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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 de 2006 - 

Lei do Plano Diretor, que estabelece a necessidade da elaboração de Planos Locais de 

Gestão Urbana para as nove macrozonas de planejamento, e em atendimento ao fixado 

pelo artigo 19° da referida Lei, onde foi estabelecida a seqüência de elaboração destes 

trabalhos. 

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

território desenvolvida pelo Executivo, e na mesma esteira contém as orientações contidas 

no Estatuto da Cidade. 

Sob a coordenação geral da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano - SEPLAN, o processo de elaboração do Plano Local dessa 

Macrozona teve inicio em agosto de 2.009, com a definição do organograma geral que iria 

orientar toda a elaboração do presente trabalho. 

 Os loteamentos Jardim Myriam Moreira da Costa, Parque Xangrilá, Alphaville 

Campinas, a região do Parque Imperador e toda a região dos Condomínios Gramado e Alto 

da Nova Campinas integram a Macrozona 8, denominada Área de Urbanização Específica -

AURBE, nomenclatura esta internalizada no Plano Diretor dadas as características bastante 

específicas da área. 

As leituras relativas à Macrozona 8 consideraram aspectos físico-territoriais, 

demográficos, sócio-econômicos, ambientais, de infraestrutura e transportes, tendo contado, 

para tanto, com o aporte técnico das diversas Secretarias de Governo. Assim, o 

desenvolvimento dos trabalhos perpassou pelo enfrentamento de questões múltiplas 

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, e a fixação dos objetivos e 

subseqüentes propostas e diretrizes. 

Estes encaminhamentos, que definiram o processo, bem como a leitura, diagnósticos 

e propostas foram apresentados em várias reuniões ocorridas dentro deste período, ao 

Concidade - Conselho da Cidade, órgão que objetiva estudar e propor diretrizes para a 

formulação e a implementação da política municipal de desenvolvimento urbano. 

Ainda com o intuito de capacitar a população da região, a administração pública 

promoveu diversas reuniões, divididas por regiões: para o Jardim Miriam Moreira da Costa, 

Parque Xangrilá e Alphaville Campinas, no Centro Comunitário N.Sra. Aparecida, para o 
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Parque Imperador e Alphaville D.Pedro I, na Comunidade Sagrado Coração de Jesus e para 

a região do Gramado e Chácara Aveiros, no Salão Social do Condomínio Chácaras 

Gramado, onde foram apresentadas as leituras, diagnósticos e propostas para a região e 

onde também foram expostos, por parte da comunidade, seus anseios e necessidades.  

Assim, o presente Plano, além de apresentar o detalhamento das diretrizes, propor 

ações localizadas de políticas públicas, gestão e escolha dos instrumentos a serem 

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

das organizações civis e da comunidade.  

O Plano Local de Gestão coloca-se assim como o espaço institucional que deverá 

consolidar as metas das políticas setoriais, através de uma gestão eficaz, buscando a 

integração entre os diversos atores. 
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PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA 8 
 

1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 
          

 

 

A Macrozona 8 está localizada ao longo de importantes eixos rodoviários, 

abrangendo desde o loteamento Parque Xangrilá, junto à Rodovia Adhemar Pereira de 

Barros - SP 340, prolongando-se ao longo da Rodovia  D. Pedro I - SP 65 até as imediações 

dos Sítios de Recreio Gramado junto à  Rodovia Pref. José Roberto Magalhães Teixeira - SP 

083. Esses eixos rodoviários são ao mesmo tempo o elemento estruturador predominante e 

o principal fator de segmentação urbana e a inexistência de vias marginais obriga a 

utilização das rodovias para o tráfego intra-urbano do município. 

Esta macrozona singularmente apresenta como limite, de um lado, uma área com 

grande ocupação urbana e, de outro, uma área com características rurais.  

Apresenta loteamentos habitacionais consolidados e em consolidação, de padrão 

médio e alto, algumas áreas industriais e grandes estabelecimentos comerciais de atração 

regional, além de muitas áreas vazias. Esta macrozona apresenta a maior área em glebas 

não parceladas dentro do perímetro urbano, principalmente na região próxima ao Parque 

Xangrilá/Jd. Myriam Moreira da Costa/Parque dos Pomares, na região do Parque Imperador e 

ao longo da Rodovia D. Pedro I. Grande parte destas áreas vazias é formada por terras da 

Fazenda São Quirino e por extensa área pertencente à FEAC - Federação das Entidades 

Assistenciais de Campinas, e que ainda apresentam trechos com uso agrícola. 
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É cortada pelo ramal férreo da antiga Companhia Mogiana operado pelo passeio 

turístico da Maria Fumaça. Também atravessa a região a Rodovia Heitor Penteado, único 

acesso aos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, o que gera um grande fluxo de veículos em 

razão da crescente quantidade de habitantes dos distritos. A ocupação urbana neste trecho é 

estritamente residencial e de alto padrão, abrigando também colégios, a Escola Comunitária de 

Campinas e a Escola Notre Dame, e clubes particulares, Clube Concórdia e Clube Cultura 

Artística. Registra-se a existência de dois condomínios verticais, além dos diversos 

condomínios residenciais horizontais.  

A Macrozona 8 possui uma área de 31,197 Km², que corresponde 3,91% da área do 

município. A população dessa região, segundo estimativa elaborada pela SEPLAMA para o 

Plano Diretor - 2006, era de 9.499 habitantes, correspondente a 0,98% da população do 

município. Existe na macrozona uma pequena parcela de área rural vizinha ao Município de 

Valinhos, onde se verificam usos agrícolas, principalmente de hortas e pastos.  

 Esta macrozona é subdividida em três Áreas de Planejamento: AP 7 - Região do Jardim 

Myriam/Parque Xangrilá, AP 8 - Parque Imperador/ Fazenda Brandina e AP 9 - Região do Notre 

Dame/Condomínios Gramado e Alto da Nova Campinas. 

Estão compreendidas na AP 7 a Unidade Territorial Básica UTB 22 - Jardim 

Myrian/Parque Xangrilá , na AP 8 a Unidade Territorial Básica  UTB 22 B - Parque Imperador 

e na AP 9 a Unidade Territorial Básica UTB 38 – Notre Dame/Alto da Nova 

Campinas/Gramado. 

 

Região Jardim Myriam/ 
Parque Xangrilá 

Parque Imperador/ 
Fazenda Brandina 

Região Notre Dame/Conds. 
Gramado e Alto da Nova Campinas 



13 
 

2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.1. Ambiente natural: meios físico e biótico 

A Macrozona 8 localiza-se na porção central do município de Campinas, distribuindo-

se de forma contígua a três importantes eixos rodoviários: Rodovia Ademar de Barros ao 

norte, Rodovia Dom Pedro I na porção central e Rodovia Magalhães Teixeira ao sul. Está 

inserida, em sua maior parte, no perímetro urbano, onde comporta alguns empreendimentos 

residenciais, comerciais e industriais, sendo verificados, entretanto, usos rurais nas 

extensas áreas livres que se alternam ao tecido urbano edificado, com atividades de 

pecuária, silvicultura, cana-de-açúcar e horticultura. 

Apresenta uma pequena parcela de zona rural ao sul, cuja relevância justifica-se pelo 

fato de abrigar remanescentes de vegetação natural e de localizar-se na sub-bacia do 

Córrego Samambaia e da Fazenda Baronesa, área de influência direta no trecho de 

captação de água no Rio Atibaia para abastecimento público em Campinas. 

Verifica-se por toda macrozona considerável densidade de recursos hídricos 

superficiais (nascentes e cursos d’água), sendo cerca de 70% de seu território contribuinte 

da bacia do Ribeirão Anhumas, pelo qual é cortada na porção norte e tendo como principal 

afluente o Córrego São Quirino. O restante do território contribui para as sub-bacias dos 

Córregos Tanquinho e Samambaia, afluentes do Rio Atibaia. 

Pelo fato de situar-se entre as Zonas de Cisalhamento Campinas e Valinhos, que 

marcam a faixa de contato das Províncias Geomorfológicas do Planalto Atlântico e da 

Depressão Periférica, esta porção do município apresenta condições hidrogeológicas 

especiais que atribuem à Macrozona 8, por um lado, um caráter de potencial área de carga 

e recarga de aquifero e, por outro, de fragilidade ambiental devido ao risco de contaminantes 

de origens diversas atingirem rapidamente os recursos hídricos subterrâneos. 

Possui também importantes remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual, do 

bioma Mata Atlântica, estando seis destes em processo de tombamento pelo CONDEPACC 

(Processo de Tombamento Municipal n° 04/03); o que justifica o fato de seu território estar 

inserido no Programa de Macro Corredores Ecológicos, sendo considerada uma área 

estratégica para a interligação dos principais remanescentes de vegetação natural e 

viabilização dos Eixos Verdes. 

Frente a estes atributos naturais, o planejamento ambiental da Macrozona 8, 

intitulada como Área de Urbanização Específica, deve ser fundamentado sobre uma 

abordagem de integração entre a sociedade e a natureza, que oriente os processos de 

requalificação das áreas já urbanizadas e de implantação de novos empreendimentos 

imobiliários, articulando-os a um Sistema de Áreas Verdes, de modo a garantir a qualidade 

de vida dos moradores, proporcionando sua acessibilidade aos ambientes naturais e a 

manutenção da diversidade biológica dos ecossistemas. 
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A, B e C: Vista da Macrozona 08, pela PUC-Campinas; D: Praça Alphaville; E: Xangrilá e Área da Universidade 

São Francisco; F: Fazenda Rosário. 
 

2.1.1. Geologia, geomorfologia, tipos de terreno e solos 

Segundo o Instituto Geológico (2009), a Macrozona 8 situa-se em área de influência 

das Zonas de Cisalhamento Valinhos e Campinas, sendo cortada pela última, apresentando 

foliação milonítica marcante, onde os agentes intempéricos atuam de modo diferenciado 

devido à facilidade de percolação das águas através das foliações e descontinuidades. 

O substrato geológico na Macrozona 8 é composto por rochas sedimentares 

(arenitos e conglomerados) do Carbonífero Permiano (Subgrupo Itararé); magmáticas 

A 

B 

C 

D 

E 
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(intrusivas basálticas) do Jurássico-Cretáceo (Formação Serra Geral), caracterizadas por 

diabásios cinza escuros a pretos, finos ou muito finos e maciços, ocorrendo principalmente 

sob a forma de sills; protomilonitos, milonitos e ultramilonitos do Proterozóico 

Superior/Cambro-Ordoviciano; hornblenda-biotita do Proterozóico Superior (Suíte Granítica 

Jaguariúna); e das rochas metamórficas (gnaisses bandados, gnaisses xistosos, gnaisses 

indiferenciados e granada-biotita gnaisses) do Proterozóico Médio (Complexo Itapira) 

(INSTITUTO GEOLÓGICO, 2009). 

Em relação à geomorfologia, Campinas situa-se na faixa de contato entre duas 

Províncias Geomorfológicas: do Planalto Atlântico, na porção leste (APA Municipal), onde há 

o predomínio dos relevos com maior dissecação vertical e de rochas cristalinas; e da 

Depressão Periférica, no restante do território, onde se verifica a transição para os terrenos 

sedimentares, marcados por formas mais suavizadas. 

Na área em estudo verifica-se uma variação nos níveis altimétricos de 190m, 

conforme a figura Mapa Hipsométrico, apresentando predomínio de declividades entre 0° e 

20%, conforme a figura Mapa Clinográfico. Assim, na bacia do Anhumas nota-se a presença 

predominante de Colinas Médias e Amplas (Cma), e de Colinas e Morrotes (CMT). O 

primeiro tipo de relevo é caracterizado por formas alongadas e subniveladas, topos amplos 

e convexos, perfil de vertente contínuo retilíneo e extenso, observando-se rupturas de 

declive negativa junto às planícies fluviais, vales acumulativos abertos e bem marcados. As 

planícies fluviais são estreitas e desenvolvidas e a densidade de drenagem é média a baixa 

com padrão dendrítico (INSTITUTO GEOLÓGICO, 2009). 

 
Mapa Hipsométrico: Distribuição espacial dos níveis altimétricos. Fonte: SMMA 
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Mapa Clinográfico: Distribuição espacial dos níveis de declividade. Fonte: SMMA 
 

Já os relevos Colinas e Morrotes são caracterizados por formas dissecadas e 

subniveladas, topos estreitos e amplos, perfil de vertente contínuo, convexo a retilíneo, 

apresentando descontínuos em locais de blocos aflorantes, com vales erosivo-acumulativos 

abertos e bem marcados. As planícies fluviais são estreitas e bem desenvolvidas e a 

densidade de drenagem é média com padrão subdendrítico e subparalelo em canais 

orientados pela zona de cisalhamento (INSTITUTO GEOLÓGICO, 2009). 

Na região sul da Macrozona 08, na porção da bacia do Atibaia, está presente as 

Colinas Pequenas e Morrotes (CpMT), caracterizadas por formas sub-niveladas, topos 

estreitos e convexos, perfil de vertente contínuo, convexo a retilíneo e curtos, com vales 

erosivo-acumulativos e acumulativos estreitos e bem marcados. As planícies fluviais são 

estreitas, e a densidade de drenagem é média com padrão subdendrítico (INSTITUTO 

GEOLÓGICO, 2009).  

Os relevos Colinas e Morrotes e Colinas Pequenas e Morrotes, localizam-se no 

contato da bacia sedimentar com o embasamento cristalino. O primeiro, apesar de se 

assemelhar ao relevo Colinas Médias e Amplas, com o qual se limita, possui amplitudes e 

vertentes com declividades maiores, e apresenta blocos rochosos esparsos por todo o 

terreno, que refletem o substrato gnáissico que o suporta. As Colinas Pequenas e Morrotes 
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mostram-se mais dissecadas e, consequentemente com formas menores, estando nas 

bordas da Depressão Periférica (INSTITUTO GEOLÓGICO, 2009).  

Quanto à fragilidade dos terrenos, as Colinas Médias e Amplas compõem terrenos 

Colinosos Suavemente Ondulados, com alta erodibilidade, em forma laminar, em sulcos e 

reentalhe de canal ocasionais. As Colinas e Morrotes e as Colinas Pequenas e Morrotes, 

por sua vez, compõem os terrenos Colinosos Ondulados a Inclinados, que apresentam 

erodibilidade moderada, porém se observam voçorocas ocasionais decorrentes da remoção 

da cobertura superficial sem critérios técnicos (INSTITUTO GEOLÓGICO, 2009).  

Há onze classes de solos na Macrozona 08, conforme a figura Mapa Pedológico, 

sendo predominante aquelas com textura argilosa e boa fertilidade natural (COELHO et al., 

2008). 

 
 

Classe, Descrição

LVAd2, LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico húmico, textura média e argilosa

LVAd8, LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico argissólico, A moderado, textura argilosa e média/argilosa

LVd2, LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico, A moderado, textura argilosa

NXd1, NITOSSOLO HÁPLICO  Distrófico típico, A moderado, textura argilosa/muito argilosa

PAe1, ARGISSOLO AMARELO Eutrófico típico, A moderado, textura arenosa/média

PVAd1, ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico arênico, arênico abrúptico e típico, A moderado, textura arenosa/média

PVAd5, ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO e AMARELO Distrófico típico e abrúptico, A moderado, textura arenosa/média e média/argilosa

PVAd6, ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico e Eutrófico típico e nitossódico, A moderado, textura média/argilosa e argilosa não cascalhento e cascalhento

PVAe1, ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico e Distrófico latossólico, A moderado, textura arenosa/média e média/argilosa

GXb1, Complexo de: GLEISSOLO HÁPLICO e MELÂNICO Tb Distrófico e Eutrófico + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico e Eutrófico, A moderado
+ CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Distrófico e Eutrófico, A moderado, todos textura indiscriminada

LAd3, Associação de LATOSSOLO AMARELO húmico e argissólico, A proeminente, textura média/argilosa + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO latossólico, 
A proeminente, textura arenosa/média, ambos Distróficos

PVAd8, Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO abrúptico e típico + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb típico, ambos Distróficos, 
A moderado, textura média/argilosa, não cascalhenta e cascalhenta

PVAd9, Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico e Eutrófico, textura média/argilosa + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Eutrófico e Distrófico, 
textura média e argilosa, ambos típicos, A moderado

PVAe3, Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO e VERMELHO abrúptico e típico, textura média cascalhenta/argilosa  + CAMBISSOLO HÁPLICO Tb típico, 
textura média cascalhenta, todos Eutróficos e Distróficos, A moderado

PVAe4, Associação de ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO e AMARELO Eutrófico típico, textura média/argilosa + CAMBISSOLO Tb Eutrófico típico, textura argilosa
 + NEOSSOLO LITÓLICO Eutrófico típico, textura argilosa, fase substrato granito,  

 
Mapa Pedológico: Distribuição espacial das classes de solos. Fonte: COELHO et al., 2008 (MODIFICADO) 
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  2.1.2. Recursos Hídricos 

 

  2.1.2.1. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Na porção leste de Campinas, onde o substrato geológico é cristalino, os relevos 

apresentam maior dissecação vertical, com inúmeras nascentes, vales encaixados íngremes 

e erosivos, com canais em rocha; ocorrendo, portanto, o sistema Aqüífero Cristalino; no 

restante do território, predominam os terrenos sedimentares, marcados por formas mais 

suavizadas, onde se verifica a transição para o sistema Aquífero Tubarão, ocorrendo 

também na poção nordeste o Aquífero Diabásio. Dessa forma, a Macrozona 8 configura-se 

sobre o Aquífero Cristalino, em sua porção composta por rochas fraturadas de origem ígnea 

e metamórfica, caracterizada pela boa qualidade da água para consumo humano e outros 

usos em geral. Porém deve-se atentar à exploração destas águas, que são utilizadas 

também como abastecimento complementar de algumas comunidades, pois a produtividade 

é baixa e irregular (IRITANI e EZAKI, 2008); além do fato desta macrozona situar-se na área 

de influência das Zonas de Cisalhamento Campinas e Valinhos, que lhe atribuem um 

caráter, por um lado, de potencial área de carga e recarga de aquifero e, por outro, de 

fragilidade ambiental devido ao risco de contaminantes de origens diversas atingirem 

rapidamente o sistema de descontinuidades e os recursos hídricos subterrâneos. 

 

 2.1.2.2. Recursos Hídricos Superficiais 

A Macrozona 8 é em sua maior parte drenada pelo ribeirão das Anhumas e seus 

afluentes (córregos da Faz. Monte d´Este, São Quirino, Mato Dentro, entre outros), além de 

abarcar pequenas porções da bacia do rio Atibaia apresentando, ao norte, algumas 

nascentes do córrego Tanquinho e, ao sul, trecho do ribeirão Samambaia e do córrego 

Baronesa, cuja localização é estratégica para o abastecimento municipal, devido situar-se a 

montante da captação de água da SANASA (ETA Atibaia), conforme a figura Mapa 

Hidrográfico. Estes cursos d’água constituem uma rede de conexão entre as várzeas e 

matas remanescentes ali ocorrentes, com potencial para formação de corredores 

ecológicos, implantação de áreas verdes, espaços livres e de requalificação urbana. 
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Mapa Hidrográfico: Distribuição espacial dos recursos hídricos. Fonte: SMMA 

 

A bacia do Ribeirão Anhumas possui aproximadamente 150 km², cujas nascentes 

localizam-se em Campinas (Macrozonas 04, 08 e 02), desaguando no rio Atibaia em direção 

ao município de Paulínia. Cerca de 46% da bacia do Anhumas encontra-se 

impermeabilizada, 28% é ocupado com pastagens e regeneração natural, 16% por culturas 

anuais e perenes, 3% por matas, 1,4% por área de reflorestamento e o restante por outros 

usos (TORRES et al., 2006). 

Na Macrozona 8, os cursos d’água e suas áreas marginais encontram-se, em grande 

medida, degradados e desprovidos de vegetação natural, apresentando em diversos pontos 

despejo de entulhos ou algum tipo de atividade agropecuária. De modo geral, a ocorrência 

de ocupações irregulares e sub-habitações nestas localizações é pouco frequente, não 

sendo necessários grandes investimentos para a mitigação destes problemas. Observa-se 

em alguns pontos o desenvolvimento espontâneo de remanescentes de matas ciliares e 

campos de várzea, conforme figura Cursos d’água MZ-8 (A). 

Segundo o Relatório de Qualidade das Águas Interiores de 2008, em Campinas são 

produzidos 56.107 kg DBO/dia de carga orgânica poluidora de origem doméstica, dos quais 

65% são tratados com uma eficiência de 86%. Isso significa que 28.388 kg DBO/dia atingem 

os corpos d’água, sendo que os ribeirões Samambaia/Anhumas, tributários do Atibaia são 

responsáveis pela recepção de 45% dessa carga (Figura Cursos d’água MZ-8 (B). 
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Cursos d’água MZ-8: Córregos São Quirino e Samambaia (A); 
Ribeirão Anhumas a jusante da Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas (B). Fonte: SMMA 

 

 

2.1.3. Vegetação Natural 

Em Campinas, a Floresta Estacional Semideciudal (FES) é a fisionomia 

predominante, formando um contínuo na região leste, noroeste (Distrito de Barão Geraldo), 

e central, onde as diferentes condições de solo em função da geologia e relevo 

determinavam variações tanto na estrutura como na composição florística desta vegetação. 

