
PARTE I 

CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA 6 
 

 

 



    
11 

PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA 6 
 

1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

 

Compreende a zona sul do município, localizada a um quilometro paralelamente da 

Rodovia Anhanguera (SP 330) e a divisa intermunicipal de Campinas com Valinhos, 

confrontando-se ao sul com Itupeva e a Macrozona 7, ao norte com a Macrozona 4 e a 

leste com a Macrozona 7. 

Apresenta pouca urbanização e caracteriza-se pela área rural de vocação agrícola, 

inclusive de produtos da fruticultura com exportação certificada. Possui diversas barreiras 

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

gasoduto). Está desconectada da malha urbana principal. Apresenta carência de 

equipamentos públicos comunitários e serviços de atendimento local, por tratar-se de área 

fora do perímetro urbano, além de conter algumas áreas ambientalmente degradadas. É 

atravessada pelo Rio Capivari e alguns de seus afluentes. 

A MZ 6 possui uma área de 28,818 km2, correspondendo a 3,61 % da área do 

município. A maior parte da macrozona encontra-se fora do perímetro urbano. Tem 2.969 

habitantes, o que corresponde a 0,31% da população do município, segundo o Censo 

2000.  

É uma área com ocupação predominantemente agrícola, inclusive para exportação. 

Também existe uma significativa área de Reforma Agrária, situada nos municípios de 



    
12 

Campinas e Valinhos, onde se concentra um contingente populacional de baixa renda. A 

região apresenta carência de atividades terciárias de atendimento local e geradoras de 

emprego, e há demanda por unidades de educação, saúde e transporte públicos. 

Nessa região se localizavam algumas antigas fazendas cafeeiras do município de 

Campinas, que desdobradas deram origem a alguns bairros, tais como: Pedra Branca, 

Saltinho, Birizeiro, Descampado etc. além de parte do atual Condomínio Swiss Park, 

situado na MZ4 preponderantemente. 

Devido à falta de conexões entre rodovias principais e locais, as áreas estão 

isoladas, acessíveis apenas pela principal ligação arterial interna – Rod. Lix da Cunha.  

Possui ainda grande porção de glebas não parceladas, localizadas em área rural, 

sendo uma delas a parte remanescente da Fazenda Pedra Branca, como pode- se 

observar no Mapa 1 - Vista Geral da Macrozona 6 (vide anexo I). 

Esta Macrozona tem atualmente pelo Plano Diretor de 2006 uma Área de 

Planejamento: AP 32, compreendida dentro do perímetro da Macrozona 6, sendo 

constituída da UTB 65 A e da porção da zona rural. 

 
 

Mapa de APs e UTB do Plano Diretor 2006. Fonte: SEPLAN 
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2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL  
 

2.1. Ambiente natural: meios físico e biótico 

A Macrozona 6 (MZ-6) é uma região do município de Campinas, que segundo o 

Plano Diretor municipal de 2006, está estabelecida como Área de Vocação Agrícola 

(AGRI), visto que é utilizada para a agricultura, concentrando a exportação frutífera da 

região. Ressalta-se que tal fato inclui o município de Valinhos, localizado à direita da 

Macrozona 6, na Associação de Turismo Rural do Circuito das Frutas; uma associação 

fundada com objetivo de desenvolver, estruturar, organizar e divulgar o turismo rural. 

Localizada na região sul do município, entre a Macrozona 7 e 4, e o município de 

Valinhos, a MZ-6 é cortada pela Rodovia dos Bandeirantes, e é atravessada pelo 

manancial hídrico do Capivari. 

 Nas últimas décadas, o ambiente natural da Macrozona 6 sofreu diversas 

intervenções antrópicas que caracterizam hoje um cenário de degradação na região.  A 

exploração agrícola, pecuária e de minérios, tem gerado problemas ambientais de grandes 

proporções, como a redução de mata nativa, e processos erosivos. 

A deficiência de técnicas de conservação de solo, característica das culturas 

predominantes na área, tem gerado condições para processos erosivos, que contribuem 

para o empobrecimento do solo. Além disso, a existência de amplas áreas de pastagens, 

nas quais a cobertura vegetal nativa do solo é retirada e substituída por gramíneas, 

potencializa a ocorrência de impermeabilização do solo, com conseqüente aumento do 

escoamento superficial, ampliando a probabilidade de inundações. 

 Ressalta-se o impacto ambiental advindo da falta de saneamento básico. A região 

abriga vários locais de deposição incorreta de resíduos sólidos, que podem causar a 

contaminação do solo. 

 O valor histórico e cultural está embasado na existência, no passado, de fazendas 

cafeeira na região, tais como a Sete Quedas, Cachoeira e Pedra Branca, conforme 

apresentado na figura abaixo. 

 
Fazenda Sete Quedas (1) e Fazenda Cachoeira (2). Fonte: Prefeitura Municipal de Campinas, 2009. 

1 2 
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A economia da região era baseada nas plantações de café e algodão das grandes 

fazendas. A crise econômica que assolou a cafeicultura em 1929, levou diversos 

fazendeiros à falência, obrigando-os a venderem parte de suas terras. 

 No caso da Fazenda Pedra Branca os compradores dos lotes de terras foram 

antigos colonos italianos e imigrantes japoneses, na década de 1950, que inseriram o 

cultivo de frutas na área, plantadas em pequenas propriedades rurais. 

 São apresentadas nas fotos a seguir, algumas das propriedades rurais existentes 

na região, advindas da divisão de terra das grandes fazendas. 

 

 
Chácara e sítio do bairro Pedra Branca. Data: 26/10/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 

 

A sede da Fazenda Pedra Branca ainda existe, bem como as tulhas de café, 

todavia o restante da fazenda foi parcelado, originando o bairro rural Pedra Branca. As 

fotos e vista aérea a seguir ilustram a sede e capela da fazenda nos dias atuais, bem como 

o limite do bairro rural Pedra Branca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede e capela da Fazenda Pedra Branca – atual. Data: 26/10/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 
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Vista aérea do bairro rural Pedra Branca. 

 

 Embora degradada, com poucos remanescentes de vegetação e corpos hídricos 

poluídos, a MZ-6 possui grande potencial ambiental, devendo sua ocupação ser 

controlada, garantindo um processo de expansão harmonioso com os recursos naturais; 

condição que favorece sua recuperação. 

 

2.1.1. Geologia, geomorfologia, tipos de terreno e solos 

A Macrozona 6 possui relativa homogeneidade dos elementos do meio físico, quais 

sejam: substrato geológico, solos e relevo. 

O relevo da área é predominantemente colinoso ondulado inclinado, com exceção 

dos interflúvios em trecho de menor densidade de drenagem (parte sul), onde o relevo é 

colinoso suavemente ondulado (vide mapa abaixo). Segundo IPT (1981) no relevo de 

colinas médias predominam interflúvios com áreas de 1 a 4 km², topos aplainados, 

vertentes com perfis convexos a retilíneos; a densidade de drenagem vai de média a 

baixa, com vales abertos a fechados. 
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Mapa Clinográfico: Distribuição espacial dos níveis de declividade. Fonte: SMMA. 

 

Pelas fotos abaixo pode ser observada a amplitude do relevo de colinas na área e o relevo 

de colinas, o aprofundamento do vale do Capivari e ao fundo a transição para o relevo de 

morros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relevo da parte central da Macrozona 6. Data: 09/10/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 



    
17 

Considerando as províncias Geomorfológicas (ROSS & MOROZ, 1997), a área está 

no domínio do Planalto Atlântico, subdivisão Planalto de Jundiaí (substrato de rochas 

cristalinas), fazendo limite a oeste com a Depressão Periférica Paulista (substrato de 

rochas sedimentares). Esta transição está associada diretamente ao substrato geológico. 

Pela análise do Mapa Geológico do Estado de São Paulo (IPT, 1981b), a 

Macrozona 6 está localizada no limite da borda da Bacia do Paraná, já sobre rochas do 

embasamento cristalino, mais precisamente sobre rochas metamórficas (gnaisses e 

migmatitos) do complexo Amparo. 

O tectonismo que atuou sobre estas rochas do embasamento originou falhas e 

zonas de fraturas, sendo que o município de Campinas é cortado pela Zona de 

Cisalhamento Valinhos e pela Zona de Cisalhamento Campinas. Estas estruturas 

condicionam as formas de relevo e o sistema de drenagem. (YOSHINAGA et al., 1993; 

apud Hott, 2005).  

As zonas de cisalhamento têm papel pouco importante na tectônica regional e local. 

São orientadas na direção NNE-SSW com mergulhos elevados para NW e, 

subordinadamente, para SE. (Neves, 2005). 

Associadas a estas largas faixas estruturais ocorrem rochas cataclásticas antigas, 

geradas por esforços de cisalhamentos. 

Pelo Mapa Geológico do Município de Campinas (IG, 1993) a Macrozona 6 é 

cortada na porção N-NW pela zona de Cisalhamento Campinas, é em trecho onde o rio 

Capivari é condicionado pelas estruturas. Na seqüência é apresentado mapa hipsométrico 

da distribuição espacial dos níveis altimétricos. 
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Mapa Hipsométrico: Distribuição espacial dos níveis altimétricos. Fonte: SMMA 

 

Sobre estas rochas há cobertura predominantemente de Argissolos Vermelho 

Amarelos (OLIVEIRA et. al., 1999), que são solos bem desenvolvidos, constituídos por 

material mineral com argila de atividade baixa, em geral aptos para a agricultura pela sua 

profundidade e textura. 

Os Argissolos Vermelho-Amarelos, pela mudança brusca de textura entre os 

horizontes A e B e sua textura mais arenosa, apresentam maior erodibilidade que os 

Argissolos Vermelhos. 

Em visitas a campo, na área central da Macrozona 6, observou-se que o solo é 

siltoso-argilo a silto-areno-argiloso, de coloração marrom avermelhado. Em alguns taludes 

de corte mais profundos observa-se linha de seixos, caracterizando uma cobertura 

superficial. 

A Macrozona 6 está em área de alta susceptibilidade à erosão acelerada por sulcos 

e ravinas desenvolvidos a partir de concentração de escoamento superficial sobre o 

horizonte C (solo de alteração); a erosão sobre os solos superficiais é pouco significativa.  
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Mapa Pedológico: Distribuição espacial das classes de solos. Fonte: COELHO et al., 2008 (MODIFICADO) 

 

A minimização do risco de erosão é feita pelo disciplinamento dos movimentos de 

terra através de desenhos adequados ao relevo; evitar a retirada da camada superficial do 

solo sem a imediata ocupação e implantação de sistemas de drenagem adequados; 

instalar sistemas de drenagem e pavimentação adequados em sistemas viários sobre 

solos de alteração. 

O grande problema da região é a degradação dos solos, causada pela 

intensificação do seu uso de forma inadequada, afetando o desenvolvimento da agricultura 

e da vegetação nativa. 

É sabido que o solo possui importante função ambiental de sustentação da flora. 

Dentre essas funções está a possibilidade de infiltração de águas da chuva que alimentam 

os cursos d’água, lençóis freáticos e aqüíferos, assim como a filtragem de elementos 

contaminantes contidos na água. Com a degradação essa função acaba sendo 

prejudicada pela impermeabilização do solo, advinda da retirada da cobertura vegetal, 

resultando em sua compactação. Tal fato ocasiona problemas de enchente, bem como a 

contaminação dos corpos hídricos por lixo lançado nas estradas e carreados pela chuva. 

Além dos problemas supracitados, a compactação do solo gera aumento do escoamento 

superficial, e conseqüente erosão dos solos, conforme apresentado nas fotos a seguir.  
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Processo de erosão pela má utilização do solo e queimada – região da Vila Saltinho. 

Data: 02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 

  

A destruição da camada superficial é outro problema da MZ-6 por conta da pedreira 

Basalto (fotos abaixo), instalada na área, que gera problemas de erosão do solo por meio 

da remoção da vegetação original, e causa impacto visual na paisagem e aumento de 

material particulado no ar. 

 

Pedreira – área Norte. Data: 02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis. 

