormente, foi ocupada primeiramente com uso agrícola 

diversificado, principalmente ao longo da antiga ligação com Itu e Sorocaba que saía de 

Campinas pela Estrada das Amoreiras. Havia uma trilha de ligação Campinas-Capivari e 

Monte Mór, derivando da Amoreiras (onde hoje se situa o Jardim Pompéia) em direção 

oeste, denominada Estrada do Campo Grande. A caminho de Capivari, onde a mata se 

abria formando o campo, houve uma ocupação agrícola com uma pequena colônia rural à 

beira da estrada por volta de 1860. 

Somente a partir do ciclo cafeeiro, com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

levando seus trilhos até Rio Claro (1878), os desmatamentos começaram a ocorrer em 

grande escala, atingindo o Campo Grande de 1880 em diante. Os dados sobre a lavoura 
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cafeeira não deixam claro até que ponto a antiga colônia rural inscreveu-se nesse ciclo. 

Consta ter havido plantio de café mais ao norte (onde é hoje Hortolândia) e a noroeste. O 

solo da região não tinha boa aptidão para o café, mas a sudoeste houve produção cafeeira 

(Friburgo, Indaiatuba), fato que permite supor que também tenha havido no Campo Grande. 

Nas primeiras décadas do século XX, a produção agrícola na região aumentou e, 

conseqüentemente, o desmatamento não demorou a esgotar a fertilidade do solo e iniciar-se 

um processo de parcelamento das propriedades em sítios menores. 

A extração mineral (areia e argila) do vale do Capivari teve início nos anos 20-30 do 

século passado, ao mesmo tempo em que as antigas jazidas do Córrego do Piçarrão, 

próximas à Vila Industrial e S. Bernardo, iam sendo abandonadas. Desse modo, antes da 

urbanização, boa parte dos biomas originais da região, o cerrado e a mata Atlântica, já 

estavam alterados por um uso agrícola incipiente e abrigava olarias e portos de areia, com 

um povoamento rarefeito e pouco expressivo. 

Durante esta etapa da evolução urbana de Campinas, o Campo Grande continuou 

sendo uma área rural. O crescimento urbano acelerado da cidade e sua posição estratégica 

no interior de São Paulo, geravam alterações na ocupação de seus entornos rurais. 

O novo traçado da Estrada Campinas - Capivari (mais ao norte), não levou a uma 

desativação da Estrada do Campo Grande, que permaneceu como ligação alternativa de 

outros núcleos rurais a oeste. Ao sul, a ponte sobre o Rio Capivari permitiu ligar a Estrada 

de Santa Lúcia (basicamente usada pela mineração e cerâmicas) e o núcleo do Campo 

Redondo com o Campo Grande, através da Estrada do Campo Redondo. 

O crescimento da construção civil, a partir do final dos anos 30 e nos anos 40, 

provocou uma ampliação de indústrias cerâmicas, e dos pontos de extração e cavas ao 

redor dos quais surgiam alguns núcleos de casas do pessoal empregado, porém sem 

caracterizar-se como um início de urbanização. As cerâmicas e pontos de extração 

ocupavam o vale do Capivari e também o baixo curso do Córrego do Piçarrão. O Campo 

Grande passa a ter uma discreta participação no abastecimento de Campinas na década de 

40 e 50 com a produção de hortifrutigranjeiros, porém o escoamento da produção pelas 

precárias estradas municipais deixava a desejar. 

A expansão contínua de Campinas, no início dos anos 50, chegava até o Pq. 

Industrial e Jd. Pompéia, cerca de 12 km distante do antigo núcleo do Campo Grande, que 

permanecia isolado em zona rural do município. O mesmo isolamento se verificava na zona 

rural de colonização alemã, ao sul do Rio Capivari, que tinha acesso tanto pela Estrada das 

Amoreiras como pela Estrada de Friburgo que era uma continuação da Estrada de Santa 

Lucia e Campo Redondo. 

As transformações urbanas ocorridas no pós-guerra marcam um novo modelo 

urbano-industrial em toda a região sudeste do país, baseado na implantação de novas 

indústrias, deslocadas dos eixos ferroviários para as auto-estradas que começam a ser 
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abertas. Configurações até então dominantes como o bairro fabril com vilas-operárias são 

substituídas por ocupações lineares de indústrias ao longo das estradas, fora da área 

urbana consolidada. 

Nessa época, Campinas apresentava condições bastante peculiares em termos de 

localização geográfica, e já contava com um sistema rodo ferroviário que convergia para o 

município advindo do Estado e de outras regiões do país.  

A Rodovia Anhangüera teve sua inauguração na década de 50 e o Aeroporto de 

Viracopos, fundado na década de 30 e situado na região sudoeste, teve grande 

desenvolvimento nos anos 50 quando era utilizado comercialmente pelas empresas aéreas 

brasileiras, sendo que posteriormente, em 1960, foi ampliado e habilitado para operações 

internacionais. 

A existência de um equipamento de tal envergadura nesse local, com certeza, 

funcionou como um dos pontos de atração para novos parcelamentos, haja vista a 

quantidade de loteamentos aprovados na década de 50 no município e em especial nessa 

região. 

A exemplo do transporte de cargas rodoviário, o transporte urbano também evoluiu 

com o emprego de linhas de ônibus no lugar dos tradicionais bondes. As obras da Rodovia 

Anhangüera são acompanhadas pela abertura de avenidas e a transformação de antigas 

estradas em vias radiais-arteriais. A intensa imigração de trabalhadores para os centros 

industriais serve de justificativa para a abertura de inúmeros loteamentos populares. 

Nos seis primeiros anos da década de 50, Campinas expandiu em área loteada o 

equivalente a 75% da cidade existente. A necessidade de abrigar novos contingentes de 

trabalhadores e o despreparo político-administrativo levou a Prefeitura Municipal de 

Campinas a ceder às pressões dos empreendedores, facilitando a autorização e a 

regularização desses loteamentos. 

A oferta de lotes, no entanto, superou em muito a suposta demanda por parte de 

trabalhadores, tendo sido vendidas milhares de unidades para segmentos de classe média e 

média-alta moradores da cidade, e de outros grandes centros urbanos, a título de 

investimento com a perspectiva de valorização futura. 

O processo de especulação imobiliária iniciou-se com altos ganhos para os 

loteadores. Os compradores que realmente precisavam construir logo sua moradia eram a 

minoria e enfrentam todo o tipo de dificuldades, desde a inexistência de infra-estrutura, à 

precariedade das ruas, à falta de transporte regular, à falta de equipamentos públicos, 

comércio e serviços de qualquer tipo. Essa “febre” loteadora ultrapassou a Rodovia 

Anhangüera, estendeu-se ao longo da nova estrada para Viracopos (hoje Rodovia Santos 

Dumont), concentrando-se, principalmente, ao longo das antigas estradas municipais, então 

transformadas em avenidas. A implantação de indústrias à beira das rodovias também 

representou um excelente negócio imobiliário e os preços desses lotes aumentaram muito 
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acima do normal, levando alguns empreendedores industriais a optarem por terrenos nas 

avenidas radiais e estradas secundárias. 

A Região do Campo Grande, à semelhança da Região do Ouro Verde, passou a 

fazer parte dessa ampla periferia a oeste e sudoeste de Campinas. O impulso definitivo foi 

dado pela instalação da fábrica de pneus Dunlop, em terreno situado no espigão divisor de 

águas do Capivari e baixo Piçarrão. O interesse pela indústria levou a Prefeitura Municipal 

de Campinas a abrir uma avenida sob a Rodovia Anhangüera e a construir ponte sobre o 

Córrego do Piçarrão em 1953. Desse modo, o Campo Grande passa a ter acesso próprio ao 

centro urbano, sem depender mais da antiga estrada ou do acesso via Av. das Amoreiras ou 

Estrada de Santa Lúcia. 

Com a nova Avenida John Boyd Dunlop sendo aberta, dezenas de loteamentos 

foram lançados na região, destacando-se o Cidade Satélite Íris (3.966 lotes), Jardim São 

Judas Tadeu (972), Jardim Stª Rosa (989) e o Jardim Sul América (477), todos na Região do 

Campo Grande. 

A simplificação dos procedimentos de aprovação pela prefeitura e a ausência de 

exigências quanto à execução de infra-estrutura pelo loteador, permitiram a aprovação, até 

1956, de vários loteamentos na área, perfazendo um total superior a 5.000 lotes, boa parte 

dos quais mantidos desocupados ou com baixa ocupação e com infra-estrutura precária até 

hoje. 

 
Foto aérea do Loteamento Cidade Satélite Íris - Departamento de Comunicação/PMC. 

 

Na segunda metade da década de 50, a prática de loteamentos especulativos e sem 

urbanização começou a preocupar os governantes. Leis restritivas acabam sendo 

aprovadas pela Câmara de Vereadores culminando com a Lei nº. 1.993/59, ainda 

parcialmente em vigor no que se refere ao parcelamento e arruamento de glebas. 
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A retomada do parcelamento do solo em Campinas se dá com maior intensidade a 

partir de 1969, como resultado do fim da estabilidade do emprego (1967), da crise do 

aluguel (nova Lei do Inquilinato, 1968) e da ideologia da casa própria (BNH 1965, conjuntos 

da COHAB - Campinas a partir de 1966). A expansão da periferia vai sair do controle do 

poder público na primeira metade dos anos 70 com o novo surto de indústrias associadas ao 

capital estrangeiro - o “milagre brasileiro” - que contribuiu para o aumento a oferta de 

empregos industriais e as migrações para Campinas. 

 Além destes condicionantes, o movimento de periferização na direção da região 

sudoeste foi reforçado pela implantação do Distrito Industrial de Campinas, na década de 

70, e pela construção de vários conjuntos habitacionais através da COHAB Campinas. 

Na época de implantação do Distrito Industrial, o município dispunha de muitas 

outras áreas desocupadas que despertavam interesse do capital industrial. Áreas que eram 

de propriedade particular e que já haviam sofrido processo de urbanização, com 

parcelamentos regularmente aprovados e registrados. Além disso, as cidades vizinhas 

ofereciam incentivos para atrair as indústrias. 

Assim, o Distrito Industrial de Campinas, que foi concebido pelo PPDI - Plano 

Preliminar de Desenvolvimento Integrado de 1970 - veio a ser implantado nessa região, nas 

proximidades do Aeroporto Internacional de Viracopos, em local facilmente acessado por um 

complexo de rodovias e vias devidamente interligadas. 

 
Distrito Industrial de Campinas 
Foto: DEPLAN – SEPLAMA 
 
Para a implantação do DIC, alguns loteamentos foram desapropriados e deveriam 

ocupar originalmente uma área de 8.000.000,00 m². Essa área foi posteriormente reduzida 

para cerca de 4.400.000,00 m², sendo que algumas das áreas excluídas da desapropriação 

retornaram à propriedade dos antigos donos e outras foram utilizadas para a implantação do 
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maior conjunto habitacional promovido pela COHAB, a Cidade Industrial, popularmente 

conhecida como DIC. Cabe ressaltar que a COHAB atuou como poderoso agente indutor do 

crescimento de toda a região compreendida pela MZ 5. 

Na Região do Campo Grande, o processo de abertura de loteamentos foi estabilizado a 

partir dos anos 80. Ao mesmo tempo, a ocupação efetiva dos mais de 5.000 lotes foi lenta e 

esparsa, agravada pelo abandono da região pelo poder público que chegou, inclusive, a 

transformar uma extensa área institucional à esquerda da Av. John Boyd Dunlop, nas 

imediações da fábrica de pneus (a antiga Dunlop foi adquirida pela Pirelli), no principal 

depósito de lixo da cidade. 

Mesmo não sendo responsabilidade dessa empresa, por situar-se em suas 

proximidades, esse local passou a ser conhecido como “Lixão da Pirelli”. Nele foram 

depositadas, sem controle técnico, cerca de quinhentas mil toneladas de resíduos, 

constituindo-se em fator gerador de sérios problemas ambientais, principalmente no tocante 

à contaminação do solo e dos recursos hídricos superficiais e de subsolo. 

Essa atitude trouxe, para a população vizinha, riscos derivados da emissão de gases 

tóxicos e do consumo de água tirada de poços rasos. Em 1984 iniciou-se a operação de 

desativação do “Lixão”. Embora, desde então não receba mais resíduos, ainda é 

considerada uma área de risco por não ter sido, até o momento, remediada. 
 

 
Descarga a céu aberto em 1983.   
Fonte: Arquivo do DLU - SMIE 
 

A região oeste de Campinas tem abrigado os vários depósitos de resíduos sólidos do 

município, sendo que na Região do Campo Grande encontra-se, além do “Lixão da Pirelli” já 

desativado, o Complexo Delta, que é atualmente o único aterro sanitário em operação no 

município. 

Como resultado do processo de ocupação desordenada, a região apresenta uma 

complexa estrutura fundiária contando com áreas de loteamentos aprovados, de 
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loteamentos irregulares não aprovados ou em processo de análise para regularização, com 

glebas cadastradas (entre as quais algumas encontram-se em processo de análise prévia 

para abertura de futuros loteamentos) e glebas não cadastradas, ou seja, que não 

apresentam registro junto à Prefeitura Municipal de Campinas. 

Existem ainda inúmeras favelas e ocupações que, em sua grande maioria, ocorreram 

em áreas públicas ou de uso comum do povo, tais como áreas de praças e outras áreas 

institucionais, representando cerca de 40% do total de tipos de ocupação (loteamentos 

aprovados, irregulares, favelas e ocupações).  

                      
  Loteamento Cidade Satélite Íris 
  Foto: DEPLAN - SEPLAMA 
  

3.2.CONFIGURAÇÃO ATUAL DO USO DO SOLO  

A ocupação dessa macrozona caracteriza-se pela descontinuidade do tecido urbano 

e do sistema viário em decorrência da presença de grandes vazios, do contraste entre 

loteamentos habitacionais densamente ocupados e loteamentos sem ocupação ou com 

ocupação rarefeita, bem como pela existência de grandes barreiras físicas, tais como: a 

linha férrea (Ferrovia Paulínia-Mairinque), a Rodovia dos Bandeirantes e o Rio Capivari, 

dentre outros.  

A carência de infra-estrutura e de equipamentos urbanos é grave em toda a região 

da MZ 5, fruto da aprovação de loteamentos em um período anterior à vigência da Lei nº. 

6766/79 - época de menores exigências do poder público quanto à implantação de 

equipamentos públicos. 
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O uso do solo predominante é residencial, caracterizado por loteamentos populares, 

conjuntos habitacionais e ocupações ilegais. A quase inexistência de atividades econômicas 

e de lazer, imprime, ao conjunto de bairros que compõem a região, alguns aspectos típicos 

de “regiões-dormitório”. Para exercer atividades básicas como trabalhar, comprar e se 

divertir, a população moradora é obrigada a constantes movimentos pendulares em direção 

ao centro urbano o que gera problemas operacionais no sistema de transportes coletivos. 

 
Região Jd. Ouro Verde 
Foto: DEPLAN - SEPLAMA 
 

Existe ainda grande área de glebas não parceladas situadas ao longo do Rio 

Capivari, como as próximas ao Residencial Mauro Marcondes e outras junto ao eixo da Av. 

John Boyd Dunlop, como as glebas das Granjas Ito e Bela Aliança. 

É importante frisar que a proximidade do Aeroporto de Viracopos, e, 

consequentemente, das curvas de ruído que atingem ou estão muito próximas de algumas 

áreas vizinhas ao aeroporto, as tornam não propícias ao uso habitacional.  
 

 

3.2.1. Zoneamento Vigente 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo atualmente em vigência é a Lei n°. 6.031/88, que 

definiu dezoito zonas de uso e ocupação do solo. Posteriormente a Lei Complementar nº. 

05/2001 criou a Zona 18 - Aeroportuária e a Lei Complementar nº. 06/2003 alterou a Zona 

11. 

As zonas de uso estabelecidas pela legislação atual nessa macrozona são as 

seguintes: 

Z 1 - zona destinada basicamente ao uso habitacional unifamiliar e multifamiliar 

horizontal com área mínima do lote igual a 200,00 m² e testada de 8,00 m ou 125,00 m² e 
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testada de 5,00 m quando resultantes de desmembramentos de lotes (que serão aprovados 

conjuntamente com um dos projetos de construção). Complementarmente destinada ao 

comércio, serviços e instituições de âmbito local. Permite o uso habitacional multifamiliar 

vertical sob condições específicas. 