Dessa forma, a diferenciação fisionômica verificada originalmente ocorre em função das 

características do meio físico, dado que as condições climáticas do município são 

constantes. Em áreas mais úmidas, próximas aos recursos hídricos superficiais ou 

subterrâneos (lençol freático), situam-se as formações ciliares ou brejosas, dependendo do 

grau de hidromorfismo verificado na área (LEITÃO FILHO, 1982; VELOSO, 1991). 

Os fragmentos de vegetação natural identificados e mapeados na Macrozona 8, 

foram classificados da seguinte maneira: Campos de Várzea (vegetação herbáceo-arbustiva 

ocorrente nas planícies de inundação), Mata Ciliar (associada aos cursos d’água), Mata 

Mista (engloba fragmentos que também apresentam alguns indivíduos exóticos, ou 

originados a partir de silviculturas ou pomares abandonados) e FES (Floresta Estacional 

Semidecidual, fisionomia do Bioma Mata Atlântica), totalizando uma área de 234,77ha, 

representando 7,53% da área total da macrozona, conforme apresentado no Mapa de 

Vegetação Natural e anexo. 

A 

B 
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Mapa de Vegetação Natural: Distribuição espacial dos remanescentes. Fonte: SMMA 

 

 

 

Na Macrozona 08, há seis áreas inseridas no processo de tombamento do Conselho 

de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC), nº 04/03, destinado ao 

estudo de tombamento do conjunto de áreas verdes, entre elas remanescentes de 

vegetação nativa e matas brejosas: matas do Pq. Xangrilá, Fazenda Rosário, Fazenda 

Santa Terezinha/Alphaville, Fazenda São Quirino/Nogueirápis, Jd. Miriam e mata brejosa da 

Fazenda Monte d’Este-Tozan (fragmento d), conforme figura Remanescentes de Vegetação 

Natural e Bens em estudo de Tombamento. 

O fragmento de mata brejosa da Fazenda Tozan inserido na Macrozona 08, 

pertencia a um único fragmento que foi subdivido entre 1972 e 2002. Em 1999, o fragmento 

tinha área de 0,87ha e seu estado de conservação foi considerado muito perturbado (Santin, 

1999). Em dez anos o fragmento teve sua área aumentada em 1,23ha, e segundo Futada 

(2007), atualmente a mata encontra-se em um bom estado de conservação, apesar da 

presença de espécies invasoras e da inexistência de manejo, onde a proteção da área 

limita-se apenas a dificultar o acesso ao local. Entre as espécies identificadas, as mais 

freqüentes foram Styrax pohlii e Tapirira guianensis. 
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A Mata do Pq. Xangrilá localizada no interior do loteamento fechado Pq. Xangrilá é 

um remanescente de floresta estacional semidecidual, cujas espécies predominantes são 

Croton floribundus, Cupania vernalis, Esenbeckia febrifuga e Galipea jasminiflora (SANTIN, 

1999; TORRES, et al., 2006 apud FUTADA, 2007). Este fragmento teve a sua área reduzida 

de 7,65ha em 1962 para 4,5ha em 1999 e atualmente possui área de 6,74ha. Porém, apesar 

do aumento de sua área, o fragmento encontra-se degradado, com a presença abundante 

de bambus e lianas. 

O fragmento de floresta estacional semidecidual do Jd. Miriam é uma área aberta, 

sem proteção ou identificação. Segundo Futada (2007), entre 1962 e 1972, o fragmento 

sofreu uma pequena redução de 0,22ha, porém, posterior a este período, a área foi reduzida 

a 0,97ha, em função da instalação do loteamento residencial em seu entorno. As espécies 

mais comuns identificadas no fragmento foram Guarea kunthiana e Piptadenia gonoacantha. 

A mata da Fazenda Santa Terezinha/Alphaville, localiza-se no interior do loteamento 

fechado Sociedade Residencial Alphaville Campinas, que estabeleceu-se na Fazenda Santa 

Terezinha há cerca de 11 anos. Em 1999 o fragmento possuía área de 4,5ha e atualmente 

teve 1,2ha aumentado. Apesar do aumento na área, o fragmento sofre diversões pressões, 

entre elas, o direcionamento das águas pluviais das casas do entorno em direção à mata, 

causando desbarrancamento e desagregação de solo. Segundo o levantamento realizado 

pela equipe de vegetação do Projeto Anhumas a espécie mais comum neste fragmento foi 

Urera baccifera (TORRES et al., 2006 apud FUTADA, 2007). 

O fragmento de floresta estacional semidecidual da Fazenda São 

Quirino/Nogueirápis teve um aumento considerável de sua área, em 22,43ha nos últimos 

dez anos. Entre as espécies arbóreas identificadas na mata, estão Holocalyx balansae, 

Metrodorea stipularis, Piptadenia gonoacantha (SANTIN, 1999). 

O fragmento de floresta estacional semidecidual da Fazenda Rosário em 1999 

possuía área de 18,76ha, e em dez anos a área foi aumentada em 30ha. Segundo Santin 

(1999), foram identificadas 96 espécies arbóreas, entre elas, Rauwolfia sellowii, Protium 

spruceanum, Cryptocarya aschersoniana e Ocotea diospyrifolia.  
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Remanescentes de Vegetação Natural e Bens em estudo de Tombamento: Mata Brejosa Faz. Monte d’Este (A), 
Mata Pq. Xangrilá (B), Mata Jd. Miriam (C), Mata Faz. Santa Terezinha/Alphaville (D), Mata Faz. São 

Quirino/Nogueirápis (E), e Mata Faz. Rosário (F). Fonte: SMMA 
 

 

Apesar de não estarem em processo de tombamento, outros fragmentos de FES, 

Campos de Várzea, Mata brejosa e Mata Ciliar identificados na Macrozona 08 também são 

tão importantes como os remanescentes citados acima, principalmente como tange a 

conexão destas áreas, por meio dos corredores ecológicos. A figura a seguir ilustra alguns 

destes fragmentos.  
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Vegetação da Macrozona 08: fragmentos de FES e Campos de várzea. Fonte: SMMA 

 

 

Entre estes fragmentos podemos citar a FES e Campos de várzea na área da 

Fazenda da FEAC, conforme figura abaixo. 

 



25 
 

 

 
FES e Campos de várzea na área da Fazenda da FEAC, entre a Decatlhon e a Leroy Merlin.  Fonte: SMMA. 

 

2.1.4. Fauna 

 

 
 

Gavião Carcará: Fazenda Rosário. Foto: SMMA 
 
 

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. 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 habitats em condições de 

fixação, desenvolvimento e fluxo das biotas animal e vegetal. 
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Kamimura e Setz (2006) realizaram um levantamento sobre a fauna de vertebrados 

coletada e/ou observada na bacia hidrográfica do ribeirão Anhumas, como parte do projeto 

de políticas públicas Recuperação ambiental, participação e poder público: uma experiência 

em Campinas. Dentre a fauna identificada nesta bacia, alguns vertebrados foram 

observados em cinco locais dentro do limite da Macrozona 08 (Figura Exemplares da fauna). 

 

 
Exemplares da fauna da Macrozona 08: (A) Columba picazuro; (B) Sporophla lineola;  (C) Cyanocorax 

cristatellus; (D) Zonotrichia capanensis; (E) Dasypus novemcinctus; (F) Didelphis albiventris; (G) Rattus rattus; 
(H) Sibynomorphus mikanii; (I) Tupinambis merianae; (J) Otus choliba. Fonte: Google imagens. 

 

2.2. Ambiente construído: meio antrópico 

A Macrozona 08 está predominantemente inserida no perímetro urbano, com apenas 

uma pequena parte rural, com usos agrícolas, principalmente pastos e hortas. Apresenta 

loteamentos consolidados recentemente e alguns ainda em consolidação, principalmente de 

padrão médio e alto. Devido à recente urbanização, a MZ 8 ainda apresenta a maior área 

em glebas não parceladas dentro do perímetro urbano do município.  

 

2.2.1. Áreas Verdes 

Entende-se como Área Verde aquela que atende as funções ecológicas e sociais, ou 

pelo menos uma delas; que seja permeável, ou que a área permeável ocupe, no mínimo, 

70% de sua área total, possuindo vegetação em qualquer porte (herbácea, arbustiva e/ou 

arbórea), podendo ocorrer em áreas públicas ou privadas, rurais ou urbanas. Incluem-se, 

portanto, remanescentes florestais, bosques, praças, parques, campos de futebol, jardins, 

canteiros, trevos, rotatórias. Excluem-se áreas com função estritamente comercial 

(silviculturas, culturas anuais e perenes). Os remanescentes florestais compostos de 
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vegetação natural não constam deste item, pois já foram abordados no item 2.1.3. Assim 

destacam-se as seguintes categorias: 

   

2.2.1.1. Áreas de Preservação Permanente – APPs 

As Áreas de Preservação Permanente foram definidas pelo Código Florestal (Lei 

Federal n° 4.771/65, alterada pelas Leis n° 7.803/89 e n° 7.875/89), sendo regulamentado 

pela Resolução CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002, que dispõe sobre os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 

artificiais e o regime de uso do entorno e; Resolução CONAMA n° 303, de 20 de março de 

2002, que revogou a Resolução CONAMA n° 004, de 18 de setembro de 1985, as quais, 

também, dispõem sobre parâmetros, definições e limites. 

A Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, alterou e inseriu algumas 

definições ao texto do Código Florestal, destacando a definição de que a Área de 

Preservação Permanente (APP) é a área protegida nos termos dos Artigos 2° e 3° desta lei, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (FRANGETTO & 

LIMA, 2003). 

Aplicando-se o disposto no Código Florestal na Macrozona 08, em função de suas 

condições físico-geográficas, consideram-se de preservação permanente as áreas situadas: 

(a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em 

faixa marginal cuja largura mínima será de: 

1 - 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

2 - 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinqüenta) metros de largura; 

(b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, em faixa 

com metragem mínima de: 

1 – 30 (trinta) metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 

(c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer 

que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura. 

Na Macrozona 8, por conta de suas características físico-geográficas, a ocorrência 

de APPs associadas aos cursos d’ água, que compreendem faixas marginais devem ser 

medidas a partir do leito maior sazonal. Essas áreas são destinadas a 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 

(CHRISTOFOLETTI, 1980). 
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Conforme mencionado no Caderno de Subsídios da Revisão do Plano Diretor 

Municipal (Lei Complementar nº 15/06), 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.  

Em casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto social, 

existe a possibilidade de utilização das APPs, de acordo com o disposto na Resolução 

CONAMA 369 de 2006, tais como em atividades de pesquisa, extração de atividades 

minerais, implantação de área verde de domínio público e regularização fundiária 

sustentável em área urbana. 

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 (Art. 190), ratificado pela Lei Complementar nº 15/06 em seu Artigo 36, Inciso VI, 

que explicita os usos permitidos nestas áreas.   

Tal consideração garante a preservação dos leitos maiores excepcionais dos cursos 

d’água que, em alguns casos, estendem-se além das Áreas de Preservação Permanente 

(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, o Decreto Municipal 13.338/2000, 

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 e o Decreto Municipal nº16.974/2010, que dispõe sobre a criação do Banco de 

Áreas Verdes do município.  Assim, devem ser estendidos os efeitos da Lei nº 10.729/00, 

que versa sobre a recuperação de APPs, também para empreendimentos do tipo 

condomínios e conjuntos habitacionais. 

Quanto ao estado de conservação destas áreas, na década de 50, observa-se a 

baixa ocorrência de matas ciliares e brejosas marginais aos cursos d’água da região. 

Contudo, os levantamentos aerofotogramétricos de 2003 e 2005, a atual imagem de satélite 

de 2008 e os trabalhos em campo demonstram que há alguma regeneração destes 

fragmentos. 

Dessa forma, a Macrozona 8 possui 516,66ha de APPs, que representam 16,56% de 

seu território, sendo que apenas 122,94ha (23,60%) estão em situação de conformidade 
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com a legislação, e 393,72ha (76,20%) estão em situação de conflito, ou seja, desprovidas 

de vegetação natural (Mapa Área de Preservação Permanente).  

 

 
Mapa de Área de Preservação Permanente: Situação legal. Fonte: SMMA 

     

2.2.1.2. Arborização Urbana 

A presença de muitos loteamentos e condomínios habitacionais consolidados, de 

padrão médio e alto, garantiu uma arborização das ruas e praças realizada com 

planejamento e uso de espécies adequadas, além da recomposição vegetal em áreas de 

praças e preservação permanente, com plantios mais densos e maior variedade de 

espécies. 

Além disso, como na macrozona 08, há a maior área em glebas não parceladas 

dentro do perímetro urbano do município, os novos empreendimentos imobiliários deverão 

apresentar projetos de arborização do sistema viário, das praças e áreas verdes, de acordo 

com o Guia de Arborização Urbana, ficando a emissão do “habite-se” condicionada à 

execução destes projetos, sendo que tais projetos deverão ser analisados e aprovados pelo 

órgão responsável pela arborização urbana, conforme a Lei nº 11.571 de 17 de junho de 

2003, art. 11. O cumprimento desta legislação proporcionará uma arborização urbana 

planejada, com uso de espécies adequadas nas áreas ainda não loteadas. 
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Porém, nos bairros como Jd Miriam e Pq. dos Pomares, o que se observa são 

indivíduos arbóreos anteriores ao loteamento, que após a construção das casas, 

permaneceram nas calçadas.  

É importante ressaltar, que nas áreas das praças 1 e 2 do loteamento do Pq. 

Xangrilá e parte da praça 1 e 2 do loteamento Luciamar, foi instalado o viveiro de mudas de 

árvores e plantas ornamentais do município, sob responsabilidade do Departamento de 

Parques e Jardins (Decreto 10.112 de 06/04/1990). 

 

2.2.1.3. Eixos Verdes  

Os Eixos Verdes foram instituídos pelo Plano Diretor Municipal – Lei Complementar 

nº 15/06, artigos 37 e 38, com a finalidade de integrar a progressiva recuperação ambiental 

de áreas verdes, com a possibilidade de oferecer à cidade, um espaço de uso público onde 

a população usufrua do seu direito à paisagem e ao lazer, por meio da recuperação das 

áreas de preservação permanente e várzeas degradadas, sendo constituídos por corredores 

ecológicos, parques lineares, parques públicos temáticos e vias verdes.  

Na Macrozona 8, estão previstos no Plano Diretor Municipal, o eixo verde da Av. 

Moraes Sales e da Rod. Heitor Penteado, que conecta o bosque dos Jequitibás à entrada do 

Distrito de Sousas e o Parque Linear do Ribeirão Anhumas (Figura Eixos Verdes).  

 
   Mapa de Eixos Verdes: Parque Linear do Ribeirão Anhumas e Via Verde. Fonte: SMMA. 

 

Entretanto, verificou-se a necessidade de novas diretrizes para a macrozona, que 

contribuam para a consolidação do macrocorredor ecológico norte, cujo objetivo é interligar 
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os fragmentos de vegetação remanescentes, que será viabilizado por meio do Sistema de 

Áreas Verdes Integrado e Unidades de Conservação. 

 

2.2.1.4. Bosques 

Na Macrozona 08 não há bosques públicos, apenas fragmentos de vegetação 

remanescente, áreas que foram destinadas à recomposição e algumas matas com espécies 

nativas e exóticas, a maioria inseridas em áreas particulares e loteamentos fechados. 

Portanto, verifica-se a necessidade de novas áreas verdes que sejam destinadas ao lazer e 

bem-estar da comunidade. 

 

2.2.1.5. Parque 

O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, possui área de aproximadamente 

260ha, porém apenas 25 ha estão localizados na Macrozona 08. Isto porque, devido à 

implantação do anel viário da Rod. Magalhães Teixeira, a área do parque foi dividida (Figura 

Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim). 

Porém, este trecho localizado na macrozona não possui acesso à população. 

 
Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim: Macrozona 04 e Macrozona 08. Fonte: SMMA. 

 

2.2.1.6. Praças 

O mapeamento das praças, apresentado no Mapa Praças, baseou-se nas plantas da 

mapoteca do DIDC/SEPLAN, onde se registra o parcelamento original dos loteamentos da 

Macrozona 08. Estes dados foram sobrepostos ao material iconográfico atual (2008), onde 
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se constatou que 77,35% (61,32ha) das áreas de praça estão livres, 1,20% (1,20ha) estão 

ocupadas e 21,46% (17,01ha), parcialmente ocupadas. 

Apesar da maioria das praças estarem livres, não significa necessariamente que 

estas estão bem conservadas, uma vez que carecem muitas vezes de arborização e 

manutenção. Já as parcialmente ou totalmente ocupadas apresentam usos distintos 

daqueles a que se destinam originalmente as praças (lazer, atenuantes climáticos e de 

escoamento de águas pluviais, embelezamento paisagístico, entre outros).  

 
Mapa Praças: Distribuição espacial das praças. Fonte: SMMA 

 

 

2.2.2. Infra-estrutura de transporte e energia 

Na área em estudo são verificados: Rodovias Gov. Adhemar P. de Barros (SP-340), 

Rod. Dom Pedro I (SP-065) e Rod. José R. Magalhães Teixeira (SP-083), utilizadas como 

acesso aos bairros da macrozona; Ramal férreo utilizado como linha turística Campinas- 

Jaguariúna da Maria Fumaça; Linhas de transmissão sob responsabilidade da CPFL – 

Companhia Paulista de Força e Luz; Gasodutos e Oleodutos (Gasoduto Bolívia-Brasil – 

GASBOL, que é um empreendimento do setor privado e tem a PETROBRÁS, através de 

sua subsidiária GASPETRO, como um dos principais acionistas da TBG - Transportadora 

Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A., consórcio responsável pela construção, operação e 

exploração). Na Figura abaixo estão espacializados alguns destes elementos. 
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  Mapa de Infra-estrutura de transporte e energia. Fonte: SMMA. 

 

2.2.3. Abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Constata-se que grande quantidade de efluentes de esgotos domésticos são 

lançados ainda in natura nos corpos d’água que entrecruzam a região. Porém, 

especialmente nos últimos anos, o poder público, por intermédio da empresa municipal de 

saneamento – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S.A. (SANASA), vem 

investindo recursos em obras de afastamento e tratamento de efluentes gerados na cidade. 

Pelo Plano Diretor de Tratamento de Esgotos de Campinas, a Bacia do Rio Atibaia 

foi dividida em dois setores de esgotamento: Anhumas e Samambaia, atendidos pelas ETE 

Anhumas e ETE Samambaia, respectivamente. 

A ETE Anhumas localiza-se numa área limitada pela Rodovia Dom Pedro I e pelo 

antigo leito da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro (atual Maria Fumaça). A ETE 

Anhumas possui capacidade de tratar esgoto correspondente a uma população de 250 mil 

moradores, sendo a maior ETE do município, beneficiando não somente a população do 

bairro Pq. Imperador e do Alphaville Dom Pedro, mas também, de cidades vizinhas, como 

Paulínia, Sumaré, Americana e Piracicaba, uma vez que suas águas captadas para 

abastecimento público deixarão de receber as cargas poluidoras dos esgotos domésticos de 

Campinas. 

A ETE Samambaia está localizada estrategicamente, pois o curso d água receptor 

(Ribeirão Samambaia) é contribuinte do Ribeirão Pinheiros, que deságua no Rio Atibaia, 2 

quilômetros acima da captação de água da Sanasa, responsável pelo abastecimento de 



34 
 

90% da população da cidade.  Esta ETE tem capacidade de tratar até 150l/s de esgoto, em 

uma região onde vivem cerca de 60 mil habitantes, além de também beneficiar a população 

dos municípios à jusante, como Paulínia, Sumaré, Nova Odessa, Americana, Monte Mor, 

Rafard e Capivari. 

Além destas duas ETEs, a macrozona também é atendida pela ETE Alphaville, 

construída com a implantação do loteamento. 

O sistema de tratamento de esgoto na Macrozona 08, também conta com três 

estações elevatórias de esgoto (EEE), a EEE Jd. Miriam e a EEE Gramado, estando 

previstas outras três estações: EEE São Quirino, EEE Gramado II e EEE Santander (Mapa 

Esgotamento Sanitário). 