 

As áreas de pastagens, do mesmo modo, causaram pontos de erosão, observadas 

nas porções norte e sul da MZ 6, originados pela alta densidade de animais. 

A agricultura igualmente contribui para o processo erosivo na região, devido ao uso 

intensivo do solo e mecanização agrícola, causando assoreamento e contaminação dos 

corpos d'água por herbicidas e nitrogênio, utilizados como fertilizantes nas plantações. 

 

 

Extração de minérios 
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2.1.2. Recursos Hídricos 
 

  2.1.2.1. Recursos Hídricos Subterrâneos 

O município de Campinas, como um todo, recebe anualmente 1,1 bilhão de m³ de 

chuvas, que escoam e abastecem os rios e córregos, além de infiltrar no solo, 

reabastecendo o lençol freático (EMBRAPA, 2009). Apesar do alto potencial hídrico do 

município, a impermeabilização do solo, tanto na parte urbana quanto na rural da MZ6, 

gera uma diminuição progressiva das reservas hídricas subterrâneas. 

Nessa macrozona há a presença do Aqüífero Cristalino, representando o potencial 

de recursos hídricos subterrâneos da área. 

 A utilização de poços para captação de água subterrânea, destinados 

principalmente para irrigação das culturas agrícolas e consumo humano também foi 

observada. Há grande densidade de perfuração desses poços principalmente na área 

norte da macrozona, onde se localizam pequenas propriedades rurais. No entanto, o 

sistema de drenagem dessa região é pequeno, favorecendo a baixa disponibilidade 

hídrica, que pode ser agravada pela contaminação da água e por sua escassez em 

determinadas épocas do ano. 

  

2.1.2.2. Recursos Hídricos Superficiais 

Dentre os mananciais hídricos que compõe a MZ 6, a microbacia do rio  Capivari-

Mirim apresenta-se em menor proporção, à montante da captação do município de 

Indaiatuba, enquanto a do Rio Capivari apresenta-se em maior proporção, à montante de 

uma estação de captação água, do município de Campinas . 

 Na MZ-7, ao lado da MZ-6, há a Estação de Captação Água (ETA) do Rio Capivari, 

utilizada, em pequena proporção, para abastecimento rural – a ser mantido e incentivado, 

desde que sejam controlados os avanços da urbanização sobre essa área. 

No Município de Campinas, o Rio Capivari tem uma extensão de aproximadamente 

35 km; a maior parte de seu percurso é feita em planície de inundação (várzea) com 

larguras que variam de 100 a 500 m, que comporta um canal sinuoso e meândrico. A 

planície constituída por sedimentos fluviais do tipo argila, areia silto-argilosa, areias finas e 

médias e cascalho foi explorada ao longo dos anos como material para construção civil. 

Esse processo predatório de mineração gerou inúmeras cavas e algumas, abandonadas, 

formam inúmeras lagoas, como mostra a figura abaixo. 
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Lagoas formadas pelo processo predatório de exploração de cascalhos e argila na área sul da Macrozona 

6. Fonte: Google Earth, 2006. 

 

O rio Capivari abastece 82 loteamentos do município, que abrigam cerca de 90 mil 

pessoas, o que representa 7% do abastecimento de água potável do município.  

Em Campinas, os principais afluentes da margem direita do rio Capivari são os 

Córregos do Piçarrão, do Banhado, Paviotti e Campo Grande e da margem esquerda são 

os córregos Pium, Friburgo, Areia Branca e Ouro Preto e o Rio Capivari-Mirim, este na 

divisa com o Município de Indaiatuba.  

 

Área Sul da MZ6 
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Mapa Hidrográfico: Distribuição espacial dos recursos hídricos. Fonte: SMMA 
  

Os problemas com relação à utilização dos recursos hídricos observados na MZ6 

são: 

• Contaminação por fossas domésticas e esgoto não tratado, muito comum na área, 

e que podem causar a contaminação dos corpos hídricos; 

• Lançamento de dejetos, sem o correto tratamento, nos rios e córregos reduz a 

qualidade da água, aumentando o risco da propagação de doenças por meio hídrico; 

• Contaminação por fertilizantes e defensivos agrícolas, que também podem 

eutrofizar os recursos hídricos; 

• Poluição da água por lançamento direto de lixo e detritos nos córregos, devido à 

falta de estruturação de saneamento básico, conseqüência da ocupação não-ordenada, 

principalmente da pequena área urbanizada; 

• Rebaixamento do lençol freático, devido à alta concentração de poços artesianos, 

extrapolando sua capacidade; 

Enquanto a população da região cresce, a demanda por água potável aumenta, 

resultando em uma perda qualitativa e quantitativa progressiva desse recurso natural, o 
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que torna essencial as atividades de gerenciamento e fiscalização do uso da água para a 

manutenção da qualidade de vida da população. 

2.1.2. Vegetação Natural 
Considerando que toda a área está sob domínio de ocorrência de Floresta 

Estacional Semidecidual optou-se por caracterizar apenas os fragmentos de vegetação 

constituídos, em uma abordagem quali-quantitativa. 

A Floresta Estacional Semidecidual compõe o domínio Mata Atlântica juntamente 

com a formação Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista e são protegidas 

pelo decreto 750/93 que proíbe o corte, a exploração e a supressão da mata atlântica. No 

estado de São Paulo são poucos os remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual 

com área significativa, dificultando assim estudos mais detalhados que de fato 

representem a vegetação original. 

A cobertura original do município era composta por três tipos de cobertura vegetal: 

florestas, cerrado e campos.  

• As florestas pertencem ao grupo das latifoliadas semidecíduas. Essa formação 

recobria a maior parte das terras do município (região oriental e setentrional).  Suas  

árvores chegavam a  atingir 30 metros de altura e eram comuns as espécies  como:   pau-

d'alho,  peroba, jequitibá, caviúna, sucupira, jacarandá, ipê etc.;  

• Os cerrados embora submetidos às mesmas condições climáticas que as  florestas 

estão associados a solos pobres, sobretudo de textura arenosa, saturados em alumínio 

trocável;  

 Em qualquer processo de ocupação, seja no meio rural ou urbano, a vegetação 

nativa acaba sendo eliminada, ou ocorre sua fragmentação em. A vegetação nativa que 

resiste a este processo permanece, em geral, nos locais mais íngremes, terrenos alagados 

ou topos de morro, onde a exploração agrícola não acontece. As figuras e mapa a seguir, 

demonstram a fragmentação da vegetação natural, na MZ-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura de figo consorciada com abóbora, e pasto junto à área de remanescente. 

Data: 02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 
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Mapa de Vegetação Natural: Distribuição espacial dos remanescentes. Fonte: SMMA 

  

Esses remanescentes de vegetação natural constituem ainda valiosas áreas de 

preservação de recursos naturais, servindo de ponto de pouso, abrigo e alimentação para 

a fauna associada, moderadores de temperaturas e estabilizadores de ribanceiras.  

Auxiliam na infiltração das águas de chuva através de raízes, reduzindo assim a erosão 

laminar e protegem as margens de cursos d’água, participando do ciclo de nutrientes e 

evitando o carreamento de sedimentos para os corpos hídricos. 
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Vista de parte de fragmento de vegetação – efeito de borda pelas pressões do uso e ocupação. 

Data: 02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis. 

 

2.1.4. Fauna 

Os animais existentes em uma região servem como indicadores da riqueza natural 

existente na área. Por isso, a observação da fauna existente em determinada região diz 

muito sobre o grau de preservação ambiental presente. 

A MZ-6 não abriga sua fauna original, devido a degradação sofrida pela supressão 

de vegetação ciliar e poluição dos recursos hídricos. Alguns pássaros e repteis puderam 

ser observados em locais isolados e em pequena quantidade. 

À medida que os recursos ambientais forem repostos e recuperados por meio de 

um adequado plano de gestão ambiental, condições de fixação serão dadas à biota animal 

e vegetal da área, repovoando dessa maneira, o ambiente natural. 

 

2.2. Ambiente construído: meio antrópico 

A Macrozona 06 está predominantemente fora do perímetro urbano, com apenas 

uma pequena parte urbana. Mesmo na porção urbana há usos agrícolas, principalmente 

no cultivo de frutas. Apresenta em seu entorno loteamentos consolidados e alguns ainda 

em consolidação. 
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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).  

 

2.2.1.1. Áreas de Preservação Permanente – APPs 

As Áreas de Preservação Permanente foram definidas pelo Código Florestal 

(LeiFederal n° 4.771/65, alterada pelas Leis n° 7.8 03/89 e n° 7.875/89), sendo 

regulamentado pela Resolução CONAMA n° 302, de 20 d e 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 06, 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: 
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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. 

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. 

A Macrozona 6 apresenta um total de 365,78 hectares de Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), sendo que destas, menos da metade está em conformidade com a 

legislação, apresentando 58,93% de áreas de conflito, como observa-se no Mapa 2.6. 
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Mapa de Área de Preservação Permanente: Situação legal. Fonte: SMMA 

2.2.1.2. Arborização  

 A MZ-6 possui apenas uma pequena área urbanizada, dessa forma, não há áreas 

arborizadas significativas, já que não houve planejamento adequado na ocupação dessa 

região. 

A pouca arborização da região altera o micro-clima, aumentando a temperatura, o 

que torna a região mais árida. Sem as árvores o ar fica mais carregado de poluentes, 

como o dióxido de carbono, proveniente dos gases emitidos pelos automóveis. 

Outro problema verificado é que a falta de arborização aumenta a poluição sonora 

da área, já que a vegetação é um elemento de absorção de ruído. 

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.  
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A necessidade de espaços verdes é uma das conseqüências da evolução que as 

cidades têm sofrido ao longo do tempo. 

Diversos benefícios são atribuídos às vias verdes, dentre eles o auxílio no equilíbrio 

da temperatura local e umidade do ar, sombreamento, purificação do ar, atração de aves, 

diminuição da poluição sonora, constituição de fator estético e paisagístico, diminuição do 

impacto das chuvas, colaboração para o balanço hídrico e valorização da qualidade de 

vida local. 

Analisando o mapa de implantação de eixos verdes do município de Campinas é 

possível checar o traçado das vias verdes a serem implantadas.  

Nota-se que a MZ-6 por ser rural, não possui vias verdes estabelecidas no Plano 

Diretor, cabendo a este Plano Local de Gestão a avaliação quanto a pertinência ou não de 

se estabelecer eixos verdes na região. 

 

 
Mapa: Implantação de Eixos Verdes do município de Campinas. Fonte: Plano Diretor, 2006. 

 

2.2.1.4. Bosques 

Na Macrozona 06 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.  
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2.2.1.5. Parque 

Na Macrozona 06 não há parques, por se tratar de equipamento público, em geral 

instalado em áreas urbanas. 

 

2.2.1.6. Praças 

Na Macrozona 06 praticamente não há praças, por se tratarem de equipamentos 

públicos, em geral instalados em áreas urbanas. O único loteamento aprovado na 

macrozona 6 é o Parque Centenário, que tem uma área total de praça de 12.946,00m², 

conforme planta aprovada deste loteamento. Todavia esta área está quase que totalmente 

invadida por moradias irregulares, como pode ser observado na imagem abaixo. 

O restante dos loteamentos são destinados à chácaras de recreio, portanto 

seguiram regras específicas para sua aprovação, de acordo com a lei federal 6766/79, que 

não exigiam doação de áreas públicas. 

 
Vista aérea do Parque Centenário.(Limites aproximados). 

2.2.2. Infra-estrutura de transporte e energia 

 O subsolo da região é atravessado por dutos de transporte de óleo e gás do 

Gasoduto Brasil-Bolívia, conforme placas destacadas nas fotos abaixo. Tal equipamento é 

uma iniciativa do setor privado, tendo a PETROBRÁS como maior acionista da 

Legenda: 

     Área de Praça 

    Divisa do loteamento 
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Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia (TBG), consórcio responsável pela 

construção, operação e exploração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passagem do gasoduto: por plantações de figo próximas a áreas de remanescentes (1) e próximo a rodovia Lix 

da Cunha (2). Data: 26/10/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 

  

 
Mapa de Infra-estrutura de transporte e energia. Fonte: SMMA. 