Estabelecida para os loteamentos Jardim Sul América, Jardim Maracanã, Jardim 

Novo Maracanã, Jardim Metonópolis, Jardim Lisa I e II, Jardim Nova Esperança, Jardim São 

Judas Tadeu, Jardim Maringá, Parque Valença II, Jardim Santa Clara, Jardim Liliza I, Jardim 

São Cristovão, Jardim Marajó, Jardim Aeronave, Jardim Adhemar de Barros, Jardim São 

Pedro de Viracopos, Jardim Melina, Residencial Parque São Bento e Conjunto Habitacional 

Parque da Floresta - Fases I e II. 

Z 3 - zona destinada predominantemente ao uso habitacional unifamiliar e 

multifamiliar horizontal, com área mínima de lote igual a 250,00 m² e testada de 10,00m, e 

ao uso multifamiliar vertical sob condições específicas. Esta zona de uso permite usos 

comerciais, de serviços e institucionais em quarteirões determinados (CSE). 

Estabelecida Z-3 para os loteamentos Cidade Satélite Íris, Jardim Marialva, Jardim 

Rossin, Jardim Florence, Chácaras Recanto da Colina Verde, Chácaras Cruzeiro do Sul, 

Jardim Recreio Leblon, Parque Valença I, Jardim Campina Grande, Jardim Santa Rosa, 

Jardim Uruguai (parte), Residencial Novo Mundo, Conjunto Residencial São Luís, Conjunto 

Habitacional Parque Itajaí, Conjunto Habitacional Campinas-H (Tecnosul), Chácaras 

Morumbi (parte), Núcleo Residencial Santa Izabel, Chácaras de Recreio Santa Fé (parte), 

Parque Universitário de Viracopos, Recanto do Sol I e II, Parque D. Pedro II, Jardim 

Shangai, Jardim Ouro Verde, Jardim Cristina, Chácaras Formosa, Chácaras Santa Letícia, 

conjuntos habitacionais DICs I, II, III, IV, V e VI Vila Aeroporto, Jardim Paraíso de Viracopos, 

Jardim Aeroporto Campinas, Jardim Planalto de Viracopos, Parque das Indústrias, Jardim 

Esplanada, Conjunto Residencial São José, Residencial Mauro Marcondes, Núcleo 

Habitacional Vida Nova, Jardim Vista Alegre, Chácaras Santos Dumont, DIC V, Jardim Maria 

Helena, Jardim Aeroporto Viracopos e Jardim Esplanada (parte). 

Além destes loteamentos, algumas áreas não parceladas dessa região também 

encontram-se zoneadas como Z3. 

Estabelecida Z-3 CSE para alguns lotes do loteamento Cidade Satélite Íris - voltados 

para as Ruas 62 e 88 (ao sul da Av. John B. Dunlop) e Ruas 4, 5 e 17 (ao norte da Av. John 

B. Dunlop); Jardim Sul América / Jardim Santa Rosa - Rua Eudes Batista Ribeiro; Jardim 

Rossin - Rua 22; Conjunto Habitacional Parque Itajaí - Rua Benjamin Moloise; Parque 

Valença - Rua Nelson D’Otaviano e Rua Edgar Pereira de Souza; Jardim Planalto de 

Viracopos - Rua Mário Travenzolli. 

Z 11- zona destinada basicamente ao uso comercial, de serviços e institucional. A 

possibilidade do uso misto também ocorre nesta Zona 11. O porte das construções fica 
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limitado a pequeno e médio porte, podendo ainda ocorrer consultas para construções do tipo 

CSE 6, com área mínima do lote ou gleba igual a 5.000,00 m². 

Estabelecida para a faixa de quarteirões e glebas lindeiras às avenidas John Boyd 

Dunlop e Ruy Rodriguez/Camucim, sendo que as mesmas abrangem a totalidade dos 

quarteirões lindeiros e uma faixa aproximada de 100 m para as glebas não parceladas e, 

ainda, todos os lotes de frente para as seguintes ruas: Av. Prof. Mário Scolari, no lado do 

Cidade Satélite Íris , Estrada do Campo Redondo, no lado do Cidade Satélite Íris e Jd. São 

Judas Tadeu, Av. Nelson Ferreira de Souza (Jd. Florence), Rua Manoel Machado Pereira 

(Pq. Valença - 2a parte/ Jd. Novo Maracanã), Av. Armando Mário Tozzi (Jd. Lisa), Rua 1 (Jd. 

Santa Clara), Rua 13 (Jd. Maracanã), Rua 1 (Jd. Liliza), Av. Arymana, Av. Coacyara, Av. 

Jacaúna, Av. Suaçuna, Av. Ruy Rodriguez, Av. Itamaraty, Av. Martinho Lutero (Jd. São 

Cristovão), Av. Fernando Paolieri e Av. 1 (Parque Vista Alegre).  

Também estabelecida para os loteamentos Jardim Vista Alegre, Jardim Mercedes e 

Jardim São Francisco. 

Z 14 - Lei nº. 6.031/88 - zona destinada aos usos industrial não incômodo, comercial, 

de serviços e institucional de pequeno, médio e grande porte, podendo ocorrer consultas de 

CSE 6 para áreas de lote ou gleba iguais ou maiores a 5.000,00 m². Permite ainda o uso 

habitacional horizontal, cujo padrão mínimo de lote é de 250,00 m². 

Estabelecida para alguns quarteirões do Loteamento Cidade Satélite Íris ao sul da 

Av. John B. Dunlop, algumas glebas situadas ao longo da Rodovia Bandeirantes, em sua 

porção regida pela Lei n.º. 6031/88, e áreas ao norte do Distrito Industrial, correspondentes 

aos jardins das Palmeiras, Santo Antônio e Guararapes.  

Z 14 Delta - Lei nº. 8.243/94 estabelecida para a envoltória do Complexo Delta Nesta 

zona de uso não são permitidos os usos da categoria habitacional e da categoria 

institucional, sendo permitidas somente as instalações de serviços públicos. Com relação 

aos usos da categoria industrial, não serão permitidas indústrias de produtos alimentares, de 

bebidas e laboratórios de transformação de produtos médicos, veterinários ou 

farmacêuticos. 

 A Zona 14 - Delta acabou abrangendo parcela do Loteamento Cidade Satélite Íris 

localizada ao norte da Av. John Boyd Dunlop, o Jardim Pampulha, parte das Chácaras de 

Recreio Santa Fé e a maior parte do Jardim Monte Alto. 

Z 15 - zona destinada predominantemente ao uso industrial incômodo de pequeno, 

médio e grande porte e, complementarmente, aos usos comercial, de serviços e 

institucional, de pequeno, médio e grande porte. 

Estabelecida apenas para o quarteirão onde está implantada a indústria Pirelli. 

Z 16 - A zona 16 é destinada a distritos industriais e de tecnologia avançada. 

Estabelecida apenas para o Distrito Industrial de Campinas. 
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Z 18 - Lei nº. 6.031/88 - zona destinada à proteção de áreas e/ou espaços de 

interesse ambiental onde somente são permitidos usos destinados à cultura, esportes, lazer, 

turismo, chácaras de recreio e usos habitacionais, cabendo à SEPLAMA, em alguns casos 

em conjunto com outros órgãos com competência conexas, a elaboração dos estudos 

específicos, os quais serão regulamentados mediante decreto do Poder Executivo. Serão 

ainda permitidas, segundo o Decreto nº. 10.012/89, construções de tipos de ocupação H3 e 

HMH3, para usos residenciais unifamiliares e multifamiliares horizontais, regularmente 

implantados até março de 1989. 

Estabelecida para uma faixa aproximada de 300 m, lindeira ao Rio Capivari 

englobando parte dos loteamentos Residencial Campina Grande, Residencial Parque São 

Bento, Projeto Uruguai e Jardim Shangai.  

Z 18 Delta - Lei nº. 8.243/94 - a área destinada ao reflorestamento, podendo ser de 

dois tipos:  

• reflorestamento com reconstituição da mata nativa; 

• reflorestamento energético (plantação de eucaliptos, pinus e outras espécies de 

interesse comercial). 

Z18 VC1 - Lei Complementar nº. 5/2000 - áreas sob influência dos impactos 

ambientais gerados pelas operações aeroportuárias. São permitidos os usos habitacionais 

unifamiliares e multifamiliares e alguns usos comerciais, serviços e institucionais de âmbito 

local. 

Estabelecida para parte dos loteamentos Vida Nova e Jardim Esplanada. 

Z18 VC2 - Lei Complementar nº. 5/2000 - áreas sob influência dos impactos 

ambientais gerados pelas operações aeroportuárias. Não são permitidos os usos da 

categoria habitacional. São permitidos somente os usos comerciais, serviços e institucionais 

de âmbito local. 

 Atinge parte da área pertencente ao Distrito Industrial de Campinas. 
 

Outra lei em vigor, que também tem implicações sobre o uso e ocupação da região, é 

a Lei nº. 8.737/96 (lei de flexibilização de usos) a qual permite que nas zonas Z1, Z2, Z3, Z5, 

Z6 e Z7 as edificações aprovadas e com habite-se à data de sua publicação, além do uso 

habitacional, permitido pela Lei nº. 6.031/88, poderão ser destinadas, parcialmente ou 

totalmente, aos usos comerciais, de serviços, institucionais e industriais. A concessão do 

alvará de uso destina-se às atividades de caráter local, de pequeno porte e consideradas 

não incômodas. 

3.2.2. Uso Real do Solo 

A análise dos dados existentes permite observar que a legislação atual define 

grandes áreas como zonas residenciais (Zonas 1 e 3) e alguns corredores com usos 

comerciais e de serviços. Deve-se ressaltar a existência de vários empreendimentos 
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habitacionais de interesse social (EHIS) decorrentes da permissividade da Lei Municipal nº 

10.417/2000, que autoriza a sua implantação em praticamente todo território da MZ 5. 

 

 

 

 

 

 
Residencial Pq. São Bento 
Foto: DEPLAN – SEPLAMA 
 

Na Região do Campo Grande, ocorre grande incidência de usos comerciais e de 

serviços nas quadras lindeiras à Av. John Boyd Dunlop, em Zona 11, e na seqüência desta 

via estrutural, ainda que de maneira rarefeita, até o Jardim Santa Clara. Predominam aí 

atividades de comércio em geral, tais como loja de material de construção, de ferragens, de 

móveis, supermercados, depósitos de gás, postos de combustíveis e serviços gerais, como 

imobiliárias, oficinas, vidraçarias e também serviços especiais, tais como depósitos de 

papéis, de plásticos, de embalagens, entre outros. 

Em que pese a legislação de uso do solo estabelecer a Zona 11 para a faixa fronteira 

à Av. John Boyd Dunlop, a ocorrência de atividades que correspondam a uma variedade 

maior das categorias de comércio e serviços é, de modo geral, baixa, não apresentando a 

variedade necessária ao incremento do corredor, como suporte à comunidade local. Talvez 

a questão da prevalência de população de baixa renda seja um fator determinante para que 

o setor terciário não tenha se desenvolvido neste local.  

Esta situação obriga a população local a efetuar deslocamentos pendulares 

periferia/centro em busca da satisfação de suas necessidades básicas de acesso ao 

comércio e serviços, implicando em horas de deslocamentos e contribuindo para a 

sobrecarga do sistema público de transportes e do trânsito da Av. John Boyd Dunlop. 

Além desse eixo principal, destaca-se também na região as Avs. Prof. Mário Scolari, 

Nelson Ferreira de Souza, Armando Mário Tozzi e, ainda, Rua Manoel Machado Pereira (no 

entorno do Terminal Campo Grande), Rua 01 do Jd. Santa Clara, Rua 13 do Jd. Maracanã e 

Rua 01 do Jd. Liliza, todas definidas como corredores de zona 11, concentrando atividades 

comerciais de âmbito local e geral. 

O Conjunto Habitacional Parque Itajaí, com aproximadamente 22.000 habitantes, 

apresenta usos de comércio e serviços de âmbito local, ocorrendo em boa parte nas 

próprias residências, tais como bares e vídeo-locadoras, principalmente na Rua Benjamin 

Moloise. Chama a atenção o fato de as quadras que foram definidas para receber atividades 

comerciais de maior porte permanecerem até hoje sem ocupação. Verifica-se também a 

existência do Terminal Parque Itajaí, que apresenta usos comerciais no seu entorno com 

forte tendência a se consolidarem. 
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 Existem na região outras vias menos importantes, com usos mais locais, definidas 

como Z-3 CSE, onde se identificam usos comerciais e de prestação de serviços, tais como: 

bares, açougues, sorveterias, mercearias, igrejas, salões de beleza, padarias, drogarias e 

alguns poucos de caráter geral, como oficinas mecânicas, lojas de materiais de construção, 

etc. São as ruas Benjamin Moloise, Dr. Alcides de Freitas Leitão, Nelson D’Otaviano, Edgar 

Pereira de Souza, Rua 06 (Jardim Santa Rosa), Rua 03 (Jardim Rossin), Rua 02 (Jardim Sul 

América), Rua 04, 05 e 88 (Cidade Satélite Íris). Verificam-se ainda os usos comerciais em 

zonas residenciais, destacando-se as Ruas 04 e Rua 17 do Jardim Novo Maracanã. 

O levantamento do uso do solo demonstra ainda a existência de comércio e serviços 

de âmbito local, localizados junto às próprias residências, de forma quase sempre dispersa.  

Outro uso não consolidado no local, a despeito do zoneamento, refere-se à Zona 14 

que permite o uso industrial não incômodo. Verifica-se que ocorreu apenas a implantação da 

indústria Pirelli, sendo que os grandes lotes classificados como zona industrial desde 1952, 

através da Lei nº. 702, permanecem até hoje sem que esta atividade tenha se manifestado 

na região. Também neste caso, pode-se levantar algumas hipóteses para que tal atividade 

não tenha ocorrido. A dificuldade de acesso, as condições precárias de abastecimento e a 

retração do mercado econômico podem ter contribuído para a não consolidação desta zona 

industrial. Toda a área definida como Zona 14, entre a Pirelli e o Rio Capivari, permanece 

até hoje sem ocupação. 

Também a área de Zona 14, entre a Rua Prof. Mário Scolari e a Rodovia dos 

Bandeirantes, não apresenta uso industrial e sim, habitacional unifamiliar. A área 

complementar de Zona 14, junto à Rodovia dos Bandeirantes, também não apresenta 

ocupação. 

Ressalta-se ainda a presença do Cemitério Parque das Flores, lindeiro à Rodovia 

dos Bandeirantes e a Granja Bela Aliança. 

Foram constatados usos habitacionais unifamiliares dentro da Zona 14 do Complexo 

Delta, no loteamento Cidade Satélite Íris ao norte da Av. John Boyd Dunlop e no Jardim 

Monte Alto, sendo que neste bairro também existem algumas poucas casas na Zona 18 

Delta, devendo ser equacionado este problema, uma vez que em tais zonas são proibidos 

esses usos. 

Na Região do Ouro Verde, destaca-se a presença do Terminal Ouro Verde, cujo 

entorno apresenta uma concentração maior de atividades comerciais e de serviços de 

abrangência local e setorial, em especial de comércio de materiais de construção. Essa 

concentração de atividades, reforçada pelo Hospital Ouro Verde e pelo shopping de 

produtos hortifrutigranjeiros, próximos ao terminal, transformou a área num centro 

secundário de comércio e serviços. 

Destaca-se ainda na região a Av. Ruy Rodriguez/Camucim, grande eixo estrutural e 

principal corredor comercial, com grande incidência de usos comerciais e de serviços de 
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âmbito geral, e mais as Avs. Suaçuna, Jacaúna, Coacyara, Arymana, Itamaraty, Martinho 

Lutero e Fernando Paolieri, todas caracterizadas como corredores comerciais de Zona 11, 

com fluxo viário acentuado e concentradoras de atividades comerciais de âmbito local e 

geral. 