Apesar do esforço do município em atender toda a região da Macrozona 08, os 

bairros Pq. Xangrilá, Pq. Luciamar, Pq. Dos Pomares, Chácaras São Rafael, Chácaras Bela 

Vista, Chácaras Gramado, Chácaras Alto da Nova Campinas, ainda não são atendidos pelo 

sistema de esgotamento, porém estão sendo realizados estudos, de que forma que o esgoto 

destas regiões sejam tratados de acordo com o quadro abaixo: 

Bairros Estação de Tratamento de Esgoto 

Pq. Xangrilá / Pq. Luciamar ETE Barão Geraldo 

Pq. dos Pomares 

Chácaras São Rafael 

ETE Alphaville 

Chácaras Bela Vista  ETE Anhumas 

Chácaras Gramado 

Chácaras Alto da Nova Campinas 

ETE Samambaia 

 

 
Mapa de Esgotamento Sanitário: Estações de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto – 

unidades existentes e previstas. Fonte: SANASA (MODIFICADO) 
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Na macrozona, 12.643 habitantes são beneficiados com o sistema de abastecimento 

de água. Os bairros atendidos são: Jd. Miriam M. da Costa, Pq. dos Resedás, Pq. dos 

Pomares, Chácaras São Rafael, Pq. Imperador, Chácaras Bela Vista, Chácara Gramado, 

Quinta dos Ypês, Sítio Recreio Gramado, Ille de France, Alphaville I, Chácara Alto da Nova 

Campinas, Oak Hills. 

 

 

 
 Estação de Tratamento de Esgoto Anhumas, ás margens da Rod. Dom Pedro I. Fonte: SANASA. 
 

 

2.2.4. Drenagem Urbana 

O ribeirão das Anhumas, até a confluência com o córrego São Quirino, drena área de 

aproximadamente 43 km², área quase três vezes superior à área da bacia do córrego São 

Quirino, que é de 14,9 km², determinando que a área de contribuição após a confluência do 

córrego São Quirino atinge 57,9 km², tendo seu curso d’água principal, da nascente até a foz 

no Ribeirão das Anhumas, extensão de 7,0 km. 

A bacia do córrego São Quirino recebe a contribuição quase simultânea de outras 5 

sub-bacias, cujo curso d’água principal apresenta extensão de 2,60 km, a partir da fazenda 

Santo André até a foz no ribeirão das Anhumas. 

Um aspecto de relevante importância na caracterização da bacia é a existência do 

loteamento Parque Imperador, o qual desde sua implantação no início da década de 8- já 

sofreu inúmeros processos de inundação, sendo o mais grave na tarde de 17 de fevereiro 

de 2003, quando ocorreu o falecimento de 3 pessoas vítimas da enchente. 

Nos estudos realizados para identificação das causas da inundação no Parque 

Imperador, elaborados por OLIVEIRA et al. (2003a e 2003b), CTH-DAEE (2003), BMEC-

DAEE (2003), e BARBASSA (2003), verificou-se a ocorrência de precipitação com 

intensidade significativamente superior ao período de retorno de 100 anos, atingindo 114 

mm em três horas, conforme pluviográfo do IAC. 
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Como causas agravantes da inundação, OLIVEIRA et al. (2003b) e BARBASSA 

(2003) identificaram o sub-dimensionamento de travessia situada a jusante do bueiro da 

Maria Fumaça. OLIVEIRA et al. (2003b) indicou que no projeto do loteamento do Parque 

Imperador cerca de 36 lotes foram locados sobre a planície de inundação e leito menor do 

córrego São Quirino, sujeitando-os aos processos de inundação temporária. Tendo sido 

constatados o rompimento de duas barragens na bacia do córrego São Quirino na chuva de 

17/02/2003, os estudos realizados por OLIVEIRA et al. (2003a e 2003b) e BARBASSA 

(2003), concluíram que a inundação no Parque Imperador ocorreria independente do 

rompimento das barragens. 

Recentemente, na análise do loteamento Alphaville Dom Pedro, foi elaborado um 

Projeto Executivo da Canalização do Córrego São Quirino, o qual possibilitou por exigência 

do Ministério Público Estadual, a ampliação da calha do córrego no trecho entre o 

empreendimento e a foz do córrego, a ampliação da capacidade do bueiro sob a estrada de 

ferro da Maria Fumaça (antiga CPEF) e a implantação de duas bacias de detenção na área 

do próprio empreendimento. 

No mesmo procedimento, foi elaborado o Plano de Ocupação da Bacia do Córrego 

São Quirino (ARBÓREA, 2005), que previa a implantação de nove barramentos de controle 

de cheia em áreas de várzea, além de diversas medidas de controle ambiental e hidrológico, 

que deverão orientar o processo de ocupação da bacia.  

Os pontos críticos, onde geralmente ocorrem inundações são na entrada do 

Alphaville e do Jd. Miriam. O Córrego São Quirino, que corta o loteamento Parque 

Imperador, provocava inundações em diversas residências em razão do 

subdimensionamento do bueiro existente sob a linha férrea, tendo sido tal problema 

equacionado com a ampliação da travessia e implantação de dois barramentos de controle 

de cheia. 

 

2.2.5. Zona Rural 

A área rural desempenha importante papel no equilíbrio ambiental das cidades com 

reflexos positivos ao ambiente construído, seja como cinturão verde de amortecimento ou 

atenuante climático e paisagístico, seja como território de opções de desenvolvimento de 

atividades agrícolas, turísticas e demais serviços em sintonia com o ambiente rural.  

A zona rural da Macrozona 08 corresponde a uma pequena parcela de 

aproximadamente 14%, situada na região da Chácara Aveiro, Fazenda Rosário, Fazenda 

Capuava, Chácaras Samambaia e Sítio Primavera, entre as Rodovias Dom Pedro I e José 

Roberto Magalhães Teixeira.  

A região da Chácara Aveiro é composta por um conjunto significativo de 

propriedades de lazer e agrícolas, centradas na pequena agricultura familiar voltada, 
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principalmente, para a produção de hortaliças e pastos, em área que requer cuidados 

ambientais, devido à localização com a área de influência de captação do Atibaia.  

A Fazenda Rosário, com 150 alqueires, localiza-se as margens da Avenida Profª Déa 

Ehrhardt Carvalho, entre os diversos condomínios residenciais de alto padrão das Chácaras 

Gramado. A fazenda originou-se de três Fazendas do ciclo cafeeiro: Rosário, Fazenda 

Barreiro (onde hoje se localizam os Cemitérios Flamboyant e Azaléias e o Condomínio Alto 

Nova Campinas e região do Gramado) e Fazenda  Sant’Ana (localizada no distrito de 

Souzas). 

Hoje a Fazenda Rosário desenvolve atividades pecuárias e eqüinas, além de hipismo 

clássico e as novas modalidades Team Penning e Work Penning, passeios de cavalgada 

noturna, confraria de grupos de Jeepeiros e eventos ciclísticos na categoria Team Realy, 

conforme pode ser observado na figura abaixo: 

 

 

  

     
Fazenda Rosário: lagoa, atividades de hipismo e criação de gado. Fonte: SMMA. 
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Fora da zona rural também existem áreas com usos rurais, onde se observa porções 

de reflorestamento, chácaras de lazer, áreas de pastagens e a presença de horticultura, 

além de fazendas. Estas áreas são representadas pelo Sítio São Jorge, Fazenda Santana 

da Boa Vista, Fazenda Santo André e Fazenda São Quirino.  

Por se concentrarem nas proximidades dos cursos d’água, e das rodovias ali 

presentes, cabe destacar quatro aspectos em relação às hortículas: (1) sua vulnerabilidade 

ambiental devido à pressão imobiliária e quanto à falta de fiscalização sobre o uso de 

defensivos agrícolas e a qualidade da água utilizada para irrigação; (2) sua importância 

estético-paisagística; (3) sua função hidrológica, como área permeável e bolsão de 

drenagem de águas pluviais, e (4) seu cunho sócio-econômico e ambiental, enquanto 

atividade geradora de emprego e potencial difusora de práticas agro-ecológicas. 

A figura abaixo indica a zona rural da macrozona, bem como a distribuição das 

horticulturas e localização de algumas fazendas, dentro e fora da zona rural: 

 

 
Mapa de Zona e usos rurais: Distribuição espacial das Horticulturas, zona rural e fazendas. Fonte: SMMA. 

 

2.2.6. Resíduos Sólidos e Áreas Contaminadas 

Na Macrozona 08 os resíduos sólidos domiciliares ou domésticos são coletados pela 

Prefeitura de Campinas e destinados ao Aterro Sanitário Municipal – Delta I. 

Conforme pode ser observado nas Figuras Mapa de Resíduos Sólidos e Pontos de 

descarte sistemático de resíduos, esta macrozona apresenta diversos pontos de descarte 

inadequado (estradas vicinais, margens de cursos d’água e fundos de vale), em especial, os 

oriundos da construção civil (entulhos).  
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Não há cooperativas de reciclagem nesta macrozona, porém alguns moradores 

fazem a coleta de materiais recicláveis e realizam a triagem sem equipamentos de proteção, 

cuidados de higiene e em locais inapropriados. 

Segundo o Relatório de Áreas Contaminadas (CETESB, 2008), não foram 

registrados pontos contaminados nesta macrozona. 

 

 
Descarte sistemático e inadequado de entulho e lixo e armazenamento de matérias para reciclagem, sem 

cuidados com armazenamento e higiene, inclusive próximo ao Córrego Samambaia: Fonte: SMMA. 
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Mapa de Resíduos Sólidos. Fonte: SMMA 

 
 
 

2.2.7. Áreas de risco de contaminação: Acidentes com Transporte Rodoviário de 

Produtos Perigosos (TRPP) 

O trânsito de caminhões transportando produtos perigosos é intenso e constante 

pelas rodovias que atravessam a cidade de Campinas. De acordo com Martins (2003) 

muitos acidentes com cargas perigosas já foram registradas, chegando a atingir cursos 

d’água da região. A situação considerada particularmente mais sensível é a do trecho da 

rodovia D. Pedro I próximo ao Sistema de Captação de Água para Campinas, no distrito de 

Sousas. 

Pedro (2004) identificou nas rodovias de Campinas, nos trechos dentro do 

município, que a maior porcentagem de acidentes com TRPP ocorreu na SP-065 - Via D. 

Pedro I (43,8%), sendo o produto perigoso mais envolvido nos acidentes o combustível 

automotor (31,3%) e a classe de produto perigoso a de número 3 (Líquidos inflamáveis) 

com 57,6%. O tipo de acidente que mais ocorreu foi a colisão traseira e/ou a colisão 

transversal com 35,9% das ocorrências e a conseqüência do acidente foi o vazamento do 

produto transportado (14,7%). Ainda, as maiores concentrações de acidentes foram 

constatadas na: SP-065 (km 136-145); SP-330 (km 103-104); SP-332 (km 113-115); e SP-

348 (km 89-93). O autor cruzou estes dados com informações sobre os recursos hídricos, 

solos e uso da terra, indicadores da gravidade e risco de dano ambiental, revelando que os 
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trechos das rodovias que apresentaram maior risco de dano ambiental por acidentes com 

TRPP foram: Via Dom Pedro I (km 126-134, km 138-146) e Rodovia dos Bandeirantes (km 

87-103). 

Na Macrozona 8, o menor risco de acidentes com TRPP, foi atribuído às Rod. SP-

340 e SP-065 (entre os km 120-126), provavelmente devido ao menor número de acidentes 

ocorridos no período entre 1998 e 2004. A SP- 083 apresenta valor de risco médio e entre 

os km 126-134 da SP-065, foi atribuído valor de risco alto, com um trecho apresentando 

valor muito alto, próximo ao Ribeirão Anhumas, ETE Anhumas e o ramal férreo (Figura 

Áreas de Risco de Acidentes Rodoviários com Transporte de Produtos Perigosos). 

Em relação à contaminação do lençol freático na Macrozona 08, há maior 

possibilidade na área de gleissolo, ao norte da macrozona, que é cortada pela SP-340. 

 

 

 
Áreas de Risco de Acidentes Rodoviários com Transporte de Produtos Perigosos. Fonte: PEDRO, 2004 
(MODIFICADO) 
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3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

3.1. PROCESSO DE OCUPAÇÃO 

 A estrutura urbana atual da Macrozona 8 caracteriza-se pela descontinuidade em 

termos de ocupação e se apresenta muito permeada por enormes vazios urbanos. Esta 

descontinuidade em relação ao tecido urbano e às macrozona 4 e 3, que a margeiam, pode 

ser explicada, como veremos a seguir, em função de fatores físicos que determinaram esta 

segregação, tais como barreiras físicas e estrutura fundiária concentrada. Passaremos, na 

seqüência a abordar alguns aspectos históricos, que contribuíram para a configuração física 

desta área em estudo. 

 Consta que em 1.872 um grupo de fazendeiros resolve criar uma ferrovia para 

propiciar o escoamento da produção de uma das regiões mais produtivas do estado de São 

Paulo, a região de Mogi-Mirim e Amparo. Assim, em 21 de março a lei provincial número 18 

dá origem a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro (CMEF), com sede em Campinas.  

 O trecho inicial da concessão ia de Campinas à Mogi Mirim (na época Mogy-Mirim). 

Esta mesma lei concedia o prolongamento da linha até às margens do Rio Grande, 

passando por Casa Branca e Franca. O objetivo da estrada de ferro era, entre outros, 

transportar café e gado. 

 Os fundadores da Companhia foram Antônio de Queiroz Telles (Barão, Visconde e 

Conde de Parnaíba), família Silva Prado e José Estanislau do Amaral, entre outros grandes 

plantadores de café. Fazia parte também o Barão de Tietê presidente da Companhia União 

Paulista (empresa de seguros). A primeira reunião de acionistas ocorreu em julho, no Paço 

da Câmara Municipal de Campinas quando foi constituída a primeira diretoria, composta 

provisoriamente por: Antônio de Queiroz Telles, Tenente Coronel Egídio de Souza Aranha, 

Antônio Pinheiro de Ulhoa Cintra (Barão de Jaguara), Capitão Joaquim Quirino dos Santos e 

Antônio Manoel de Proença. 

 Segundo dados obtidos no site da Companhia Mogiana (CMEF) em texto 

denominado História e Imagem da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, o primeiro 

trecho da ferrovia Mogiana foi inaugurado em 3 de maio de 1875, ligando Campinas à 

Jaguariúna.  

 Esta ferrovia tinha seu páteo e edifícios situados na área central do município de 

Campinas e seu traçado entrecortava a região em estudo, (vide planta anexa com o traçado) 

sendo uma das primeiras intervenções físicas a ocorrer na área que é hoje a Macrozona 8, 

nas imediações das terras que margeiam o loteamento Parque Imperador. Esta ferrovia, 

assim como o ramal férreo que veremos a seguir, representa uma ligação fortíssima de 

Campinas com o café, além de fazerem parte da paisagem cultural da cidade e região. 
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  Foto das oficinas da CMEF em Campinas, anos 30. Nesta oficina foram montadas locomotivas, 

  fabricados inúmeros carros de passageiros e vagões de carga. 

   Fonte: Site www.cmef.com.br 

   

 Os trilhos que eram utilizados pela Companhia Mogiana de Estradas de Ferro 

atualmente são utilizados para um passeio através da Maria Fumaça a qual é explorada pela 

Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF – Campinas), possibilitando um 

passeio que sai da estação Anhumas em Campinas e chega à cidade de Jaguariúna, 

passando pela macrozona 8. 

 
  Fonte: Departamento de Comunicação - PMC 

  

 Outro aspecto a ser destacado nesta área diz respeito ao traçado de outro trem a 

vapor, cujo percurso atravessava a região em estudo efetuando a ligação da sede com os 

distritos de Souzas e Joaquim Egídio.  

 Em meados de 1889 os fazendeiros Paulo Machado Florense – Fazenda Cabras – e 

Inácio de Queirós Lacerda – Fazenda Dr.Lacerda, constituem a Companhia Ramal Férreo 
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Campineiro – C.R.F.C.. A necessidade de criar uma ferrovia foi para aumentar o escoamento 

da produção de café, pois o único sistema existente era tração por animais. Em 20 de 

setembro de 1893 iniciou-se a operação da linha, com tração a vapor – locomotivas Maria-

Fumaça. As obras da Companhia Ramal Férreo estiveram sob a responsabilidade do 

engenheiro Carlos William Stevenson. 

 A C.R.F.C. foi vendida em 1911 para a empresa de energia elétrica e bondes da 

cidade, a Companhia Campineira de Tracção Luz e Força – C.C.T.L.F., que teve uma das 

poucas linhas brasileiras com veículos elétricos, cuja funcionalidade era genuinamente rural, 

sendo a terceira empresa ferroviária a ser eletrifica no país.  

 A C.C.T.L.F. foi vendida à empresa norte-americana Eletric Bond And Share 

Company – E.B.A.S.C.O – no ano de 1928, e no ano de 1946, é novamente vendida para a 

Companhia Paulista de Força e Luz – C.P.F.L. – que operou os bondes até o mês de agosto 

de 1952, quando dividiu em dois conjuntos. O trecho urbano passa para a Sociedade 

Campineira de Transportes Elétricos – S.C.T.E. – e o trecho rural é transferido para a 

Estrada de Ferro Sorocabana – E.F.S. – que no dia 10 de fevereiro de 1960 fecha em 

definitivo, não circulando mais nenhum bonde. (Fonte: Secretaria de Cultura/PMC) 

 

 
  Fonte: www.campinasvirtual.com.br 

 

 A seguir incorporamos ao presente relato algumas informações históricas relativas a 

este modo de transporte, que teve influência em outras regiões de Campinas além da área 

em estudo. Conforme dados obtidos junto ao site www.campinasvirtual.com.br, em 1878 foi 

criada a Companhia Campineira de Carris de Ferro e em 25 de setembro de 1879 começava 

o serviço de bondes de tração animal (mulas) em Campinas  

 No início a companhia incorporou quatro carros de tração animal da Companhia John 

Stephenson em Nova York, inaugurando a nova linha em 25 de setembro de 1879 e mais 

tarde adquirindo mais alguns bondes desativados da Companhia Viação Paulista, usados da 

cidade de São Paulo que foram operados em cinco linhas. 
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   Fonte: www.campinasvirtual.com.br 

  

 

 Em 1910 foi criada uma nova empresa, a Companhia Campineira de Tracção, Luz e 

Força (CCTLF) para fazer um sistema elétrico de bondes. Em 1911 encomendou oito novos 

bondes com dez fileiras de bancos da empresa J. G. Brill Filadélfia, e iniciou a construção de 

uma nova linha.  

 Em junho de 1912 a CCTLF inaugurou seu sistema de bondes elétricos com bitola 

métrica na cidade, que utilizavam uma rede elétrica de corrente contínua, com tensão de 

600 volts e bitola de 1000 mm, a mesma usada pelas ferrovias de maior porte, como a 

Mogiana. Na década seguinte a companhia adquiriu mais oito bondes da Brill, em seguida 

construiu seus próprios veículos baseados no modelo americano. Posteriormente em 1923, 

trouxe mais oito veículos que estavam circulando na cidade estadunidense de Filadélfia. 

 A cidade de Campinas ainda teve uma das poucas linhas de bonde interurbanas, o 

Ramal Férreo Campineiro, uma herança da ferrovia a vapor entre Campinas e o distrito de 

Sousas. Com a inviabilidade de se manter os trens do Ramal Férreo Campineiro (CRFC), 

em 18 de março de 1917 a CCTL&F decidiu comprar a empresa e desativou definitivamente 

o uso dos trens, finalizando a circulação da "cabrita" 23 anos após sua viagem inaugural, 

causando comoção geral nos moradores e usuários.  

 Um serviço de bondes foi disponibilizado como alternativa para ligar a cidade de 

Campinas a Fazenda Cabras no distrito de Joaquim Egídio, e em 1919 passa a circular o 

"bondão", apelido dado a ele por ser bem maior que os bondes abertos da área urbana. 
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  Fonte: www.campinasvirtual.com.br 

  

 Em frente a Estação de trens da Companhia Paulista ficava o ponto inicial, de lá 

seguia pela Av. Andrade Neves, passando pelo bairro Guanabara, fazenda Vila Brandina 

situada pouco antes da Estação Engenheiro Cavalcante (na época uma parada com 

plataforma simples e descoberta em uma das mais importantes fazendas de gado leiteiro da 

região) e finalmente atingia a zona rural em Sousas e Joaquim Egídio. 

 

 
    Fonte: MIS - PMC 

  

 Nos anos de 1930 a companhia refez muitos de seus bondes com vestíbulo fechado, 

a parte de cima em arco e 9 fileiras de bancos no lugar das antigas 10. 

 No dia 30 de setembro de 1954 o sistema de bondes da cidade foi absorvido pela 

Companhia Campineira de Transportes Coletivos (CCTC), que contava na época com 28 

bondes, 13 linhas em 26 km de percurso comprado pela prefeitura por Cr$ 3.000.000,00. A 

CCTC chegou a ter 58km de trilhos implantados. Em 10 de fevereiro de 1960 a linha da EFS 

até Cabras foi fechada, os 7km iniciais se tornam a linha nº14 de bondes.  
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 O sistema de bondes campineiro tinha estrutura simples - passava por ruas estreitas, 

utilizava mão única, havia desvios em determinados pontos das rotas para permitir a 

passagem de outro bonde da mesma linha ocupando quase toda a largura da rua - por conta 

disso atrapalhava a circulação dos veículos motorizados e com isso iniciou-se a extinção 

das linhas em 1964. 