2.2.3. Abastecimento de água e esgotamento sanitári o 

Constata-se que grande parte dos edifícios situados na atual área urbana da 

Macrozona 06, lançam efluentes de esgotos domésticos “in natura” nos corpos d’água que 

perpassam a região.  

1 2 
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Conforme dados apresentados pela Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento S/A – SANASA, a empresa abastece com água potável 98% da população 

urbana de Campinas, por meio de 6 estações de tratamento de água. A mesma não 

apresentou dados sobre abastecimento da população rural. 

Na MZ-6, A população urbana abastecida é de 362 pessoas. Existem 93 ligações 

de água registradas, nos bairros Vila Saltinho e Parque Centenário, com uma média de 

consumo de 23,6213 litros por unidade, considerando-se 12 meses de medições.  

Os dados abaixo demonstram o abastecimento de água potável bairros Vila 

Saltinho e Parque Centenário: 

 

Abastecimento  – Macrozona 6  

Campo  Soma Média (l) 
Número de Ligações 93 1 
Número de Economias 142 1,52688 
Consumo Marcado 2196,78 23,6213 
Consumo Cobrado 2352,83 25,2992 
Valor da Fatura de Água 5482,29 58,7343 
Valor da Fatura de Esgoto 1,47 0,015807 
Média de Consumo – 3 meses 2081,39 22,3905 
Média de Consumo – 6 meses 2141,38 23,0256 
Média de Consumo – 12 meses 2229,82 23,9766 

  

Fonte: Coordenadoria de Sistemas de Abastecimento – TPA/SANASA 

 

Os bairros pertencentes a Macrozona 6: Pedra Branca, Vila Saltinho e Parque 

Centenário e Reforma Agrária, não possuem sistemas de esgotamento sanitário. A 

SANASA informa que os bairros supra-citados serão interligados no futuro com o sistema 

de esgotamento e à Estação de Tratamento de Esgotos Capivari II. Já o loteamento Swiss 

Park terá sistema de esgotamento sanitário próprio, a ser construído pelo empreendedor. 

 Abaixo segue planilha de população esgotada da MZ6: 

 

Esgotame nto – Macrozona 6  

Campo  Soma Média 
Número de Ligações 1 1 
Número de Economias 1 1 
Consumo Marcado 0,28 0,28 
Consumo Cobrado 0,93 0,93 
Valor da Fatura de Água 1,47 1,47 
Valor da Fatura de Esgoto 1,47 1,47 
Média de Consumo – 3 meses 0 0 
Média de Consumo – 6 meses 0 0 
Média de Consumo – 12 meses 0 0 

Fonte: SANASA 
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Com relação ao efluente bruto gerado nas propriedades rurais, esses são enviados 

para fossas localizadas nas próprias propriedades, ou diretamente para o rio Capivari, o 

que acontece com menor intensidade.  

Há previsão de construção de uma Estação Elevatória de Esgoto - EEE parte sul da 

MZ-6. (vide mapa de Esgotamento Sanitário). 

 

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

unidades existentes e previstas. Fonte:SMMA/ SANASA 

 

2.2.4. Drenagem  

A maioria dos moradores/produtores agrícolas da Macrozona 6 utilizam-se de 

poços artesianos e captação de água direta do Rio Capivari para abastecer suas 

residências, o que não garante a qualidade e potabilidade do recurso.  

Além disso, o fato de as plantações estarem muito próximas dos recursos hídricos 

pode ocasionar contaminação da água, na medida em que defensivos agrícolas aplicados 

na plantação são arrastados com as chuvas para os corpos hídricos ou infiltrados no 

subsolo. 
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Mapa de Adutoras e Subadutoras. Fonte: Plano Diretor de Campinas, 2006. 

2.2.5. Zona Rural 

 A primeira cultura inserida na região foi o algodão, logo suplantada pelas lavouras 

de café. A cultura cafeeira impulsionou um novo ciclo de desenvolvimento da cidade, 

criando impérios do café. 

 Os trabalhadores utilizados nesse período eram, em sua maioria, escravos, mas 

também havia os trabalhadores livres, empregados em plantações e em atividades rurais. 

 Em 1872 o café atrai para a cidade a construção da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, o que coloca Campinas na posição de uma das maiores cidades do 

país. 

Com a ocupação das terras por algodoais e cafezais as belezas naturais da região 

foram degradadas gradativamente. 

As matas forneciam madeira para nobres construções, vigas de suporte, esteios 

para sustentar os telhados e paredes feitas de pau-a-pique, toras para as portas, soalhos e 

forros, móveis, carros-de-boi, bangüês e outras peças para serem feitas e usadas nas 

pequenas propriedades rurais, nos engenhos e fazendas. 



    
36 

Com a crise do café, no final dos anos 20, diversos fazendeiros se viram obrigados 

a vender suas terras para colonos italianos e imigrantes japoneses, que inseriram na 

região a fruticultura.  

Atualmente, a MZ 6 abriga diversas propriedades produtoras de frutas, sendo as 

mais encontradas o figo, a goiaba, a uva e a banana. Encontra-se também na região 

pontos de pastagens, com gado. Além das atividades supracitadas, a MZ6 possui uma 

pedreira em atividade. 

 
Mapa de Zoneamento Urbano/Rural da Macrozona 6. Fonte: SMMA. 

A MZ6 abriga grande parte do patrimônio natural, representada por várzeas, 

vegetação ciliar, fragmentos de florestas estacionais semideciduais. É uma área não 

propícia à urbanização, principalmente em função da presença de elementos naturais, 

como o rio Capivari. 

2.2.6 Resíduos Sólidos e Áreas Contaminadas 
 A região norte da MZ 6 possui coleta de resíduos sólidos com periodicidade 

semanal, já que região sul não possui coleta de resíduos, ficando estes dispersos pelas 

estradas de terra que cortam a região. 

 Dentre os resíduos sólidos encontrados na região da MZ6, conforme fotos a seguir, 

estão resíduos de construção e demolição, bem como carcaças de animais mortos. 

 



    
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduo de construção e demolição na Vila Saltinho e placa no sul da Macrozona 6.  

Data:02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis.  
 

 

Resíduo domiciliares e entulho queimado na área Sul da MZ6.  

Data: 02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcaças espalhadas pela estrada na área sul da MZ6. Data: 02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis 
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 Os resíduos da região sul, por se tratarem, na maioria, de resíduos domiciliares 

compostos por restos de alimentos, acabam entrando em processo de decomposição, já 

que são retirados apenas uma vez por semana, ficando todo esse tempo expostos. Esse 

processo de decomposição gera o chorume (foto abaixo), que causa um odor 

desagradável no entorno da propriedade, bem como atrai vetores causadores de doenças. 

Não há na área lixões e aterros de resíduos sólidos, mas verificaram-se diversos 

pontos de deposição desses rejeitos, principalmente em estradas vicinais, propriedades 

particulares e fundos de vale próximos à divisa municipal (foto abaixo). 

 

 
Resíduo domiciliares na área Sul da MZ6. Data: 02/11/2009. Foto de Bianca S. Kancelkis. 

 

Nota-se, portanto, que há uma grande carência de locais adequados para o 

recebimento, transbordo e beneficiamento dos resíduos sólidos gerados na área rural da 

MZ-6. 

 

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. 
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 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 

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). 

 A Rodovia dos Bandeirantes – SP 348 tem um trecho considerado de alto risco, 

devido a alta concentração de acidentes, mas o trecho que perpassa a macrozona 6 é 

considerado de baixo risco, como pode ser observado no mapa Áreas de Risco de 

Acidentes Rodoviários com Transporte de Produtos Perigosos, abaixo. 

 
Mapa de Risco de Acidentes em Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos MZ-6. Fonte: SMMA. 
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2.2.8. Mineração 
Na Macrozona 6, observou-se a extração mineral na pedreira, que realiza a 

mineração de brita. As lavras de brita estão localizadas em áreas de rochas granito 

gnássicas do pré-cambriano. 

A mineração de brita tem um alto custo de implantação, sendo necessários grandes 

investimentos na instalação, equipamentos e operação de uma área de lavra. 

As operações executadas com vista à extração de um minério e até ao seu 

processamento são seqüenciais e podem ser resumidas da seguinte forma (no caso de 

desmonte com explosivos): 

1. Perfuração: o minério é furado utilizando máquina de perfuração hidráulica; a 

perfuração é executada com diâmetro, comprimento e distâncias entre furos 

previamente calculadas;  

2. Desmonte: os furos previamente executados são preenchidos (ou carregados) 

com explosivo, procedendo-se então à detonação deste e conseqüente 

fragmentação do minério. 

Atualmente as companhias mineiras são obrigadas a cumprir normas ambientais, 

de encerramento e de funcionamento bastante estritas, de forma a assegurar que a área 

afetada pela exploração mineira regresse à sua condição inicial, ou próxima da inicial e em 

alguns casos até melhor que a inicial. Em algumas situações, medidas mitigadoras e/ou 

compensatórias devem ser tomadas. Alguns métodos de exploração antiquados eram 

utilizados, e continuam a ser em países com fraca regulamentação, causando efeitos 

devastadores no ambiente e na saúde pública. Pode ocorrer, dessa forma, contaminação 

química grave do solo nas áreas afetadas, a qual pode ser ampliada e disseminada, por 

exemplo, pela água, criando situações de contaminação maciça. 

Outros problemas ambientais possíveis são a erosão, subsidência, abandono de 

resíduos perigosos, perda de biodiversidade e contaminação de aqüíferos e cursos de 

água. 

 

 

3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 

3.1. PROCESSO DE OCUPAÇÃO  

Campinas tem a sua origem diretamente ligada à abertura dos caminhos para o 

sertão de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os primeiros a chegarem à região 

onde nasceria a cidade foram os paulistas do Planalto de Piratininga. Assim, entre os anos 

de 1721 e 1739, o "Caminho dos Goiases" se solidificou como um descanso para os 
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tropeiros que utilizavam esse caminho entre as vilas de Jundiaí e Mogi-Mirim e acabou 

sendo denominado de "Campinas do Mato Grosso". Esse nome surgiu em razão da 

formação de três pequenos descampados ou "campinhos" em meio à mata.  

 

 
Estrada dos Goiases.  
Disponível em: http://www.goiases.cnpm.embrapa.br/estrada.html, acesso em 24/11/09. 
 

Segundo Antonio C. Santos, “ao norte da cidade de São Paulo, apenas Jundiaí 

(1615) e as freguesias de Mogi-Mirim (1739) e Mogi-Guaçu (1740) constituíam-se nas 

bases de apoio as viagens bandeiristas pelo Caminho das Minas dos Goyazes, cuja 

abertura fora anunciada em 23 de dezembro de 1725. Este ancestral percurso margeava 

as províncias geológicas do planalto Atlântico e Depressão Periférica através de suas 

zonas cristalina do norte e do médio Tietê, respectivamente,” (SANTOS 2002). 
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Estrada dos Goiases.  
Disponível em: http://www.goiases.cnpm.embrapa.br/mar.html,  acesso em 24/11/09. 

 
O povoamento efetivo começou com a chegada de Francisco Barreto Leme, vindo 

de Taubaté entre os anos de 1739 e 1744. Considerado o fundador de Campinas, ele 

chegou com sua família e conterrâneos, fixando-se em terras adquiridas do que era uma 

antiga sesmaria.  

Outras regiões vizinhas de Campinas também começaram a desenvolver pequenos 

núcleos urbanos. O “caminho dos goianases” foi definido por Matos (2006) como início do 
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processo de instalações de locais de pouso, sesmarias, roças, freguesias, vilas, não 

somente da Região Metropolitana de Campinas, mas em todo interior do Estado de São 

Paulo. A predominância regional do desenvolvimento das culturas açucareira e, 

posteriormente, cafeeira, fizeram com que esta região se tornasse um pólo agrícola em 

potencial, visando sobretudo o mercado mundial. 

Somente a partir do ciclo cafeeiro, com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

levando seus trilhos até Rio Claro (1878), os desmatamentos começaram a ocorrer em 

grande escala, tornando Campinas uma potencia do interior paulista. Os dados sobre a 

lavoura cafeeira não deixam claro até que ponto a antiga colônia rural inseriu-se nesse 

ciclo. 