Verifica-se ainda na região outras vias de menor importância viária, como a Rua 

Mário Travenzoli, definida como Z3 - CSE, e outras localizadas em zonas residenciais, mas 

com características comerciais, com usos locais, tais como: bares, açougues, sorveterias, 

mercearias, salões de beleza, padarias, drogarias, etc. São as ruas Joseph Gorsin, Nelson 

Barbosa Silva, Edson Arantes do Nascimento, Jorge Pinto de Mendonça, Florentina 

Cardônia, Anísia Franco, Eugênio de Moraes, Carmen de Angelis Nicoletti, Moisés 

Strachman, Itapurá, Rodinei Ricci, Dr. Walter Pupo Nogueira, Adílio de Oliveira Gonçalves, 

Sinimbú, Marivaldo Ignácio, Emílio Segalli, Estevão Segalli, Prof. Célio Aguiar de Azevedo, 

Eduardo Caetano, Waldemar Silveira, Prof. Zulmira Cryter, Ruas “2” e “3” do Recanto do 

Sol. Também o entorno do Terminal Vida Nova apresenta atividades comerciais, tendência 

que deverá se consolidar. 

Verifica-se também a existência do Distrito Industrial de Campinas (Zona 16), onde 

existem várias indústrias de grande e médio porte instaladas.  

A área do Distrito Industrial abriga também população moradora em sub habitações. 

Esta situação coloca em risco a saúde da população que fica exposta diretamente aos 

poluentes emitidos pelas indústrias.  

Em busca de uma solução para a situação enfrentada naquela região, foi criada, em 

12 de julho de 2003, a Comissão Especial do Distrito Industrial - CEDIC que desenvolveu 

vários estudos para o DIC. Como resultados desses estudos foram apontadas diversas 

ações, dentre outras, a definição de novo perímetro para a área do DIC de forma a 

compatibilizar os usos habitacionais e industriais. 

Ao longo do Rio Capivari foi identificada à ocorrência de atividades de mineração, 

com a presença de algumas cerâmicas. 

            
Vista geral com cerâmica em funcionamento 
FOTO: DEPLAN - SEPLAMA 
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3.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS 
 
Este documento tem como objetivo descrever o crescimento populacional das 

Unidades Territoriais Básicas do Município de Campinas situadas na Macrozona 5. As 

informações são provenientes dos censos demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000 e da 

contagem de população de 1996, tendo sido sistematizadas pela Secretaria de 

Planejamento Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 

Campinas. 

As informações a seguir referem-se à evolução dos domicílios e da população 

residente na MZ 5 do Município de Campinas, a partir das informações censitárias de 1970, 

1980, 1991 e 2000. 

A Tabela 1 apresenta o número de domicílios e o volume da população da MZ 5, 

segundo as UTBs que as compõem. A expansão populacional desta área tem seu início nos 

anos 70, chegando a uma população de 32.174 habitantes em 1980, quando este volume 

não chegava a 1.000 pessoas no censo de 1970. Os domicílios passaram de 214 para 

8.344, respectivamente. 

 

 
Em 1991, todas as UTBs registraram aumento significativo em seu contingente 

populacional, chegando três delas (UTB 45, 48 e 51) a ter volume superior a 20 mil pessoas 

- o que corresponde, cada unidade, a uma cidade de porte intermediário, totalizando a 

macrozona mais de 120 mil habitantes. 

Para o ano 2000, a MZ 5 alcança 192.074 habitantes, com apenas três UTBs com 

menos de 20 mil habitantes (UTBs 43, 50, 52), muito embora constituam-se em áreas com 

enorme aumento de domicílios e, proporcionalmente, de população. 

De fato, as taxas de crescimento da população refletem a expressiva ocupação 

domiciliar e populacional desta macrozona (Tabela 2). Para o conjunto da área, os 

domicílios registraram, entre 1991-2000, aumento de 12% a.a., sendo a taxa de crescimento 

da população de 16% a.a. Esta foi a tendência de todas as UTBs da macrozona, ou seja, 

maior ritmo de crescimento da população em comparação com o ritmo de crescimento dos 

domicílios, onde a UTB 50, por exemplo, chegou a uma taxa de 34% a.a. da população e de 

26% a.a. dos domicílios. 
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Para o período 1991-2000, embora as taxas permaneçam elevadas se comparadas 

ao crescimento da população do Município de Campinas em seu conjunto (1,6 % a.a.), 

essas manifestaram queda acentuada em seu ritmo de crescimento, indicando uma fase 

mais de consolidação do que de expansão, característica da década anterior. Nesse 

sentido, o ritmo de crescimento da população passou a ser menor (4,9% a.a.) que o dos 

domicílios (6,3% a.a.). Essa tendência foi verificada em todas as UTBs. 

As análises preliminares acima mencionadas permitem a elaboração de um exercício 

demográfico acerca das estimativas de crescimento da população para a MZ 5 em seu 

conjunto (Tabela 3). 

Considerando os limites superior (manutenção da tendência populacional do período 

anterior), médio (pequena alteração na tendência anterior, em especial menor entrada de 

pessoas na macrozona e manutenção da taxa de fecundidade) e inferior (diminuição mais 

acentuada na entrada de pessoas e na fecundidade), nota-se que para o limite superior em 

2010 a população estaria próxima a 210 mil habitantes; volume que seria alcançado em 

2015 no limite médio e apenas em 2020 no limite inferior. 
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 Acompanhando-se os totais populacionais das UTBs em estudo, UTBs 43, 

45,46,48,50, 51 e 52 (Tabela 4), chega-se a um volume de 192.074 habitantes em 2000, 

representando 19,81% da população total de Campinas no ano 2000, que era de 969.396 

habitantes. 

 Considerando a concentração da população segundo essas unidades, a UTB 48 

(com 58.331 pessoas residentes em 2000), a UTB 50 (com 14.197) e a UTB 51 (37.726 

habitantes) formam um contínum ao sul de Campinas que totaliza 110.245 moradores. Esse 

contínum tende a se expandir, já alcançando a UTB 52, com 5.809 habitantes. As UTBs 43 

(com apenas 2.923 pessoas), 45 (com 40.975) e 46 (com 32.113) constituem outra divisão 

ao norte do município. 

 Comparando-se os volumes populacionais dessas unidades entre 1996-2000, a 

única UTB que registrou diminuição em sua população foi a UTB 50 (de 20.684, em 1996, 

habitantes para 14.197, em 2000). 

 As taxas de crescimento populacionais entre 1996-2000 para essas UTBs 

evidenciam um crescimento acelerado, em especial as UTBs 46, com uma taxa de 

crescimento de sua população de 7,26% ao ano, e a UTB 48, com 7,90% ao ano, seguidas 

pela UTB 45, com uma taxa de 4,89% ao ano; de fato, são áreas com expressivo 

crescimento de áreas de expansão urbana. Já a UTB 51, apresentou uma taxa de 1,65% ao 

ano, indicando mais um processo de consolidação do que de expansão territorial e 

populacional. 

 Os grupos etários que compõem essas distintas populações espalhadas por essas 

UTBs apresentam também diferenciações em sua composição (vide Gráficos a seguir). O 

grupo jovem de 0-14 anos registrou, de 1996 para 2000, aumento em seus totais em todas 

as UTBs, à exceção da UTB 50, sendo que o maior incremento das populações ocorreu no 

grupo entre 15-59 anos, para todas as UTBs, refletindo o processo de transição demográfica 

que passa o município. 
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Dentre as UTBs, o grupo jovem apresentou ritmo de crescimento mais intenso na 

UTB 48 (com uma taxa de crescimento da população de 0-14 anos de 8,92% ao ano), 

seguida pela UTB 46, com uma taxa de 6,88% ao ano para este grupo de idade. Essas 

taxas tão elevadas indicam a espacialização diferenciada da concentração dos grupos de 

idade no conjunto da cidade, demonstrando a necessidade de políticas sociais direcionadas 

para públicos-alvos específicos e localizados espacialmente. Exemplo disto é a baixa taxa 

de crescimento deste grupo de idade na UTB 51 (0,75% ao ano), apontando - de fato - para 

a consolidação desta área, com pouca probabilidade de crescimento populacional no futuro, 

mas indicando elevado crescimento da população com mais de 60 anos de idade, com uma 

taxa de 7,04% ao ano.  

 Assim como a UTB 48, a UTB 46 também passa por um processo de expansão da 

população, com elevadas taxas de crescimento do grupo jovem (6,88% ao ano), bem como 

nos demais grupos (7,43% a.a. para o grupo 15-59 anos e 8,4% a.a. para o grupo com mais 

de 60 anos de idade). Os gráficos 1, 2 e 3 ilustram esses crescimentos. 

Distribuição da População Total por Idade (%), 2000 
 
Gráfico 1     Gráfico 2 
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Gráfico 3 

UTB 51
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Fonte: FIBGE, Censo Demográfico de 2000. 

Sistematização: SEPLAMA-PMC 
 

 

Já a UTB 45 parece iniciar um processo de transição para sua consolidação 

populacional, com menores taxas de crescimento do grupo jovem (3,44% ao ano), em 

contraposição às taxas mais elevadas para os demais grupos. Isto se reflete na distribuição 

da população por idade, onde se pode visualizar no Gráfico 4 maior volume de população 

nas idades entre 10-24 anos. 

 
 
Gráfico 4 - Distribuição da População Total por Idade (%), 2000 
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Fonte: FIBGE, Censo Demográfico de 2000. 
Sistematização: SEPLAMA-PMC 
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 A UTB 50, que evidenciou um decréscimo absoluto em sua população, registra a 

menor proporção de população jovem e maiores participações dos grupos adultos e idosos 

(Gráfico 5). 
 

Gráfico 5 - Distribuição da População Total por Idade (%), 2000 
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Fonte: FIBGE, Censo Demográfico de 2000. 
Sistematização: SEPLAMA-PMC 
   

As UTBs 43 e 52 , que passaram a figurar em 2000, apresentam-se como fortes 

áreas de expansão populacional, com presença marcante da população entre 0-4 anos, 

quase 12% da população total, constituindo o maior grupo etário dessas unidades. Além 

disso, a distribuição etária sugere a entrada de populações entre 15-24 anos na UTB 45 e 

entre 25-34 anos na UTB 43 (Gráficos 6 e 7). 

 

Distribuição da População Total por Idade (%), 2000 
Gráfico 6       Gráfico 7 
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Fonte: FIBGE, Censo Demográfico de 2000. 
Sistematização: SEPLAMA-PMC 



________________________________________________________________ 59 

Em relação à escolaridade da população dessa UTB, a Tabela 5, indica a  proporção 

de população analfabeta, alcançando 13,9% da população com mais de 5 anos de idade na 

UTB 46 e 13,38% da população da UTB 52. As proporções são muito próximas, sendo que 

a UTB 51 com 10% de sua população analfabeta é a que registra a menor proporção. 

 
 

Nessas UTBs a presença da população favelada é bastante marcante, chegando a 

representar 37,75% da população da UTB 46 no ano 2000 (Tabela 6). A UTB 45 apresenta 

as menores proporções de população favelada (5% da população total), sendo que a taxa 

de crescimento da população favelada, entre 1991-2000, é inferior ao ritmo de crescimento 

da população total: 2,67% ao ano e 4,89% ao ano, respectivamente. 
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 As UTB 51 e 52 merecem atenção especial no que se refere á população favelada, 

uma vez que nesta última a população favelada representa quase a metade de sua 

população e na UTB 51 sua proporção passou de 1% da população total, em 1996, para 

38%, em 2000. 

 As taxas de crescimento da população favelada evidenciam sua importância 

crescente para a UTB 51, que de 651 pessoas na condição de favelado, em 1996, passou 

para 14.637 em 2000; na UTB 46, com cerca de 12.124 favelados e uma taxa de 

crescimento desta população de 20% ao ano, entre 1991-2000, em como a UTB 48, com 

uma taxa de 12,9% ao ano e uma população favelada de 11.110 pessoas em 2000. 

 As precárias condições de vida destes contingentes populacionais se refletem no 

baixo rendimento da população residente nessas áreas (Tabela 7), onde nenhuma das 

UTBs alcança uma renda média mensal do chefe de domicílio de 4 salários mínimos, em 

2000. Além disso, é possível observar na Tabela 8, o elevado percentual de responsáveis 

por domicílios sem rendimentos, chegando a 22 % na UTB 52. 

 

 
  

As evidências empíricas apresentadas indicam a necessidade de investimentos e 

políticas sociais para estas áreas, uma vez que se tratam, em sua maioria, de áreas de 

recente ocupação, com elevada presença de crianças e baixos rendimentos. 

(Rosana Baeninger - NEPO/UNICAMP) 
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3.4. INTER-RELAÇÃO COM A REGIÃO METROPOLITANA 
 
3.4.1. A Região Metropolitana de Campinas 

Campinas é a sede de sua Região Metropolitana (RMC) criada em 2000, através da 

Lei Complementar Estadual nº. 870 de 19/06/2000. A RMC compreende 19 municípios, com 

cerca de 3,6 mil Km² de área e uma população de aproximadamente 2,5 milhões de 

habitantes, em 2005, conforme estimativas da FSEADE – Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados. 

Os municípios que compõem a RMC são, além de Campinas, Americana, Artur 

Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, 

Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’oeste, Santo 

Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 

A RMC é grande concentradora de população, empregos e atividades econômicas, 

além de ser uma das mais importantes regiões metropolitanas do país. 
 

Região Metropolitana de Campinas - Divisão municipal e principais rodovias 
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3.4.2. A Expansão Urbana de Campinas 

A análise das informações sobre o crescimento urbano de Campinas demonstra que 

até o início da década de 50 o crescimento físico de Campinas estaria até certo ponto 

contido, dando-se basicamente pela incorporação de terras contíguas às áreas de 

urbanização já consolidada. A partir dessa década, impulsionada pela perspectiva de grande 

desenvolvimento industrial e direcionada principalmente pela pavimentação da Rodovia 

Anhanguera e pela implantação do Aeroporto de Viracopos, a expansão urbana assume um 

novo padrão, passando a se dar pelo parcelamento de áreas esparsas e afastadas da malha 

urbana consolidada. 

Na década de 1970, no bojo do processo de interiorização da industrialização no 

Estado de São Paulo, que ocorreu de forma bastante concentrada na região de Campinas, 

tem início um processo de expansão urbana de caráter metropolitano. O acelerado processo 

de urbanização observado, impulsionado pelas novas implantações industriais e seus 

desdobramentos, especialmente a atração de intensa migração populacional, desencadeou 

um forte movimento de expansão urbana com características socioespaciais bastante 

diferenciadas. 

A expansão do tecido urbano de Campinas se deu pela concentração de atividades 

de comércio e serviços e pela verticalização na área central, pela ocupação residencial de 

média e alta renda e de comércio e serviços voltados a essa população na porção nordeste 

do município e da ocupação popular e industrial em áreas periféricas, especialmente na 

região sudoeste/noroeste, que determinou, em grande medida, a intensificação do processo 

de conurbação com os municípios limítrofes. 

O padrão de ocupação urbana característico da periferia pobre consolidou-se 

principalmente no quadrante sudoeste/noroeste de expansão da cidade, nas áreas situadas 

além da Rodovia Anhangüera, transbordando na direção dos municípios de Sumaré, 

Hortolândia e Monte Mor. 

 

3.4.3. A MZ 5 e a Expansão Urbana na Região Metropolitana de Campinas  

A intensa urbanização ao longo da Rodovia Anhangüera se deu principalmente em 

função do padrão de instalação industrial, que privilegiou grandes eixos rodoviários regionais. 

Quase não existe descontinuidade de ocupação, ao longo da Rodovia Anhanguera, 

configurando uma mancha urbana praticamente contínua, que se estende de Vinhedo até 

Americana, articulando fortemente a economia, o mercado de trabalho e a vida urbana deste 

conjunto de municípios. 

A partir da região sudoeste/noroeste do Município de Campinas, em direção aos 

municípios vizinhos de Sumaré, Hortolândia e Monte Mor, consolidou-se um padrão de 

urbanização caracterizado pela precariedade dos assentamentos urbanos, insuficiência de 

equipamentos comunitários e de lazer e de atividades de comércio e serviços. Essa 
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expansão urbana foi não somente engendrada pelo parcelamento para fins urbanos, como 

também induzida pela localização dos conjuntos habitacionais e pela implantação de 

indústrias e equipamentos de grande porte ao longo da Rodovia Anhanguera e da Rodovia 

Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP - 101).  