 O último bonde passou na noite da sexta-feira do dia 24 de maio de 1968 deixando 

saudades para muitos usuários do eficiente e limpo sistema de transporte. 

 

 
   Fonte: www.campinasvirtual.com.br 

 

 Outra intervenção física que contribuiu para a delimitação desta região está atrelada 

à definição do traçado e implantação das rodovias D. Pedro I – SP 65, a qual teve sua 

inauguração no início da década de 70, em que pese, segundo a AGENCAMP, esta ligação. 

já existir desde 1938, e  a rodovia Ademar Pereira de Barros - SP 340, também conhecida 

como rodovia Campinas/ Mogi Mirim. Mais recentemente foi implantada a rodovia José 

Roberto Magalhães Teixeira – SP 83 entregue em 8 de agosto de 2001.  

 Com relação a estrutura fundiária da macrozona 8, cabe destacar que a mesma é 

permeada por grandes fazendas como a Fazenda São Quirino que tem boa parte de suas 

áreas com atividade agrícola com plantação de café e eucalipto e mais recentemente vem 

subdividindo suas áreas para atividades urbanas, e também pela área da FEAC- Federação 

das Entidades Assistenciais de Campinas, denominada Gleba Invernada, oriunda da 

Fazenda Brandina de propriedade de Lafayete de Arruda Camargo. 

 Estas áreas de fazendas tem sido objeto de estudo para fins urbanos mais 

recentemente, demonstrando claramente a substituição de atividades agrícolas para outras 

finalidades.  
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 No que tange ao processo de parcelamento urbano, a Macrozona 8 apresenta os 

primeiros loteamentos aprovados na década de 70, sendo dois no ano de 1974 - Sítios de 

Recreio Gramado e Sítios Alto da Nova Campinas, dois no ano de 1977 - Parque Xangrilá e 

Parque Luciamar e um no ano de 1979 - Parque Imperador. Estes empreendimentos juntos 

perfazem um total de 3.145.714,27 m² e 1.187 lotes. Estas informações, bem como as que 

se seguem, podem ser visualizadas na tabela a seguir denominada relação dos loteamentos 

na macrozona 8, onde são identificados os loteamentos, decretos e ano de aprovação, 

número de lotes e área total do empreendimento.  

 Na década de 80 temos a aprovação em 1981 do loteamento Chácaras São Rafael e 

em 1982 dos loteamentos Jardim Míriam Moreira da Costa, Parque dos Pomares e Jardim 

Novo Gramado. Estes empreendimentos juntos perfazem um total de 1.276.348,84 m² e 

1.491 lotes. Na década de 90 apenas dois loteamentos - Ille de France e Alphaville 

Campinas. Estes empreendimentos juntos perfazem um total de 2.725.066,78 m² e 1.679 

lotes. 

 Mais recentemente, nos primeiros anos de 2000, foram aprovados o Residencial 

Parque dos Resedás, o Alphaville D. Pedro, o Ypê Amarelo, o Residencial Parque das 

Quaresmeiras, o Mont Blanc Residence, o Jardim Eco Village, o Parque das Sapucaias, o 

Residencial Jatibela, o Parque dos Alecrins e a Vila dos Plátanos, perfazendo um total de 

2.300.049,98 m² e 1.468 lotes. 

 Estes loteamentos representam um total de 9.480.233,20m² de área parcelada 

dentro desta macrozona e um total de 6.023 lotes sendo que o loteamento Alphaville 

Campinas aprovado pelo Decreto n.º 12.444 de 1.996 apresenta a maior área parcelada, 

qual seja 2.702.826,78 m², e um total de 1.668 lotes. A título de informação, a aprovação 

deste loteamento foi um dos fatores que ensejou estudos com vistas a definição de 

legislação para regulamentação de loteamentos fechados no município, que resultou na Lei 

n.º 8.736 de 1.996. 

 Ao se verificar a localização destes empreendimentos observa-se o distanciamento 

entre os mesmos dentro desta Macrozona 8, bem como deles com o restante da malha 

urbana. Este modelo representa o processo ocorrido no município de Campinas, assim 

como em vários municípios brasileiros, onde, em décadas passadas, o parcelamento se deu 

atendendo muito mais aos interesses do mercado imobiliário do que a uma lógica de 

implantação urbana que obedecesse a um crescimento contínuo e ordenado, gerando 

vazios urbanos e dificuldade de implantação e operacionalização de equipamentos urbanos 

e de infraestrutura. 

 A localização destes loteamentos encontra-se identificada em croquis a seguir onde 

é possível verificar também a década de aprovação. 
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 Identifica-se também nessa macrozona a incidência de chácaras rurais sendo 

algumas situadas dentro do perímetro urbano, perfazendo um total de 1.137.811,59 m2 de 

chácaras dentro da área urbana, com um total de 224 lotes, como as Chácaras Bela Vista I 

e II com 297.308,25 m2 e 118.648,74 m2 respectivamente, as Chácaras Oak Hills com 

436.745,60 m2, a qual vem sendo ocupada por diversos condomínio residenciais de alto 

padrão (Vila Olguita, Vila Condotti, Vila D'Este, Vila Toscana, Vila Ophélia, Vila das 

Verbenas) e finalmente as chácaras situadas em área remanescente da Fazenda Maria 

Amélia com 285.109,00 m2. Também a área rural apresenta chácaras de recreio como as 

Chácaras Samambaia com 1.358.258,00m2 e 146 lotes. 

 Ressaltamos ainda nessa Macrozona 8 três regiões que também concentram 

condomínios residenciais quais sejam a região próxima à Rua Eliseu Teixeira de Camargo, a 

região próxima ao colégio Notre Dame e Escola Comunitária e a região próximo ao Parque 

Imperador. 

 Outra área de significativa importância nesta macrozona é a Gleba Invernada, 

oriunda da Fazenda Brandina e que hoje pertence à FEAC. Esta grande área inserida na 

Macrozona 8 vem sendo objeto de estudos por parte do poder público municipal com vistas 

à aprovação de um plano urbanístico onde estão previstos diversos usos como atividades 
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comerciais e de prestação de serviços, além de residencial. Esta área abriga as lojas 

Decatlon e Leroy Merlin, atividades estas que tem abrangência regional. 

 

NÚMERO DE LOTES URBANOS E RURAIS E 
ÁREA LOTEADA E CHÁCARAS NO PERÍMETRO URBANO 

MACROZONA 8 
__________________________________________________________________________ 
 número de lotes urbanos _____  6.023  área m2_____ 9.480.233,20 

 

           número de lotes de chácaras______ 224   área m2_____ 1.137.811,59 

 

 Total lotes___________________ 6.247  área _______ 10.618.044.79 

Fonte: SEPLAN - 2010 

 

 Tendo em vista que a área da Macrozona 8 apresenta 32,197 km² e considerando-se 

que a área ocupada com loteamentos urbanos e chácaras perfaz um total de 10,618 Km², 

estima-se que a macrozona 8 ainda dispõe de aproximadamente 21,579 Km² de área livre.  

 

RELAÇÃO DOS LOTEAMENTOS NA MZ-08  

DENOMINAÇÃO DECRETO Nº ANO Nº DE LOTES ÁREA TOTAL (m²) 

CHÁCARAS BELA VISTA II Chácaras Rurais(PU) 0 134 297.308,25 

CHÁCARAS BELA VISTA I Chácaras Rurais(PU) 0 58 118.648,74 

REMANESC. DA FAZ. MARIA AMÉLIA (PARTE) Chácaras Rurais(PU) 0 14 285.109,00 

CHÁCARAS OAK HILLS Chácaras Rurais(PU) 0 18 436.745,60 

SÍTIOS DE RECREIO GRAMADO 4.545 1974 74 747.759,90 

SÍTIOS ALTO DA NOVA CAMPINAS 4.546 1974 142 911.339,00 

PARQUE XANGRILÁ 5.031 1977 436 997.454,67 

PARQUE LUCIAMAR 5.189 1977 143 291.845,80 

PARQUE IMPERADOR 5.890 1979 392 197.254,90 

CHÁCARAS SÃO RAFAEL 6.585 1981 83 243.347,00 

JARDIM MYRIAM MOREIRA DA COSTA 7.464 1982 844 469.997,54 

PARQUE DOS POMARES 7.279 1982 531 533.835,30 

JARDIM NOVO GRAMADO 7.067 1982 33 29.169,00 

ILLE DE FRANCE 10.907 1991 11 22.240,00 

LOTEAMENTO ALPHAVILLE CAMPINAS 12.444 1996 1.668 2.702.826,78 

RESIDENCIAL PARQUE DOS RESEDÁS 14.483 2003 90 82.226,50 

ALPHAVILLE D.PEDRO 14.815 2004 394 616.223,51 

YPÊ AMARELO (Reloteamento) 14.609 2004 13 10.044,13 

RESIDENCIAL PARQUE DAS QUARESMERIAS 15.900 2007 120 133.998,44 

MONT BLANC RESIDENCE 16.369 2008 262 475.561,68 

JARDIM ECO VILLAGE 16.188 2008 38 33.114,68 

PARQUE DAS SAPUCAIAS 16.136 2008 82 97.417,63 

RESIDENCIAL JATIBELA 16.535 2008 160 278.656,24 

PARQUE DOS ALECRINS 16.829 2009 409 473.694,00 

VILA DOS PLÁTANOS 16.728 2009 98 132.226,50 

TOTAL   6.247 10.618.044.79 

CHÁCARAS SAMAMBAIA Área Rural  146 1.358.258,00 

Fonte: SEPLAN - 2010 
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3.2. CONFIGURAÇÃO ATUAL DO USO DO SOLO 

Essa macrozona caracteriza-se pela predominância do uso habitacional em uma 

região distante da malha urbana consolidada e com acesso através de eixos rodoviários. 

Possui ainda um sistema viário interno descontínuo o que demanda a utilização das 

rodovias e de suas transposições para trânsito urbano.  

Abrange loteamentos residenciais de renda média baixa, como Jardim Myriam Moreira da 

Costa, Parque dos Pomares, Parque Luciamar até os de renda média alta e alta, como 

Alphaville Campinas, Sítios de Recreio Gramado e Sítios Alto da Nova Campinas. Apenas 

algumas glebas e lotes lindeiros às Rodovias Adhemar de Barros e D.Pedro I são destinados 

aos usos comerciais, de serviços, e industriais. Destaca-se a existência de dois pólos comerciais 

de atração regional, junto da Rodovia D. Pedro I: a Decathlon e a Leroy Merlin. Além disso, 

abriga também colégios particulares, como o Colégio Integral, a Escola Comunitária de 

Campinas e a Escola Notre Dame e clubes recreativos, como o Clube Concórdia e Clube Cultura 

Artística. 

      No que tange à legislação de uso e ocupação do solo, predominam as áreas de 

zoneamento residencial, Z 3, Z 4 e Z 8, e, em menor parte a zona industrial,  Z 14. Destina 

ainda como área de preservação, Z 18, a faixa ao longo do Ribeirão Anhumas e do ramal 

férreo operado pela “Maria Fumaça”. 

 

3.2.1. Zoneamento Vigente 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo atualmente em vigência é a Lei n° 6031 de 1988, 

que definiu dezoito zonas de uso e ocupação do solo para a área urbana do município. As 

zonas de uso estabelecidas pela legislação atual nessa macrozona são as seguintes: 

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 10,00 

metros, 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 Parque Xangrilá, Parque Luciamar, Parque 

dos Pomares, Chácaras São Rafael, Mont Blanc Residence, Parque Imperador, Alphaville 

D. Pedro e para parte dos loteamentos Alphaville e Jardim Miriam Moreira da Costa. 

Grandes áreas não parceladas da macrozona também se encontram zoneadas como Z3. 

Estabelecida Z-3 CSE para os lotes do loteamento Jardim Myriam Moreira da Costa 

voltados para a Rua Guerino Bristotti, para os lotes 01, 02 e 03 da Quadra AB2 e para os 

todos os lotes da Quadra AJ4, ambas do loteamento Alphaville Campinas. 

 

Z 4 – zona destinada estritamente ao uso habitacional unifamiliar e multifamiliar 

horizontal, com área mínima de lote igual a 500,00 m2 e testada de 10,00 metros, e ao uso 

multifamiliar vertical sob condições específicas. 
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Estabelecida para os loteamentos Sítios de Recreio Gramado, Sítios Alto da Nova 

Campinas, Chácaras Oak Hills e glebas próximas. Algumas áreas não parceladas dessa 

região também se encontram zoneadas como Z4. 

 

Z 8 – zona destinada basicamente ao uso habitacional unifamiliar e multifamiliar 

horizontal. Permite ainda serviços e usos institucionais com restrições (SP1 e EL). 

Estabelecida para os desmembramentos em chácaras de recreio denominados 

Chácaras Bela Vista I e II e Remanescente da Fazenda Maria Amélia. Algumas áreas não 

parceladas dessa região também se encontram zoneadas como Z8. 

 

Z 12 - zona destinada basicamente ao uso comercial, de serviços e institucional, de 

médio e grande porte, com possibilidade de uso misto. 

 Estabelecida para a Gleba B - Gleba 48 do quarteirão n.º 30.022. 

 

Z 14 – zona destinada aos usos industrial não incômodo, comercial, de serviços e 

institucional de pequeno, médio e grande porte, podendo ocorrer consultas para CSE 6 em 

lotes ou glebas 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 o loteamento Parque dos Resedás, para a faixa de quarteirões e 

glebas ao longo da Rodovia Adhemar Pereira de Barros - SP 340 e para uma faixa ao longo 

da Rodovia D. Pedro I até a altura do Alphaville D. Pedro. 

 

Z 18 – zona destinada à proteção de áreas e/ou espaços de interesse ambiental 

onde somente serão 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 competências conexas, a elaboração dos estudos específicos, os quais 

serão regulamentados mediante decreto do Poder Executivo. Serão ainda permitidas, 

segundo o Decreto n.º. 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 as áreas onde estão implantados o Clube Concórdia e o Clube 

Cultura Artística e para faixas ao longo do Ribeirão Anhumas e do ramal da Maria Fumaça. 

  

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), alterada pela Lei nº.10.566/2000, que 

permite que nas zonas Z1, Z2, Z3, Z5, Z6 e Z7 as edificações aprovadas e com habite-se 

até 31/12/2000, além do uso habitacional permitido pela Lei nº. 6.031/88, poderão ser 

destinadas, parcialmente ou totalmente, aos usos comerciais, de serviços, institucionais e 
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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 da lei de uso e ocupação vigente permite observar que a legislação define 

para quase a totalidade da macrozona áreas residenciais (Zonas 3, 4 e 8), algumas poucas 

áreas destinadas aos usos industriais (Zona 14) e um único corredor comercial (Zona 3 

CSE).  

Na AP 7, que compreende os loteamentos residenciais Jardim Myriam Moreira da 

Costa, Parque dos Pomares, Chácaras São Rafael, Parque Luciamar, Parque Xangrilá e 

Alphaville Campinas, o zoneamento é predominantemente Z 03. Apenas os lotes voltados 

para a Rua Guerino Bristotti no Jardim Myriam Moreira da Costa estão definidos como Z-3 

CSE, onde se identificam atividades comerciais como restaurante, bar, açougue, padaria, 

mercearia, salão de beleza, farmácia, oficina mecânica, loja de materiais de construção e 

loja de produtos para animais. 

 

 
 Alphaville Campinas – Foto: DEPLAN/SEPLAN 

 

Alguns lotes e glebas lindeiros à Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP 340) são 

ocupados por comércio, serviços e algumas indústrias em quadras definidas como Z 14. 

Deve-se ressaltar que esse eixo é o principal acesso para a região, bem como passagem e 

interligação para outros municípios.  

Essa região abriga vários loteamentos fechados como o Parque Xangrilá e o Alphaville 

Campinas e ainda outros em fase de implantação, como o Parque das Sapucaias e o Parque 

das Quaresmeiras. Destaca-se a existência de diversos comércios e um complexo educacional, o 

Colégio Integral, nas proximidades do Alphaville Campinas. 
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Alphaville Campinas – Foto: DEPLAN/SEPLAN 

 

Na AP 8, que compreende os loteamentos residenciais Parque Imperador, Parque 

dos Resedás e Alphaville D. Pedro, o zoneamento predominante também é Z 03. Estão em 

fase de implantação os loteamentos fechados de alto padrão Mont Blanc Residence e 

Residencial Jatibela. Nas proximidades do Parque Imperador concentram-se vários 

condomínios residenciais. 

 
Condomínio em construção – Parque Imperador – Foto: DEPLAN/SEPLAN  

 

Uma faixa ao longo das rodovias Adhemar Pereira de Barros e D. Pedro I destina-se 

aos usos industriais e comerciais, Z 14, onde se destacam a implantação de um condomínio 

empresarial, a empresa Samsung e o centro de treinamento Careca Sport Center. 

Nesse trecho a macrozona é cortada pelo Ribeirão Anhumas e seu afluente, o 

Córrego São Quirino, e pelo ramal férreo da “Maria Fumaça” que margeia o loteamento 

Parque Imperador. Destaca-se também nas proximidades o funcionamento da ETE 

Anhumas. 
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Ribeirão Anhumas – Foto: DEPLAN/SEPLAN 

 

 

Maria Fumaça no Parque Imperador – Foto: Departamento de Comunicação/PMC 

 

Grande parte dessa região é formada por áreas não parceladas pertencentes à 

Fazenda São Quirino e à FEAC onde se destacam dois pólos comerciais regionais, a 

Decathlon e a Leroy Merlin. Esses vazios apresentam ainda uso agrícola, com atividades de 

reflorestamento e pecuária. 
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    Fazenda São Quirino – Foto: DEPLAN/SEPLAN 

Já na região da AP 9, que compreende os loteamentos residenciais Ille de France, 

Chácaras Bela Vista, Sítios de Recreio Gramado, Sítios Alto da Nova Campinas, Chácaras 

Oak Hills e vários condomínios residenciais de alto padrão, o zoneamento é 

predominantemente de zonas 04 e 08. 

Essa região abriga dois complexos educacionais, a Escola Comunitária de Campinas 

e a Escola Notre Dame e dois clubes particulares, Clube Concórdia e Clube Cultura 

Artística, além da sede regional de um templo religioso. Essa concentração de atividades 

que atraem um grande fluxo de pessoas ocorre nas proximidades do entroncamento das 

Rodovias D. Pedro I, Pref. José Roberto Magalhães Teixeira e Heitor Penteado, sendo esta 

última o único acesso aos Distritos de Sousas e de Joaquim Egídio. Registra-se também a 

existência de dois condomínios verticais na região do Notre Dame, em áreas de Z 8. 

 
    Entroncamento das Rods. D. Pedro I, Pref. J.R. Magalhães Teixeira e Heitor Penteado 
     Foto: Departamento de Comunicação/PMC 
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 O acesso à região dos loteamentos Sítios de Recreio Gramado, Sítios Alto da Nova 

Campinas e Chácaras Oak Hills é feito unicamente através da Alameda dos Flamboyants e 

da passagem inferior existente sob a Rodovia Pref. José Roberto Magalhães Teixeira. A 

ocupação desta área tem se caracterizado exclusivamente pelo padrão residencial de alta renda, 

com muitos condomínios horizontais fechados. Em quadra próxima ao acesso para esses bairros, 

mas na Macrozona 4, está instalado o centro de compras “Gramado Mall” onde se identificam 

usos comerciais e de prestação de serviços de caráter local, como padaria, açougue, 

restaurante, academia de ginástica, salão de beleza, farmácia, pet shop e diversas 

boutiques.   

 Existe ainda uma pequena área urbana não parcelada, mas com características de 

uso rural, sendo parte pertencente ao Parque Ecológico Monsenhor Salim e parte ocupada 

por chácaras. Nota-se numa delas a existência de atividade comercial do tipo pesqueiro, 

além de uma área ocupada por fábrica de blocos de concreto. 

Essa região compreende também uma parcela de área rural vizinha ao Município de 

Valinhos, onde estão situadas as Chácaras Rurais Samambaia e Chácara Aveiro, onde 

existem usos agrícolas, principalmente hortas e pastos. Nota-se também a existência de um 

outro pesqueiro. Deve-se ainda destacar que essa área rural abriga a ETE Samambaia. 

 
Chácaras Samambaia – Foto: DEPLAN/SEPLAN 

 

Constata-se, de modo geral, que nessa macrozona predominam grandes 

loteamentos residenciais fechados e condomínios horizontais, alguns usos industriais e 

comerciais de grande porte e pouquíssimos pontos comerciais de uso local, além da 

inexistência de equipamentos públicos. 
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3.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS  

 O presente tópico objetiva apresentar e analisar o crescimento populacional das 

UTBs – Unidades Territoriais Básicas da Macrozona 8. Para tanto foram utilizadas as 

informações dos censos demográficos de 1.970, 1.980, 1.991 e 2.000, bem como da 

contagem populacional realizada em 1.996, a partir da sistematização efetuada pela 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, trabalho este efetuado 

desde a década de 80 a partir de contatos de cooperação técnica com o IBGE- Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 As informações constantes da Tabela 1 referem-se à evolução dos domicílios e da 

população residente na Macrozona 8, segundo as Unidades Territoriais Básicas - UTBs que 

a compõem, considerando as informações censitárias de 1970, 1980, 1991 e 2000. 