 

“Após a implantação das ferrovias, na década de 1870, em 

decorrência do desenvolvimento da produção cafeeira, Campinas se 

tornou uma cidade rica, política e economicamente prestigiada.” 

(BADARÓ, 2006) 

 

Nas primeiras décadas do século XX, a produção agrícola na região aumentou e, 

conseqüentemente, o desmatamento não demorou a esgotar a fertilidade do solo e iniciou-

se um processo de parcelamento das propriedades em sítios menores. (BADARÓ, 2006) 

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

XX ela obedeceu a certa lógica de contigüidade, crescendo ao redor do centro urbano. No 

início da década de 1950, já se verificam intervenções ocorrendo fora da forma 

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

região sudoeste e com parcelamentos bastante esparsos e distantes da malha urbana, 

localizando-se ao redor da região do aeroporto de Viracopos e na região do Campo 

Grande. 

Nessa época, Campinas apresentava condições bastante peculiares em termos de 

localização geográfica, e já contava com um sistema rodo ferroviário que convergia para o 

município advindo do Estado e de outras regiões do país. 
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Mapa ferroviário da região de Campinas. s/d.  

 

A Rodovia Anhangüera teve sua inauguração em 1948 e o Aeroporto de Viracopos, 

fundado na década de 30, teve grande desenvolvimento nos anos 50 quando era utilizado 

comercialmente pelas empresas aéreas brasileiras, sendo que em 1960 foi ampliado e 

habilitado para operações internacionais. 

A existência de um equipamento de tal envergadura na região Sudeste do 

município, com certeza, funcionou como um dos pontos de atração para novos 

parcelamentos, haja vista a quantidade de loteamentos aprovados na década de 50 no 

município e em especial nessa região. 

As transformações urbanas ocorridas no pós-guerra marcaram um novo modelo 

urbano-industrial em toda a região sudeste do país, baseado na implantação de novas 

indústrias, deslocadas dos eixos ferroviários para as auto-estradas que começaram a ser 

abertas. Configurações até então dominantes como o bairro fabril com vilas-operárias 

foram substituídas por ocupações lineares de indústrias ao longo das estradas, fora da 

área urbana consolidada. 

A exemplo do transporte de cargas rodoviário, o transporte urbano também evoluiu 

com o emprego de linhas de ônibus no lugar dos tradicionais bondes. As obras da Rodovia 

Anhangüera foram acompanhadas pela abertura de avenidas e a transformação de antigas 

estradas em vias radiais/arteriais. A intensa imigração de trabalhadores para os centros 

industriais serviu de justificativa para a abertura de inúmeros loteamentos populares. 
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Nos seis primeiros anos da década de 50, Campinas expandiu em área loteada o 

equivalente a 75% da cidade existente. A necessidade de abrigar novos contingentes de 

trabalhadores e o despreparo político-administrativo levou a Prefeitura Municipal de 

Campinas a ceder às pressões dos empreendedores, facilitando a autorização e a 

regularização desses loteamentos. 

A oferta de lotes, no entanto, superou em muito a suposta demanda por parte de 

trabalhadores, tendo sido vendidas milhares de unidades para segmentos de classe média 

e médio-alta de moradores da cidade, e de outros grandes centros urbanos, a título de 

investimento com a perspectiva de valorização futura. 

O processo de especulação imobiliária iniciou-se com altos ganhos para os 

loteadores. Os compradores que realmente precisavam construir logo sua moradia eram a 

minoria e enfrentaram todo o tipo de dificuldades: inexistência de infra-estrutura, 

precariedade das ruas, falta de transporte regular, falta de equipamentos públicos, 

comércio e serviços de qualquer tipo. Essa “febre” loteadora ultrapassou a Rodovia 

Anhangüera, estendeu-se ao longo da nova estrada para Viracopos (hoje Rodovia Santos 

Dumont), concentrando-se, principalmente, ao longo das antigas estradas municipais, 

então transformadas em avenidas.  

A implantação de indústrias à beira das rodovias também representou um excelente 

negócio imobiliário e os preços desses lotes aumentaram muito acima do normal, levando 

alguns empreendedores industriais a optarem por terrenos nas avenidas radiais e estradas 

secundárias. 

Na segunda metade da década de 50, a prática de loteamentos especulativos e 

sem urbanização começou a preocupar os governantes. Leis restritivas acabam sendo 

aprovadas pela Câmara de Vereadores culminando com a Lei nº. 1.993/59, ainda 

parcialmente em vigor no que se refere ao parcelamento e arruamento de glebas. 

A retomada do parcelamento do solo em Campinas se dá com maior intensidade a 

partir de 1969, como resultado do fim da estabilidade do emprego (1967), da crise do 

aluguel (nova Lei do Inquilinato, 1968) e da ideologia da casa própria (BNH 1965, 

conjuntos da COHAB - Campinas a partir de 1966). A expansão da periferia saiu do 

controle do poder público na primeira metade os anos 70 com o novo surto de indústrias 

associadas ao capital estrangeiro - o “milagre brasileiro” - que contribuiu para o aumento a 

oferta de empregos industriais e as migrações para Campinas. 

Além destes condicionantes, o movimento de periferização na direção da região 

sudoeste foi reforçado pela implantação do Distrito Industrial de Campinas, na década de 

70, e pela construção de vários conjuntos habitacionais através da COHAB Campinas. 
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Devido às forças dinâmicas do mercado imobiliário, a ocupação do território 

periférico de Campinas foi em direção contrária à Macrozona 6, que embora esteja 

próxima às rodovias de alta velocidade (Anhanguera, Bandeirantes, Santos Dumont), 

estava relativamente isolada por que não há acessos diretos dessas rodovias às estradas 

vicinais.  

A principal via de acesso da macrozona 6 continua sendo a Rod. Lix da Cunha, 

com baixo tráfego de veículos. E a antiga estrada de ligação com Indaiatuba e Itu, que a 

partir do cruzamento com a Rod. Miguel Melhado Campos (SP 324) tem seu leito não mais 

pavimentado. 

Por outro lado, no início do séc. XXI consolida-se a questão dos grandes 

equipamentos, como shoppings centers, e hipermercados, instalados proximamente às 

grandes rodovias, como exemplo o Shopping Parque Dom Pedro, à beira da Rodovia Dom 

Pedro I (REIS, 2007), assim como grandes condomínios residenciais horizontais, muito 

procurados nesta primeira década do séc. XXI, com moradores oriundos principalmente da 

área metropolitana de São Paulo, que se valem da proximidade, facilidade de acesso 

proporcionada pelas rodovias, e do fenômeno de vendas de carros, fruto da política anti-

crise proposta para fomentar o consumo e a atividade econômica através de vendas da 

indústria automobilística. 

Tal fato aumentou a possibilidade de morar “no interior”, mesmo trabalhando em 

São Paulo, o que prova o intenso fluxo de automóveis em direção à capital, além dos 

ônibus fretados, cujas estimativas apontam que aproximadamente 2000 veículos desta 

categoria chegam diariamente à capital paulista. 

Somadas às condicionantes de aumento no transportes de cargas, no caso de 

expansão do Anel Viário Proposto, mais a expansão do Aeroporto de Viracopos, no caso 

de Campinas, torna o município potencialmente adequado para a interligação terrestre e 

aérea com as áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e demais capitais brasileiras e do 

exterior. 

 

3.1.1. Processo de Ocupação Urbana – MZ 6: 

A região da alta/média bacia do Capivari, parte de onde se insere a Macrozona 6, 

como vimos anteriormente, foi ocupada primeiramente com uso agrícola diversificado, 

(algodão, cana de açúcar, café) principalmente ao longo da antiga ligação com Indaiatuba, 

Itu e Sorocaba.  

Após o fim do ciclo do café no início do séc. XX, e até o fim do mesmo século nesta 

etapa da evolução urbana de Campinas, a Macrozona 6 continuou sendo uma área 

predominantemente rural. O crescimento urbano acelerado da cidade e sua posição 
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estratégica no interior de São Paulo, entretanto, geraram alterações na ocupação e uso de 

seus entorno rural.  

Ao longo da antiga Estrada Velha de Indaiatuba, haviam grandes fazendas da 

época cafeeira, hoje, na sua maior parte, já com seus terrenos parcelados e vendidos, por 

vezes transformados em condomínios residenciais: 

 

1. Fazenda Sete Quedas: 

 “Aberto no início do século XIX pelo ituano José Rodrigues Ferraz 

do Amaral, o latifúndio contou inicialmente com a implantação de lavouras 

de cana e engenhos de açúcar, seguindo-se a abertura de novas fazendas 

pela família Amaral (Cachoeira, Pedra Branca, Jambeiro, entre outras) 

que, em meados do século XIX, começaram a cultivar café. A Fazenda 

Sete Quedas, propriamente dita, coube ao filho e herdeiro Joaquim 

Bonifácio do Amaral1 (Visconde de Indaiatuba) que ali realizou importantes 

empreendimentos, entre eles, as primeiras experiências de introdução de 

mão de obra livre no trato do café na região de Campinas.”  

 

Originada de parte da sesmaria de Alexandre Barbosa de Almeida, que faleceu 

sem deixar herdeiros, e foi sucedido pelo irmão Antônio Correia Barbosa. À viúva deste 

coube fracionar a propriedade sob a influência da cultura cafeeira. Assim, Úrsula Franco 

de Andrade vendeu terras a seu sobrinho Antônio Américo de Camargo Andrade, que 

nelas fundou a fazenda Sete Quedas, aumentando-lhe a área, com escritura distribuída no 

ano de 1876 de compra feita a Joaquim Policarpo Aranha, Barão de Itapura. 

Os sucessores de Antônio Américo C. de Andrade foram sua filha Amélia e o 

marido e primo José Teodoro de Oliveira Andrade. Em 1900, o casal detinha a produção 

de 6 mil arrobas de café.  

A fazenda passou depois ao filho do casal, Sílvio de Oliveira Andrade, possuidor de 

seu uso e fruto, sendo então a propriedade de seus filhos.  

Parcelada, uma parte da antiga fazenda originou a Fazenda Pedra Branca, além 

das fazendas Cachoeira e Jambeiro, e outras menores. 

  

  

                                                           
1
 Abolicionista e fazendeiro de café, em Campinas, introduziu, na sua fazenda Sete Quedas, o trabalho livre em 

1852, para o qual contratou trabalhadores brasileiros e também colonos alemães. 
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Foto de mapa de loteamentos da Fazenda Sete Quedas.  
Fonte: Arquivo Tribunal Justiça de Campinas / Centro de Memória Unicamp  
Fotos: Juliana Kraneck. Data: 11nov09. 
 
  

 

Antiga estação Sete Quedas em 10/03/1998.  
Foto de Ralph M. Giesbrecht. 

 

Ao final do século XX, a estação da fazenda Sete Quedas não está mais em 

funcionamento, não existem mais os trilhos antes colocados, apenas a estação como 

lembrança, em estado precário.  Apenas nos antigos mapas está demarcado o trajeto do 

trem. 
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A estação Sete Quedas em 2004.  
Foto C. A. Filetti 

 
Em dezembro de 2005, conforme o Relatório sobre as Unidades Territoriais de 

Campinas, emitido pela EMPLASA, ela classificava a porção norte da MZ6 como a UIT 10 

– Fazenda Sete Quedas: 

 
Figura: UIT-10 Fazenda Sete Quedas. EMPLASA, 2005.  

Fonte: Site SEPLAN/PMC, acesso em 04/06/2010. 
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“Essa unidade, de formato triangular, limita-se a leste com a Rodovia 

Anhanguera (SP-330), a oeste com a Rodovia Lix da Cunha (SP073) e ao sul com a 

UIT 22 – Rural Bandeirantes/Pedra Branca, incluindo os limites da Fazenda Sete 

Quedas.  

Compreende, em quase sua totalidade, a Fazenda Sete Quedas, que se 

caracteriza como um dos grandes vazios urbanos.  Tal área, remanescente de antiga 

fazenda, com “ilhas” de vegetação natural, se encontra, atualmente, sob o interesse 

do mercado imobiliário, em fase de aprovação de empreendimento imobiliário de 

grande porte para ocupação predominantemente residencial horizontal.  