Essas são áreas de concentração de populações pobres, com característica de áreas 

dormitório, sendo que parte significativa da população trabalha em outros locais da RMC, 

principalmente no centro urbano de Campinas, como atesta o intenso movimento pendular 

verificado entre essas áreas (conforme IBGE e Pesquisa Origem Destino da RMC). 

Esse tipo de ocupação resultou na formação, nessa região, de uma área urbana 

conurbada envolvendo os municípios de Hortolândia e Monte Mor, que chega até o limite do 

Município de Campinas. Alguns bairros de Hortolândia e Monte Mor se formaram em função 

da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP - 101), principal ligação com a área 

central de Campinas. Não há articulação viária entre a área urbana da MZ 5 e os bairros de 

Hortolândia e Monte Mor que encostam em sua divisa, uma vez que a ligação dos bairros da 

MZ 5 com o centro de Campinas ocorre pela Avenida John Boyd Dunlop.  

 

 
 

Legenda         

  -     Divisas Intermunicipais 

- Rodovias 
 
�     Macrozona 5 
 
 
 

A situação legal de muitos parcelamentos nessa região de divisa é precária. Há 

loteamentos aprovados ou irregulares em Monte Mor, como o Jardim Paviotti e o Jardim São 
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Sebastião, cujos acessos se fazem por este município, mas que se encontram na área rural 

de Campinas. Da mesma forma, os loteamentos denominados Chácaras Havaí e Chácaras 

Grota Azul, aprovados na década de 70 e implantados em Hortolândia, foram seccionados 

quando da definição do perímetro intermunicipal em 1991. Além dos usos residenciais, 

existem empresas instaladas ao longo da SP - 101 cujas áreas estão implantadas em mais de 

um município: Hortolândia/Campinas e Monte Mor/Campinas. 

 

 
    Foto Aérea - 2005 

 

Entre os problemas comuns verificados nessa área de conurbação e na MZ 5 estão os 

grandes deslocamentos realizados pela população para ter acesso a áreas de concentração 

de empregos (em geral emprego terciário que exige baixa qualificação), comércio e serviços 

em geral, bem como as condições do transporte coletivo, a precariedade da infra-estrutura, 

dos equipamentos e serviços públicos. 

Destaca-se que estão em andamento obras que vão alterar as condições de 

acessibilidade dessa região, em especial a implantação do Corredor Noroeste e a 

pavimentação da Estrada Municipal CAM 331, que terão grande impacto na MZ 5.  

O projeto do Corredor Noroeste da RMC, de iniciativa do Governo Estadual ligará os 

municípios de Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Americana, além da 

integração operacional com Monte Mor e Santa Bárbara D´Oeste. 

O projeto tem como objetivo priorizar o transporte coletivo na RMC, estabelecendo 

ligação viária metropolitana entre esses municípios que concentram cerca de 75% da 

demanda intermunicipal da região.  
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A primeira etapa, de Sumaré a Campinas, está em implantação. Em negociação entre 

a EMTU e a EMDEC, foi prevista a pavimentação de 3,5 km de via ligando a Avenida da 

Emancipação, em Hortolândia, à Avenida John Boyd Dunlop que fará a conexão do Corredor 

Metropolitano com a Região do Campo Grande, na altura do Jardim Santa Rosa. Esta ligação 

garantirá a rapidez no deslocamento de cerca de 11 mil pessoas que diariamente utilizam o 

transporte coletivo para chegar a Campinas e se tornará uma alternativa para evitar a 

saturação da Avenida Lix da Cunha. 

 

 

 

Esta ligação e um sistema de transporte urbano mais eficiente devem trazer novas 

condições para atração de atividades e população para essa região, fato que está sendo 

considerado neste Plano Local de Gestão, visando potencializar seus aspectos positivos, 

dentre eles a criação de subcentros fomentando uma ocupação mais densa de usos 

diversificados em áreas que otimizem o transporte coletivo, e minimizar os aspectos 

negativos, entre os quais se destaca o avanço indiscriminado da urbanização sobre a área 

rural. 

A presença da Rodovia dos Bandeirantes, na divisa entre a MZ 5 e Hortolândia, a 

existência de grandes empresas já implantadas naquele município (tais como a IBM, DELL, 

Magnetti Marelli, GKN Metais, BS Continental, EMS-Sigma Pharma, Dow Corning, Confibra 

e Belgo Mineira) e melhorias nas condições de acessibilidade da região ao Aeroporto de 

Viracopos podem sugerir algumas perspectivas para uma proposta de melhor inserção 

socioeconômica da MZ 5 e da área conurbada dos municípios vizinhos. 

 

3.4.4. Os municípios limítrofes a Campinas  

Os municípios de Hortolândia e Monte Mor já elaboraram seus Planos Diretores, nos 

termos determinados pelo Estatuto da Cidade. 
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Com relação às ações previstas por esses municípios, verifica-se, tanto por parte de 

Hortolândia quanto de Monte Mor, a proposta de intensificação das atividades voltadas para 

os setores secundários e terciários. 

O Município de Hortolândia possuía, em 2006, 188.978 habitantes, contando com 

grandes indústrias implantadas como as já citadas IBM, DELL, Magnetti Marelli, BS 

Continental, EMS-Sigma Pharma, entre outras. A partir dos trabalhos do Plano Diretor, 

desenvolveram-se propostas visando atrair outras atividades, como uma política de 

incentivos fiscais para as indústrias que se implantarem no município. 

Também a legislação de uso e ocupação do solo, em elaboração, prevê a  

possibilidade da implantação de atividades industriais em praticamente todo perímetro 

municipal, permitindo a convivência da atividade residencial com a industrial, além de 

algumas áreas industriais específicas. Os eventuais impactos da ocupação urbana serão 

analisados por meio do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, nos moldes do Estatuto da 

Cidade. 

Com relação à área limítrofe com Campinas destaca-se a institucionalização de duas 

manchas industriais, sendo que uma delas terá como principal via de acesso à Estrada 

Municipal CAM 331. 

Já o Município de Monte Mor contava em 2006 com uma população da ordem de 

45.514 habitantes, segundo dados fornecidos pela AGEMCAMP, e uma extensão territorial 

de 220 Km². Sempre apresentou vocação rural com a predominância da plantação de 

batatas, cana-de-açúcar e atividades pastoris. Também se encontram instaladas algumas 

indústrias, a exemplo da Tetra Park, a Asvoteck e Magal. 

Em que pese essa vocação rural, o Plano Diretor recentemente aprovado pretende 

mudá-la, verificando-se a expansão do perímetro urbano sobre as áreas rurais, em direção 

aos municípios de Hortolândia e Campinas, bem como a definição de eixos de 

desenvolvimento, nas estradas municipais MOR 288 e MOR 330 onde se pretende a 

implantação de indústrias, comércio e serviços. 

Assim como Hortolândia, o Município de Monte Mor também dispõe de uma lei de 

incentivos fiscais, objetivando a atração de indústrias. 

 Destaca-se ainda notícia veiculada recentemente pela imprensa sobre a duplicação e 

privatização da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), que liga Campinas 

a Monte Mor, conhecida como estrada da morte dada à quantidade de mortes e acidentes 

verificados na mesma. 

 “Hoje, a estrada é duplicada apenas em um trecho de 11,8 quilômetros entre 

Campinas e Hortolândia. Nos 31,2 quilômetros restantes, a estrada tem pista simples. Pela 

rodovia, passam cerca de 43 mil veículos por dia, segundo dados do Departamento de 

Estradas de Rodagem (DER). Desses, cerca de 5 mil são caminhões” *.  

* Agência Anhanguera 
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Praticamente toda a área lindeira à SP-101, no trecho situado entre Campinas, 

Hortolândia e Monte Mor, apresenta ocupação urbana. A possibilidade da duplicação em 

pauta deverá intensificar a ocupação dessas áreas. 

 Considerando tratar-se de uma Região Metropolitana oficialmente instituída, essas 

questões têm um fórum privilegiado de discussão no âmbito das Câmaras Temáticas de 

Planejamento e Uso do Solo e de Transporte e Sistema Viário, formada por representantes 

dos municípios. Desta forma, além de congregar os municípios envolvidos na questão, 

pode-se pleitear suporte da Agemcamp para o desenvolvimento de plano específico para a 

área conurbada, que poderá ser elaborado com recursos do Fundo de Desenvolvimento 

Metropolitano, bem como a implantação de possíveis obras nele previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES 
 

4.1.SISTEMA VIÁRIO 

A área territorial delimitada pela MZ 5 apresenta tecido urbano descontínuo, 

contrastando bairros residenciais de média densidade, tais como os loteamentos Jardim 

Florence, Jardim Rossin e o Conjunto Habitacional Parque Itajaí, na Região do Campo 

Grande, com vazios urbanos e loteamentos antigos não ocupados. Na ocupação da área 

predominam loteamentos de baixa renda, conjuntos habitacionais da COHAB, favelas e 

inúmeras invasões. 

Na Região do Ouro Verde a ocupação é predominantemente popular, 

compreendendo também conjuntos habitacionais da COHAB. Há inúmeros loteamentos em 

áreas impróprias, com carência de infra-estrutura, equipamentos sociais e áreas de lazer, 

além da presença de favelas e ocupações. Apresenta extensa área de glebas não 

Fonte: Agência Anhanguera 
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parceladas situadas ao longo do Rio Capivari e próximas ao Residencial Mauro Marcondes. 

A proximidade dessa área em relação ao Aeroporto Internacional de Viracopos e das curvas 

de ruído que atingem a região, a torna imprópria ao uso habitacional. 

Esses adensamentos populacionais foram determinados, basicamente, sobre dois 

grandes eixos viários do município, quais sejam, a Av. John Boyd Dunlop, que liga a área 

central à Região do Campo Grande, e as avenidas das Amoreiras e Ruy Rodriguez, a 

primeira não estando inserida na MZ 5, que ligam a área central à Região do Ouro Verde. 

Esses dois grandes eixos viários constituem-se também nos mais importantes eixos de 

transporte de Campinas, apresentando configuração radial e atendendo cerca de 40% da 

população do município. 

A malha viária da macrozona é bastante descontínua, apresentando adensamentos 

lindeiros aos dois grandes eixos viários e um grande vazio urbano entre eles, e, muitas 

vezes, apresentando vazios entre adensamentos lindeiros adjacentes aos dois grandes 

eixos viários, sem ligação entre eles, a não ser pela avenida, o que, por si só, leva a esta um 

fluxo veicular que não necessitaria sobrecarregá-la, dificultando a circulação viária em geral 

e a comunicação entre bairros e APs vizinhas. 

Outra característica viária marcante desta macrozona é a escassez de ligações 

viárias perimetrais entre os dois grandes eixos de transporte, que obrigam a utilização 

destes, de forma pendular, tanto para o sistema de transporte coletivo de passageiros como 

para o sistema de transporte individual, sobrecarregando as duas avenidas. 

A região apresenta importantes barreiras físicas ao sistema viário, extremamente 

relevantes, tais como: o Rio Capivari (divisa com AP28) e seus afluentes, o Córrego do 

Piçarrão e seus afluentes, a Ferrovia Paulínia-Mairinque e a Rodovia dos Bandeirantes (SP-

348), esta última constituindo-se em uma verdadeira cicatriz urbana, impondo uma barreira 

física à sua transposição, bem como, por força de legislação e da classe da rodovia, 

dificultando qualquer tipo ligação desta com o sistema viário urbano estrutural, pois trata-se 

de uma rodovia que foi concebida como uma rodovia bloqueada, onde são limitadas as 

possibilidades de interligação aos municípios, sendo permitida apenas uma ligação por 

município, ainda assim, a outro sistema rodoviário. 

Essa barreira física, a Rodovia dos Bandeirantes, constitui-se, há muito, em um 

elemento segregador no município, sob os pontos de vista viário, geográfico, social e 

econômico, trazendo conflitos das mais variadas ordens, principalmente sociais, e, 

ensejando, inclusive, idéias de emancipação daquela área em relação ao Município de 

Campinas. Sem dúvida, é uma barreira mais difícil de transpor do que as representadas 

pelos rios, córregos e ferrovias, pois apresenta, além da questão física propriamente dita, 

aspectos legais a serem transpostos para a consecução de soluções de engenharia que 

possam minimizar essa limitação. A situação é extremamente crítica, a ponto de, na 

ocorrência de qualquer situação que impossibilite a transposição de uma das duas 
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passagens dos dois grandes eixos viários (Av. John Boyd Dunlop e Av. Ruy Rodriguez) pela 

rodovia, praticamente se inviabiliza toda a circulação viária da macrozona às demais regiões 

da cidade, pois, a passagem restante, não teria capacidade de absorver os fluxos desviados 

para ela. 

O prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, cujas áreas necessárias à 

construção foram declaradas de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº. 37.459/93, 

agravou ainda mais o problema das ligações viárias na região. São necessárias tratativas 

junto à AutoBan, concessionária que administra o sistema Anhangüera-Bandeirantes, à 

Agência Reguladora dos Transportes  no Estado de São Paulo - ARTESP, bem como junto 

ao Governo do Estado, para a compatibilização da rodovia às ligações viárias existentes e 

previstas para a região. 

A região apresenta vários elementos caracterizados como de caráter metropolitano, 

tais como, a própria Rodovia dos Bandeirantes, o projeto de duplicação da Ferrovia 

Paulínia-Mairinque, o Gasoduto Bolívia-Brasil e também, elementos de caráter urbano de 

grande importância, tais como o Complexo Delta. Todos esses elementos devem ser 

considerados de forma integrada ao uso e ocupação do solo, bem como em relação aos 

sistemas de transporte, em todas as esferas de governo, federal, estadual e municipal. 

Considerando-se o processo de metropolização que a região de Campinas 

apresenta, a ferrovia tende a assumir um papel fundamental assim, em meados da década 

de 90, a FEPASA, então operadora do sistema, estabeleceu uma diretriz de faixa de 

domínio de 100 m (50 m para cada lado, centrada no eixo da atual) para a implantação do 

então chamado Corredor de Exportação, de modo a permitir condições básicas para 

expansão desta ferrovia, como proposta de interligação entre os estados de São e Mato 

Grosso do Sul. Esta diretriz está sendo reavaliada pelo DNIT que assumiu a malha operada 

pela FEPASA, e também com a FERROBAN, em função do processo de privatização da 

operação da malha paulista. 

Conforme citado anteriormente, a acessibilidade a toda a região da MZ 5 está 

extremamente ligada aos dois principais eixos viários estruturadores, a Av. John Boyd 

Dunlop e a Av. Ruy Rodriguez. A acessibilidade pela Av. John Boyd Dunlop, na região da 

macrozona, ocorre por meio de uma transposição sobre a Rodovia dos Bandeirantes, na 

seqüência sob a linha férrea (Ferrovia Paulínia - Mairinque) e, posteriormente, sobre o 

Córrego do Piçarrão. 

Em relação à Av. John Boyd Dunlop, os principais conflitos viários na macrozona 

estão relacionados à falta de alternativas de ligação entre os bairros adjacentes, obrigando a 

utilização exclusivamente da avenida e de articulações nela existentes, gerando conflitos de 

tráfego, insegurança viária e índices consideráveis de acidentalidade. Na passagem sob a 

linha férrea (Ferrovia Paulínia - Mairinque) apresenta um dos maiores estrangulamentos 

viários do município, onde a avenida passa, em ambos os sentidos, de uma situação de 
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duas pistas de rolamento, com duas faixas de tráfego por sentido, para uma situação que 

apresenta uma pista de rolamento, com duas faixas de tráfego, sendo uma por sentido, 

separadas por uma barreira de concreto, reduzindo sobremaneira a capacidade viária 

naquele ponto. 