 A expansão populacional desta área teve início na década de 80 de forma pouco 

significativa em termos numéricos, sendo que neste período apresentava população da 

ordem de 2.119 habitantes chegando, na década de 90, a 3.815 habitantes e na década de 

2.000 a 8.088 habitantes, onde a UTB 22, relativa aos loteamentos Jardim Miriam Moreira 

da Costa, Parque Xangrilá e Parque dos Pomares, se destaca com 3.861 habitantes. Este 

incremento de população nesta UTB pode ser explicado pela implantação do loteamento 

fechado denominado Alphaville aprovado em 1.996 pelo decreto municipal número 12.444, 

loteamento este que conta com 1.568 lotes residenciais, onde este Alphaville apresentou um 

a velocidade de ocupação diferenciada dos demais, segundo informações do empreendedor 

à época. Destaca-se ainda que o referido empreendimento também estimulou a ocupação 

dos loteamentos já existentes na UTB, o que provavelmente contribuiu para este 

incremento. 

 Na sequência, evidencia-se a expansão da UTB 38, que abrange os loteamentos 

fechados Sítios Alto da Nova Campinas e Chácaras Gramado, com 2.505 habitantes. 

 Essa macrozona, além de apresentar manchas de ocupação urbana bastante 

desconectadas entre si, manteve ao longo dos anos uma grande área que margeia a 

Rodovia D Pedro I desocupada, basicamente em função de dois aspectos. O primeiro diz 

respeito à sua internalização ao perímetro urbano, ocorrida em 1.979 e, em segundo lugar, 

por boa parte da área pertencer a poucos proprietários como a FEAC- Federação das 

Entidades Assistenciais de Campinas e a Fazenda São Quirino. 

 No entanto, mais recentemente tem-se verificado a implantação de novos 

loteamentos na faixa que corresponde à UTB 22B, como o Alphaville D. Pedro, além de 

grandes magazines como Leroy Merlin e Decatlon, o que pode indicar uma nova tendência 

para a área, bem como um incremento populacional. 
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Fonte: Fundação IBGE - Elaboração SEPLAN/PMC 

  

 Os grupos etários que compõem essa macrozona apresentam diferenciações em sua 

composição, sendo o mais significativo em termos quantitativos o que corresponde à faixa 

que varia de 15 anos a 59 anos, compreendendo 5.435 habitantes de um total de 8.088 

(vide tabela 2). 

 

 
Fonte: Fundação IBGE, Censo demográfico 1996 e 2000 - Elaboração SEPLAN/PMC 

 

 No que tange à escolaridade da população dessa Macrozona, a Tabela 3 indica o 

total de pessoas alfabetizadas e não alfabetizadas, bem como a proporção de analfabetos 

no ano de 2.000, demonstrando baixo índice de analfabetismo especialmente na UTB 38, 

região de altíssima renda no município. 

 

 
         Fonte: Fundação IBGE, Censo demográfico 2000 - Elaboração SEPLAN/PMC 
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 Essa macrozona não apresentava população favelada até o ano de 2000 e as 

elevadas condições de vida da população estão demonstradas pelo alto rendimento das 

famílias residentes nessa região (vide tabela 6 a seguir), onde 87,71% da população da UTB 

38 têm rendimentos acima de 15 salários mínimos. Além disso, é possível observar baixo 

percentual de responsáveis por domicílios sem rendimentos nas UTBs 22 e 38. 

 

 
   Fonte: Fundação IBGE, Censo demográfico 1991 e 2000 - Elaboração SEPLAN/PMC 
 
 

 
           Fonte: Fundação IBGE, Censo demográfico 1991 e 2000 - Elaboração SEPLAN/PMC 
 
 

 
        Fonte: Fundação IBGE, Censo demográfico 2.000 – Elaboração SEPLAN/PMC 
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 Essa macrozona, pelas características físicas, demográficas e sócio-econômicas 

apresenta uma ocupação mais recente em termos habitacionais em função de parte de sua 

área ter permanecido nas mãos de poucos proprietários, que as retiveram para atividades 

agrícolas no aguardo de um momento mais oportuno para novos empreendimentos. 

 A ocupação tem se dado por atividades terciárias de grande porte de abrangência 

regional, atendendo Campinas e região, bem como por usos habitacionais abrigando 

população de médio e alto padrão econômico. Nesse sentido, as demandas sociais se 

mostram menores, se considerarmos outras macrozonas, em função principalmente dessas 

características de ocupação. 

 

 

3.4. INTER-RELAÇÃO COM A REGIÃO METROPOLITANA 

 

3.4.1. A Região Metropolitana de Campinas 

Campinas é a sede de sua Região Metropolitana criada pela Lei Complementar 

Estadual nº 870, de 19 de Junho de 2000. A Região Metropolitana de Campinas (RMC) 

compreende 19 municípios, com cerca de 3,6 mil Km² de área e uma população, em 2005, 

de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, conforme estimativas da FSEADE – 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, sendo equivalente à população de países 

como o Kwait (2,5 milhões), Jamaica (2,6 milhões) ou Emirados Árabes (2,9 milhões).. 

Os municípios que compõem a RMC são: 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. Nas últimas três décadas a RMC vem ocupando e 

consolidando uma importante posição econômica frente ao Estado e ao país, tendo este 

incremento como base o processo de descentralização das atividades produtivas em 

direção ao interior do Estado.  

A RMC apresenta uma diversificada produção industrial, com destaque para os 

municípios de Campinas, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara D´Oeste e 

Americana, além de concentrar uma grande população, o que a destaca como uma das 

mais importantes regiões metropolitanas do país. 

A metrópole campineira responde, segundo a AGEMCAMP em documento intitulado 

Por Dentro da Região Metropolitana de Campinas, por um produto interno bruto de 17,5 

bilhões de dólares, aproximadamente 3% do montante nacional e 9,4% do movimento 

econômico do Estado. 
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Região Metropolitana de Campinas - Divisão municipal e principais rodovias 

 
 

 

3.4.2. A Expansão Urbana de Campinas 

A industrialização de toda a região sob influência de Campinas acentuou-se nos 

anos 1970 com a política econômica adotada pelo governo federal. O desenvolvimento 

beneficiou-se de grandes investimentos públicos direcionados para a acessibilidade 

rodoviária, estrutura aeroviária e incentivos para a produção em setores como o 

petroquímico, automobilístico e telecomunicações. Este processo ocorreu de forma 

acelerada, atraindo uma intensa migração populacional, que, consequentemente, 

desencadeou um movimento de expansão urbana. 

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. 

 

3.4.3. A MZ 8 e a Expansão Urbana na Região Metropolitana de Campinas  

A Rodovia Anhanguera foi e continua sendo o grande eixo estruturador da RMC. A 

construção da estrada, que teve início na década de 1940, foi de fundamental importância 

para a interiorização do desenvolvimento industrial no estado de São Paulo. É ainda um dos 

eixos de localização industrial mais importantes do país.  
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Quase não existe descontinuidade de ocupação ao longo da Rodovia Anhanguera, 

configurando uma mancha urbana praticamente contínua, que se estende de Vinhedo, 

passando por Valinhos, Campinas, Sumaré e Nova Odessa até Americana, articulando a 

economia, o mercado de trabalho e a vida urbana deste conjunto de municípios. 

A Macrozona 8, embora não limitada diretamente pela Rodovia Anhanguera, está 

articulada com esse eixo pela Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), 

conhecida como Anel Viário de Campinas, que, num trecho de aproximadamente 12 Km, faz 

a ligação até a Rodovia D.Pedro I. A SP-083 tem ainda um importante acesso a Valinhos na 

intercessão com a Avenida Eng.º Antônio Francisco de Paula Souza, em área com 

acentuado processo de conurbação com o município vizinho. 

A Rodovia D. Pedro I também é um importante eixo de expansão urbana. A rodovia 

foi inaugurada em 1972, ligando a Rodovia Anhanguera em Campinas com a Via Dutra, 

possibilitando acesso ao Vale do Paraíba e ao litoral. A partir dos anos 1980, intensifica-se o 

processo de urbanização ao longo desse eixo através de novos loteamentos e condomínios 

fechados, ocupados por população de média e alta renda, principalmente em direção ao 

Distrito de Sousas e nos municípios de Valinhos e Vinhedo. É importante mencionar a 

mudança das atividades agropecuárias, até então características dessa região, para 

empreendimentos imobiliários. É através dessa rodovia que a Macrozona 8 interliga-se com 

o município de Valinhos, atravessando pequena porção de área rural. 

 
Detalhe da Macrozona 8 e a divisa com o município de Valinhos 

Valinhos 

MZ 8 

       Legenda   

 -     Divisas Intermunicipais 

 -   Rodovias 

 

Campinas 
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Outro importante eixo de expansão urbana é ao longo da Rodovia Gov. Adhemar 

Pereira de Barros, que interliga Campinas aos municípios de Jaguariúna, Mogi-Mirim e 

região, onde também se nota o processo de absorção das áreas com atividades 

agropecuárias pela ocupação urbana. Destaca-se a existência do Pólo de Alta Tecnologia – 

CIATEC, que abriga estabelecimentos industriais, e o acelerado processo de implantação de 

condomínios e loteamentos fechados de alto padrão, iniciado pelo empreendimento 

denominado Alphaville. 

  

3.4.4. O município limítrofe a MZ8  

Dos 19 municípios que compõem a RMC apenas Valinhos faz divisa com a 

Macrozona 8.  

A conurbação entre Campinas e Valinhos é mais acentuada no entorno da Avenida 

Eng.º Antônio Francisco de Paula Souza onde não se percebe o local exato da divisa entre 

os municípios. É importante destacar que uma das causas da conurbação entre os 

municípios é o fato de terem feito parte de uma mesma cidade até 1953. Nesta data 

Valinhos se emancipou de Campinas. 

Não se sabe precisar quando foi fundada a vila de Valinhos, porém, na área onde 

está localizado o município hoje, já se registrava a existência de grandes fazendas à época 

da fundação de Campinas. O início do tráfego ferroviário da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, em 1.872, dá grande impulso ao progresso e ao desenvolvimento da vila, 

que possuía em seu entorno inúmeras fazendas produtoras de café. A elevação da vila à 

categoria de Distrito de Paz ocorreu em 28 de maio de 1.896. 

 Além da implantação do tráfego ferroviário, outro importante marco para o 

desenvolvimento da vila foi a abolição da escravatura, em 1888. Neste período, as fazendas 

contavam muito com a mão-de-obra escrava que passa a ser substituída pelos imigrantes 

que começavam a chegar a Valinhos. O solo fértil da região atraiu muitos italianos, que se 

estabeleceram desenvolvendo a lavoura do café. Com o declínio da cultura cafeeira, a 

economia do distrito se voltou para a fruticultura, principalmente o figo roxo que havia sido 

introduzido em 1901 com mudas que vieram da Itália. A produção de figos no distrito atinge 

escala comercial em 1.910 e se fortalece após a crise de 1.929, com a derrocada do café, 

tornando Valinhos conhecida nacionalmente como a Capital do Figo Roxo. 

 No final da década de 40, a sede do Distrito já possuía vias públicas calçadas com 

paralelepípedos, luz elétrica, telefone e serviço de abastecimento de água, além de 

importantes empresas como a Cia. Gessy e a Fábrica de Papel e Papelão Rigesa. Muitas 

cerâmicas que se instalaram ao longo do leito do Ribeirão Pinheiros eram reconhecidas nos 

grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. O desejo de se tornar uma cidade e ter 

autonomia política e administrativa começou a ganhar impulso. No dia 30 de dezembro de 

1953, o Governo do Estado promulga a lei nº 2456 que criou o município de Valinhos. 
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 O município ocupa uma área de 148,9 Km² e tem população estimada pelo IBGE 

(julho de 2008) de 105.282 habitantes, sendo a quase totalidade, 95% da população, em 

área urbana.  

 Atualmente Valinhos se destaca, além da produção de figos em grande escala, por 

seu parque manufatureiro que é dos mais expressivos, contando com atividades em 

diversas áreas de atuação, como plásticos, embalagens de papel e papelão, metalurgia, 

informática, microeletrônica. Os principais produtos industriais de Valinhos incluem produtos 

de perfumaria, sabões e sabonetes, pás, carregadeiras e peças de reposição, papel Kraft, 

caixas de papelão e outros subprodutos de celulose. 

 Segundo dados da AGEMCAMP, Valinhos é considerado também o maior produtor 

de goiaba in natura do País. Cultiva ainda pêssego, morango, caqui e uva. Integra com mais 

oito municípios o Circuito das Frutas, sendo que outros três pertencem à RMC, Vinhedo, 

Indaiatuba e Itatiba. 

 O Plano Diretor de Valinhos - Lei nº 3841, aprovado em 21 de dezembro de 2004, 

contém diretrizes de preservação e incentivo a atividade agrícola, propondo inclusive ações 

conjuntas com os municípios da região, visando potencializar projetos de características 

regionais, embora abra a possibilidade de parcelamento para fins urbanos em zona rural, o 

que pode comprometer os esforços para manutenção da atividade rural. 

 No trecho que faz divisa com a Macrozona 8, evidencia-se a existência da Zona de 

Expansão Urbana, a qual se justapõe ao limite do perímetro municipal. Esta região poderá 

abrigar atividades urbanas e turísticas dentro de determinados critérios como, por exemplo, 

ser auto-suficiente em termos de abastecimento de água e ter lotes que obedeçam a 

determinados parâmetros que garantam baixa densidade, além da obrigatoriedade de EIA-

Rima, do aval dos diversos Conselhos Municipais, de audiências publicas e da aprovação 

da Câmara Municipal. 

 Valinhos possui o Programa de Desenvolvimento Econômico – PRODEVAL, que visa 

fundamentalmente fomentar a atividade econômica no território municipal e com isso gerar 

riquezas mediante o incremento da produção e empregos, posto que os incentivos e os 

benefícios do programa são vinculados à produção e a criação de postos de trabalho para 

pessoas residentes no território do Município. 

 O programa se destina a empresas que desenvolvam atividades industriais, 

comerciais e prestação de serviços; a novas empresas que se instalarem no Município, 

empresas já instaladas, que ampliem sua área construída, empresas já possuidoras de 

imóvel no Município, que queiram desenvolver atividades econômicas, observando-se, com 

esta medidas, a clara intenção do município em incentivar atividades terciárias. 

 Destacamos a seguir os benefícios do programa: 

• Ressarcimento das despesas e dos investimentos relativos à aquisição de 

terreno;  
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• Ressarcimento das despesas com a execução de serviços de terraplenagem;  

• Ressarcimento dos recursos financeiros investidos nos serviços e obras de 

natureza pública;  

• Ressarcimento do valor do aluguel mensal ou parte dele, período de cinco anos;  

• Suspensão da exigibilidade da Taxa de Licença relativa à aprovação e a 

regularização de projetos para execução de obras.  

• Suspensão da exigibilidade da Taxa de Licença para localização e/ou 

funcionamento;  

• Suspensão da exigibilidade da Taxa de Vistoria da Vigilância Sanitária;  

• Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano;  

• Aplicação da alíquota mínima de 2% para cobrança do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a execução das obras de construção civil;  

• Assessoramento às sociedades empresárias em seus relacionamentos com 

órgãos públicos;  

• Redução de um ponto percentual da alíquota do ISSQN previsto na lista de 

serviços do Código Tributário do Município, respeitando o limite mínimo de dois por 

cento, pelo período de três anos. 

 

 Conforme informação do Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de 

Valinhos, o novo trecho do anel viário que perpassa o município terá destinação industrial no 

seu entorno, voltado para atividades de logística, assim como o bairro Capivari na divisa 

com Itupeva, sendo que a área rural que atualmente conta com atividades ligadas a 

produção agrícola, mais especificamente à produção de figo, passará também para 

zoneamento que abrigue atividades industriais. Já as áreas denominadas Macuco e 

Reforma Agrária permanecem com atividades de plantio. Para a área da Fazenda Remonta 

há previsão de implantação de universidades e atividades comerciais como shopping center, 

além do trecho de preservação ambiental. 

 

3.4.5. Reflexões acerca das questões supramunicipais 

 Considerando tratar-se de uma Região Metropolitana oficialmente instituída, as 

questões de interesse comum têm um fórum privilegiado de discussão no âmbito das 

Câmaras Temáticas, 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 planos específicos para equacionar os problemas comuns, que 

poderá ser elaborado com recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, bem como 

a implantação de possíveis obras nele previstas. 

 A avaliação dos impactos positivos e negativos de determinadas intervenções e a 

indicação de medidas que garantam um desenvolvimento sustentável para a região, devem 
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ser perseguidas visto que o desenvolvimento de uma estratégia regional e o uso e ocupação 

do solo urbano e rural requerem o envolvimento e o compromisso do conjunto dos 

municípios exigindo ações supramunicipais. 

 
 

4. SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES 
 

O sistema viário da MZ8 tem como característica principal o conjunto de rodovias 

que constituem-se em seus limites na face oeste, estendendo-se longitudinalmente desde o 

loteamento Parque Xangrilá, através da Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP 340), 

confinando ainda os loteamentos Jardim Myriam Moreira da Costa, Ypê Amarelo, Alphaville 

Campinas, Parque das Sapucaias e Residencial Parque dos Resedás. 

No trevo de acesso à Rodovia D. Pedro I (SP065), o limite da Macrozona 8  passa a 

ser por essa rodovia, confrontando-se com os loteamentos Parque Imperador, Alphaville D. 

Pedro e Residencial Jatibela e com importantes centros comerciais como Declaton e Leroy 

Merlin. Junto ao trevo de acesso à Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira localizam-se 

vários condomínios como o Il lê de France e importantes centros educacionais constituídos 

pela Escola Comunitária de Campinas e Colégio Notre Dame. 

À partir deste trevo o limite ainda a oeste da Macrozona 8, passa a ser a rodovia 

Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, confrontando-se com os condomínios Sítios de 

Recreio Gramado e mais ao sul com as Chácaras Samambaias,  na zona rural, que fica 

limitada pelo leito férreo da FEPASA. 
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As referidas rodovias não apresentam vias marginais para absorver o trânsito urbano 

proveniente das regiões citadas, o que faz com que seus leitos sejam ocupados por este 

tipo de trânsito, apresentando elevado número de veículos e conseqüente queda do nível de 

serviços, que nos horários de pico atingem o nível D a E, próximo da capacidade máxima do 

sistema rodoviário, com lentidão do trânsito, acidentes e conflitos. 

A característica estruturadora do sistema rodoviário de aproximadamente 15,3 km de 

extensão de Norte a Sul com a concentração de núcleos habitacionais nas suas margens, 

induz a ocupação de novos empreendimentos imobiliários, que levará ao aumento de 

trânsito urbano e suas conseqüências anteriormente mencionadas. 

Deste modo no eixo rodoviário limitante da Macrozona 8 ao norte, a contribuição do 

trânsito urbano na Rodovia Adhemar Pereira de Barros é total, pois o único acesso do 

centro de Campinas  para os loteamentos Parque Xangrilá e Parque Luciamar é pela Rua 

Mariazinha Leite Campagnolli. A transposição para retorno, ou seja, a ligação dos referidos 

bairros ao centro de Campinas ocorre em dispositivo inferior situado a 350,00m ao norte da 

Rua Mariazinha Leite Campagnolli. 

Seguindo pela Rodovia Adhemar Pereira de Barros em sentido ao centro de 

Campinas, foi implantado um grande condomínio fechado de alto padrão, denominado de 

Alphaville Campinas, que tem em seus limites ao norte os loteamentos Jardim Myriam 

Moreira da Costa e Residencial Parque das Quaresmeiras; na sua porção leste situam-se os 

loteamentos Parque dos Pomares, Parque dos Alecrins e Chácaras São Rafael e mais ao 

sul os loteamentos Parque das Sapucaias e Mont Blanc Residence, todos com acesso ao 

centro de Campinas pela Av. Evandro Batista Vieira, cujo dispositivo de distribuição de 

tráfego tem início na Rua Sabiú, marginal à rodovia, até uma rotatória que permite o retorno 

para Campinas e acesso ao CPQD sob a rodovia. 

O transporte coletivo para essa região é servido pelas linhas 353, 353-2 e 375 do 

Sistema Intercamp, todas de baixa freqüência, predominando o transporte individual, em 

virtude principalmente do Condomínio Aphaville de Campinas contar com população de alta 

renda, o que ocasiona nos referidos acesso e desacesso conflitos de lentidão do trânsito em 

quase todos os períodos do dia. 