Pertencente à Fundação Bradesco, ai funciona a EEBP Fundação Bradesco de 

Campinas, destinada a filhos de funcionários, e, posteriormente, a moradores da 

região.  A escola oferece educação infantil, ensinos fundamental e médio, cursos 

técnicos profissionalizantes e educação para adultos. 

Em 2005, parte significativa da Fazenda Sete Quedas, com exceção das 

instalações da escola, foi vendida ao Grupo AGV Campinas Empreendimentos Ltda., 

responsável pelo empreendimento do novo bairro residencial planejado. Algumas 

característcas do perfil sócio-econômico dessa UIT são apresentadas no quadro a 

seguir (CENSO IBGE, 2000):” 

 

 
Dados sócio-econômicos da UIT-10 Fazenda Pedra Branca.  

Fonte: EMPLASA, 2005. In: Campinas finais3.pdf, acesso em 04/06/2010. 
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Uso do Solo da UIT-10 Fazenda Sete Quedas.  

Fonte: EMPLASA, 2005. In: Campinas finais3.pdf, acesso em 04/06/2010. 

 

 
Foto 3.18. Foto da entrada da Fundação Bradesco, localizada à Rod. Lix da Cunha, km 3,5.  

Fonte: EMPLASA, 2005 . In: Campinas finais3.pdf, acesso em 04/06/2010. 

 
2. Fazenda Pedra Branca 

"Neste local, onde hoje existem muitos sítios, era uma antiga fazenda 

de café de propriedade da família Camargo, que foi dividiu em lotes 
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ocupados principalmente pelos japoneses", conta a historiadora Mirza 

Pellicciotta. 

 

 
Fachada atual da sede da Fazenda Pedra Branca.  
Data: 24/10/2010.  Autora: Bianca Kancelkis. 
 

 
Tulha e Construção da antiga Fazenda Pedra Branca. 

Data: 24/10/09. Autora: Juliana Kraneck. 
 

“Localizado na porção sul do município - entre a Rodovia Santos Dumont e a 

Estrada Velha de Indaiatuba - o Bairro de Pedra Branca integrou no passado as 

terras do latifúndio Sete Quedas. Aberto no início do século XIX pelo ituano José 

Rodrigues Ferraz do Amaral, o latifúndio contou inicialmente com a implantação de 

lavouras de cana e engenhos de açúcar, seguindo-se a abertura de novas fazendas 
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pela família Amaral (Cachoeira, Pedra Branca, Jambeiro, entre outras) que, em 

meados do século XIX, começaram a cultivar café. A Fazenda Sete Quedas, 

propriamente dita, coube ao filho e herdeiro Joaquim Bonifácio do Amaral (Visconde 

de Indaiatuba) que ali realizou importantes empreendimentos, entre eles, as 

primeiras experiências de introdução de mão de obra livre no trato do café na região 

de Campinas. 

Nas terras do antigo latifúndio Sete Quedas e nas imediações da Fazenda Sete 

Quedas, sobrinhos e irmãos do Visconde de Indaiatuba abriram, no curso do século 

XIX, novas fazendas: Cachoeira, Jambeiro, Pedra Branca, entre outras. A Fazenda 

Pedra Branca, propriamente dita, pertenceu a Francisco Pompeu do Amaral e 

Gertrudes Egídio Pompeu do Amaral (viúva que, em 1900, ainda mantinha a 

produção de 10 mil arrobas de café). A fazenda foi levada à praça em 1902 e 

adquirida pela Firma Prado, Chaves e Cia; em 1914, ela constava como de 

propriedade de Carlos de Morais Bueno, então com 200 alqueires de terra e 200.000 

pés de café. Nas décadas seguintes, a fazenda passou para as mãos de Cândido 

Ferreira de Camargo que a manteve com 214 alqueires de terra e produção de café 

e algodão até o início da década de 1950. Em 1956, seus herdeiros iniciaram a 

venda de lotes que daria origem aos bairros de Nova Mercedes e Jardim Itatinga, 

além de demarcar uma área de sítios e chácaras que foram sendo comprados por 

antigos colonos e imigrantes japoneses recém-chegados do interior do Estado; nesta 

ocasião, famílias de antigos colonos de origem italiana já ocupavam a região.” 

A transformação, em parte, da Fazenda Pedra Branca em área de pequenas 

propriedades rurais deu lugar a uma nova paisagem:   

“Nas terras de massapê, outrora ricas em cafezais, ganhou forma uma outra 

perspectiva produtiva;  imigrantes japoneses iniciaram o cultivo de frutas e 

hortaliças e, de forma concomitante, criaram a Associação Cultural Nipo 

Brasileira de Pedra Branca; as famílias de origem italiana, ainda no início da 

década de 1960, começaram a cultivar figo roxo (produção em alta na região) e 

a trazer para Campinas uma modalidade de produção desenvolvida por 

familiares em terras de Valinhos. Italianos e japoneses, por sua vez, deixaram-

se envolver - pouco a pouco - em um processo de entrelaçamento de suas 

comunidades. Mas, em paralelo à formação do Bairro de Pedra Branca, foi a 

cidade de Campinas que viu se intensificar o processo migratório e a ganhar 

forma uma profunda mudança das relações entre seu mundo rural e urbano. A 

porção rural começou a se esvaziar, na mesma proporção em que a malha 
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urbana seguiu incorporando e transformando antigas áreas de cafezais em 

novos loteamentos; de forma concomitante, os novos sentidos e ritmos de 

“cidade grande” rumaram para desestruturar uma vasta e complexa dinâmica 

agrária, fazendo submergir um universo de saberes e tradições rurais de valor 

inestimável. ACOLÔNIA JAPESA 

 

 
 

Imagens do Navio Kasato Maru em 1908 e de colonos japoneses, retiradas 
de Pedra Branca: 50 anos (publicação da Associação Cultural Nipo-
Brasileira de Pedra Branca, 2006). 

 
Os migrantes japoneses começaram a chegar a Campinas por volta de 1818, 

cerca de dez anos depois da fundação de Hirano, o primeiro núcleo de colonização 

japonês criado em Cafelândia, no interior São Paulo. Os pioneiros da imigração 

japonesa haviam atracado em Santos em 18 de janeiro de 1908, após 52 dias de 

viagem a bordo do navio Kasato Maru e chegavam ao “novo mundo” com base no 

Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, assinado em 1895 entre os governos 

brasileiro e japonês.  

Este tratado, que demorara alguns anos para se ver efetivado, permitiria que no 

curso de três décadas (1908/1941), cerca de 158.000 japoneses se fixassem no Brasil.  

 

Retratos de Hisaya Iwasaki (Fazenda Tozan), da família Sasamoto no dia de sua 
chegada ao Bairro de Pedra Branca em 1957; de plantação de tomate da família 
Sasamoto em Pedra Branca; de excursão para a praia em 1959 e de Masakatsu 
Nishimaru, migrante que chegou ao Brasil em 1933 e foi um dos pioneiros de 
Pedra Branca. Fonte: site da Tozan e publicação da Associação Nipo-Brasileira 
de Pedra Branca, Pedra Branca: 50 anos. 

A migração japonesa alcançou seu auge em 1933, período em que 

chegaram ao Brasil cerca de 24 mil migrantes. Entre os anos 1941/1952, a 
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segunda guerra mundial e seus desdobramentos provocaram o rompimento das 

relações diplomáticas e uma perseguição aos migrantes no Brasil. Impedidos de 

falar japonês e expostos ao confisco de seus bens, parte destas famílias, em 

especial, moradoras de regiões cortadas pelas Estradas de Ferro Noroeste e 

Paulista, passaram a migrar para outras áreas em busca de alternativas de 

sobrevivência e acumulação; a vinda para Campinas relacionou-se, antes de 

tudo, à presença de estrutura de educação para os filhos. Há partir de 1953, por 

sua vez, nova fase migratória teve início; um novo contingente de pessoas voltou 

a migrar para o Brasil, mas desta vez munido de maiores recursos e interesse 

em desenvolver os próprios negócios na terra e nas cidades, como profissionais 

especializados. Na década de 1960, outra queda dos índices migratórios 

passava a indicar uma melhoria das condições e padrão de vida no Japão, 

tendência que não impediu que nas décadas seguintes se instalasse no país 

mais de 400 empresas japonesas.  

Em Campinas, a industrialização e as universidades atuaram como estímulo 

central de fixação, reunindo-se nas últimas décadas um contingente de mais de 

4 mil famílias nipo-brasileiras, em uma população estimada em 20 mil pessoas. 

O bairro de Pedra Branca, propriamente dito, começou a ser formado em 1956 

por famílias japonesas – procedentes de Hiroshima (Ogihara), Tóquio 

(Sasamoto), Hokkaido (Nishimaru), entre outras - que deixaram as cidades do 

interior paulista - Mirandópolis (famílias Kumagai,Tsukada, Sasamoto, Shimoda), 

Lins, Pompéia e Oswaldo Cruz (família Ogihara), Bastos (família Yamaoka), 

Marilia (família Nishimaru), entre outras – para adquirir ou trabalhar na região de 

Campinas; sua trajetória se fez marcada essencialmente pela produção agrícola, 

inicialmente de tomates e outros legumes, depois de frutas. No município de 

Campinas, por sua vez, se fixaram também outros grupos, hoje reunidos em 

diferentes associações, entre elas a Associação Okinawa Kenjim de Campinas 

(criada em 1953), o Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas (criado em 

1954) e a Associação Cultural Nipo-Brasileira Pedra Branca (criada em 1956). 

No Brasil, em termos gerais, calcula-se na atualidade, a presença de 30 mil 

migrantes japoneses (em um montante, em quase 100 anos, de mais de 280 mil 

imigrados) em uma comunidade nipo-brasileira de cerca de 1,5 milhão de 

pessoas.” 

A Fazenda Pedra Branca era uma fazenda de café.  Com o objetivo de tirar 

sustento da terra, japoneses, italianos e portugueses ali se fixaram como agricultores. 

 



    
56 

 
Fig. 3.23 e 3.24 - Fotos dos imigrantes japoneses no final da década de 50. 
Fonte: site da Tozan e publicação da Associação Nipo-Brasileira de Pedra Branca, Pedra Branca: 50 
anos. 

 

Em 1956 foi criada a Associação Cultural Nipo-Brasileira Pedra Branca - 

associação que funciona até os dias de hoje, com reuniões da comunidade local.  

Esses imigrantes trocaram os cafezais e algodoais por cultura de agricultura 

diversificada com base em pequenas propriedades rurais, característica que existe até 

hoje. 

Há produção de diversas frutas, como a goiaba e o figo para exportação, além de 

laranja kincan, carambola, acerola, uva, figo, banana, maracujá e pêssego. Responsável 

pela produção de figos certificados, os produtores da região da Pedra Branca atendem 

mercados europeus e americanos.  

 

 

Fig. 3.25: Plantação de tomate no Bairro de Pedra Branca pelos imigrantes japoneses. Fonte: 
Pref. Municipal de Campinas (2009)  http://2009.campinas.sp.gov.br 
 

Há também uma iniciativa de atividades turísticas na região, abrindo suas 

propriedades para o circuito das frutas. Hoje a sede da Fazenda Pedra Branca está à 

venda. Do outro lado da Rodovia Lix da Cunha, o limite entre a área rural e a área 

urbanizada provoca conflito de natureza atual: os proprietários reclamam do trespasse da 

propriedade, o roubo de frutas a serem exportadas, e prejuízos a curto e longo prazo. 
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Fonte: EMPLASA, 2005. In: Campinas finais3.pdf, acesso em 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagens Fazenda Pedra Branca  
Fonte: EMPLASA, 2005. In: Campinas finais3.pdf, acesso em 04/06/2010 

 

3. Fazenda Palmeiras 

Esta fazenda situa-se à sudoeste da Macrozona 6, na região limítrofe, possuindo 

casa sede e instalações fabris (desativadas), além do maior fragmento de cobertura 

vegetal existente na região. 
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4. Fazenda Capivari/ Reforma Agrária 

O Bairro Reforma Agrária além de ser um dos casos mais antigos de assentamento 

agrário do Estado de São Paulo, é peculiar, pois está localizado entre os municípios de 

Campinas e Valinhos, e muito próximo a metrópole de São Paulo.  