Outra característica marcante na avenida, principalmente dentro da MZ 5, é a 

presença de vários cruzamentos em nível, principalmente de acesso aos bairros lindeiros, 

com situações não semaforizadas e, outras, semaforizadas, sendo o desrespeito à 

sinalização constante e altamente prejudicial à segurança e a fluidez viárias. Esses 

cruzamentos, de acesso aos bairros lindeiros, foram projetados e construídos 

estrategicamente, durante a duplicação da avenida, no trecho compreendido entre o 

Campus II da PUCC e o Conjunto Habitacional Parque da Floresta, no entanto, com o 

passar do tempo e a implantação de adensamentos lindeiros à avenida, estes não se 

mostraram eficazes no cumprimento de suas funções e, hoje, apresentam índices de 

acidentalidade consideráveis. A duplicação da avenida não solucionou também os pontos 

críticos citados, como a passagem sobre a Rodovia dos Bandeirantes, a passagem inferior 

sob a linha férrea (Ferrovia Paulínia - Mairinque), os acessos aos loteamentos Jd. Florence 

e Jd. Rossin, o acesso ao Complexo Delta e à Estrada Municipal CAM 336. 

A solução desses problemas viários, em função de sua complexidade, envolve, 

necessariamente, a construção de obras de arte, após a execução de estudos detalhados, 

pois é grande o número de fatores que interferem em cada uma das articulações. 

Um aspecto fundamental a ser considerado, com a função de reduzir a quantidade 

de viagens às áreas centrais do município, por transporte coletivo, bem como pelo 

transporte individual, é o incentivo à criação de subcentros na MZ 5. Outra questão 

relacionada e que deve ser permeada por este Plano Local de Gestão é a compatibilização 

do uso e ocupação do solo com as diretrizes macroviárias previstas para a região. 

A Av. John Boyd Dunlop, no trecho inserido na região da macrozona, apresenta duas 

pistas de rolamento, com duas faixas de tráfego por sentido e capacidade de tráfego 

superior à demanda manifesta, à exceção dos pontos de conflito mencionados 

anteriormente, a passagem sobre a Rodovia dos Bandeirantes, a passagem sob a linha 

férrea (Ferrovia Paulínia - Mairinque) e na ponte sobre o Córrego do Piçarrão. 

Em relação à Região do Ouro Verde, o sistema viário, de modo geral, é descontínuo 

e a acessibilidade à região ocorre apenas pela Av. Ruy Rodriguez e Av. Mercedes Benz, 

havendo ainda uma interconexão pelo viaduto sobre a Rodovia dos Bandeirantes (Rua 

Armando Alves de Oliveira) na altura dos loteamentos Pq. Vista Alegre e Jd. Itatinga, na 

continuidade da Av. das Amoreiras.  

O sistema viário da Região do Ouro Verde tem diversas barreiras físicas urbanas que 

delimitam o seu perímetro ou a seccionam internamente. Tal fato, historicamente, sempre 

restringiu suas conexões com outras regiões da cidade, bem como também as interligações 
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da Região do Campo Grande com a área do Aeroporto de Viracopos, passando pela Região 

do Ouro Verde. As principais barreiras urbanas são o Rio Capivari, o Córrego Areia Branca, 

a Rodovia dos Bandeirantes, a Rodovia Santos Dumont, o Distrito Industrial de Campinas e 

a linha férrea (Ferrovia Paulínia - Mairinque). 

Essas barreiras, todas com pouca ou nenhuma travessia, dificultam a interconexão e 

continuidade entre sistemas viários e a implantação de linhas de transporte coletivo 

conectando as regiões. Os acessos viários à região ocorrem, atualmente, pelos seguintes 

pontos: 

• Av. Ruy Rodriguez, com transposição sob a Rodovia dos Bandeirantes; 

• Av. das Amoreiras, com transposição sobre a Rodovia dos Bandeirantes na altura do 

Parque São Paulo/Jd. Itatinga (Rua Armando Alves de Oliveira); 

• Rodovia Santos Dumont, na altura da Av. Mercedes Benz; 

• Variante da Av. Luiz Eduardo Magalhães (Av. das Indústrias). 

A região oeste da MZ 5 apresenta características de conurbação com o município de 

Hortolândia, característica bastante ressaltada pelas estradas vicinais existentes, ligando a 

Av. John Boyd Dunlop àquele município. São pelo menos três ligações, todas não 

pavimentadas. 

 

4.2. SISTEMA DE TRANSPORTE 

Toda a área da MZ 5, conforme citado anteriormente, é uma região segregada por 

diversas barreiras físicas, especialmente as rodovias dos Bandeirantes e Santos Dumont, 

apresentando baixa oferta de empregos, de comércio e serviços, incompatíveis com a 

demanda de uma região que concentra cerca de 20% da população do município. Essa 

região, apesar de distar aproximadamente 20 km do centro urbano de Campinas, dele 

depende quase que totalmente, fato que apresenta reflexos sobre a estrutura do sistema 

viário e de transportes, especialmente no segundo, apresentando reflexos sensíveis em seu 

desempenho operacional. 

A concepção atual do sistema de transporte coletivo, que começou a se estruturar na 

década de 70, reflete-se pela própria configuração viária urbana radioconcêntrica, que, pela 

ausência de ligações perimetrais entre os dois grandes eixos estruturadores, a Av. John 

Boyd Dunlop e a Av. Ruy Rodriguez, apresenta características de movimento pendular e 

realização de percursos negativos. As linhas de transporte coletivo são predominantemente 

radiais e a demanda concentrada no sentido bairro-centro no pico da manhã e no sentido 

centro-bairro no pico da tarde. Essa característica está intimamente relacionada às questões 

colocadas anteriormente quanto à ausência de subcentros na macrozona, que agreguem 

oferta de empregos, serviços e comércio, o que torna a macrozona uma área tipicamente 

residencial, obrigando a procura por emprego, comércio e serviços em outras regiões. 
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O atendimento pelo sistema de transporte coletivo atende à demanda existente, 

apresentando dificuldades operacionais devidos à precariedade e descontinuidade do 

sistema viário da região. A grande distância da região onde se situam os terminais Ouro 

Verde e Vida Nova em relação à área central da cidade e a demanda manifesta da região, 

levaram à adoção de um sistema de transporte público tronco-alimentado. 

O sistema viário da região tem diversas barreiras urbanas que delimitam o seu 

perímetro ou a seccionam internamente. Tal fato, historicamente, sempre restringiu suas 

conexões com outras regiões da cidade. Essas barreiras físicas, já citadas anteriormente, 

dificultam a interconexão e continuidade entre sistemas viários e a implantação de linhas de 

transporte coletivo conectando as regiões. 

Assim, é fundamental, do ponto de vista do sistema de transporte coletivo na 

macrozona, que este Plano Local de Gestão preveja a interligação viária da Região do 

Campo Grande à Região do Ouro Verde, vencendo essas barreiras físicas, especialmente 

aquelas representadas pelas transposições do Rio Capivari, cujas diretrizes macroviárias 

serão detalhadas mais adiante. A implantação dessas macrodiretrizes viárias perimetrais, de 

interligação entre os dois grandes eixos de transporte que atendem à macrozona, a Av. 

John Boyd Dunlop e a Av. Ruy Rodriguez, associadas a uma política de uso e ocupação do 

solo não dissociadas das políticas de transporte e trânsito, que colaborem para a 

implantação de subcentros, propiciarão um melhor atendimento pelo sistema de transporte, 

melhorando seu desempenho operacional, evitando desperdícios, percursos negativos e, 

principalmente, movimentos pendulares no sistema. 

A região carece de sistema de transporte que possibilite acesso rápido à área 

central, bem como para atendimento aos loteamentos da própria região, principalmente, se 

considerarmos as características socioeconômicas de sua população, em grande parte de 

baixa renda. Como se verá mais adiante, o transporte que possibilite acesso rápido à área 

central deve se dar, basicamente, pela implantação de corredores exclusivos para o sistema 

de transporte público coletivo, bem como a adoção efetiva de troncalização do sistema, 

cujos seccionamentos das linhas se darão nos terminais de transporte existentes e também 

nas futuras estações de transferência de passageiros. 

A implantação de macrodiretrizes viárias entre os loteamentos das regiões do Campo 

Grande e do Ouro Verde, propiciarão novas ligações por transporte público conectando as 

duas regiões, em especial entre as regiões do Pq. Itajaí e do Vida Nova/Vila Vitória e entre a 

futura Estação de Transferência a ser construída no canteiro central da Av. John Boyd 

Dunlop, próxima à indústria Pirelli, e o Terminal Ouro Verde. 

O sistema tronco-alimentado que opera atualmente na Região do Ouro Verde, conta 

com o apoio de dois terminais de transporte coletivo urbano, o Terminal Ouro Verde, situado 

junto à Av. Ruy Rodriguez, na confluência com a Av. Armando F. Renganeschi, na altura do 

Jardim Cristina, e o Terminal Vida Nova, na extensão da Av. Ruy Rodriguez, em frente ao 
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loteamento de mesmo nome. Na Região do Campo Grande o sistema opera com apoio 

também de dois terminais, o Terminal Campo Grande, situado na confluência com a Rua Dr. 

Nelson D’Ottaviano, e o Terminal Itajaí, localizado na Rua Cássio Soares Couto. 

O eixo do Corredor Ouro Verde (Av. das Amoreiras e Av. Ruy Rodriguez) apresenta 

o maior carregamento de transporte coletivo do município e o eixo de transporte do Corredor 

Campo Grande (Av. John Boyd Dunlop) o segundo maior carregamento. Na Av. das 

Amoreiras, em seu trecho mais crítico, fora da área da MZ 5, o fluxo de ônibus de transporte 

coletivo de passageiros apresenta uma freqüência de 145 ônibus na hora-pico e, na Av. Ruy 

Rodriguez, dentro da MZ 5, apresenta uma freqüência de 80 ônibus na hora-pico, em seu 

trecho mais crítico. 

Para o eixo do Corredor Campo Grande (Av. John Boyd Dunlop), em seu trecho mais 

crítico, fora da área de MZ 5, o fluxo de ônibus de transporte coletivo de passageiros 

apresenta uma freqüência de 115 ônibus na hora-pico, tendo esse valor reduzido na medida 

em que adentra à MZ 5. 

Nos dois principais terminais urbanos de transporte coletivo na macrozona, o 

Terminal Ouro Verde e o Terminal Campo Grande, são transportados, aproximadamente, 

2.900.000 e 2.700.000 passageiros por mês, respectivamente, sendo que, em ambos os 

casos, cerca de 83% destes são transportados nos dias úteis. No Terminal Ouro Verde, são 

transportados cerca de 120.000 passageiros por dia útil e 95.000 passageiros por dia, em 

média. No Terminal Campo Grande, são transportados cerca de 110.000 passageiros por 

dia útil e 90.000 passageiros por dia, em média. 

Esses números vêm confirmar os estudos realizados na pesquisa de Origem e 

Destino - OD, realizada no ano de 2003, onde a produção da matriz de origem e destino das 

viagens dos usuários do serviço de transporte constitui-se com importante instrumento de 

análise, tornando possível o conhecimento das origens e destinos finais das viagens 

realizadas pelos usuários. 

A Tabela 1 apresenta a matriz de viagens de transporte coletivo, na hora-pico da 

tarde, com subdivisões do município em regiões, em valores absolutos.  
    Tabela 1: Matriz e viagens de transporte coletivo – regiões – valores absolutos 

 
 Fonte: Plano Municipal de Transporte de Campinas – 2003 
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A Tabela 2 apresenta a matriz de viagens de transporte coletivo, na hora-pico da 

tarde, com subdivisões do município em regiões, em valores relativos. 
         Tabela 2: Matriz e viagens de transporte coletivo - regiões - valores relativos 

 
                 Fonte: Plano Municipal de Transporte de Campinas – 2003 
 

As tabelas 1 e 2 nos mostram que as viagens da área central para as regiões oeste e 

sudoeste do município, onde se concentra a área territorial da MZ 5, representam mais de 

50 % das viagens na hora-pico da tarde realizadas tendo o centro como origem de viagens e 

14,1 % do total de viagens na hora-pico da tarde, realizadas no município. 

A Figura 1, apresentada abaixo, apresenta as linhas de desejo de viagens da área central 

para os bairros, em passageiros por hora, onde se pode notar a forte concentração de 

desejo de viagem da área central para as regiões sudoeste e oeste do município. 
Figura 1: Linhas de desejo de viagens - passageiros / hora 

 

Fonte: Plano Municipal de Transporte de Campinas - 2003 
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As tabelas e a figura apresentadas demonstram a situação dos deslocamentos no 

município, com forte concentração na região da MZ 5 (sudoeste e oeste), o que justifica 

serem os eixos viários representados pelas avenidas John Boyd Dunlop, das Amoreiras e 

Ruy Rodriguez os principais corredores estruturais de transporte coletivo do município. 

Para se poder explicar a concepção do sistema de transportes adotada no Município 

de Campinas, e demonstrar como opera o sistema na MZ 5, desde a última concessão do 

sistema, realizada em janeiro de 2006, a qual foi devidamente incluída no Plano Diretor do 

Município de Campinas - Lei Complementar nº. 15/2006, é necessário colocar aqui quais as 

orientações básicas adotadas no contrato de concessão, que são: 

• Definição de objetivos para o Sistema de Transporte e para a circulação viária; 

• Definição de estratégias imediatas e de planos e projetos de longo prazo; 

• Definição de critérios para a revisão da legislação urbanística; 

• Estabelecimento de diretrizes gerais das políticas de transporte para a Região 

Metropolitana; 

• Concepção de uma cidade sustentável, facilitando conexões urbanas, os fluxos de 

pessoas e bens, a ampliação dos direitos sociais e de cidadania; 

• Tornar a cidade acessível a todos, dentro do conceito de mobilidade universal. 

 

Os principais objetivos estabelecidos no Plano Diretor do município, para os sistemas 

de transporte, trânsito e mobilidade urbana são: 

• A promoção do aumento da acessibilidade da população; da diminuição dos tempos de 

viagem; do uso racional da infra-estrutura disponível, evitando desperdícios e 

sobreposições desnecessárias; 

• A promoção da integração física, operacional e tarifária entre os vários meios de 

transporte; a diminuição dos custos operacionais do sistema, bem como das tarifas aos 

usuários;  

• A participação popular na tomada de decisões;  

• A redução dos impactos ambientais na operação dos sistemas de transporte e trânsito; 

• A promoção da fluidez do trânsito, considerando-se a hierarquização do sistema viário, 

de acordo com as diretrizes macroviárias municipais.  

 

Com base em estudos realizados na OD (Pesquisa Origem/Destino) foi elaborado um 

plano de transporte, o InterCamp. Os estudos identificaram a matriz de viagens do 

transporte coletivo e o grau de transferências no município, permitindo-se a caracterização 

da oferta, obtendo-se os dados da rede de transporte e da forma de sua organização; 

abordou-se no estudo de demanda os aspectos relacionados à distribuição horária nos 

diferentes dias tipo, às gratuidades e a matriz de origens e destinos de viagens. 
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O Sistema InterCamp está em fase de implantação, estando em operação o sistema 

de integração tarifária temporal. O sistema prevê a implantação de nove corredores de 

transporte, com priorização da utilização do sistema viário para o transporte coletivo, por 

meio de faixas exclusivas ou preferenciais, nos principais eixos de demanda, através de um 

sistema troco-alimentado, além da requalificação dos terminais de transporte existentes e da 

implantação de estações de transferência. Essas implantações estão previstas na Lei 

Complementar nº. 15/2006 - Plano Diretor do Município de Campinas. 

 O novo sistema abrange 04 (quatro) áreas de operação concedidas, além de uma 

área neutra, que corresponde à área central, que será operada por todos os 

concessionários, visando proporcionar maior equilíbrio entre a população atendida, frota e 

passageiros transportados, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. Cada 

área está caracterizada por cores, de acordo com as regiões da cidade atendidas, 

objetivando uma comunicação visual mais eficiente, com melhoria na informação ao usuário 

e novo padrão visual da frota, que facilitam a identificação das regiões abrangidas e 

atendidas. 

A figura abaixo delimita as áreas abrangidas pelo Sistema InterCamp e respectivas 

cores. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MZ 5, inserida no Plano Diretor municipal, objeto deste Plano Local de Gestão, 

abrange, parte das áreas de operação 1 (Azul Claro) e 2 (Vermelha) do Sistema InterCamp, 

que são descritas a seguir: 
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Área 1 - Azul Claro, que compreende o Corredor Ouro Verde, através dos eixos: Av. 