O Jardim Myriam Moreira da Costa e Parque Residencial Quaresmeiras contam com 

acesso direto à Rodovia Adhemar Pereira de Barros pelas Ruas Ernesto Bristotti e Maria 

Antonio Biogo, havendo nas proximidades dessas vias uma passagem inferior de 

transposição à rodovia para ligação ao centro de Campinas. 

Novos loteamentos estão surgindo mais ao sul, como o Vila dos Plátanos em fase de 

implantação junto ao Residencial Parque dos Resedás, este já consolidado situado nas 

proximidades do trevo da Rodovia D. Pedro I, com acesso direto à Rodovia Adhemar 

Pereira de Barros, pela Av. Parque dos Resedás e retorno em passagem inferior junto ao 

Ribeirão Anhumas pela Rua Luis Otávio do loteamento Fazenda Santa Cândida. 
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Após o trevo de acesso à Rodovia D. Pedro I e seguindo por esta, está implantado e 

já consolidado o importante loteamento denominado Parque Imperador, que liga-se 

diretamente à Rodovia D. Pedro I pela alça da Rua Thomas Nielsen Junior, além de 

importantes industrias como a Samsung Eletrônica da Amazônia. 

A Rua Thomas Nielsen Junior é a principal via de acesso junto ao leito férreo e conta 

com transposição inferior ligando-se á Rua Dr. Antonio Duarte da Conceição que contorna o 

Hipermercado Carrefour. 

Quanto ao sistema de transportes coletivos, o sistema Intercamp oferece a linha 369 

que permeia pelo Parque Imperador e adjacências, com bom índice de freqüência. 

Novos condomínios residenciais estão sendo implantados junto a Rodovia D. Pedro 

I, como o Alphaville D. Pedro e Residencial Jatibela, ambos com acesso direto à Rodovia D. 

Pedro I e transposição inferior de ligação ao Shopping Galeria, o que certamente contribuirá 

para aumento do trânsito urbano de veículos na referida rodovia, com problemas e 

conseqüências para o fluxo rodoviário, pela inserção do trânsito urbano. 

Esse problema poderá ser minimizado com a implantação de vias marginais à 

rodovia. Ainda nas proximidades da Rodovia D. Pedro I, junto ao trevo da Avenida 

Mackenzie estão localizados dois empreendimentos comerciais (Declaton e Leroy Merlin), 

que se constituem em importantes pólos geradores de tráfego, além de condomínios 

habitacionais de classe média alta, a Escola Comunitária de Campinas e o Colégio Notre 

Dame, que nos horários de pico (entrada e saída de escolares), tem o tráfego denso e com 

sistema viário de baixa capacidade para acesso e desacesso. 

Junto a Rodovia Heitor Penteado, o sistema viário é de baixa capacidade, com ruas 

sem pavimentação, servindo as Chácaras Bela Vista I e II, que apresenta a Rua José 

Geraldo Ferreira como a principal via e a ligação dessa via com a Rua Egberto Ferreira de 

Arruda Camargo, permitirá uma saída para o fluxo oriundo do Colégio Notre Dame e Escola 

Comunitária de Campinas, desafogando o trânsito que ocorre no trevo da Av. Mackenzie e 

Rodovia D. Pedro I. 

O transporte coletivo para os locais mencionados é a linha 395 do sistema 

Intercamp, que sai da Av. Expedicionários no centro de Campinas e chega ao Colégio Notre 

Dame.  

Ao sul do entrocamento da Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (Anel Viário) e 

Rodovia D. Pedro I, o acesso à Macrozona 8 ocorre pela Alameda dos Flamboyants que 

passa sob a rodovia, seguindo à esquerda pela Alameda das Tipuanas em duas faixas por 

sentido separada por canteiro central, constituindo-se no principal acesso aos Sítios de 

Recreio Gramado e Alto da Nova Campinas. 
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Passagem sob a Rodovia Pref. José Roberto Magalhães Teixeira – Foto: DEPLAN/SEPLAN 

 

Ao final da Alameda das Tipuanas, segue-se pela Rua Eliseu Teixeira de Camargo, 

que é o acesso a inúmeros condomínios existentes e termina junto à faixa de domínio da 

Rodovia D. Pedro I. Importante ressaltar que a implantação de via marginal junto a Rodovia 

D. Pedro I, possibilitará fechar o anel com a Rua Profª Dea E. Carvalho, outra importante via 

de acesso aos condomínios. 

O sistema viário interno dos loteamentos fechados Sítios de Recreio Gramado e Alto 

da Nova Campinas constitui-se de anéis de contorno aos loteamentos, formados pela 

Alameda dos Cambarás, Alameda dos Azinheiros, parte da Rua Eliseu Teixeira de 

Camargo, Alameda das Palmeiras, até a rotatória de retorno que encontra a Alameda das 

Jaqueiras. A Alameda das Jaqueiras fecha-se unicamente em um anel, assim como a 

Alameda das Laranjeiras e parte da Alameda das Jaqueiras, que se fecham em novo anel. 

Outro anel é formado unicamente pela Alameda dos Ingazeiros. 

Nesse sistema viário predomina basicamente o transporte individual, caracterizado 

por moradores dos condomínios de elevado padrão sócio econômico, sendo apenas a linha 

397-1 “Gramado” de baixa freqüência, implantado pelo Sistema Intercamp, além de veículos 

de carga de prestação de serviços. Todo sistema viário tem geometria sinuosa, e de 

pequena largura, com pavimentação em razoável estado de conservação. 

A principal via de acesso a área rural onde se encontram as Chácaras Samambaia e 

Aveiros ocorre por uma passagem superior em bom estado de conservação sobre a 

Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, permitindo acesso e desacesso na ligação com 

a rodovia e com os bairros Jardim São Fernando, Jardim Itatiaia e Jardim Andorinhas, 

pertencentes à Macrozona 4. 
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Mais ao sul da área rural, o sistema viário não apresenta pavimentação e permeia 

pelas Chácaras Samambaia. O acesso existente para esses imóveis é a Rua Vicente 

D’ascenzo na transposição inferior a Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira. 

Outro acesso no limite da Macrozona 8 é a Rua Oswaldo Antonio Bossoni, paralela 

ao leito ferroviário, que transpõe em passagem inferior a Rodovia José Roberto Magalhães 

Teixeira, ligando-se ao Jardim Nova York e Carlos Lourenço. 

O trânsito urbano da Macrozona 8 é constituído pelo transporte individual, usando o 

sistema rodoviário existente como acesso aos condomínios e centro de Campinas, o que 

enseja a construção de vias marginais para aliviar o grande fluxo de veículos que causam 

acidentes, lentidão e conflitos. 

 

 

5. 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, existentes na Macrozona 8. Foram listados os equipamentos das referidas áreas e 

relacionadas suas características de atendimento (vide Mapa Equipamentos Públicos - 

Educação).  

 
5.1 EDUCAÇÃO 

A região é atendida por equipamento municipal de Educação Infantil e equipamentos 

estaduais de Ensino Fundamental. 

De acordo com o Censo 2000 a região possuía aproximadamente 8.100 habitantes, 

sendo estimada uma população de 0 a 14 anos de aproximadamente 2.070 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 

 

Unidades 

 

   Tipo 

 

Capacidade  

Alunos 

atendidos 

EE Eunice Virgínia Ramos Navero Escola Estadual 301 275 

EE Luiz Gonzaga Horta Lisboa Escola Estadual  419 311 

EE Chácara Aparecida Escola Estadual  175 27 

 
EMEI Márcia M. Otranto Jorge 

Escola Municipal de 

Educação Infantil 

 

120 

 

120 
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5.1.1 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 2 anos e 11 meses e em período parcial às crianças de 4 a 5 

anos e 11 meses, tendo como mês de referência para as idades o início do ano letivo. Na 

Educação Infantil, em 2010, todas as crianças de 3 a 5 anos e 11 meses serão atendidas.  

O Ensino Fundamental é oferecido em regime de parceria com o Governo do Estado 

de São Paulo. Não existe registro de crianças sem escola na faixa etária do Ensino 

Fundamental. 

Apresentamos a seguir os equipamentos públicos de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental: 

 

E0207– EMEI Márcia Maria Otranto Jorge  
R. Guerino Bristotti nº272 – Jd. Miriam Moreira da Costa 
 
E.E. Chácara Aparecida 
Chácara Aparecida 
 
E.E. Luiz Gonzaga Horta Lisboa 
R. Ângelo Esteves s/nº. – Jd. Miriam Moreira da Costa 
 
E.E. Eunice Virgínia Ramos Navero 

R. Alceu Amoroso Lima s/nº. – Parque Imperador 

 

5.2 SAÚDE 

 Não há unidade de saúde localizada na Macrozona 8 nem previsão de construção de 

unidade de saúde. A população residente conta com serviços de saúde localizados fora do 

território da Macrozona, sob a responsabilidade dos Centros de Saúde Taquaral, Carlos 

Gomes, 31 de Março, Sousas e Orosimbo Maia. 

 
5.2.1 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, 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. O 

critério de prioridade para escolha das regiões para alocação de unidades de saúde e/ou 
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profissionais está relacionado às necessidades de saúde, identificadas a partir da análise 

dos determinantes de saúde e das condições de saúde da população.  

As ações de saúde de média e alta complexidade ambulatorial (consultas 

especializadas, exames para diagnóstico e terapêutica, atendimentos de urgência e 

emergência e ações de reabilitação) são realizadas nos ambulatórios de especialidades, nos 

Centros de Referência, nos Centros de Atenção Psico-Social, nos Pronto-socorros e 

Unidades de Pronto-atendimento 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 se utiliza do conjunto de serviços 

hospitalares conveniados ao SUS no município, que englobam o Hospital Municipal Dr. 

Mário Gatti, o Complexo Hospitalar Ouro Verde, o Hospital e Maternidade Celso Pierro, a 

Maternidade de Campinas, o Serviço de Saúde Cândido Ferreira, o Hospital das Clínicas da 

Unicamp, o CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o Centro Boldrini, a 

Sobrapar – Campinas, o Hospital Irmãos Penteado, o Centro de Referência em DST-AIDS e 

a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campinas. O serviço de apoio diagnóstico 

terapêutico é realizado pelo Laboratório Municipal de Campinas e pelos Ambulatórios 

Especializados (englobando Radiologia, Ultrassonografia, Endoscopia, etc). 

 

5.3 ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Macrozona 8 é uma região com grandes áreas não parceladas e ocupação 

rarefeita, onde o policiamento é menos efetivo. No entanto, a população que ali reside é de 

rendas média e alta, com pequeno número de população carente, localizada no Jardim 

Miriam Moreira da Costa e Parque dos Pomares. 

É observado baixo índice de desemprego e subemprego, mas a região também sofre 

com a falta de pavimentação, tornando, inclusive, o transporte precário nestes locais. 

Com relação às potencialidades, a proximidade com empresas de alta tecnologia 

pode representar fonte de renda, mas é necessária a especialização e profissionalização 

para que a população dessas áreas possa concorrer a estas vagas no mercado de trabalho. 

Informações sobre as unidades de Assistência Social na MZ8: 

• ONG Abrace Solidário 

     Atende no Jardim Miriam Moreira da Costa (não é cofinanciada pela Secretaria 

Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social). 

 

5.3.1 Aspectos da Dinâmica de Atendimento 

Conforme preconiza o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, para o Centro de 

Referência da Assistência Social - CRAS em território referenciado por até 5.000 famílias – a 
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capacidade de atendimento é de até 1.000 famílias/ano. O atendimento é coberto por equipe 

descentralizada do DAS Leste (Distrito de Assistência Social). 

 

5.4 ESPORTES E LAZER 

 A Macrozona 8 não possui área esportiva ou de lazer sob a gestão da Secretaria 

Municipal de Esportes e Lazer. 

 

5.5 SEGURANÇA PÚBLICA 

A Macrozona 8 está contida nas áreas de responsabilidade da Base Operacional 3 e 

da Base Ambiental da Guarda Municipal de Campinas, sendo que as sedes das bases 

encontram-se fora da área da macrozona. 

 As Bases Operacionais da GMC, cujas sedes estão instaladas nos Distritos de Barão 

Geraldo (BO 3) e Sousas (BO Ambiental), desenvolvem sua atuação operacional nos 

seguintes moldes: 

• Base Operacional 3 (Barão Geraldo) – Base com atividades operacionais 

predominantemente urbanas, mas que dispõe de viaturas e equipes específicas para o 

patrulhamento ambiental, devido à necessidade que a região impõe. Realiza o 

patrulhamento preventivo nos setores urbanos e rurais atendendo a população em diversas 

situações de emergência. 

• Base Operacional Ambiental (Sousas) – Base com atividades operacionais 

predominantemente ambientais/rurais, mas que dispõe de viaturas e equipes específicas 

para o patrulhamento urbano, devido à existência dos Distritos de Sousas e Joaquim Egídio, 

atendendo a população em diversas situações de emergência. 

 

5.5.1 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; 

• Realizar patrulhamento preventivo e ostensivo na região por meio do Comando de 

Ação Preventiva (CAP), utilizando viaturas motorizadas e motocicletas. 
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As ocorrências registradas na área indicam que os crimes de ameaça, furtos 

diversos, roubos, furto e roubo de veículos e lesão corporal são os de maior incidência. 

Após uma elevação expressiva no número de delitos, registrada entre os anos de 2005 e 

2006, a área da MZ8 tem apresentado uma incidência decrescente de ocorrências criminais 

nos últimos anos. 
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PARTE II - DIRETRIZES E PROPOSTAS 
 

1. PROPOSTAS DE ADEQUAÇÃO DA MACROZONA 

1.1. PROPOSTAS DE ADEQUAÇÃO DOS LIMITES DA MACROZONA E DO PERÍMETRO 

URBANO 

A partir dos levantamentos em campo e avaliação dos limites estabelecidos pelo Plano 

Diretor para a Macrozona 8, verificamos que existem pontos onde se faz necessário o ajuste 

dessas divisas. A figura abaixo destaca os pontos com divisas alteradas, que serão 

detalhados na seqüência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na região norte da macrozona observa-se a existência de dois loteamentos de recente 

aprovação, quais sejam, Mont Blanc Residence e Parque dos Alecrins. Tais loteamentos 

possuem sua maior parte inserida no perímetro urbano e estão praticamente em sua 

totalidade na Macrozona 8, ficando apenas pequena parte fora da mesma e também fora do 

perímetro urbano. Isto ocorre, pois, conforme o artigo 2º da Lei Municipal n°8.161/1994, se 

70% da gleba onde se pretende instalar loteamento está dentro do perímetro urbano, é 

Macrozona 2 

Macrozona 1 

Valinhos 

Macrozona 4 

Macrozona 2 

Macrozona 1 

Valinhos 

Macrozona 4 

Limite Atual – MZ8 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN 

Limite Proposto – MZ8 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN 
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permitido incluir os 30% restantes no projeto do loteamento. Subscrevemos abaixo o artigo 

citado: 

“ Na hipótese do imóvel não abrangido, em sua totalidade, pela linha perimétrica 

prevista no artigo 1º., poderá o mesmo ser incluindo na zona urbana desde que 70% 

(setenta por centro) de sua área esteja nela contido”.  

O ajuste proposto altera tanto a divisa da Macrozona 8, quanto a linha do perímetro 

urbano, de forma a coincidir com a divisa desses loteamentos. A alteração é relevante, pois 

apresentará limites de fácil reconhecimento. 

As figuras abaixo demonstram as alterações pretendidas detalhadamente para os 

loteamentos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras alterações propostas são as divisas com a Macrozona 1, em três pontos:  

1) próximo a gleba da FEAC;  

2) área próxima ao Clube Semanal de Cultura Artística; e  

3) na região do loteamento Reserva das Araucárias.  

A divisa atual entre Macrozona 1 e Macrozona 8 nessas áreas é a divisa do Distrito de 

Sousas. Ocorre que a divisa passa no meio do Clube Cultura e também pelo Clube da 

SANASA, cortando ainda o loteamento Reserva das Araucárias, ao sul da Rodovia Heitor 

Penteado. 

A proposta é utilizar o limite da gleba da FEAC, o limite do Clube da SANASA e o limite 

do loteamento Reserva das Araucárias como divisa das macrozonas nessas áreas, para que 

tenhamos limites claros e de fácil entendimento. (vide figura abaixo). 

Detalhe Limite Atual – MZ8 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN 

Detalhe Limite Proposto – MZ8 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN 

Parque dos 
Alecrins 

Mont Blanc 
Residence 
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1.2. PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DAS APs E UTBs E DE ALTERAÇÃO DA 

DENOMINAÇÃO 

A denominação instituída na Lei Complementar nº. 15/2006 - Plano Diretor do 

Município de Campinas para as APs e UTBs manteve a sua forma seqüencial para todo o 

município.  

O referido Plano instituiu, para a MZ 8, 03 Áreas de Planejamento - APs e 03 

Unidades Territoriais Básicas - UTBs, que têm como objetivo, dentre outros, avaliar com 

maior detalhamento as especificidades e demandas de cada porção territorial da cidade. 

São elas respectivamente: AP 7 – Região Jd. Mirian/Pq. Xangrilá, UTB 22 – Jd. Miriam/Pq. 

Xangrilá; AP 8 – Pq. Imperador/ Fazenda Brandina, UTB 22B – Pq. Imperador; AP 9 – 

Região Notre Dame/ Conds. Gramado e Alto da Nova Campinas, UTB 38 – Notre Dame/ 

Alto da Nova Campinas/ Gramado. 

O Plano Diretor também propôs que a criação de novas APs e UTBs, ocorresse no 

momento dos estudos para os planos locais. Considerando que essa forma de denominação 

criou certa dificuldade para a reavaliação dessas porções territoriais (extinção ou criação de 

novas porções) e visando uma melhor compreensão e maior facilidade de localização, foram 

alteradas as denominações das APs e UTBs, de acordo com padrão instituído nos demais 

estudos dos Planos Locais. 

Assim sendo, a nova denominação segue a seguinte padronização:  

Para as APs: 

• o número inicial se refere ao número da macrozona; 

• a letra se refere à área de planejamento. 

Exemplo: 

                                              nº. da MZ          nº. da AP 

 

                                                   8. A  

Detalhe Limite Atual – MZ8 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN 

Detalhe Limite Proposto – MZ8 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN 

Clube Cultura / 
SANASA 

Gleba da FEAC 

Reserva das 
Araucárias 
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Para as UTBs: 

• o número inicial se refere ao número da macrozona; 

• a letra se refere à Área de Planejamento; 

• o número final se refere à numeração da UTB. 

 

Exemplo: 

                                          nº. da MZ     nº. da AP     nº. da UTB 

 

                                                  8. A.1 

 

Para a denominação da Unidade Territorial Rural que foi criada adotou-se a sigla UTR, 

seguindo o mesmo padrão de denominação das UTBs, ou seja: 

• o primeiro número se refere ao número da macrozona; 

• a letra se refere à Área de Planejamento; 

• o número final se refere à numeração da UTR. 

 

Exemplo: 

                                         nº. da MZ     letra da AP     nº. da UTR 

 

                                                   8.C.1 

 

Com o estudo do Plano Local de Gestão a UTB 7 sofreu uma subdivisão sendo criada 

mais uma UTB – 8.A.2 – Jd. Miriam/ Alphaville. 