Foi uma das quatro áreas desapropriadas pelo Governo do Estado de São Paulo 

para aplicação da Lei de Revisão Agrária, conhecida como Lei da Reforma Agrária – Lei 

Estadual nº5994 de 30 de dezembro de 1960. 

A implantação do bairro Reforma Agrária ocorreu em parte da Fazenda Capivari, 

que era uma antiga fazenda cafeeira da região de Campinas, no tempo em que o café era 

produzido em base escravocrata. A fazenda pertencia à família Nogueira Guimarães e 

tinha uma área total de 1.058,73ha, sendo que deste total foram desapropriados 670,72ha 

para fins de Revisão Agrária. Na época da desapropriação a fazenda encontrava-se com 

grande parte de sua área ociosa, e a parte produtiva era cultivada por colonos, que 

produziam principalmente algodão. 

A desapropriação pelo Estado se deu durante o governo de Carvalho Pinto e 

ocorreu forma amigável. Foi efetivada através do Decreto nº38. 488/1961, sendo que no 

mesmo ano o Governo do Estado publicou um edital de inscrição para aquisição de terras 

na Fazenda Capivari. Havia uma ficha de inscrição com questionário a ser preenchido 

pelos interessados nos lotes. Ainda em 1961 houve a publicação dos classificados. A 

maioria das famílias que vieram para o Bairro Reforma Agrária (então Núcleo Agrário 

Capivari) era de colonos de fazendas cafeeiras próximas, em estado decadente. 

O Governo do Estado no decorrer de 1961 e 1962 procedeu à derrubada dos 

cafezais, demarcação de lotes e construção do núcleo residencial. Assim, as famílias 

puderam escolher os lotes com o qual ficariam. Havia um planejamento para o ingresso ao 

lote que envolvia a finalização do cultivo na fazenda em que antes trabalhavam, o que 

daria o capital aos colonos. É importante destacar que havia uma determinação na lei que 

obrigava os novos proprietários a terem uma certa soma de dinheiro acumulada para quitar 

parcelas próximas a data da posse do lote. 

Notou-se que as famílias produtoras de frutas tinham maiores reservas financeiras 

do que as que produziam outras culturas ou do que as que trabalhavam em forma de 

parceria com as fazendas próximas. 

Assim, o Núcleo Agrário Capivari, como foi denominado pelo Governo do Estado, 

foi sendo cotidiana e gradativamente transformado em Bairro Reforma Agrária. Os lotes 

viraram sítios e o Núcleo Agrário Reforma Agrária virou bairro rural, o Bairro Reforma 

Agrária. 
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3.2. CONFIGURAÇÃO ATUAL DO USO DO SOLO 
A ocupação da Macrozona 6 caracteriza-se notadamente pela atividade agrícola na 

maior parte do seu território rural. 

 

 
Área Rural da Macrozona 6. Data: 24/11/2009. Foto: S. Y. S. Lanças. 

 

Há existência de grandes barreiras físicas, tais como: a Rodovia dos Bandeirantes, 

o Rio Capivari, e a linha férrea, atualmente não operante, com trecho em área dentro da 

Fazenda Pedra Branca.  

A ocupação desta macrozona foi orientada pela antiga estrada de ligação 

Indaiatuba/Itu, atual Rodovia Lix da Cunha, que hoje liga o inicio da área urbana de 

Campinas com a Rodovia Miguel Melhado. Esta se liga com a Rodovia Santos Dumont, 

próximo ao Aeroporto Internacional de Viracopos. 

 

 
Loteamento Swiss Park, ao fundo, sede do loteamento. 
Foto: Juliana Kraneck. Data: 26/10/2009. 

 

Na parte norte da macrozona, acessível pela Rod. Anhanguera está localizada a 

parte sul do Swiss Park, um loteamento de alto padrão, com implantação ao longo da Rod. 

Anhanguera, característica da dispersão metropolitana nesta primeira década do séc. XXI. 

A sede do loteamento é uma herança de gerações passadas, a sede da antiga Fazenda 



    
60 

Sete Quedas, onde está atualmente a Fundação Bradesco, com entrada pela Rod. Lix da 

Cunha. 

 

  
Sede da Fazenda Sete Quedas, hoje sede do Loteamento Swiss Park. 
Fonte: www.swissparkcampinas.com.br 
 

 
Tulha e Construção da antiga Fazenda Pedra Branca. 
Data: 24/10/09. Foto: Juliana Kraneck. 
 

 
Capela  Sede Fazenda Pedra Branca 
Data: 24/10/09. Foto: Juliana Kraneck. 
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Alguns marcos de sítios pertencentes à Associação Pedra Branca. 
Data: 24/10/2009. Foto: S.Y.S. Lanças. 

 

Conforme anotado na figura 3.37, Pedra Branca, Reforma Agrária e Descampado 

fazem parte das principais áreas rurais produtivas do Município de Campinas.  

O bairro Pedra Branca concentra a produção de fruticulturas (goiabas, figos) para 

exportação. 

Próximo à Fazenda Pedra Branca, acessível por estrada asfaltada, está o Bairro 

Vila Saltinho, com pontos de favelização, completamente cercado pelo uso rural da área. 

A Vila Saltinho é servida por energia elétrica e ligações de água encanada sem 

esgotamento sanitário nos moldes públicos: existem fossas sépticas na maioria dos 

quintais das casas, mas algumas despejam os efluentes diretamente nos corpos de água 

próximos, além de deixarem resíduos sólidos diretamente na entrada do bairro, como 

podemos ver nas fotos abaixo: 

 
Lixo deixado á beira de estrada de acesso a Vila Saltinho.  
Data: 24/10/2009. Foto: Lívia Teixeira. 
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Área rural do Bairro Saltinho, em frente à area retratada na foto 3.13. 
Data: 24/10/2009. Foto: S.Y.S. Lanças. 

  

 
Área rural do Bairro Saltinho. Data: 24/10/2009. Foto: S.Y.S. Lanças 

 
A bem conservada sede do loteamento Swiss Park difere em estado de conservação 

e uso do solo da sede da Fazenda Pedra Branca, acessível pela Rod. Lix da Cunha.  

 
Av. Lix da Cunha, na altura da entrada para a antiga sede da  Fazenda Pedra Branca. Data: 24/10/2009. Foto: 
S. Y. S. Lanças 

 

Embora ela seja altamente produtiva, inclusive com produtos de exportação, sua 

proximidade com os bairros de Jd. San Diego e Jd. Nova Mercedes faz com que haja 

perpasses ocasionais, além de despejo de lixo pela população lindeira, ocasionando 

perdas monetárias aos proprietários das plantações. 
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Lixo em via no limite entre a área urbanizada e a Fazenda Pedra Branca. Data: 24/10/2009. Foto: S. 
Y. S. Lanças 

 

 
Vista aérea da Fazenda Pedra Branca, delimitada em amarelo. Na parte inferior direita, a pedreira; um 
pouco acima, o pátio de veículos. FONTE: SEPLAN, 2009. 

 
Além da atividade rural, predominante em mais de 90% da área da Macrozona 6, 

existem atualmente outros usos do solo: pátio oficial de veículos roubados, depósitos de 

sucatas, uma pedreira e algumas industrias. 
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A produção agrícola se destoa da atividade de mineração, todavia estão próximos 

entre si e de algumas indústrias, do depósito de sucatas e deposito de carros. 

 

 
Pátio de Veículos. Data: 24/10/2009. Foto: S.Y.S. Lanças.  

 
 

 
Usina e Pedreira, com minério extraído ao fundo. 
 Data: 24/10/2009. Foto: Lívia Cunha.  
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Indústria próxima a área cultivada. 
Data: 24/10/2009. Foto: Lívia Cunha. 

 
Em parte da macrozona 6, encontra-se a área denominada Reforma Agrária, que 

extrapola o limite territorial da macrozona e de Campinas, entrando no município de 

Valinhos.  

 

 
Bairro da Reforma Agrária, na macrozona 6. 
Data: 24/10/2009. Foto: Daniel Turczyn.  

 
Destoando da pujança na porção norte da macrozona 6, onde estão o loteamento 

Swiss Park e a Fundação Bradesco, a área da Reforma Agrária, possui  sistema viário em 

estado precário. Há casas não acabadas, ruas sem sarjetas, onde dificilmente passam os 

veículos em dias de chuva. O transporte é feito preponderantemente a pé ou por bicicletas. 
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Diferentemente da produção frutífera certificada de alto valor agregado da Fazenda 

Pedra Branca, na área rural da Reforma Agrária a produção agrícola carece de 

tecnologias. 

Ao sul da macrozona 6, próximo ao limite de Itupeva, tem-se a Rod. Miguel 

Melhado, com industria e posto de gasolina. Na parte interna, atrás desse local, existe uma 

estrada municipal vicinal, cuja propriedade lindeira já não tem o uso agrícola.  

 
Rod. Miguel Melhado, limite sul de Campinas com Itupeva. 
 Data: 24/10/2009. Foto: Lívia Cunha.  

 

 
Propriedade lindeira à estrada municipal vicinal paralela a Rod. Miguel Melhado.  Data: 
24/10/2009. Foto: Lívia Cunha.  

3.2.1. Zoneamento Vigente 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo atualmente em vigência é a Lei n°. 6.031/88, que 

definiu dezoito zonas de uso e ocupação do solo para a área urbana do Município de 

Campinas.  

A macrozona 6, devido à vocação agrícola, situa-se fora do perímetro urbano, 

portanto, não há zoneamento estabelecido, sendo necessária a implantação do 

zoneamento rural.  
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A área atualmente inserida no perímetro urbano – UTB 65 A – possui zonas 3 (três) 

quase em sua totalidade e 18 (dezoito) numa faixa de 300,00m (trezentos metros) ao longo 

do Rio Capivari. 

 

3.2.2. Uso real do Solo 

A análise da Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente e da ocupação do território 

desta Macrozona nos permite concluir que a área atualmente inserida no perímetro urbano 

não tem atividade urbana, ao contrário, tem atividade agrícola voltada à exportação. 

Já o restante da Macrozona em território rural, tem atividades urbanas 

desenvolvidas principalmente ao longo da Rodovia Lix da Cunha, com usos industriais (IN 

e II) e serviços especiais (SE). 

Constata-se ainda a baixa oferta de serviços e comércio locais para atendimento da 

população residente, além de inexistência de Equipamentos Públicos Urbanos por se tratar 

de área rural. 

 

3.3.  ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS 

3.3.1. Introdução 

 O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico o mais detalhado possível da 

macrozona 6, levando em conta a sua estrutura econômica, seus indicadores sociais e o 

desenvolvimento de seu espaço geográfico, bem como a relação entre essa dinâmica local 

e o desenvolvimento da cidade de Campinas e da Região Metropolitana. O fio condutor do 

trabalho é o Plano Diretor, que garante à macrozona 6 o caráter de Área de Vocação 

Agrícola, e estabelece a implementação de políticas de incentivo (i) à manutenção das 

atividades agrícolas, (ii) ao aumento da sua produtividade e (iii) à aplicação de métodos de 

produção com menor impacto ambiental. O resultado final é a determinação de estratégias 

de política econômica que visam a garantir o cumprimento dessas determinações, e a 

elaboração de proposituras específicas para cada um dos temas desenvolvidos na análise 

socioeconômica. 