João Jorge, Av. das Amoreiras, Rua Piracicaba e Av. Ruy Rodriguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Área 2 - Vermelha, que compreende o Corredor Campo Grande, através do eixo da Av. 

John Boyd Dunlop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de transporte, quando da efetiva implantação dos corredores, adotará 

como tecnologia veicular nos coletivos, portas à esquerda, o que possibilitará o uso mais 

racional dos corredores exclusivos, com operações realizadas na faixa da esquerda das 

principais avenidas, cujos pontos de embarque/desembarque ocorrerão junto ao canteiro 

central. Para facilitar o acesso rápido aos usuários portadores de necessidades especiais ou 

com mobilidade reduzida, os veículos coletivos terão pisos baixos e contarão com 



________________________________________________________________ 78 

elevadores ou dispositivos adequados em seu interior, o que tornará toda a frota acessível, 

dentro dos prazos previstos na concessão. 

A utilização de portas à esquerda permite o uso mais racional dos corredores com 

operação na faixa da esquerda e flexibiliza o planejamento operacional. Nos corredores e na 

área central todos os veículos deverão ter portas à esquerda, a serem utilizadas onde 

possível. 

Com a concessão dos serviços de transporte público, os concessionários utilizarão 

veículos que devem atender ao quesito de acessibilidade, podendo ser dotados de piso 

baixo em toda sua extensão, na parte dianteira ou central (entre - eixos), visando à 

facilidade de acesso aos usuários em geral, mas, especificamente, aos indivíduos com 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida. 

 

 
5. HABITAÇÃO 

A região abrangida pela MZ 5 foi objeto nas últimas décadas de uma ocupação 

baseada na precariedade urbana com inúmeros loteamentos aprovados e registrados, 

porém carentes de infra-estrutura, fenômeno que particularmente ocorre na Região do 

Campo Grande. 

A ocupação do território das AP’s 27 (Região do Campo Grande) e 28 (Região do 

Ouro Verde e DICs da COHAB) ocorreu de forma desarticulada,  através do processo 

denominado “mancha de óleo”, que se caracteriza pela existência de grandes vazios 

urbanos intercalados por áreas altamente adensadas, nem sempre acompanhadas dos 

equipamentos e das obras de infra-estrutura necessárias. 

No início da década de 30, com a crise da economia cafeeira, cresce a importância 

dos negócios imobiliários na cidade e com ela a perspectiva de expansão e intensificação da 

urbanização.   

Na década de 50, atendendo a demanda do crescimento industrial,  aliado aos 

interesses imobiliários, Campinas passa por grandes transformações, dando origem ao 

movimento de periferização do seu território.   

Assim, nessa ocasião, iniciou o processo de ocupação das AP’s 27 e 28, com a 

inauguração da Rodovia Anhanguera, a instalação de indústrias e a aprovação de inúmeros  

loteamentos, tais como: Jardim Campo Grande,  Jardim Metonópolis, Jardim Nova 

Esperança, Parque Vista Alegre, Jardim Santo Antônio, Jardim Aeronave de Viracopos, 

Jardim Planalto de Viracopos, Parque Industrial, Jardim Esplanada, Jardim Ademar de 

Barros, Parque Dom Pedro II, Jardim São Cristóvão, Jardim Ouro Verde, Vila Aeroporto.  

Na década de 70 foi implantado o Distrito Industrial de Campinas que atraiu grande 

fluxo migratório para a região.  
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Embora alguns loteamentos aprovados na década de 50 não tenham sido sequer 

ocupados (Jardim São Judas Tadeu, Jardim Marialva, Jardim Pampulha, Jardim Maringá), 

na década de 80 novos empreendimentos foram lançados, à exemplo dos loteamentos 

Jardim São Francisco, Jardim Shangai, Recanto do Sol I e II, Jardim Maria Helena, Jardim 

Rossim, Jardim Campinas Grande, Conjunto Habitacional Parque Itajaí, Jardim Maracanã e 

Novo Maracanã, Conjunto Habitacional Mons. Luiz Fernandes de Abreu (DIC I), Conjunto 

Habitacional Dr. Antônio Mendonça de Barros (DIC II), Conjunto Habitacional Rui Novaes 

(DIC III), Conjunto Habitacional Lech Walessa (DIC IV),  Parque Valença I e II, Residencial 

Campina Grande, Jardim Lisa, Jardim Liliza,  firmando como tendências da região os 

empreendimentos destinados à população de baixa renda.   

Tal tendência foi confirmada na década 90, com a implantação do Residencial 

Parque São Bento, do Conjunto Residencial São Luis,  do Conjunto Habitacional Parque da 

Floresta, dos loteamentos Jardim Ouro Preto, Residencial Cosmos e Cosmos I e  

Residencial Novo Mundo.  

O intenso e desordenado crescimento urbano vivido especialmente nas décadas de 

70, 80 e 90 ocasionou grandes problemas de saneamento básico, moradia e transportes, 

com elevados custos sociais e comprometimentos ao meio ambiente. 

Hoje, a região apresenta a  mais complexa situação fundiária do município, com a 

presença de inúmeros loteamentos clandestinos e irregulares, ocupações (em áreas 

públicas e particulares) e um dos maiores índices de favelização, conforme se verifica no 

anexo II - TABELA 01.  

As ocupações avançaram sobre os terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, 

sobre faixas de proteção das redes de alta tensão e das adutoras, sobre as áreas “non 

aedificandi” das ferrovias e rodovias e, nas proximidades do Distrito Industrial de Campinas, 

sobre áreas contaminadas.  

Como conseqüência desse processo de ocupação, verifica-se, nessa região a 

ausência de áreas para a implantação de sistemas de lazer, de equipamentos comunitários 

e de equipamentos urbanos.  

Em 1971 o Município de Campinas deu início à criação do Distrito Industrial de 

Campinas (AP 29). Para a formação do DIC várias glebas e loteamentos foram declarados 

de utilidade pública para fins de desapropriação.  Os loteamentos atingidos pelo DIC são: 

Jardim Yara, Jardim Paulista, Jardim Umuarama, Jardim Aeroporto de Viracopos, Jardim 

Aeroporto, Jardim Novo Horizonte, Vila Nossa Senhora do Loreto, Jardim Santos Dumont 1ª 

parte, Jardim Santos Dumont 2ª parte, Jardim Moema, Jardim Santa Cândida, Jardim Santo 

Antônio, Jardim Nova América, Jardim Universitário, Parque São Paulo e Chácaras Recreio 

de Viracopos. 

Através de ações judiciais, a Prefeitura Municipal de Campinas - PMC e a Empresa 

Municipal de Desenvolvimento de Campinas - EMDEC foram imitidas na posse das 
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mencionadas áreas e, tomando por base o projeto de implantação do Distrito Industrial, 

celebraram vários compromissos particulares e escrituras de venda e compra, cedendo a 

posse e/ou propriedade dos lotes industriais para empresas previamente qualificadas. 

No entanto, muitos processos de desapropriação não se acham concluídos, 

impossibilitando a transferência da propriedade para as empresas adquirentes dos lotes e, 

por conseguinte, a regularização registraria do Distrito Industrial de Campinas.  

A fim de agilizar o procedimento de regularização do empreendimento, em 2002, 

através da  Portaria 60.522, foi criada a Comissão Especial do Distrito Industrial de 

Campinas.   

Embora não tenha sido concluída a regularização do DIC, vários avanços no 

mencionado processo foram registrados.  

 

Déficit Habitacional na Região 

Além do déficit qualitativo, a macrozona apresenta um dos maiores índices de 

unidades habitacionais precárias erigidas em áreas impróprias, há também déficit 

quantitativo.  

De acordo com o Cadastro de Interesse em Moradia - CIM, realizado pela COHAB - 

Campinas em julho/07, para faixa salarial de até 5 (cinco) salários mínimos, as regiões 

noroeste e sudoeste, que integram a MZ 5, apresentam as seguintes demandas: 

  

 NÚMERO  DE PESSOAS CADASTRADAS 

RENDA NOROESTE SUDOESTE TOTAL DAS REGIÕES 

00 a 01 sm-  R$  380,00 1.316 1.972 3.288 

01 a 02 sm-  R$  760,00 2.234 4.006 6.240 

02 a 03 sm- R$1.140,00 512 820 1.332 

03 a 04 sm- R$1.520,00 502 1.442 1.944 

04 a 05 sm- R$1.900,00 242 700 942 

TOTAL 4.806 8.940 13.746 

Fonte: SEHAB - PMC 

 

6. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS 

 

Para compor a análise desse trabalho foram considerados os equipamentos públicos 

das áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer e segurança 

pública, localizados na MZ 5, que constam do Caderno de Subsídios do Plano Diretor 2006. 

Foram mapeados os equipamentos das referidas áreas (vide Mapas Equipamentos de 

Educação, Saúde Assistência Social) e relacionadas suas características de atendimento. 
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6.1. EDUCAÇÃO 

 

A região é atendida por equipamentos municipais de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Profissionalizante (Pólos Avançados do Centro Profissionalizante Prefeito 

Antonio da Costa Santos - CEPROCAMP) e equipamentos estaduais de Ensino 

Fundamental e Médio. 

De acordo com o Censo 2000 a região possui aproximadamente 196.000 pessoas, 

sendo estimada uma população de 0 a 14 anos de aproximadamente 57.000 crianças e 

jovens. 

A quantificação dos equipamentos de educação localizados no perímetro da região 

de estudo é apresentada no quadro abaixo: 

QUADRO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO 
 
Faixa etária / nível nº. escolas 

existentes 

tipo de 

escola 
Alunos matriculados 

Educação Infantil 16 CEMEI 4.106 

Educação Infantil 26 EMEI 3.604 

Ensino Fundamental 08 EMEF 8.538 

Ensino Fundamental e 

Médio 

21 EE 35.467 

TOTAL 71  51.715 

Obs: CEMEI - Centro Municipal de Educação Infantil - 0 a 6 anos 
            EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil - 3 a 6 anos 

            EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental 

            EE - Escola Estadual 

            Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Na região, no período de 2000 a 2006, devido a grande densidade populacional e a 

necessidade das famílias em matricular seus filhos na Educação Infantil, foram construídas 

5 escolas: CEMEI Corujinha, CEMEI Maria José Gonçalves, EMEI Criança Feliz, CEMEI 

Idalina Caldeira Pereiras e CEMEI Parque São Bento. 

O CEMEI Corujinha foi inaugurado em 2004 com o objetivo de atender a demanda de 

Educação Infantil do Jardim Ademar de Barros. Nesse mesmo ano foi desativada a EMEI 

Branca de Neve A/B que funcionava em prédio improvisado cedido pela Associação de 

Amigos de Bairro do Jardim São Cristóvão. Os alunos matriculados no Agrupamento III, da 

faixa etária de 4 a 6 anos dessa escola, foram encaminhados ao CEMEI Corujinha. 

O CEMEI Maria José Gonçalves, construído para atender crianças de Agrupamento - 

AG I, II e III, das faixas etárias de 0 a 6 anos de idade, está situado no Jardim Aeronave.  
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Inaugurado em 2004, recebeu inicialmente a denominação CEMEI Pica-pau, para atender a 

grande demanda da região do Jardim Aeronave. A EMEI Pica-pau, nesse mesmo período foi 

desativada, pois funcionava em um prédio improvisado cedido pela Associação de 

Moradores do Jardim Aeronave. Os alunos matriculados no Agrupamento III, na faixa etária 

de 4 a 6 anos, foram encaminhados ao CEMEI Pica-pau. 

No Loteamento Jardim Cristina, em 2004, foi inaugurada a EMEI Criança Feliz com o 

objetivo de atender a grande demanda de Agrupamento III (4 a 6 anos) da região. 

Na região Noroeste, a característica de descontinuidade do tecido urbano e a falta de 

uniformidade na distribuição da densidade populacional, seja pela presença de chácaras de 

recreio ou pelo próprio ritmo de ocupação de alguns empreendimentos, constitui um fator de 

dificuldade para a espacialização e otimização dos equipamentos de educação, os quais 

exigem maior grau de acessibilidade, se comparados aos demais equipamentos.  

Com objetivo de atender crianças de AGI, AGII e AGIII, na faixa etária de 0 a 6 anos, 

foi inaugurado em 2005 o CEMEI Idalina Caldeira Pereiras, situado no Conjunto 

Habitacional Parque da Floresta. Em 2006, foi iniciado o funcionamento do CEMEI Parque 

São Bento, com o objetivo de atender os novos moradores do Residencial Parque São 

Bento. 

 

6.1.1. Aspectos da dinâmica do atendimento 

Devido a grande demanda existente de Educação Infantil no Município de Campinas 

a Secretaria Municipal de Educação estabelece como política o atendimento em período 

integral às crianças de 0 a 3 anos e em período parcial às crianças de 4 a 6 anos, 

considerando-se a infra-estrutura e recursos humanos existentes em cada unidade 

educacional. 

Considerando que o município é o único responsável para atendimento da Educação 

Infantil, todos os esforços da Secretaria Municipal de Educação têm sido utilizados para a 

construção de escolas para o atendimento da demanda nesse nível de ensino. Embora as 

escolas municipais sejam em menor número que as estaduais para atendimento ao Ensino 

Fundamental, a Secretaria Municipal de Educação tem estabelecido parceria com a Diretoria 

de Ensino Oeste com o objetivo de otimizar  a utilização dos equipamentos públicos e 

atendimento da demanda existente. As solicitações de áreas municipais para construção de 

escolas estaduais têm sido encaminhadas à Prefeitura Municipal de Campinas sendo que 

algumas escolas estaduais já foram construídas e outras estão sendo planejadas. As 

escolas municipais de ensino fundamental oferecem a modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos de 5ª a 8ª série e ainda alguns núcleos da FUMEC – Educação de Jovens e 

Adultos (1ª a 4ª série). 

Nessa macrozona o CEPROCAMP possui 3 Pólos Avançados nos núcleos 

habitacionais Vida Nova I, Vida Nova II e Jardim Aeroporto, oferecendo os seguintes cursos 
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de qualificação profissional: eletricista residencial, cuidador de idosos, informática e auxiliar 

de garçom. 