 

Abaixo segue a tabela das APs e UTBs propostas para a macrozona 8 com a 

referência da nova denominação: 
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2. DIRETRIZES GERAIS PARA MACROZONA 8 

 

O Diagnóstico dos principais problemas e potencialidades da região, iniciado no Plano 

Diretor de 2.006, destaca os seguintes aspectos: 

• os eixos rodoviários se apresentam como elemento estruturador predominante e ao 

mesmo tempo como o principal fator de segmentação urbana da macrozona, com acessos 

exclusivos para cada trecho, o que os torna desarticulados entre eles; 

• a predominância de ocupação residencial de padrão alto e médio, mas também 

com residências de baixo padrão consolidadas e em consolidação; 

• a presença de grandes áreas vazias não parceladas, em sua maior parte dentro do 

perímetro urbano; 

• a insuficiência de áreas comerciais e de serviços de apoio às áreas habitacionais; 

• a ausência de equipamentos públicos urbanos e comunitários, em especial áreas 

verdes de lazer; 

APs e UTBs Atuais 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN  

APs e UTBs – Proposta 
Fonte: DEPLAN/SEPLAN 
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• a existência de usos rurais em grandes áreas dentro do perímetro urbano, com 

atividades como pecuária, cultura de cana-de açúcar e reflorestamento; 

• a existência de uma pequena parcela de zona rural ao sul da macrozona, ainda 

com atividade agrícola de cultivo de hortaliças e de pecuária; 

• a presença de 3 sub-bacias hidrográficas que requerem maiores cuidados 

ambientais, especificamente com relação à drenagem e prevenção de inundações; 

• a existência do ramal férreo da antiga Companhia Mogiana operado atualmente 

pelo passeio turístico da Maria Fumaça; 

 

Em face desse diagnóstico, foram definidas as seguintes diretrizes gerais para a 

Macrozona 8: 

I - Estabelecer para a macrozona padrões de ocupação de baixa densidade, com 

áreas destinadas preponderantemente ao uso habitacional de padrão médio e alto, ficando 

proibida a verticalização residencial, independentemente do zoneamento estabelecido; 

II - Estabelecer as adequações necessárias ao zoneamento, reduzindo as áreas 

industriais e ajustando as áreas residenciais aos padrões de ocupação previstos; 

III – Proibir edificações do tipo HMH – Vilas (Lei nº12.169/04) em toda a macrozona, 

independentemente do zoneamento estabelecido; 

IV - Definir áreas destinadas ao comércio e serviços de âmbito geral com 

estabelecimento de corredores e quadras de Z11 no entorno do loteamento Alphaville e ao 

longo da rodovia D. Pedro I, e áreas destinadas ao comércio e serviços de âmbito local 

(CSE), em apoio às áreas habitacionais; 

V - Dotar a macrozona de infra-estrutura, equipamentos públicos urbanos e 

comunitários, especialmente nas áreas de educação e saúde, e áreas verdes de lazer como 

praças e parques;  

 VI - Manter a área rural existente na divisa com o município de Valinhos e suas 

características, com o incentivo das atividades agropecuárias, especialmente do cultivo de 

hortaliças;  

VII - Adequar a estrutura viária, prevendo vias marginais às rodovias, promovendo 

novos acessos e ligações entre os bairros, integrando a região, melhorando a circulação e a 

acessibilidade; 

VIII – Rever os limites da macrozona e do perímetro urbano do município para 

inclusão de parte dos loteamentos Mont Blanc Residence e Parque dos Alecrins, que estão 

com pequena parte em área rural; 

IX – Aplicar os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade em áreas 

que necessitem de intervenções urbanas específicas; 
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3. DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA MACROZONA 8 

3.1. DIRETRIZES AMBIENTAIS 

As diretrizes ambientais para o Município de Campinas devem buscar a consolidação 

de um sistema multifuncional, ou seja, deverá atender simultaneamente os aspectos social, 

econômico e natural, alinhando-se aos modelos de desenvolvimento sustentável.  

Nesse sentido e com base na caracterização ambiental realizada, foram elaboradas 

diretrizes gerais, visando a recuperação e conservação ambiental: 

I. Recuperar e preservar as áreas com atributos ambientais especiais (planícies de 

inundação, remanescentes de vegetação natural, margens dos cursos d’ água, 

praças e parques) para a implantação do sistema áreas verdes; 

II. Instituir um sistema de drenagem com a finalidade de se controlar enchentes e 

alagamentos;  

III. Criar pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos de construção civil e demais 

materiais descartáveis para pequenos geradores e estação de transbordo para 

grandes geradores, coibindo o descarte clandestino em áreas impróprias; 

IV. Acompanhar e monitorar os processos de remediação das áreas contaminadas; 

V. Construir bacias de contenção para controle de possíveis poluentes oriundos de 

acidentes com transporte de cargas perigosas; 

VI. Estimular a participação da população residente na região nos projetos que visem 

à recuperação e preservação das áreas verdes e estímulo ao uso de áreas verdes 

para as finalidades de lazer, contemplação e atividades sócio-culturais, visando à 

preservação paisagístico-ambiental. 

A seguir estão elencadas as diretrizes específicas para cada tema. 

 

3.1.1. Sistema de Áreas Verdes 

I - Instituir um sistema de áreas verdes que integre os remanescentes de vegetação nativa, 

áreas de preservação permanente, planícies de inundação, unidades de conservação, 

praças e parques públicos, abrangendo no mínimo 20% da área da macrozona, conforme 

Figura Sistema Integrado de Áreas Verdes e Unidades de Conservação, tendo por objetivos: 

a. A preservação dos fragmentos de vegetação nativa e o patrimônio genético da 

fauna e flora regionais; 

b. A proteção dos recursos hídricos, incluindo nascentes, cursos d’água, lagoas e 

várzeas; 

c. A previsão de estruturas ecológicas de controle da macrodrenagem, visando 

disciplinar os processos de enchentes e prevenir a ocorrência de inundações em 

área habitadas ou sistema viário; 

d. A requalificação da paisagem urbana e melhoria da ambiência; 
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e. A formação de áreas verdes, de lazer, esportes e recreação para usufruto da 

população; 

f. A implantação de ciclovias ao longo das áreas verdes visando o estímulo ao uso da 

bicicleta como meio de transporte; 

g. A arborização dos Logradouros Públicos, de acordo com os preceitos do Guia de 

Arborização Urbana; e 

h. O envolvimento das comunidades de entorno na implantação e gestão das áreas 

verdes criadas; 

 

II - Criar e viabilizar o pleno funcionamento aos seguintes parques públicos, unidades de 

conservação e corredores ecológicos, que comporão o sistema de áreas verdes proposto 

para a Macrozona 8: 

a. Parques Públicos Municipais: 

1. Parque Linear do córrego Mato Dentro; 

2. Parque Linear São Francisco; 

3. Parque Linear do Tanquinho; 

4. Parque Linear do Jd. Miriam; 

5. Parque Linear do Alphaville Campinas; 

6. Parque Linear do Ribeirão das Anhumas; 

7. Parque Linear do Córrego São Quirino; 

8. Parque Linear do Córrego Mato Dentro; 

9. Parque Linear do Córrego Baronesa; 
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10. Parque Linear do Ribeirão Samambaia; 

11. Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. 

 

São diretrizes gerais para todos os parques: 

1) Promover o enriquecimento e a manutenção da vegetação natural existente e 

das Áreas de Preservação Permanente; 

2) Implantar Corredores Ecológicos, com o objetivo de interligar os fragmentos de 

vegetação remanescentes, parques, praças e unidades de conservação por 

meio de trechos de mata ciliar, de forma a garantir a sobrevivência das 

espécies, equilíbrio dos ecossistemas e o bem estar da população: 

3) Implantar estruturas de esporte e lazer; 

4) Implantar ciclovias; 

5) Estruturas ecológicas de controle de macrodrenagem; 

6) Será tolerada a implantação de infra-estrutura de drenagem pluvial, esgoto 

sanitário e de transporte, conforme as diretrizes macroviárias. 

 

b. Criar as seguintes novas Unidades de Conservação: 

1) Unidade de Conservação de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre Mata 

Nogueirápis; 

2) Unidade de Conservação de Uso Sustentável Área de Proteção Ambiental 

Samambaia. Para efeito do cumprimento da Lei Federal 9985/00 o Conselho 

Gestor da Macrozona 8 terá a responsabilidade de ser o Conselho Gestor 

desta APA. 

 Fica definido que a zona de amortecimento das unidades de conservação instituídas é 

a faixa de 30 metros no entorno das mesmas, onde qualquer empreendimento ou atividade 

deverá ser previamente autorizado pela SMMA, órgão gestor das novas unidades de 

conservação, sem prejuízo das demais exigências legais. 

 Na zona de amortecimento só serão tolerados empreendimentos e/ou atividades 

desde que sejam atendidas todas as exigências da SMMA e demais órgãos competentes no 

sentido de evitar quaisquer impactos ou danos à UC. 

A SMMA poderá fazer exigências específicas sobre quaisquer empreendimentos e/ou 

atividades, mesmo que situados fora da sua zona de amortecimento, no caso de potencial 

risco de dano ou impacto à UC. 

 A zona de amortecimento, bem como os critérios para uso e ocupação, perímetro e 

zoneamento, serão revistos e detalhados na elaboração dos Planos de Manejo das 

Unidades de Conservação e pelo Grupo de Acompanhamento Ambiental no Município de 

Campinas –GAUCA, constituído pelo Decreto nº 16.713/09. 
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III - As áreas que compõe o Sistema de Áreas Verdes passarão a integrar automaticamente 

o Banco de Áreas Verdes; 

 

IV - Condicionar a aprovação de novos empreendimentos à recuperação de área verde 

equivalente a 20% da área do terreno ou construída (o que for maior) na macrozona, 

incluindo a doação e implantação das áreas inseridas no mapeamento do Sistema de Áreas 

Verdes.  

 

V - Programar as seguintes ações às Áreas de Preservação Permanente (APPs): 

a. Recuperar as APP’s por meio da execução de reflorestamento ciliar heterogêneo e 

integrando ao uso urbano do entorno com a implantação de áreas de lazer e 

recreação, de acordo com a Resolução CONAMA 369/06 - Área Verde de Domínio 

Público; 

b. Desenvolver estudos para incentivar a preservação e recuperação, a exemplo das 

normativas municipais de isenção de IPTU para APP’s; e 

c. Promover a remoção das famílias da faixa de APP da região do Gatil e Jd. Miriam. 

 

VI - Programar as seguintes ações à Arborização Urbana: 

a. Desenvolver estudos para efetivar a substituição programada da rede 

convencional por rede compacta ou subterrânea; 

b. Promover o plantio ou substituição de árvores segundo o Guia de Arborização 

Urbana de Campinas – GAUC; 

c. Inserir o conceito de Vias Verdes nas diretrizes viárias propostas; 

d. Promover a participação da população na conservação de praças, canteiros, 

jardins e demais elementos urbanísticos, assim como, incentivar o uso destes 

espaços, por meio de atividades de educação ambiental. 

 

VII - Elaborar estudos de levantamento de fauna para construção de passagens para fauna 

local, cujo objetivo é propiciar o fluxo de indivíduos e de grupos de indivíduos sob rodovias, 

ferrovias e avenidas, minimizando o efeito barreira e o eventual atropelamento de animais. 

Estas passagens deverão ser projetadas na forma de um vão livre, que permita a entrada de 

luz natural, garantindo a iluminação interna durante dia. As passagens devem ser 

implantadas nos trechos em que as áreas de vegetação florestal indicadas serão cortadas 

por rodovias e avenidas, conforme figura abaixo: 
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3.1.2. Abastecimento de água e esgotamento sanitário 

I - Implementar medidas que possibilitem o aumento da eficiência da ETE Anhumas, visando 

tornar-se uma Estação Produtora de Água de Reuso. 

 

3.1.3. Drenagem Urbana 

I - Incentivar a implantação de dispositivos de armazenamento e utilização de águas 

pluviais, em nível de lote nos empreendimentos que envolvam a impermeabilização do solo; 

II - Implantar os seguintes dispositivos de controle de cheia em área de várzea: 

6 bacias de detenção na bacia do Córrego Mato Dentro; 

8 bacias de detenção na bacia do Córrego São Quirino; 

7 bacias de detenção na bacia do Córrego Alphaville; 

2 bacias de detenção na bacia do Córrego São Francisco; e 

2 bacias de detenção na bacia do Córrego Monte d’ Este 

III- Implantar sistema de microdrenagem pluvial integradas a bacias de retenção de 

sedimentos e poluição difusa na rodovia D. Pedro (SP-340) e sistema macroviário.  
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3.1.5. Resíduos Sólidos 

I - Remover os resíduos dos pontos de descarte clandestino e posterior recuperação, 

requalificação e fiscalização destas áreas;  

II - Incentivar a comunidade para a correta disposição, reutilização e reciclagem de resíduos; 

III - Criar pontos (Ecopontos) de entrega voluntária de resíduos sólidos de construção civil e 

demais materiais descartáveis para pequenos geradores e estação de transbordo para 

grandes geradores. 

 

1.1.6. Áreas Contaminadas e Áreas de Risco de Contaminação 

I - Realizar trabalhos educacionais e preventivos com as comunidades inseridas nas 

proximidades das áreas contaminadas, e nas áreas de risco de Acidentes com Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos (TRPP); 

II - Realizar estudos específicos nos trajetos de cargas perigosas. 
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3.2. DIRETRIZES DE USO DO SOLO 

 

3.2.1. Propostas de Adequação de Uso do Solo 

A partir das diretrizes gerais de uso do solo definidas para a MZ 8, chegou-se à 

proposição de adequações do zoneamento urbano, utilizando-se as zonas previstas na 

legislação vigente, Lei nº 6.031 de 28 de dezembro de 1988 e alterações posteriores. O 

zoneamento proposto, graficamente representado no Mapa Zoneamento - Proposta, do 

Anexo I, deste Plano, compreende as seguintes medidas: 

 

I – Estabelecer Zona 4 para as quadras pertencentes aos loteamentos Parque Xangrilá e 

Parque Luciamar e para as áreas atualmente não parceladas situadas entre estes mesmos 

loteamentos, a divisa da Macrozona 8, os loteamentos Parque dos Alecrins, Parque dos 

Pomares, Alphaville Campinas e Jardim Miriam Moreira da Costa e a faixa de 300,00 m de 

Z11 estabelecida ao longo da Rodovia Adhemar Pereira de Barros – UTB 8.A.1; 

 

II - Estabelecer Zona 14 para as glebas situadas entre a Rodovia Adhemar Pereira de 

Barros, a divisa da Macrozona 8, o loteamento Parque Xangrilá e o oleoduto – UTB 8.A.1; 

 

III - Estabelecer Zona11 para uma faixa de 300,00 m ao longo da Rodovia Adhemar Pereira 

de Barros compreendida entre o loteamento Jardim Miriam Moreira da Costa e o oleoduto – 

UTB 8.A.1; 

 

IV - Estabelecer Zona 3 para os lotes 01, 02 e 03 da Quadra AB2 do loteamento Alphaville 

Campinas (quarteirão de código cartográfico nº. 1349 da PRC 3244) e para todos os lotes 

da Quadra AJ4 do loteamento Alphaville Campinas (quarteirão de código cartográfico nº. 

2199 da PRC 3244) – UTB 8.A.2; 

 

V - Estabelecer Zona 11 para os lotes com frente para a Rua Guerino Bristotti nos 

quarteirões de código cartográfico nºs. 1226, 1224, 1215, 1206, 1197, 1176, 1166, 1179, 

1157, 1169, 1139, 1187, todos da PRC 3244, e no quarteirão de código cartográfico nº. 

4300 da PRC 3242 – UTB 8.A.2; 

 

VI - Estabelecer Zona 3 para as quadras pertencentes ao loteamento Residencial Parque 

das Quaresmeiras e para as glebas e lotes situados entre este, o loteamento Alphaville 

Campinas e a Rodovia Adhemar Pereira de Barros - UTB 8.A.2; 

 

VII - Estabelecer Zona 4 para as quadras pertencentes ao loteamento Chácaras São Rafael 

– UTB 8.A.2; 
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VIII - Estabelecer Zona 11 para os lotes com frente para a Av. Alaor Faria de Barros 

(Avenida 5), nos quarteirões de códigos cartográficos nºs. 2434 e 2448 da PRC 3244 

(quadras AO4 e AN4 do loteamento Alphaville Campinas) - UTB 8.A.2; 

 

IX - Estabelecer Zona 4 para a área atualmente não parcelada, localizada entre os 

loteamentos Alphaville Campinas e Mont Blanc Residence e a divisa da Macrozona 8 – UTB 

8.A.2; 

 

X - Estabelecer Zona 4 para os lotes de nºs. 01 a 08 do quarteirão de código cartográfico nº 

3445 da PRC 3243, para os lotes de nºs. 01 a 05 do quarteirão de código cartográfico nº 

3441 da PRC 3243, para os quarteirões de código cartográfico nºs. 3475, 3474, 3472, 3470, 

6278, 6277, todos da PRC 3243, para os quarteirões de código cartográfico nºs. 1308, 1306, 

1322, 4118, 4149, 1377, 1365, 1374, 1370, 1385, 1409, 1427, 1449, 1223, 1240, 1251, 

1265, 1274, 1263, 1478, 1290, 2103, 2125, 2122, 2140, 2154, 2183, 2162, 2171, 2180, 

2398, 2407, 2210, 2416, 1424, 1422, 4239, 1443, 1464, 1471, 4289, 1487, 1486, 2315, 

2302, 2311, 2338, 2336, 2332, 5129, 5127, 2386, 2375, 2353, 5149, 5169, 2380, 5167, 

2402, 5198, 4239, 4296, 4217, 4276, 4195, 4243, 4273, 4296, 4223, 4271, 4192, 4110, 

4130, 4151, 4171, 4190, 4200, 4221, 4449, 4339, 4388, 4447, todos da PRC 3244 – UTB 

8.A.2; 

 

XI – Estabelecer Zona 11 para os quarteirões de código cartográfico nºs. 3468, 3416, 3403, 

6213, 6209, 6219, 6239, todos da PRC 3243, para os lotes de nºs. 09, 10 e 11 do quarteirão 

de código cartográfico nº. 3445 da PRC 3243 e para os lotes de nºs. 06 a 13 do quarteirão 

de código cartográfico nº. 3441 da PRC 3243 – UTB 8.A.2; 

 

XII - Estabelecer Zona 4 para as quadras pertencentes aos loteamentos Mont Blanc 

Residence e Parque das Sapucaias e para as áreas atualmente não parceladas localizadas 

entre estes loteamentos, o loteamento Alphaville Campinas, a divisa da Macrozona 8, a 

linha férrea (CMEF), a faixa de Z18 ao longo do Ribeirão Anhumas e a faixa referida no item 

XIII – UTB 8.A.2; 

 

XIII - Estabelecer Zona 11 para uma faixa de 100,00m ao longo da Rodovia Adhemar 

Pereira de Barros entre a Estrada Municipal Adelina Segantini Cerqueira Leite – CAM 232 

(conhecida como Estrada São Vicente) e a faixa de Z18 ao longo do Ribeirão Anhumas – 

UTB 8.A.2; 

 

XIV - Estabelecer Zona 3 para as quadras pertencentes aos loteamentos Residencial 

Parque dos Resedás e Vila dos Plátanos – UTB 8.A.2; 
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XV - Estabelecer Zona 18 para as glebas situadas entre a linha férrea (CMEF), a Rodovia 

D.Pedro I e a faixa de Z18 ao longo do Ribeirão Anhumas – UTB 8.A.2; 

 

XVI - Estabelecer Zona 3 para as glebas situadas entre a linha férrea (CMEF), o loteamento 

Parque Imperador e a Gleba 1 do quarteirão 30.014 – UTB 8.B.1; 

 

XVII - Estabelecer Zona 3 com permissão para uso CSE (hachuras) para os lotes com frente 

para a Rua João Duque nos quarteirões de códigos cartográficos nºs. 1410, 4199, 4218, 

4206, 4227 e 4226 da PRC 3262 – UTB 8.B.1; 

 

XVIII - Estabelecer Zona 11 para uma faixa entre a Rodovia D. Pedro I e a diretriz viária 

estabelecida no item XXV das Macrodiretrizes do Sistema Viário – UTB 8.B.1; 

 

XIX - Estabelecer Zona 4 para as quadras pertencentes aos desmembramentos 

denominados Chácaras Bela Vista I e II, com exceção das referidas no item XVII, para as 

glebas resultantes do desmembramento denominado Remanescente da Fazenda Maria 

Amélia e para as áreas atualmente não parceladas situadas entre estes mesmos 

desmembramentos, a linha de alta tensão, a divisa da Macrozona 8 e a gleba pertencente 

ao Clube Semanal de Cultura Artística – UTB 8.B.1; 

 

XX – Estabelecer Zona 11 para os quarteirões de código cartográfico nºs.4303, 4365 e 4342 

da PRC 4311 e para a Gleba B da Gleba 48 do quarteirão 30.022 – UTB 8. B.1; 

 

XXI - Estabelecer Zona 18 para as glebas onde estão situados o Clube Semanal de Cultura 

Artística e a SANASA – UTB 8.B.1; 

 

XXII – Estabelecer Zona 4 para a gleba onde está situado o Colégio Notre Dame – UTB 

8.B.1; 

 

XXIII - Estabelecer Zona 4 para as glebas situadas entre a Rodovia Heitor Penteado, a 

Rodovia D. Pedro I, a divisa da Macrozona 8 e o quarteirão de código cartográfico nº.4342– 

UTB 8.B.1; 

 

XXIV - Estabelecer Zona 4 para as áreas atualmente não parceladas situadas entre a 

Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, a Rodovia D.Pedro I e as glebas com frente para 

a Rua Eliseu Teixeira de Camargo, já pertencentes a Z4, com exceção da área referida no 

item XXV – UTB 8.C.1; 
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XXV - Estabelecer Zona 11 para uma faixa de 70,00m ao longo da Rodovia José Roberto 

Magalhães Teixeira, entre a Rua Eliseu Teixeira de Camargo e a Rodovia D.Pedro I – UTB 

8.C.1; 

 

XXVI - Estabelecer Zona 18 para a gleba pertencente ao Parque Ecológico Monsenhor 

Salim – UTB 8.C.1;  

 

OBS: Fica mantido o zoneamento já estabelecido para as demais áreas. 