O estudo se divide em três partes, além desta introdução. A primeira faz uma 

rápida contextualização histórica e geográfica da macrozona, procurando estabelecer os 

elos entre o processo de ocupação do solo, a dinâmica socioeconômica e a atual situação 

do território, além de abordar os impactos que mudanças de largo alcance na realidade do 

entorno poderão causar na organização do espaço e da economia locais. Já a segunda 

parte faz um apanhado dos indicadores mais importantes para uma caracterização 

socioeconômica da área, abordando os aspectos demográfico, produtivo, do emprego, da 

renda, da saúde, sanitário e educacional. A terceira trata do diagnóstico socioeconômico. 
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3.3.2. Contexto histórico e geográfico 

O município de Campinas teve estrutura produtiva baseada na cana e nos 

engenhos de açúcar durante pelo menos oito décadas, desde a sua criação, em 1776, até 

a segunda metade do Século XIX. Mas foi somente com a chegada da cultura do café que 

a cidade adquiriu o status de importante centro dinâmico das economias paulista e 

nacional. Assim, já em 1860 a região era a maior produtora de café do estado, e Campinas 

o mais rico município. Essa rápida ascensão foi acompanhada de intenso crescimento 

populacional e, principalmente, da construção do maior entroncamento ferroviário do 

Império, depois da abertura, por parte dos cafeicultores locais, da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. Em 1868 era inaugurado o trecho ferroviário que ligava Campinas a 

Jundiaí, e dali à capital e ao porto de Santos. Sete anos depois se inaugurava a Mogiana 

e, logo depois, a Sorocabana2. 

O fato de Campinas ter se tornado sede da principal confluência ferroviária do país 

tão prematuramente transformou para sempre o seu destino. Pois mais tarde, de 1948 até 

o fim dos anos 1980, foi inevitável que as principais rodovias do país se interligassem em 

Campinas; como será inevitável que, nos próximos anos, se estabeleça na região do 

aeroporto de Viracopos o principal entreposto logístico brasileiro. 

Os cinqüenta anos que precederam a crise de 1929, ponto de inflexão da estrutura 

econômica brasileira, permitiram que Campinas vivesse intenso crescimento econômico e 

urbano, tivesse um embrionário crescimento industrial, e desse à luz um conjunto de 

instituições que mais tarde subsidiariam o desenvolvimento econômico da região: Instituto 

Agronômico de Campinas, Companhia Campineira de Iluminação a Gás, Banco Comercial 

e Agrícola de Campinas, Companhia Telefônica Campineira, entre outras. A consolidação 

do complexo cafeeiro em Campinas nas décadas de 1890 e de 1900 foi resultado natural 

dos acontecimentos anteriores. 

Na década de 1930 o país como um todo precisou redesenhar a sua posição no 

cenário internacional para evitar conseqüências ainda mais graves do que as que já se 

estavam verificando em decorrência da grande crise mundial. Assim, durante o governo 

Getúlio Vargas, houve um forte redirecionamento do centro dinâmico da economia, que 

deixava de ser o exterior e passava a ser o mercado interno. Na prática, isso significava a 

necessidade de rápida industrialização, para que fosse possível suprir a demanda de bens 

de consumo a partir da indústria nacional. Nesse novo momento, Campinas se beneficiou 

triplamente: sediava a economia mais dinâmica da República, de modo que dispunha de 

elevadas somas de capital para investimento em indústria; já continha uma incipiente 

                                                           
2 Este e os quatro parágrafos seguintes se baseiam largamente em excelente resenha histórica da 
economia campineira produzida por CAIADO et. al. (2002) e por FERNANDES et. al. (2002). 
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indústria; e contava com a mais desenvolvida infra-estrutura de transportes do país, com 

acesso às principais praças de consumo do Sudeste. 

Foi nesse contexto que a Região Metropolitana de Campinas (RMC)3 assumiu, lado 

a lado com a vizinha Região Metropolitana de São Paulo, a condição de potência industrial 

e tecnológica do país. Isso significou novamente uma reorganização da estrutura 

produtiva, que deixaria de depender do setor primário, ligado ao mundo rural, e assumiria 

cada vez mais uma feição urbano-industrial. A ocupação do solo campineiro se 

direcionaria então para atividades intensivas em mão-de-obra, o que implica em 

adensamento populacional. Ou seja, uma vez instalada uma indústria de grande porte, 

forças econômicas centrípetas passam a atuar, devido às economias de aglomeração. 

Estrutura-se uma periferia residencial em torno da citada indústria, e a localidade passa a 

ter uma renda média mais elevada e um mercado consumidor mais atrativo. Com isso, 

torna-se economicamente interessante para outras empresas, de prestação de serviços, 

por exemplo,instalarem-se nas cercanias da nova aglomeração populacional. Este cenário 

fará com que a aglomeração cresça exponencialmente, até o ponto em que as 

deseconomias de escala4 passarem a atuar – é o caso da região metropolitana de São 

Paulo nos dias de hoje. 

O crescimento industrial do município de Campinas empurrou as atividades 

primárias de baixa agregação de valor para municípios vizinhos ou para outras partes do 

país. A partir de um núcleo central, a chamada mancha urbana foi se expandindo com 

maior intensidade a partir dos anos 1970, ao longo da rodovia Anhangüera. Em seguida, a 

partir dos anos 1990, desencadeado o processo de interiorização do desenvolvimento 

(diminuição da força polarizadora da região metropolitana de São Paulo), integraram-se à 

mancha urbana municípios mais distantes da RMC, entre os quais Valinhos e Vinhedo, 

com uma dinâmica de rápida urbanização baseada em altas de taxas de imigração 

(CAIADO & PIRES, 2006). Restaram nas cercanias da mancha urbana somente atividades 

com rentabilidade suficientemente alta para competir com a indústria. Isso significa 

agricultura de alta produtividade e serviços modernos. 

A macrozona 6 é a única das nove macrozonas do Plano Diretor de 2006 cujo 

território ainda é quase totalmente rural. Isso significa que, apesar de muito bem conectada 

com o núcleo urbano, essa localidade apresentou baixa atratividade para 

empreendimentos de grande porte que desencadeassem um processo de aglomeração 

produtiva. Isso se deveu, certamente, a decisões políticas de localização de infra-estrutura 

                                                           
3  Contém 19 municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, 
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio da 
Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 
 
4  Perdas derivadas do adensamento excessivo, como violência urbana, trânsito caótico, poluição, etc. 
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econômica e tecnológica, que privilegiaram outras localidades, e também à capacidade da 

agricultura local de ganhar produtividade por meio de incorporação de tecnologia e de 

maior acesso a mercados de alta renda. Ambos os fatores deverão ser contemplados nas 

políticas públicas de desenvolvimento da macrozona a fim de se manter a sua vocação 

agrícola. 

Há que se considerar também que a concretização das obras previstas para a 

região do aeroporto de Viracopos, que transformará rapidamente o cenário da macrozona 

6. Campinas sediará o mais importante centro logísticos do país, que incluirá um aeroporto 

com capacidade prevista para 55 milhões de passageiros / ano e 720 mil toneladas de 

carga, uma estação do Trem de Alta Velocidade (TAV), ligando São Paulo e Campinas e 

ao Rio de Janeiro, com fluxo estimado de 14.352.000 passageiros em 2014 (HALCROW & 

SINERGIA, 2009), e uma plataforma logística que integrará os modais aéreo e rodoviário 

de transporte de cargas, com perspectivas inclusive de uma linha férrea direta ao porto de 

Santos, distribuindo com isso a produção de todo o país. O Sudeste do município, que até 

agora não havia sofrido pressões externas para modificar a sua vocação eminentemente 

agrícola, será altamente visado por grandes empreendimentos imobiliários e comerciais. 

A reconfiguração da região aeroportuária gira em torno dos planos de expansão de 

Viracopos. De acordo com o novo Plano Diretor, o aeroporto de Viracopos poderá receber 

30 milhões de passageiros em 2015, quando será entregue a segunda pista, e 55 milhões 

em 2025, quando será entregue a terceira. Trata-se de um aumento de 2.677% e de 

4.529%, respectivamente, em relação a 2008, quando recebeu apenas 1,08 milhões de 

passageiros. Com o auxílio do TAV, que direcionará a Viracopos grande parte da demanda 

da Região Metropolitana de São Paulo, o aeroporto se tornará o maior entroncamento 

aéreo do Brasil. 

Além disso, a última parte do anel viário de Campinas, correspondente ao trecho 

Sul, que ligará o final da rodovia José Roberto Magalhães Teixeira ao aeroporto de 

Viracopos, já está licitado e tem conclusão prevista para 2010. Passando por dentro da 

Macrozona 6, essa rodovia facilitará o transporte de cargas e de passageiros de toda a 

RMC e de outros municípios para o aeroporto, interligando a região do aeroporto à malha 

rodoviária nacional. 

A macrozona 6, que está totalmente inserida na área de influência socioeconômica 

do aeroporto, após a expansão será fortemente impactada por essas obras. O maior 

tráfego de automóveis, a maior conectividade, a possibilidade de milhões de paulistanos 

poderem chegar à macrozona em 50 minutos, e a instalação de empreendimentos de 

suporte às atividades logísticas que se estabelecerão nas redondezas atrairão cada vez 

mais os interesses imobiliários. 
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 “O centro de negócios e serviços se desenvolve no interior da cidade 

aeroportuária (…): de cafeterias a espaços para banhos de sol, além de salas 

para teleconferências, lojas (de flores, artigos esportivos, artesanato local, 

discos, antiguidades, jóias e pedras preciosas), restaurantes, lanchonetes, 

espaços publicitários, bancos, casas de câmbio, locadoras de automóveis, 

hotéis, farmácias, cinemas (…) Viracopos deverá, portanto, constituir um novo 

centro para o desenvolvimento de Campinas e região, cujo impacto 

socioeconômico pode ser estimado, por exemplo, pelo significado das 

universidades e dos centros de pesquisa na região de Barão Geraldo, no Norte 

da cidade” (CAPPA, 2006). 

É com base nessas perspectivas que empreendimentos como o residencial 

“Indaiatuba Golf Living” (www.indaiatubagolfliving.com.br), que dista apenas 8 km ao Sul 

da macrozona, e que veicula publicidade na própria macrozona 6, já estão se instalando 

na região. Ao mesmo tempo, a ONG “Associação dos Moradores e Proprietários do Bairro 

Rural de Pedra Branca” já se mobiliza para demandar que a totalidade da área da 

macrozona seja inserida no perímetro urbano (ASSOCIAÇÃO PEDRA BRANCA, 2009), o 

que pode ser entendido como um sinal de que a pressão imobiliária já começou. Como 

argumenta MIRANDA (2002), em tese de doutorado dedicada ao estudo da incorporação 

de áreas rurais à zona urbana de Campinas, a especulação imobiliária é a principal razão 

da urbanização esparsa de Campinas, e uma vez iniciado um boom, é muito difícil revertê-

lo. O que se espera, porém, é que a macrozona sofra um boom desse tipo num prazo 

muito curto, de modo que são necessárias ações preventivas e de organização da 

demanda que irá surgir. 

3.3.3. Diagnóstico socioeconômico 

São apresentados a seguir dados relativos a quatro aspectos básicos da realidade 

socioeconômica da macrozona 6: demografia, estrutura produtiva, estrutura do emprego, 

renda, saúde, saneamento e educação. A maior parte das informações provém de 

pesquisa de campo realizada nos dias 05 e 06 de novembro de 2009, em que foram 

entrevistadas 51 pessoas residentes na macrozona (em torno de 1,3% da população 

atual)5, e da Fundação Seade, mas também são apresentados dados do IBGE, apesar de 

o Censo de 2000, única pesquisa com desagregação geográfica em nível inferior ao do 

município, já estar bastante desatualizado. 

                                                           
5 A amostra é composto por 56% de mulheres e 44% de homens, com idades variando entre os 13 e os 
80 anos – 14,9% dos entrevistados tinham menos de 20 anos, 34% tinham entre 20 e 40, 29,8% tinham entre 
40 e 60 anos e 21,3% tinham mais de 60 anos. O questionário aplicado está disponível no ANEXO 6. 
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3.3.3.1. Dinâmica demográfica 

O Mapa 3.5 mostra os oito vetores de expansão urbana da RMC. Dois deles se 

aproximam da macrozona 6, sem no entanto chegar a incorporá-la: o que segue a rodovia 

Santos Dumont no sentido Indaiatuba (de número 7), e o que vai em direção a Valinhos 

seguindo a margem esquerda da rodovia Anhanguera (número 6). 