Apresentamos a seguir os equipamentos públicos municipais de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental e equipamentos públicos estaduais: 

 

1- Educação Infantil  
 
E0301 - CEMEI Helena Novaes Rodrigues  
R. Sinimbu s/nº. - Jd. Vista Alegre 
 
E0302 - CEMEI Haydee Maria Pupo Novaes  
R. Abacai nº. 737 - Pq. Universitário de Viracopos 
 
E0304 - EMEI Renascer 
R. Marcos Teodoro nº. 180 - Pq, Shangai 
 
E0308 - CEMEI Marilene Cabral  
R. Jacauna  s/nº.   DIC I 
 
E0310 - CEMEI Mauro Marcondes  
R. Hugo Torres n.º 149 - Res. Mauro Marcondes 
 
E0315 - CEMEI Dulcinéia Regina Bittencourt Alves  
R. Plínio de Morais nº.117 - QD H - Pq. Res. Vida Nova 
 
E0327 - EMEI Shangai 
R. Marcos Teodoro nº. 180 - Jd. Shangai 
 
E0328 - EMEI Curumins 
R. Aba nº. 347 - Pq. Universitário de Viracopos 
 
E0329 - EMEI Branca de Neve 
R. Igaci nº. 81 - Jd. Cristina 
 
E0330 - EMEI Snnopy 
R. Quatro nº. 50 - Jd. Sta. Letícia 
 
E0338 - EMEI Helena Novaes Rodrigues 
R. Sinimbu s/nº.  Chácaras Vista Alegre 
 
E0342 - EMEI Marilene Cabral 
R. Jacauna s/nº. - DIC I 
 
E0345 - EMEI Criança Feliz  
R. Raphael Iorio nº. 195 - Jd. Cristina 
 
E0318 - CEMEI Corujinha 
R. Paulo de Carvalho s/nº. - Jd. Ademar de Barros 
 
E0319 - CEMEI Maria José Gonçalves 
R. Gislaine da Silva Vilela s/nº. - Jd. Aeronave 
 
E0306 - CEMEI Manoel Alves da Silva 
R. Nelson Barbosa da Silva, 1.878 - Jd. Aeroporto 
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E0313 - CEMEI Profa. Thermutis Araújo Machado 
R. Tenente José Duarte, 55 - DIC II 
 
E0321 - EMEI Profa. Thermutis Araújo Machado 
R. Tenente José Duarte, 55 - DIC II 
 
E0331 - EMEI Estrelinha 
R. Nelson Barbosa da Silva, 240 - DIC VI 
 
E0334 - EMEI Raio de Sol 
R. José Carlos Bernardo, 136 - DIC I 
 
E0335 - EMEI Gente Amiga 
R. Quatorze, 4 - DIC IV 
 
E0336 - EMEI Sol do Amanhã 
Av. Anália Franco, 127 - DIC IV 
 
E0337 - EMEI Criança Esperança 
R. Waldir Benedito Costa, 225 - DIC V 
 
E0339 - EMEI Beija Flor 
R. João Afonso Filho, 85 - DIC III 
 
E0377 - CEMEI Amélio Rossim  
R. Gertrudes Moro Rossim nº. - Jd. Rossin 
 
E0399 - EMEI Satélite Íris  
R. Oitenta e Oito nº128 - Cidade Satélite Íris 
 
E0378 - CEMEI Cláudio de Souza Novaes  
R. Profa. Elizabeth Serafim Oliveira Leite, 35 - Jd. Florence I 
 
E0393 - EMEI Pequeno Príncipe  
Av. Rafael de Souza, 300 - Jd. Florence II 
 
E0398 - EMEI Gasparzinho  
R. Lasar Segall, 290 - Jd. Florence I 
 
 
2- Ensino Fundamental Municipal: 

 
E0350 - EMEF Prof. André Tosello 
Rua: Itapura nº. 146 - Jardim Aeroporto 
Área de abrangência: Vila Aeroporto I 
 
E0351 - EMEF Carmelina de Castro Rinco  
Rua: Igaci nº. 80  Jardim Cristina 
Área de abrangência: Jardim Cristina, Chácara São José, Parque Universitário de Viracopos 
 
E0352 - EMEF Correa de Melo 
Rua: Coacyara nº600 - Parque Universitário 
Área de abrangência: Parque Universitário, Jardim Ouro Verde  
 
E0353 - EMEF Elza Maria P. de Aguiar 
Rua: Anajé s/nº - Parque Dom Pedro II 
Área de abrangência: Parque Dom Pedro II 
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E0355 - EMEF Maria Pavanatti Fávaro 
Rua: Dois s/nº - Jardim São Cristóvão 
Área de abrangência: Chácara Santos Dumont, Parque das Indústrias, Jardim Aeronave 
 
E0411 - EMEF Dr. Edson Luis Chaves 
Rua: Ademar Manarini nº. 60 - Jardim Santa Rosa 
Área de abrangência: Jardim Sul América, Chácara Cruzeiro do Sul, Jardim Santa Rosa 
 
E0413 - EMEF Padre Leão Vallerie 
Rua: Benedito Cândido Ramos nº. 10 - Parque Valença I 
Área de abrangência: Parque Valença II, Jardim Recreio Leblon, Parque Valença I 
 
E0410 - EMEF Clotilde Barraquet Von Zuben 
Rua: Nelson Ferreira de Souza s/nº. - Jardim Florence I 
Área de abrangência: Jardim Florence, Parque da Amizade, Três Estrelas 
 
3- Ensino Fundamental/Médio Estadual: 
 
E.E. Prof. Benevenuto Torres 
 Rua: Aba s/nº - Parque Universitário de Viracopos 

 
E.E. Sargento Joaquim Pedroso 
Rua: Carlos Renato Frederico nº. 265 - DIC I 

 
E.E. Profª Conceição Ribeiro 
Rua: Sininmu nº. 16 - Jardim Vista Alegre 

 
E.E. Orlando Signorelli 
Rua: Trinta e Dois s/nº - DIC VI 

 
E.E. Newton Pimenta Neves 
Rua: Suaçuna nº. 16 - Jardim Aeroporto 

 
E.E. Profª Rosentina Faria de Syllos 
Rua: Newton Taulf Nassif nº. 300 - Residencial Mauro Marcondes 
 
 E.E. Jornalista Cecília de G. Camargo  
Rua: Silvana Teixeira Reis s/nº - Jardim Rosalina 
 
E.E.  Prof.Salvador Bovi 
Rua: Alberto Degrande nº. - Jardim Nova Mercedes 
 
E.E. Dona Veneranda Martins Siqueira 
Rua Girlane Simões s/nº - Jardim Mercedes 
 
E.E. Jardim Mercedes 
Rua: Girlene Simões s/nº - Jardim Mercedes 
 
E.E. Conjunto Habitacional Vida Nova III 
Rua: Estevão Segallo nº. 140 - Núcleo Habitacional Vida Nova 
 
E.E. Núcleo Habitacional Vida Nova  
Rua: Estevão Segallo s/nº. - Vida Nova II 
 
E.E. Prefeito Antonio da Costa Santos  
Rua: Izabel Lopes Ventura s/nº. - Jardim Planalto de Viracopos 
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E.E. Prof. Paulo José Octaviano 
Rua: José Pereira da Silva s/nº. - Jardim São Cristovão 
 
E.E. Deputado Eduardo Barnabé  
Rua: Adílio de O. Gonçalves s/nº - DIC I 
 
E.E. DIC I 
Rua: Adílio de O. Gonçalves nº. 265 - DIC I 
 
E.E. Reverendo Eliseu Narciso 
Rua: Sebastião Campos nº. 16 - DIC III 
 
E.E. Mario Junqueira da Silva 
Rua: Cecília Meirelles nº. 130 - DIC IV 
 
E.E. Enéas César Ferreira 
Rua: Ibrantina Cardona nº. 104 - DIC V 
 
E.E. Ruy Rodriguez 
Rua: Paula Glinkoff nº. 104 - Parque Itajaí 
 
E.E. Idalina Pereira de Souza Pereira 
Rua: Paula Glinkoff nº. 104 - Parque Itajaí 
 
E.E. Prof. Álvaro Cotomacci 
Rua: Moacyr Brilhante s/nº. - Jardim Maracanã II 
 
E.E. Padre Antonio Mobile 
Rua: Geraldo José de Almeida s/nº. - Jardim Campina Grande 
 
E.E. Prof. Carlos Alberto Galhiego 
Rua: John Boyd Dunlop s/nº. - Campo Grande 
 
E.E. Hugo Penteado Teixeira 
Rua: Prof. Horta Lisboa s/nº. - Parque da Floresta 
 
E.E. Campo Grande II 
 Rua John Boyd Dunlop s/nº - Campo Grande 
 
E.E. Prof. José Carlos de Ataliba Nogueira 
Rua: Gumercindo Rodrigues s/nº. - Jardim Novo Maracanã 
 
E.E. Profª Maria de Lourdes C. F. Marques 
Av.: André Tosello nº. 65 - Jardim Santa Teresinha 
 
E.E. Profª Elvira Prado Meo Muraro 
Rua: Quarenta e Cinco s/nº. - Jardim Florence 
 
E.E. Dr. Newton Oppermann 
Rua: Heloisa P. Galbiatti nº. 500 - Jardim Florence 
 
E.E. Profª Rosina Frazatto dos Santos 
Rua: Dois s/nº. - Cidade Satélite Íris 
 
E.E. São Judas Tadeu 
Rua: Profª Olga A. Schereiner s/nº. - Cidade Satélite Íris II 
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E.E. Major Adolfo Rossin 
Rua: Gertrudes Moro Rossin nº. 178- Jardim Rossin 
 
E.E. Cidade Satélite Íris II 
Rua: Quarenta e Dois s/nº. - Cidade Satélite Íris  
 
E.E. Residencial Cosmos 
Rua: Helena R. de Souza Nazareth nº. 137 - Residencial Cosmos 
 
 
6.2. SAÚDE 

A população residente na MZ 5 conta com um conjunto de serviços de saúde que 

podem se localizar no próprio território, ou em alguns casos, fora do território porém com 

responsabilidade assistencial para essa população.  

O critério de prioridade para escolha das regiões para alocação de unidades de 

saúde e/ou profissionais está relacionado às necessidades de saúde, identificadas a partir 

da análise dos determinantes de saúde e das condições de saúde da população. 

São serviços de diferentes complexidades, num espectro que varia desde Centros de 

Saúde e Módulos de Saúde da Família, Ambulatórios Especializados, Serviços de Apoio 

Diagnóstico e Terapêutico, Laboratório de Análises Clínicas, Centros de Referência, Centros 

de Atenção Psico-social (CAPS), Hospitais, Pronto-Socorros, Serviço de Atendimento 

Médico de Urgência (SAMU) e Serviço de Atendimento e Internação Domiciliar (SAID). 

Além disso caracterizam-se pela sua natureza, como próprios municipais ou 

conveniados junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) municipal. 

Os Centros de Saúde Municipais (CS) localizados na área de abrangência deste 

Plano são:  

Centro de Saúde DIC I - Rua Dezessete, nº. 1.400; 

• População atendida (estimativa 2006): 31.962 pessoas; 

• Área de Abrangência : Conjunto Habitacional CDHU - Campinas c / UNICAMP (Conj 

Hab Arlete Cardoso Lins Teixeira), Conjunto Habitacional Monsenhor Luiz Fernando 

Abreu (DIC I), Conjunto Habitacional Santo Dias da Silva (DIC VI) (parte), Jardim 

Melina I (parte), Jardim Ouro Verde (parte), Jardim Profilurb, Jardim Represa, Jardim 

São Pedro, Jardim São Pedro de Viracopos (parte), Núcleo Residencial cinqüenta e 

cinco, Núcleo Residencial Dez de Março (Pq. Universitário), Núcleo Residencial DIC 

I/Serra, Núcleo Residencial Ipora, Núcleo Residencial Jd. Ouro Verde, Núcleo 

Residencial Jd. Rosalina (parte), Núcleo Residencial Jd. Santa Terezinha II (Jd. 

Paraíso de Viracopos II), Núcleo Residencial Mafhuz (Ouro Verde), Núcleo 

Residencial Nossa Senhora Aparecida, Núcleo Residencial Novo DIC I, Núcleo 

Residencial Parque Dom Pedro II, Núcleo Residencial Tancredo Neves, Ocupação 

Jd. Nossa Senhora de Lurdes, Ocupação Treze de Junho, Parque Dom Pedro II, Vila 

Guararapes - (parte). 
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Centro de Saúde DIC III - Rua José Caivani, nº. 228 - DIC III; 

• População atendida (estimativa 2006): 23.730 pessoas; 

• Área de Abrangência: Chácara Sigrist, Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de 

Barros (DIC II), Conjunto Habitacional Chico Mendes (DIC V), Conjunto Habitacional 

Lech Walesa (DIC IV), Conjunto Habitacional Ruy Novaes (DIC III), Conjunto 

Habitacional Santo Dias da Silva (DIC VI) (parte), Núcleo Residencial Aeroporto, 

Núcleo Residencial Aruana (DIC V), Núcleo Residencial Carlos Marighela (antigo El 

Shadar/rua 71) (DIC V), Núcleo Residencial Chico Mendes, Núcleo Residencial DIC 

V de Março (DIC V), Núcleo Residencial Filadelphia, Núcleo Residencial Jd. Rosalina 

(parte), Núcleo Residencial Zumbi dos Palmares (DIC V). 

 

Centro de Saúde Santo Antonio - Av. Pastor João Pratavieira, s/n - Parque Vista Alegre; 

• População atendida (estimativa 2006):10.833 pessoas; 

• Área de Abrangência: Distrito Industrial de Campinas (parte), Jardim Santo Antônio, 

Núcleo Residencial Eldorado dos Carajás, Núcleo Residencial Jardim Santo Antônio, 

Núcleo Residencial Parque Vista Alegre, Núcleo Residencial Santos Dumont / 

Tooling, Núcleo Residencial Vila Todescan. 

 

Centro de Saúde Itajaí - Rua Paulo Glimkoff, nº. 105; 

• População atendida (estimativa 2006): 10.346 pessoas; 

• Área de Abrangência: Jardim Liliza, Parque Atlanta, Parque Itajaí. 

 

Centro de Saúde Jardim Aeroporto -Rua Cairi, nº. 315; 

• População atendida (estimativa 2006): 14.858pessoas; 

• Área de Abrangência: Chácara Formosa, Chácara Pinheirinho, Chácara Santa 

Letícia, Chácara São José, Conjunto Habitacional Santo Dias da Silva (DIC VI) 

(parte), Jardim Cristina, Jardim Maringá, Jardim Ouro Preto, Jardim Ouro Verde 

(parte), Jardim Paraíso de Viracopos (parte), Jardim São Francisco, Núcleo 

Residencial Jardim Ouro Verde, Núcleo Residencial Jardim Paraíso de Viracopos I, 

II, III, Núcleo Residencial Jociara (Jd. Paraíso de Viracopos), Núcleo Residencial Vila 

Aeroporto, Ocupação São Francisco, Sítio São Francisco, Vila Aeroporto I. 
 

Centro de Saúde Jardim Florence - Rua Nelson Ferreira de Souza, nº. 292 - Jardim 

Florence II; 

• População atendida (estimativa 2006): 36.261 pessoas; 

• Área de Abrangência: Cerâmica V 8, Chácara São Judas Tadeu, Cidade Satélite Íris 

(parte), Fazenda Agropecuária Acácia, Fazenda Castelo, Granja Bela Aliança, 

Jardim Florence, Jardim Nova Esperança, Jardim Pampulha, Jardim Rossin, Jardim 
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São Caetano, Núcleo Residencial Boa Esperança, Núcleo Residencial Florestal 

(IBAMA), Núcleo Residencial Mandiocal / Três Estrelas, Núcleo Residencial Monte 

Alto, Núcleo Residencial Novo Horizonte (R. 15), Núcleo Residencial PIRELLI, 

Núcleo Residencial Parque da Amizade, Núcleo Residencial Princesa D'oeste, 

Núcleo Residencial Progresso I (Florence), Núcleo Residencial Três Estrelas, Núcleo 

Residencial Estrelas / Mandiocal, Núcleo Residencial Vila Progresso, Ocupação 

Cosmos, Ocupação CPFL, Ocupação FEPASA / Satélite Íris III, Ocupação Jardim 

Campo Grande (R. 15), Ocupação Jardim Rossin, Ocupação Morro São Judas, 

Ocupação Satélite Íris I, Residencial São José (Antares, Centauro, Cosmos, Lira, 

Orion, Sirius). 
 

Centro de Saúde Jardim Vista Alegre  - Avenida Sinimbu, nº. 903; 

• População atendida (estimativa 2006): 19.552 pessoas; 

• Área de Abrangência: Chácara Vista Alegre, Conjunto Habitacional Santo Dias da 

Silva (DIC VI) (parte), Fazenda Possas, Granja Buriti, Jardim Maria Helena (parte), 

Jardim Mercedes, Jardim Shangai, Jardim Uruguai, Jardim Vista Alegre, Núcleo 

Residencial Novo Parque, Núcleo Residencial Novo Sol, Núcleo Residencial Parque 

Universitário, Núcleo Residencial Parque Universitário / AV seis, Núcleo Residencial 

Recanto do Sol II, Núcleo Residencial Santa Isabel, Núcleo Residencial Vista Nova 

(campo de baixo e campo de cima), Ocupação Jardim Shangai, Parque União da 

Vitória, Parque Universitário de viracopos, Recanto do Sol I, Recanto do Sol II, 

Residencial São José. 

 

Centro de Saúde Parque Floresta - Rua Flávio Marinho Mendes, nº. 150; 

• População atendida (estimativa 2006): 15.510 pessoas; 

• Área de Abrangência: Chácara São Francisco, Conjunto Residencial Parque São 

Bento, Favela R. Doze, Jardim Santa Tereza, Parque da Floresta, Residencial São 

Luiz, Sítio Mangabeira. 
 