 

3.3. DIRETRIZES DO SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES 

 
As macrodiretrizes viárias constituem-se na previsão de novas vias com 

características operacionais que garantam a continuidade da malha viária existente quando 

da implantação de novos empreendimentos (parcelamentos), bem como ligação entre as 

diversas regiões da cidade, otimizando a circulação e promovendo o aumento de 

capacidade viária para atendimento do volume crescente de veículos. 

Os padrões geométricos adotados para as diretrizes viárias serão: 

a) 14,00 m - uma pista de 8,00 m de largura e calçadas de 3,00 m em ambos os lados; 

b) 15,00 m - uma pista de 9,00 m de largura e calçadas de 3,00 m em ambos os lados; 

c) 18,00 m - uma pista de 12,00 m de largura e calçadas de 3,00 m em ambos os lados; 

d) 24,00 m - duas pistas de 8,00m de largura, canteiro central de 2,00 m e calçadas de 

3,00m em ambos os lados; 

e) 30,00 m – duas pistas de 9,00m de largura, canteiro central de 6,00m e calçadas de 

3,00m em ambos os lados; 

f) 35,00m - duas pistas de 10,50m de largura, canteiro central de 7,00m e calçadas de 

3,50m em ambos os lados; 

 

3.3.1. Macrodiretrizes do Sistema Viário  

São macrodiretrizes do sistema viário, conforme indicação no Mapa Diretrizes Viárias - 

Anexo I: 

I - Implantar vias marginais municipais à Rodovia Adhemar Pereira de Barros, possibilitando 

o acesso aos bairros, com largura de 15,00m em ambos os lados; 

 

II – Prever vias marginais estaduais à Rodovia D. Pedro I, com largura de 15,00 m em 

ambos os lados, devendo ser previstas a execução de um trevo na altura da ligação entre a 

Avenida Carlos Grimaldi e a Estrada Municipal CAM-010 e a execução de um dispositivo de 

retorno para acesso ao Distrito de Sousas; 
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III – Implantar vias marginais municipais à Rodovia D. Pedro I, possibilitando o acesso aos 

bairros, com largura de 15,00m, nos trechos: 

a) entre o entroncamento com a Rodovia Adhemar Pereira de Barros e o trevo de acesso à 

continuação da Av. Mackenzie; 

b) entre o entroncamento com as Rodovias José Roberto Magalhães Teixeira e Heitor 

Penteado e o limite do perímetro urbano; 

 

IV – Implantar vias marginais ao oleoduto, com largura de 15,00m em ambos os lados, nos 

seguintes trechos: 

a) ligando a Rodovia Adhemar Pereira de Barros até as Ruas Simão Von Zuben e Roberto 

Cerqueira de Camargo no Parque Xangrilá; 

b) ligando as Ruas Prof. José Fernandes e Manoel Moreira Dias até o antigo CAM 22 - atual 

CAM 341 (item IX); 

 

V – Implantar via com 24,00m de largura ligando a Rodovia Adhemar Pereira de Barros até 

as vias marginais ao oleoduto previstas no item IV; 
 

VI – Implantar vias marginais à linha de transmissão de energia, com largura de 15,00 m, 

em ambos os lados, a partir da via marginal à Rodovia Adhemar Pereira de Barros; 

 

VII – Implantar via com 15,00m de largura ligando as vias marginais previstas no item VI à 

Rua Mariazinha Leite Campagnolli; 

 

VIII - Implantar o alargamento de Rua Mariazinha Leite Campagnolli, para 24,00m de 

largura, ligando as vias marginais previstas no item I ao loteamento Parque Xangrilá; 

 

IX – Implantar a ampliação prevista para a antiga CAM 22 - atual CAM 341, com 30,00m de 

largura, a partir da via marginal à Rodovia Adhemar Pereira de Barros; 

 

X - Implantar ligação entre a via prevista no item IX e as vias marginais ao oleoduto 

previstas no item IV, com 24,00m de largura; 

 

XI - Implantar ligação entre a via prevista no item IX e as vias marginais ao oleoduto 

previstas no item IV, em continuidade à Avenida Alaor Faria de Barros, com 24,00m de 

largura; 

 

XII – Implantar a ampliação prevista para a Estrada Municipal Adelina Segantini Cerqueira 

Leite – CAM 232 (conhecida como Estrada São Vicente), com 30,00m de largura, a partir da 

Rodovia Adhemar Pereira de Barros; 



96 
 

XIII - Implantar via marginal à linha de transmissão de energia, com largura de 15,00 m; 

 

XIV - Implantar avenida ligando a via prevista no item XII com as vias marginais ao leito 

férreo previstas no item XVIII, sendo os trechos: 

a) entre a via prevista no item XII e a via prevista no item XV, com 24,00m de largura; 

b) entre a via prevista no item XV e as vias previstas no item XVIII, com 18,00m de largura, 

devendo ser prevista a ampliação da passagem inferior existente sob a linha férrea; 

 

XV - Implantar avenida com 24,00m de largura ligando a Av. Parque dos Resedás à via 

marginal à linha de transmissão de energia prevista no item XIII; 

 

XVI – Implantar ligação entre a via prevista no item XIV e a via marginal à linha de 

transmissão de energia prevista no item XIII, com 15,00m de largura; 

 

XVII – Implantar ligação entre a via prevista no item XVI e avenida prevista no item XV, com 

15,00m de largura; 

 

XVIII – Implantar vias marginais ao leito férreo, com 15,00m de largura em ambos os lados, 

ligando a via marginal à linha de transmissão de energia prevista no item XIII à via prevista 

no item XIX; 

 

XIX – Implantar avenida com 24,00m de largura ligando a Av. Parque dos Resedás com a 

Rua das Lantanas no Alphaville D Pedro, devendo ser prevista a transposição ao leito 

férreo; 

 

XX - Implantar ligação entre a avenida prevista no item XV e a via prevista no item XIX, com 

15,00m de largura; 

 

XXI - Implantar avenida com 24,00m de largura ligando a via marginal prevista no item IIIa 

com a via prevista no item XIX; 

 

XXII - Implantar via com 18,00m de largura ligando a via prevista no item XVIII com a 

avenida prevista no item XXVIII; 

 

XXIII – Implantar sistema de vias com 14,00m de largura ligando as avenidas previstas nos 

itens XIX e XXII à Rua João Duque no Parque Imperador; 
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XXIV - Implantar avenida com 30,00m de largura em continuação à Av. Engº José Francisco 

Bento Homem de Mello, desde o acesso ao loteamento Alphaville D. Pedro até as vias 

marginais à linha de transmissão de energia previstas no item XIII; 

 

XXV - Implantar avenida com 24,00m de largura ligando a via prevista no item XXIV e a 

avenida prevista no item XXVIII; 

 

XXVI – Implantar via de 18,00 m de largura ligando a via marginal municipal da Rodovia D. 

Pedro I, prevista no item III, com as vias marginais à linha de transmissão de energia, 

previstas no item XIII; 

 

XXVII - Implantar avenida com 24,00m de largura através da Estrada Municipal CAM 010, 

ligando o trevo previsto no cruzamento da Avenida Carlos Grimaldi com a Rodovia D. Pedro 

I às vias marginais à linha de transmissão de energia, previstas no item XIII; 

 

XXVIII - Implantar avenida perimetral a gleba pertencente à FEAC, com 30,00m de largura, 

desde a via marginal à Rodovia D. Pedro I prevista no item IIIa até as vias marginais à linha 

de transmissão de energia previstas no item XIII; 

 

XXIX - Implantar avenida prevista para a continuação da Av. Mackenzie, com 30,00m de 

largura, até as vias marginais à linha de transmissão de energia previstas no item XIII; 

 

XXX - Implantar vias marginais à linha de transmissão de energia, com largura de 15,00 m 

em ambos os lados; 

 

XXXI – Implantar avenida com 30,00m de largura ligando a via prevista no item XXVIII e a 

via prevista no item XXX; 

 

XXXII - Implantar avenida com 30,00m de largura ligando a via prevista no item XXIX e a via 

prevista no item XXX; 

 

XXXIII - Implantar via com 14,00m de largura ao longo do Ramal Férreo Campineiro (Rua 

Anilton Albertini) desde a Rua Egberto Ferreira de Arruda Camargo até a Rodovia Heitor 

Penteado, e sua ligação, em trecho de aproximadamente 150,00m, com a Rua Alberto 

Machi; 
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XXXIV - Implantar via de 14,00m de largura em continuação à Rua Prof. Francisco Ribeiro 

Sampaio até a Rua Egberto Ferreira de Arruda Camargo, possibilitando alternativa de 

acesso à região e ao Colégio Notre Dame; 

 

XXXV - Implantar o alargamento previsto para a Rodovia Heitor Penteado com 35,00m de 

largura, desde o entroncamento com a Rodovia D.Pedro I até a Av. Antônio Carlos Couto de 

Barros; 

 

XXXVI – Implantar vias marginais municipais à Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, 

com largura de 15,00m, desde o entroncamento com a Rodovia D.Pedro I até o limite do 

perímetro urbano e interligando-se com a via marginal prevista no item IIIb; 

 

XXXVII – Implantar o alargamento da Rua Prof. Dea Ehrhardt Carvalho, para 18,00m de 

largura, desde a Rua Eliseu Teixeira de Camargo até o limite do perímetro urbano; 
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PARTE III - GESTÃO 

 

O presente tópico trata de um dos aspectos de grande relevância do Plano em 

estudo, qual seja a sua Gestão. Considerando-se esta questão, e tendo como preocupação 

a observância à Lei complementar n° 15 de 27 de dezembro de 2006 em especial, seus 

objetivos, diretrizes e metas, foi incluída, no âmbito deste Plano Local, a indicação do 

presente mecanismo de gestão. 

Tal preocupação se coloca em função de que, é desnecessário formular-se leituras, 

diagnósticos e diretrizes de intervenção das mais variadas espécies, se não se pensar na 

efetivação das mesmas, bem como no seu acompanhamento, com vistas as sua real 

execução.  

Além desta atenção, há que se observar, o atendimento aos artigos do Plano Diretor, 

em especial, ao artigo 18, que estabelece que os Conselhos Gestores específicos deverão 

“acompanhar a implementação dos Planos Locais de Gestão, podendo avaliar e recomendar 

medidas para seu efetivo cumprimento”. Nesse sentido, foi estabelecida no Plano Diretor a 

necessidade e importância da criação do Conselho Gestor Local com constituição tripartite, 

sendo que a representação deverá se dar por meio de entidades de classe, da população da 

região e do Poder Executivo Municipal. 

Também no âmbito do Plano Diretor, o artigo 62, considerou, de forma bastante 

acertada que são instrumentos da política urbana, dentre outros e no âmbito dos aspectos 

políticos institucionais, “a participação dos cidadãos, através das entidades representativas 

além do Conselho da Cidade de Campinas e demais Conselhos Municipais, assim como o 

referendo popular, o plebiscito e as consultas públicas e audiências como formas de 

manifestação”. 

Com relação aos aspectos relativos à gestão do Plano Diretor, o Capítulo III, Seção I, 

que versa sobre a Gestão Administrativa, em seu artigo 97, determina que: “A gestão do 

Plano Diretor será implementada de forma democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da sociedade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano e políticas setoriais, onde a participação popular será fomentada 

com a criação de programa permanente de capacitação popular e organização de 

associações de moradores.” 

Ainda no âmbito do Plano Diretor, ressalta-se que todo o processo de elaboração 

dos planos setoriais, planos locais de gestão e demais legislações de estruturação urbana e 

ambiental deverá: 

I - contar com a participação do Conselho da Cidade, conselhos gestores locais, conselhos 

municipais afins e do Orçamento e Planejamento Participativos em sua formulação, 

discussão e implementação; 
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II - ser submetido a audiências públicas e debates com a população, e com associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade, dando–se ampla publicidade aos 

documentos e informações produzidos. 

Para tanto são considerados no artigo 99 do Plano Diretor como “instrumentos 

administrativos do Sistema de Gestão do Plano Diretor”, entre outros: 

I - bancos de dados em geral; 

II - índices de avaliação de qualidade; 

III - recursos humanos qualificados; 

IV - parcerias; 

V - sistema de fiscalização e monitoramento; 

VI - Sistema de Informação Geográfica - SIG. 

a) Base Cartográfica Digital Geogerenciada; 

b) Banco de Dados físico-territorial; 

c) banco de Dados sócio-econômicos; 

d) aplicativos de geoprocessamento que permitam localizar, analisar e publicar as 

informações elaboradas a partir dos dados contidos na base cartográfica e nos bancos de 

dados. 

Nesse sentido, destaca-se no desenvolvimento do PLG da MZ8, a participação dos 

demais órgãos da administração e o acompanhamento do Conselho da Cidade de 

Campinas e demais conselhos afins como o CONDEMA e CMDU, em diversas reuniões, o 

que propiciou melhor qualidade para as reflexões. 

Para garantir a participação popular foram realizadas reuniões em diferentes locais 

da Macrozona 8, em períodos noturnos, ou seja, fora do horário comercial, para possibilitar o 

comparecimento da população, tendo sido apresentado num primeiro momento o 

diagnóstico da região e, posteriormente, propostas e diretrizes para a mesma. 

 

Conselho Gestor Local  

Como não há uma regulamentação específica do Conselho Nacional das Cidades 

para o funcionamento dos Conselhos Locais de Gestão, entende-se que estes devam 

acompanhar os princípios gerais referentes aos municípios, ou seja, ter representação 

popular “distribuída de forma equânime pelos bairros e distritos do município, incluindo a 

representação das áreas rurais”. No caso da MZ8 deverá ser observada a sua constituição 

territorial dividida em 4 UTBs e 1 UTR.  

Ainda de acordo com as indicações de âmbito nacional, o CONCIDADE tem poderes 

para “deliberar quanto a mudanças das diretrizes de uso e ocupação do solo e quanto a 

alterações das zonas especiais de aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade”, tanto 

por ocasião da formulação do Plano Diretor, quanto de suas “revisões e a cada dez anos no 

mínimo...”. 
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Nesse sentido o Conselho da Cidade, em reunião ordinária ocorrida em 28 de abril 

de 2010, definiu que o órgão responsável pela coordenação dos Conselhos Gestores Locais 

será a SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano). O 

Conselho Gestor terá composição tripartite, sendo o número de membros variável para cada 

macrozona, num total máximo de 10 membros titulares, e seus respectivos suplentes, por 

segmento, não podendo ter mais de um representante do segmento popular na mesma 

UTB. Nos casos onde o número de UTBs e UTRs (quando houver) ultrapassar o número 

máximo, será mantida uma proporcionalidade de representantes por APs a ser definida nos 

respectivos Planos Locais de Gestão.  

A composição tripartite do Conselho Gestor Local dar-se-á por meio dos seguintes 

grupos: 

I - Primeiro Grupo – representantes do Poder Executivo;  

II - Segundo Grupo – representantes de organizações da população residente na 

Macrozona; 

III - Terceiro Grupo – representantes de organizações da sociedade civil, entidades e 

associações técnico-científicas e das universidades. 

 

 O Conselho Gestor Local da MZ 8 (CGL MZ 8) terá um total de 15 (quinze) membros 

efetivos e 15 (quinze) membros suplentes, distribuídos da seguinte forma: 

 I - Primeiro Grupo: 5 (cinco) representantes do Poder Executivo, na forma a seguir 

descrita: 

a) Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano - 2 membros titulares e 2 

suplentes; 

b) Secretaria de Serviços Públicos - 1 membro titular e 1 suplente; 

c) Secretaria de Meio Ambiente - 1 membro titular e 1 suplente;  

d) Secretaria de Infra-Estrutura - 1 membro titular e 1 suplente;  

 

II - Segundo Grupo: 5 (cinco) membros das associações de moradores das UTBs  -

Unidades Territoriais Básicas (Urbanas) e da UTR Unidade Territorial Rural , na forma a 

seguir descrita:  

a) UTB 8.A.1 – 1 membro titular e 1 suplente;  

b) UTB 8.A.2 – 1 membro titular e 1 suplente;  

c) UTB 8.B.1 – 1 membro titular e 1 suplente; 

d) UTB 8.C.1 – 1 membro titular e 1 suplente; 

e) UTR 8.C.1. – 1 membro titular e 1 suplente; 

A população residente e/ou usuária permanente do território da MZ8 tem assegurado 

o direito de participação na Gestão Local e de eleger seus representantes através de 

entidades e demais organizações de moradores e usuários, devendo para tanto: 
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I - cadastrar associações de bairro, de moradores em comunidades rurais, organizações não 

governamentais ou entidades similares, com sede na MZ 8, junto ao setor competente da 

Prefeitura Municipal de Campinas, que poderá prestar orientações para a regularização 

deste cadastramento, quando necessário; 

II - participar da assembléia periódica do segmento popular destinada a eleger seus 

representantes junto ao Conselho Local de Gestão da MZ 8. 

A eleição dos representantes da população para cada mandato deverá ser realizada 

em assembléia especialmente convocada para esse fim e que ocorra na própria região, 

objetivando-se evitar distorções.  

 

II - Terceiro Grupo, 5 (cinco) membros das entidades abaixo especificadas e na forma a 

seguir descrita:  

a) Entidades técnico-profissionais – 3 titulares e 3 suplentes;  

b) Universidades – 2 titulares e 2 suplentes. 

As Entidades e Instituições de Campinas estarão habilitadas a participar do processo 

de planejamento da MZ 8 e a ter acesso aos dados e informações, se assim o desejarem, 

devendo para tanto: 

I - realizar seu credenciamento no setor competente da Prefeitura Municipal de Campinas e 

manter seus dados atualizados; 

II - participar das Assembléias e Eventos periódicos destinados a eleger representantes 

deste segmento ao Conselho Local de Gestão da MZ 8; 

 

O Conselho Gestor Local será consultivo e fiscalizador nas questões pertinentes à 

sua competência, quais sejam, manifestar-se fundamentalmente em relação a: 

I - acompanhar a implementação deste Plano Local; 

II – garantir o cumprimento das diretrizes e normas constantes das propostas para a MZ 8 

na lei que a instituir, e em suas disposições complementares; 

III – acompanhar a implementação e efetivação das diretrizes propostas; 

IV- manifestar-se quanto a eventuais propostas de alterações, adendos ou supressões das 

diretrizes, mapas e normas estabelecidas por esta Lei Complementar; 

V – manifestar-se quanto aos Planos Urbanísticos situados na MZ 8; 

VI - manifestar-se quanto a projetos de lei, programas e outras ações que se referem ao 

território da MZ 8; 

VII – acionar os órgãos fiscalizadores para efetivação das diretrizes propostas na MZ8. 

VIII- desempenhar o papel de Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Samambaia. 

 

O Conselho Gestor Local deve ser apoiado pela Prefeitura para a realização de 

reuniões ordinárias periódicas, dando publicidade aos resultados e mantendo a 
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comunicação com outros conselhos Gestores e com o CONCIDADE. Da mesma forma, a 

Prefeitura deve assegurar o acesso dos conselheiros à vista de processos de pedidos de 

diretrizes de empreendimentos na MZ 8 em trâmite na Prefeitura. 

Cabe ao Poder Público Municipal, através de seus órgãos de administração direta e 

indireta subsidiar os demais agentes gestores com as informações e dados pertinentes ao 

processo de planejamento, dentre os quais se destacam: 

I - informações cartográficas e cadastrais e suas correspondentes atualizações; 

II - Bancos de Dados que subsidiem diagnósticos e análises das políticas públicas 

municipais; 

III - intermediação com órgãos públicos dos governos estadual e federal e da Região 

Metropolitana cujas informações sejam relevantes para a MZ 8; 

IV - programas e projetos dos diversos órgãos municipais existentes ou a serem postos em 

prática na MZ 8, ou que tenham impacto na mesma; 

V - informações sobre parcelamentos, arruamentos, de conjuntos edificados, ou de 

mudanças expressivas de usos de edificações e espaços existentes na MZ 8 que impliquem 

em alterações significativas do território urbano; 

VI - audiências técnicas, oficinas e outras formas de disseminação de conhecimentos de 

capacitação da população moradora e usuária, referenciadas nas ações planejadas. 

O Poder Executivo definirá os meios e a periodicidade da veiculação das 

informações pertinentes a Macrozona 8, através de regulamentação do Conselho Gestor 

Local, dando ampla divulgação a este regulamento. 

 O cargo de conselheiro não deve ser remunerado, mas a participação é 

caracterizada como de relevante interesse público, reconhecimento que cabe aos membros 

da comunidade que venham a ocupá-los. 

 Todas as instituições públicas e privadas com atuação na área abrangida pela 

Macrozona 8 serão responsáveis pelo cumprimento das diretrizes e normas estabelecidas 

neste documento, assim como pelo desenvolvimento e implementação dos planos de ação 

previstos. 

 Por último, cabe destacar que o CGL da Macrozona 8, deverá ser implantado tão 

logo a Lei Municipal do Plano Local de Gestão seja aprovada.  


	MZ8_INTRODUCAO.pdf
	MZ8_CARACTERIZACAO
	MZ8_DIRETRIZES
	MZ8_GESTAO
	MZ8_ DESCRICOES

