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ANEXO II - DESCRIÇÕES 
 
 

PERIMETRO DA MACROZONA 6 : 

 

Área de Vocação Agrícola – AGRI – é delimitada pelo seguinte perímetro: 

Partindo do ponto de encontro da rodovia SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes) com a divisa 

da gleba 03 do quarteirão 30.033 do Cadastro Municipal, segue sentido noroeste numa 

distância aproximada de 620,00m até encontrar uma estrada rural; deflete à direita e segue 

pela referida estrada aproximadamente 240m até encontrar eixo do prolongamento da Rua 4 

do "Loteamento Residencial Nova Bandeirantes”; deflete à esquerda por aproximadamente 

380,00m até a divisa do "Loteamento Residencial Nova Bandeirantes”; deflete à direita e 

segue por esta divisa até o encontro com a divisa do loteamento “Parque Eldorado”; deflete 

à direita e segue contornando a divisa do “Parque Eldorado” até o encontro com a Antiga 

Estrada de Ferro Sorocabana; deflete à esquerda sentido Norte por aproximadamente 

340,00m até o encontro com a Estrada do Saltinho; deflete à direita e segue por 

aproximadamente 510,00m pela referida estrada; deflete à esquerda sentido norte até o 

limite sul do loteamento “Swiss Parque”; segue por este perímetro por aproximadamente 

2400,00m até encontrar o Perímetro Urbano Lei 8.161 de 16/12/1994; segue por esta linha 

do perímetro até um ponto que dista 1000,00m da rodovia SP 330 (Rodovia Anhanguera), 

próximo ao Córrego São Vicente; deflete à direita e segue em linha reta, paralela 1000,00m 

da referida rodovia, até encontrar a divisa intermunicipal Campinas-Valinhos; deflete à 

direita e segue por esta divisa até encontrar a divisa intermunicipal Campinas-Itupeva; 

deflete à direita e segue por esta divisa até encontrar a rodovia SP 324 (Rodovia Miguel 

Melhado Campos); deflete à direita e segue por esta rodovia até encontrar a linha do 

Perímetro Urbano, Lei 8.161 de 16/12/1994; deflete à direita e segue por esta linha do 

perímetro até encontrar o futuro Anel Viário; deflete à direita e segue pela divisa nordeste do 

“Jardim São Domingos” até a divisa da “Fazenda Palmeira”; deflete à direita pela divisa leste 

da referida fazenda e segue por esta divisa até a Rodovia SP 348 (Rodovia dos 

Bandeirantes); deflete à esquerda e segue pela referida rodovia por aproximadamente 

1900,00m encontrar a divisa com a gleba 03 do quarteirão 30.033 do Cadastro Municipal, 

ponto inicial desta descrição. 
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ÁREAS DE PLANEJAMENTO – APs 
As APs pertendentes à Macrozona 6 estão assim definidas: 

AP 6.A – Constituida pelas UTRs 6.A.1, 6.A.2 e 6.A.3 

AP 6.B – Constituida pelas UTRs 6.B.1, 6.B.2  

 

AP 6.A 

Partindo do ponto de encontro da rodovia SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes) com a 

divisa da gleba 03 do quarteirão 30.033 do Cadastro Municipal, segue sentido noroeste 

numa distância aproximada de 620,00m até encontrar uma estrada rural; deflete à direita e 

segue pela referida estrada aproximadamente 240m até encontrar eixo do prolongamento 

da Rua 4 do "Loteamento Residencial Nova Bandeirantes”; deflete à esquerda por 

aproximadamente 380,00m até a divisa do "Loteamento Residencial Nova Bandeirantes”; 

deflete à direita e segue por esta divisa até o encontro com a divisa do loteamento “Parque 

Eldorado”; deflete à direita e segue contornando a divisa do “Parque Eldorado” até o 

encontro com a Antiga Estrada de Ferro Sorocabana; deflete à esquerda sentido Norte por 

aproximadamente 340,00m até o encontro com a Estrada do Saltinho; deflete à direita e 

segue por aproximadamente 510,00m pela referida estrada; deflete à esquerda sentido 

norte até o limite sul do loteamento “Swiss Parque”; segue por este perímetro por 

aproximadamente 2400,00m até encontrar o Perímetro Urbano Lei 8.161 de 16/12/1994; 

segue por esta linha do perímetro até um ponto que dista 1000,00m da rodovia SP 330 

(Rodovia Anhanguera), próximo ao Córrego São Vicente; deflete à direita e segue em linha 

reta, paralela 1000,00m da referida rodovia, até encontrar a divisa intermunicipal Campinas-

Valinhos; deflete à direita e segue o futuro Anel Viário até o encontro com a Rodovia SP348 

(Rodovia dos Bandeirantes); deflete à direita e segue pela referida rodovia por 

aproximadamente 1900,00m até o encontro com a divisa da gleba 03 do quarteirão 30.033 

do Cadastro Municipal, ponto inicial desta descrição. 