Centro de Saúde Parque Valença - Rua Natale Bertucci, nº. 20; 

• População atendida (estimativa 2006): 31.352 pessoas; 

• Área de Abrangência: Chácara Cruzeiro do Sul, Chácara Pirapora (Bom Jesus de 

Pirapora), Chácara Recanto da Colina Verde, Chácara Santa Rita, Condomínio CH 

Bom Jesus de Pirapora, Conjunto Habitacional Campinas H - CDHU, Haras 

Redenção, Jardim Lisa I E II, Jardim Maracanã, Jardim Metonópolis, Jardim Novo 

Maracanã, Jardim Recreio Leblon, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Rosa, Jardim 

Sul América, Núcleo Residencial Jardim Metonópolis, Núcleo Residencial Jardim 
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Novo Maracanã, Núcleo Residencial Lisa I, Parque Residencial Novo Mundo, Parque 

Valença I E II, Recanto Colina Verde, Residencial Nova Era. 

 

Centro de Saúde São Cristóvão - Rua Martinho Lutero, nº. 221; 

• População atendida (estimativa 2006): 22.542 pessoas; 

• Área de Abrangência: Chácara Santos Dumont, Distrito Industrial de Campinas 

(parte), Jardim Esplanada, Jardim Hangar, Jardim Internacional Rural, Jardim Melina 

I (parte), Jardim Novo Planalto, Jardim Planalto de Viracopos, Jardim Planalto 

Roccato, Jardim Princesa D'oeste, Jardim São Cristovão, Jardim São Pedro de 

Viracopos (parte), Núcleo Residencial Jd. Esplanada, Núcleo Residencial Jd. São 

Cristovão, Núcleo Residencial Novo DIC I, Núcleo Residencial Planalto I - Rua 7, 

Núcleo Residencial Planalto II - Av. 22, Núcleo Residencial Parque das Indústrias, 

Núcleo Residencial Primavera II e III (Jd. Ademar de Barros), Núcleo Residencial 

Vinte e Oito de Fevereiro, Núcleo Residencial Vila Princesa (antiga favela Jd. 

Esplanada), Ocupação Jardim Novo Planalto, Ocupação São Pedro de Viracopos, 

Parque Central Viracopos, Parque das Indústrias, Parque Imperial Viracopos, Parque 

Internacional Viracopos, Sítio Estrela, Vila Congonhas. 
  

Centro de Saúde União dos Bairros - Avenida Pedro Degrecci Júnior, s/n - Vila Vitória; 

• População atendida (estimativa 2006): 30.479 pessoas. 

• Área de Abrangência: Chac. Pouso Alegre, Conj Hab Vida Nova, Faz Estiva, Faz 

Friburgo, Faz São Francisco, Jd. Marajó, Núcleo Res. Mauro Marcondes, Núcleo 

Res. Vl. Vitória, PQ. Aeroporto de Viracopos, Res Mauro Marcondes, Sítio Morada 

dos Pinheiros. 

Módulos de Saúde da Família  

Além dos Centros de Saúde, foram implementados nas regiões de maior 

vulnerabilidade, Módulos de Saúde de Família, para aumentar o acesso da população, 

vinculados aos CS, conforme descrito abaixo: 

- Módulo do PSF Campina Grande, no loteamento Parque Residencial Campina Grande, 

vinculado ao CS Parque da Floresta;  

- Módulo do PSF Lisa, no Jardim Lisa, vinculado ao CS Parque Valença; 

- Módulo do PSF Satélite Íris, no Jardim Cidade Satélite Íris, vinculado ao CS Jd. 

Ipaussurama; 

- Módulo do PSF Rossim, no Jardim Rossim, vinculado ao CS Jd. Florence. 
 

Há também os Centros de Saúde do Parque Santa Bárbara e do Jardim 

Ipaussurama, cujas áreas de cobertura fazem parte da região do PLG. Pode-se verificar as 

áreas de cobertura no Mapa de Equipamentos de Saúde. 
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Outros equipamentos localizados na região são o CAPS David Capistrano (Centro de 

Atenção Psico-Social), Complexo Ouro Verde (formado pelo PS, ambulatório e laboratório 

municipal), Hospital e Maternidade Dr. Celso Pierro da PUCCAMP, localizado nas 

proximidades da área, no Jd. Ipaussurama.  

 

6.2.1. Aspectos da Dinâmica de Atendimento 

Os Centros de Saúde e Módulos de Saúde da Família tem responsabilidade sanitária 

pelos territórios e populações residentes. São portas de entrada universal para a população, 

realizam ações de saúde na atenção básica, tendo como eixo estruturante a estratégia da 

Saúde da Família, no âmbito da prevenção, promoção, vigilância à saúde coletiva e 

assistência, englobando consultas e procedimentos médicos, odontológicos, e de outros 

profissionais de nível superior, ações de enfermagem de nível médio, ações dos agentes 

comunitários de saúde. É esperada resolutividade de 80% dos casos atendidos na atenção 

básica, e o encaminhamento hierarquizado para níveis de média e alta complexidade e 

internações, em outras unidades de saúde do sistema.  

Os serviços de atendimento de urgência na região são efetuados pelo Pronto-

Socorro do Hospital da PUCCAMP e pelo Pronto-Socorro do Hospital Ouro Verde (Região 

do Jardim Ouro Verde). Na região opera o SAMU, tendo um ponto descentralizado com 

alocação de uma ambulância no Jd. Florence I, serviço de atendimento médico de urgência, 

que atende chamados de unidades de saúde, domicílios ou via pública, fazendo o 

atendimento de urgência e emergência e encaminhando os pacientes para os hospitais da 

região ou outros hospitais do município se necessário. 

As ações de saúde de média e alta complexidade ambulatorial (consultas especializadas e 

exames para diagnóstico e terapêutica) são realizadas nos ambulatórios de especialidades 

do Hospital Celso Pierro, no Ambulatório de especialidades do Complexo Ouro Verde, nos 

Centros de Atenção Psico-social e parcialmente nos Centros de Saúde. Há um sistema de 

agendamento pela Internet, sendo a regulação dessas vagas feita pela Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Com relação às internações, a população local se utiliza do Hospital e Maternidade 

Dr. Celso Pierro da PUCCAMP (hospital universitário privado conveniado ao SUS) e do 

Hospital Municipal Dr. Mário Gatti (Autarquia Municipal). Acrescente-se que a nova etapa da 

construção do Hospital Municipal Ouro Verde (prazo para conclusão - dezembro de 2007), 

disponibilizará instalações para internações nas especialidades: clínica médica, cirurgia, 

pediatria, ortopedia, urgência psiquiátrica, contando com 8 salas cirúrgicas, 220 leitos, 

sendo 20 leitos de UTI nível 3, além de serviços ambulatoriais especializados de média 

complexidade como cirurgias ambulatoriais e Centro de Reabilitação Física. O Laboratório 

Municipal de Campinas também se localiza no Complexo Ouro Verde, assim como Serviços 

de Diagnose e Terapia, englobando Imagem (Radiologia, Ultrassonografia, Endoscopias). O 
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Hospital Ouro Verde concentrará a oferta de ações de saúde para a população da MZ 5, 

porém em muitos serviços sua oferta ultrapassará esses limites, servindo ao município como 

um todo, ou a vários distritos sanitários.  

 
6.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Os equipamentos de assistência social na região são constituídos por diversos tipos 

de estabelecimentos, a maior parte deles administrados ou conveniados com a Secretaria 

Municipal de Cidadania Trabalho, Assistência e Inclusão Social - SMCTAIS. São 

gerenciados, em nível regional, pelo Distrito de Assistência Social Noroeste, mas existem 

algumas unidades ligadas ao Distrito Sudoeste, que está localizado fora desta MZ 5. 

 

Fazem parte dos equipamentos da Prefeitura Municipal as seguintes unidades: 

• Centro de Convivência Campo Grande; 

• Centro de Referência da Assistência Social São Luis; 

• Centro Social e Cultural Satélite Íris; 

• Centro de Referência da Assistência Social Satélite Íris; 

• Centro de Formação Básica para o Trabalho e Cidadania Nova Esperança; 

• Núcleo Comunitário da Criança e Adolescente do Jd. Sta. Rosa; 

• Núcleo Comunitário da Criança e Adolescente do Parque da Floresta; 

• Núcleo Comunitário da Criança e Adolescente do Jardim Profilurb; 

• Centro de Referência da Assistência Social Profilurb; 

• Centro de Convivência Vida Nova; 

• Centro de Referência da Assistência Social Vida Nova; 
 

Dos equipamentos administrados por Organizações Não Governamentais - ONGs, 

que complementam o atendimento da rede pública e oferecem outras atividades, podemos 

identificar: 

• Centro Comunitário da Criança do Pq. Itajaí e região;  

• Creche Adélia Correia Zorning, no Pq. Valença; 

• Casa de Maria de Nazaré - Núcleo Casa dos Anjos, no Jd. Liliza; 

• Creche Casa da Criança Caminho Feliz, no Cidade Satélite Íris; 

• Casa da Sopa, no Jd. Paraíso de Viracopos; 

• Obra Social São João Bosco - Unidade Vida Nova; 

• Lar Escola N.Sra. do Calvário , no Jd. São Pedro de Viracopos; 

• Casa da Criança Madre Anastácia, no Vida Nova. 

A localização dos equipamentos existentes consta do Mapa Equipamentos Públicos 

de Assistência Social. 

 



________________________________________________________________ 93 

6.3.1. Aspectos da Dinâmica de Atendimento 

Com relação aos serviços oferecidos por estes equipamentos verifica-se o que 

segue: 

• Os Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes oferecem atividades 

socioeducativas em horário extra-escolar; 

• Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) têm como objetivo atender, 

referenciar e acompanhar famílias em situação de vulnerabilidade social; 

• Os Centros de Convivência oferecem um cardápio variado de oficinas lúdicas, 

artesanais e culturais para crianças, adolescentes, jovens, idosos e deficientes; 

• Existem ainda as unidades do Banco Popular da Mulher, oferecendo linha de crédito 

acessível às mulheres e o programa Jovem.Com de inclusão social de jovens por 

meio da inclusão digital; 

• O Centro Comunitário da Criança no Pq. Itajaí é uma ONG que atende crianças de 7 

a 14 anos em atividades extra-escolares; 

• A Casa dos Anjos possui sede própria no Jd. Liliza, sendo um equipamento da 

entidade religiosa Casa Maria de Nazaré, que presta atendimento de reforço escolar 

em 1/2 período para a faixa etária de 7 a 14 anos; 

• A pré-escola Adélia Zorning no Pq. Valença, administrada pela entidade Rotary Club, 

atende pré-escola em período integral com crianças de 3 a 6 anos; 

• Creche Casa da Criança Caminho Feliz, no Cidade Satélite Íris, atende crianças de 3 

a 6 anos; 

• Casa da Criança Madre Anastácia, no Vida Nova, atende crianças de 2 a 6 anos; 

• Lar Escola N.Sra. do Calvário , no Jd. São Pedro de Viracopos, atende crianças de 7 

a 17 anos em atividades extra-escolares. 

6.4. ESPORTE E LAZER 

Os equipamentos desta macrozona são restritos aos campos e quadras esportivas: 

Praça de Esportes DIC VI - Av. Suaçuna, s/nº. - DIC VI 

• Área de abrangência: DICs I,II, III, IV, V, Jardim Melina, Parque Universitário de 

Viracopos, Jardim Aeroporto, Jardim Vista Alegre, Pq. Dom Pedro II, DIC 5 de março, 

Eldorado dos Carajás, Jardim Rosalina, Nª. Senhora Aparecida 

• População atendida: aproximadamente 120.000 pessoas. 

  

Praça de Esportes Florence II - Rua Oswaldo Peralva, s/nº, Jd. Florence II 

• Área de abrangência: Cidade Satélite Íris, Jardim Rossim, Residencial Cosmos, 

Jardim Nova Esperança 

• População atendida: aproximadamente 10.000 pessoas. 
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Campo do DIC II - entre as Ruas Ten. José Duarte, Moisés Streichmam e Maria Ester 

Bueno 

• Área de abrangência: DICs II, III, V, Jardim Cristina, Vila Aeroporto 

• População atendida: aproximadamente 20.000 pessoas. 

 

6.4.1. Aspectos da Dinâmica de Atendimento 

Com relação às atividades dos equipamentos verifica-se o seguinte: 

• A Praça de Esportes DIC VI oferece quadra poliesportiva coberta, piscina, vestiários, 

sanitários e administração, com capacidade de atendimento de 500 pessoas/dia; 

• A Praça de Esportes Florence II oferece um campo de futebol oficial, com 

capacidade de atendimento de 200 pessoas/dia. 

 

6.5. CULTURA 
 

A Secretaria Municipal de Cultura mantém na MZ 5 um de seus espaços culturais, a 

Casa de Cultura Itajaí, localizada no Conj. Habitacional Parque Itajaí II. 

A unidade conta com 111,21 m² de área construída atendendo uma população de 

aproximadamente 50 pessoas/mês. Sua área de abrangência inclui os conjuntos 

habitacionais Parque Itajaí, Parque Floresta, Parque São Bento, os jardins Metonópolis, 

Lisa, Liliza, Santa Rosa e Maracanã, Parque Valença, CDHU, Parque Residencial Campina 

Grande e Conjunto Residencial São Luís. 

 

6.6. SEGURANÇA PÚBLICA 

A Guarda Municipal de Campinas conta com duas Bases Operacionais instaladas na 

MZ 5: 

Base Regional IV - Rua Vicente de March, s/nº. - Jd. Florence 

Área de abrangência: 

• Setor I - Cidade Satélite Íris I, II e III, Jd. Florence I e II, Residencial Cosmos, Jd. 

Pampulha, Jd. São Judas Tadeu, Jd. Marialva, Jd. Maringá; 

• Setor II - Jd. Nova Esperança, Residencial Parque São Bento, Jd. Santa Rosa, 

Chácaras Cruzeiro do Sul, Pq. Valença II, Jd. Lisa, Jd. Maracanã, Jd. Metonópolis, 

Conj. Habitacional Pq. Itajaí I e II, Jd. Florence, Jardim Recreio Leblon e Recanto 

Colina Verde; 

• Setor III - Pq. Floresta, Jd. Campina Grande, Parque Residencial Campina Grande, 

Pq. Itajaí I e II, Jd. Florence, Jardim Recreio Leblon, Chácaras Recanto da Colina 

Verde. 

 

Base Regional VIII - Rua Deputado Pinheiro Junior, s/nº. - DIC VI 

Área de abrangência: 
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• Setor I - Jd. São Francisco, Jd. Cristina, Chácara Santa Letícia, Chácara São José, 

Chácara Formosa, Vila Aeroporto, DICs II, III, IV, V e VI, Cohab Acadêmico, Jd. 

Melina, Pq. Vista Alegre, Jd. Santo Antônio, Distrito Industrial de Campinas;  

• Setor II - Jd. Maria Helena, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai, Jd. Mercedes, Pq. 

Universitário de Viracopos, Jd. Vista Alegre, Jd. Ouro Verde, Pq. Dom Pedro II, Jd. 

Barcelona, Jd. São Cristóvão, DIC I, Jd. São Pedro, Chácara Santos Dumont, Jd. 

Aeronave, Jd. Adhemar de Barros, Jd. Esplanada, Pq. das Indústrias, Jardim 

Planalto de Viracopos, Jd. Aeroporto e Jd. Santos Dumont; 

• Setor III - Os bairros deste setor estão localizados fora da MZ 5. 

 

6.6.1. Aspectos da Dinâmica de Atendimento 

São atribuições da Guarda Municipal, entre outras: 

• Colaborar na fiscalização do uso do solo municipal e nas esferas inerentes à Defesa 

Civil do município, quando solicitada; 

• Auxiliar, nos limites de suas atribuições, às Polícias Estaduais e Federais; 

• Exercer a vigilância interna e externa dos próprios municipais; 

• Auxiliar na proteção das Áreas de Preservação Ambiental, mananciais e recursos 

hídricos da região; 

• Executar o serviço de patrulhamento ostensivo e preventivo nas unidades escolares 

municipais e estaduais. 

Os atendimentos, solicitações de apoio à população, crimes e contravenções penais 

de maior incidência nessa região são: 

• Homicídio; 

• Homicídio qualificado; 

• Roubos e furtos; 

• Uso, porte e tráfico de entorpecente; 

• Auxílio ao público; 

• Perturbação do sossego. 
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