 

AP 6.B 

Partindo do encontro entre o limite intermunicipal Campinas – Valinhos e o futuro 

Anel Viário, segue sentido Sul pelo referido limite até o encontro com o limite intermunicipal 

Campinas – Itupeva; deflete à direita e segue por esta divisa até encontrar a rodovia SP 324 

(Rodovia Miguel Melhado Campos); deflete à direita e segue por esta rodovia até encontrar 

a linha do Perímetro Urbano, Lei 8.161 de 16/12/1994; deflete à direita e segue por esta 

linha do perímetro até encontrar o futuro Anel Viário; deflete à direita e segue pela divisa 

nordeste do “Jardim São Domingos” até a divisa da “Fazenda Palmeira”; deflete à direita 

pela divisa leste da referida fazenda e segue por esta divisa até o encontro com a Rodovia 

SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes) e a Rodovia SP-073 (Rodovia Lix da Cunha); deflete à 

direita até o encontro com o futuro Anel Viário; deflete à esquerda e segue pela referida 
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rodovia até o encontro entre o limite intermunicipal Campinas – Valinhos e o futuro Anel 

Viário, ponto inicial desta descrição. 

 

UNIDADES TERRITORIAIS RURAIS 

 

UTR 6.A.1 

Partindo do ponto da Estrada do Saltinho que dista 510,00m da Antiga Estrada de Ferro 

Sorocabana, segue sentido norte até o limite sul do loteamento “Swiss Parque”; segue por 

este perímetro por aproximadamente 2400,00m até encontrar o Perímetro Urbano Lei 8.161 

de 16/12/1994; segue por esta linha do perímetro até um ponto que dista 1000,00m da 

rodovia SP-330 (Rodovia Anhanguera), próximo ao Córrego São Vicente; deflete à direita e 

segue em linha reta, paralela 1000,00m da referida rodovia, até encontrar a divisa 

intermunicipal Campinas-Valinhos e o futuro Anel Viário; deflete à direita e segue pelo 

referido anel3 até a Estrada do Saltinho; deflete à direita e segue pela referida estrada por 

aproximadamente 2800,00m até o ponto da Estrada do Saltinho que dista 510,00m da 

Antiga Estrada de Ferro Sorocabana, ponto inicial desta descrição. 

 

UTR 6.A.2 

Partindo do entroncamento da Rodovia SP-073 (Rodovia Lix da Cunha) com a Rodovia SP 

348 (Rodovia dos Bandeirantes), segue sentido norte pela rodovia SP073 até o encontro 

com a Estrada do Saltinho; deflete à direita e segue pela referida estrada até o encontro 

com o futuro Anel Viário; deflete à direita e segue pelo referido anel até o encontro com a 

rodovia SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes); deflete à direita e segue pela referida rodovia 

por aproximadamente 1450,00m até o encontro com a Rodovia SP-073 (Rodovia Lix da 

Cunha), ponto inicial desta descrição. 

  

UTR 6.A.3 

Partindo do ponto de encontro da rodovia SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes) com a divisa 

da gleba 03 do quarteirão 30.033 do Cadastro Municipal, segue sentido noroeste numa 

distância aproximada de 620,00m até encontrar uma estrada rural; deflete à direita e segue 

pela referida estrada aproximadamente 240m até encontrar eixo do prolongamento da Rua 4 

do "Loteamento Residencial Nova Bandeirantes”; deflete à esquerda por aproximadamente 

380,00m até a divisa do "Loteamento Residencial Nova Bandeirantes”; deflete à direita e 

segue por esta divisa até o encontro com a divisa do loteamento “Parque Eldorado”; deflete 

à direita e segue contornando a divisa do “Parque Eldorado” até o encontro com a Antiga 

Estrada de Ferro Sorocabana; deflete à esquerda sentido Norte por aproximadamente 

340,00m até o encontro com a Estrada do Saltinho; deflete à direita e segue até a Rodovia 

SP-073 (Rodovia Lix da Cunha); deflete à direita e segue pela referida rodovia até o 
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encontro com a SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes); deflete à direita e segue pela referida 

rodovia por aproximadamente 1900,00m até o encontro com a divisa da gleba 03 do 

quarteirão 30.033 do Cadastro Municipal, ponto inicial desta descrição. 

 

UTR 6.B.1 

Partindo do encontro entre o limite intermunicipal Campinas – Valinhos e o futuro Anel 

Viário, segue sentido Sul pelo referido limite até o encontro com o limite intermunicipal 

Campinas – Itupeva; deflete à direita e segue por esta divisa até o encontro com a rodovia 

SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes); deflete à direita e segue pela referida rodovia até o 

encontro com o futuro Anel Viário; deflete à direita e segue pelo referido anel até o encontro 

entre o limite intermunicipal Campinas – Valinhos e o futuro Anel Viário, ponto inicial desta 

descrição. 

 

UTR 6.B.2 

Partindo do encontro com a Rodovia SP-073 (Rodovia Lix da Cunha) com a Rodovia SP-348 

(Rodovia dos Bandeirantes), segue sentido sudeste pela Rodovia SP-348 até o encontro 

com o limite intermunicipal Campinas – Itupeva; deflete à direita e segue por esta divisa até 

encontrar a rodovia SP 324 (Rodovia Miguel Melhado Campos); deflete à direita e segue por 

esta rodovia até encontrar a linha do Perímetro Urbano, Lei 8.161 de 16/12/1994; deflete à 

direita e segue por esta linha do perímetro até encontrar o futuro Anel Viário; deflete à direita 

e segue pela divisa nordeste do “Jardim São Domingos” até a divisa da “Fazenda Palmeira”; 

deflete à direita pela divisa leste da referida fazenda e segue por esta divisa até o encontro 

com a Rodovia SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes) e a Rodovia SP-073 (Rodovia Lix da 

Cunha), ponto inicial desta descrição. 

 