De acordo com as fotos de satélite disponíveis no Google Earth, referentes a 

30/08/2006, foram quatro as localidades em que a mancha urbana se aproximou das 

fronteiras da macrozona 6: os bairros Jd. São Domingos e Vila Palmeiras, a Sudoeste, que 

têm se adensado devido ao crescimento da zona aeroportuária; os bairros Jd. Nova 

América e Jd. Irmãos Sigrist, a Oeste da rodovia Lix da Cunha, os bairros de Parque 

Camélias, Jd. Nossa Senhora de Lourdes e Jardim Noêmia, ao Norte; e a Nordeste o 

município de Valinhos. A maior parte da pressão demográfica sobre a macrozona advém 

do Oeste, a partir de bairros de baixa renda localizados na margem esquerda da Rodovia 

Santos Dumont. Com menor intensidade, o vetor que provém do município de Valinhos se 

caracteriza por famílias de renda mais elevada. 

Os limites da macrozona, entretanto, não foram ultrapassados até o momento (o 

que se confirma pela visita de campo), de modo que o seu território se mantém quase 

completamente rural. A única exceção é o bairro de Parque Centenário, ao Norte, onde há 

uma aglomeração de aproximadamente 60 casa. Considerando-se a média de 4,08 

residentes por domicílio, calculada na pesquisa de campo, estima-se uma população de 

250 pessoas nessa área (menos de 7% da atual população total da macrozona – ver 

Tabela 2), de forma que não é possível caracterizá-la como urbanizada. Além disso, a 

localidade existe há pelo menos quinze anos, de acordo com o relato de uma moradora, e 

não teve crescimento populacional expressivo nos últimos dez anos. Assim, pode-se 

afirmar com tranqüilidade que a macrozona permanece essencialmente rural. 
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Vetores de expansão urbana, Região Metropolitana de Campinas, 2000 

Fonte: CAIADO & PIRES (2006). 

 

Por outro lado, a densidade demográfica de 98,05 habitantes por Km2 já era 

bastante elevada em 2000, uma vez que a densidade das demais áreas rurais do 

município era de meros 1,94 hab / Km2. Em 2009, considerando-se a estimativa média da 

população (Tabela 3), esse valor possivelmente se aproxima de 123 hab /  Km2, o que 

coloca a macrozona na iminência de se tornar uma área urbana6. Somando-se a isso as 

perspectivas de instalação de um complexo logístico em Viracopos, e a decorrente 

                                                           
6    O agrônomo, economista e professor da USP José Eli da Veiga, um dos grandes estudiosos brasileiras do mundo rural, defende que 

localidades com densidade demográfica superior a 80 hab / Km2 e mais de 50 mil habitantes sejam consideradas urbanas, enquanto 

aquelas que não atenderem a um dos critérios sejam consideradas ambivalentes (VEIGA, 2005). 
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pressão imobiliária que inevitavelmente será gerada, serão necessários instrumentos muito 

eficazes para que se consiga conter a urbanização da macrozona 6. 

Os dados coletados pela pesquisa de campo apontam para uma dinâmica interna 

capaz de atrair fluxos de imigrantes já no período 2000 a 2009, uma vez que 37,5% dos 

entrevistados declararam residir na macrozona há menos de nove anos. Para efeito da 

estimativa do crescimento populacional entre 2000 e 2009, portanto, é necessário que se 

considere um fluxo migratório já existente, ainda que não ligada à expansão da mancha 

urbana, além do crescimento natural. 

De acordo com a Secretaria do Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente de Campinas (SEPLAN, 2009), a população da macrozona 6 em 2000 era de 

2969 habitantes. A partir desse dado, das taxas de crescimento vegetativo dos municípios 

de Campinas e de Valinhos7, e de uma estimativa da taxa de imigração, é possível 

construir cenários relativos ao crescimento populacional da macrozona entre 2000 e 2009, 

como nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – taxas de crescimento vegetativo, Campina s e Valinhos, 2001 a 2007, e estimativas 

para 2008 e 2009 

* Os dados referentes a estes anos foram estimados por meio do ajustamento de uma curva 

exponencial para os dados a partir de 2000. 

 

As colunas de saldo da Tabela 1, que subtraem a taxa de mortalidade à taxa de 
natalidade, correspondem às taxas de crescimento vegetativo, ou natural, dos municípios 
de Campinas e de Valinhos. Considerando que as taxas geométricas de crescimento 
populacional desses municípios (que incluem os saldos migratórios) foram de 1,14% e 

                                                           
7 Faz sentido considerar um cenário em que as taxas de natalidade e de mortalidade da macrozona são 
iguais às deste município, devido à proximidade geográfica e cultural, e ao uso dos mesmos serviços de saúde 
por grande parcela da população. 

Campinas Valinhos

Ano Saldo Saldo

2001 1,491% 0,585% 0,906% 1,347% 0,540% 0,807%

2002 1,417% 0,603% 0,814% 1,382% 0,577% 0,805%

2003 1,379% 0,597% 0,782% 1,280% 0,507% 0,773%

2004 1,400% 0,585% 0,815% 1,417% 0,530% 0,887%

2005 1,355% 0,560% 0,795% 1,245% 0,526% 0,719%

2006 1,313% 0,573% 0,740% 1,329% 0,521% 0,808%

2007 1,331% 0,589% 0,742% 1,294% 0,587% 0,707%

2008* 1,238% 0,602% 0,636% 1,214% 0,547% 0,667%

2009* 1,202% 0,602% 0,601% 1,185% 0,546% 0,639%

Taxa de 

natalidade

Taxa de 

mortalidade

Taxa de 

natalidade

Taxa de 

mortalidade
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2,51% por ano respectivamente, para o período que vai de 2000 a 2009 (Fundação 
SEADE), é possível estimar um saldo migratório (entradas menos saídas) positivo para 
ambos, que no caso de Valinhos representou algo entre 60% e 72% do crescimento 
populacional do período. Já a taxa de imigração observada pela pesquisa de campo na 
macrozona, de 37,5% nos últimos nove anos, corresponde a uma taxa anual de 
aproximadamente 3,6%. Como o saldo migratório é igual à taxa de imigração menos a taxa 
de emigração, mas não foi possível estimar a taxa de emigração da macrozona por meio 
da pesquisa de campo, os saldos migratórios utilizados para as estimativas da população 
atual serão calculados com base em três hipóteses: (i) que a taxa de emigração 
correspondeu a 75% da taxa de imigração, de modo que o saldo migratório foi de 25% da 
taxa de imigração;  (ii) que a taxa de emigração correspondeu a 50% da taxa de imigração, 
de modo que o saldo migratório foi de 50% da taxa de imigração; e (iii) que a taxa de 
emigração correspondeu a 25% da taxa de imigração, de modo que o saldo migratório foi 
de 75% da taxa de imigração. A Tabela 2 constrói cenários de taxas de crescimento 
demográfico com base na síntese dessas informações.  

 

Tabela 2 – cenários 1 de taxas crescimento demográfico, macrozona 6, 200 1 a 2009 

 

1 – calculados a partir de SEPLAN (2009), Fundação SEADE e de pesquisa de campo realizada 

com 51 pessoas nos dias 05 e 06 de novembro de 2009. 

Cenários 1, 2 e 3: crescimento vegetativo de Campinas a + 25%, 50% e 75%, respectivamente, da 

taxa de imigração estimada pela pesquisa de campo (de 3,6% ao ano); cenários 4, 5 e 6: 

crescimento vegetativo de Valinhos + 25%, 50% e 75%, respectivamente, da taxa de imigração 

estimada pela pesquisa de campo. 

 

Com isso, é possível estimar a população, de acordo com cada um dos seis 

cenários, como se faz na Tabela 3: 

 

 

 

 

Ano Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6

2001 1,81% 2,71% 3,61% 1,71% 2,61% 3,51%

2002 1,71% 2,61% 3,51% 1,71% 2,61% 3,51%

2003 1,68% 2,58% 3,48% 1,67% 2,57% 3,47%

2004 1,72% 2,62% 3,52% 1,79% 2,69% 3,59%

2005 1,70% 2,60% 3,50% 1,62% 2,52% 3,42%

2006 1,64% 2,54% 3,44% 1,71% 2,61% 3,51%

2007 1,64% 2,54% 3,44% 1,61% 2,51% 3,41%

2008 1,54% 2,44% 3,34% 1,57% 2,47% 3,37%

2009 1,50% 2,40% 3,30% 1,54% 2,44% 3,34%
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Tabela 3 – cenários 1 de população, macrozona 6, 2000 a 2009 

* Dados observados (SEPLAN, 2009). 

1 – calculados a partir de SEPLAN (2009), Fundação SEADE e de pesquisa de campo realizada 

com 51 pessoas nos dias 05 e 06 de novembro de 2009. 

Cenários 1, 2 e 3: crescimento vegetativo de Campinas + 25%, 50% e 75%, respectivamente, da 

taxa de imigração estimada pela pesquisa de campo (de 3,6% ao ano); cenários 4, 5 e 6: 

crescimento vegetativo de Valinhos + 25%, 50% e 75%, respectivamente, da taxa de imigração 

estimada pela pesquisa de campo. 

 

É interessante notar que a utilização das taxas de crescimento vegetativo de 

Campinas ou Valinhos terminam por gerar os mesmos resultados, o que decorre da 

convergência dessas taxas no ano de 2007. Com isso, são obtidos três cenários, sendo o 

resultado médio de 3734 habitantes em 2009, um crescimento de 25,77% em relação ao 

ano 2000. Num futuro próximo, espera-se que a taxa de natalidade continuem caindo, de 

modo que o crescimento natural será relativamente menor, mas os saldos migratórios 

serão forçados para cima, de modo que haverá cada vez mais pressão demográfica sobre 

a macrozona. 

A partir desses resultados é possível projetar o crescimento populacional da 

macrozona 6 para os próximos dez anos. Para tanto, dois conjuntos de hipóteses são 

necessários: um relativo às taxas de crescimento vegetativo e outro relativo aos saldos 

migratórios. Em relação ao primeiro item, como já dito, não há problemas em se supor que 

as taxas seguirão a sua trajetória histórica, de queda. Já no que concerne aos saldos 

migratórios, todavia, trabalha-se com elevado grau de incerteza. Mesmo assim, pode-se 

falar com segurança em dois grandes cenários: (i) manutenção das taxas de imigração 

observadas pela pesquisa de campo (de 3,6% ao ano), e (ii) aumento brusco da taxa de 

imigração, em decorrência da maior atratividade comercial e residencial da área sob 

Ano Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6

2000* 2969 2969 2969 2969 2969 2969

2001 3023 3049 3076 3020 3046 3073

2002 3074 3129 3184 3071 3126 3181

2003 3126 3210 3295 3123 3206 3291

2004 3180 3294 3411 3178 3292 3409

2005 3234 3379 3530 3230 3375 3526

2006 3287 3465 3651 3285 3463 3650

2007 3341 3553 3777 3338 3550 3774

2008 3392 3640 3903 3390 3638 3901

2009 3443 3727 4032 3442 3726 4031
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influência do aeroporto de Viracopos. Para cada um desses grandes cenários se abrem 

três outros cenários, como na Tabela 4: 

 

Tabela 4 – projeções 1 das taxas de crescimento populacional da macrozona  6, 2010 a 

2019 

1 – Calculadas com base em dados da Fundação SEADE, de FERNANDES et. al. (2002) e em 

pesquisa de campo realizada com 51 pessoas nos dias 05 e 06 de novembro de 2009. 

 

Cenários 1, 2 e 3: continuação da tendência de queda do crescimento vegetativo e 

de dinâmica migratória dos anos 2000 a 2009. As taxas de crescimento vegetativo são 

iguais para todos os cenários, e os saldos migratórios são iguais a 25%, 50% e 75%, 

respectivamente, da taxa de imigração estimada pela pesquisa de campo para os anos 

2000 a 2009 (de 3,6% ao ano). 

Cenários 3, 4 e 5: continuação da tendência de queda do crescimento vegetativo 

acompanhada de inflexão da dinâmica migratória, com boom de imigração devido aos 

efeitos aglomerativos do complexo Viracopos. As taxas de crescimento populacional são 

construídas com base nas hipóteses de que, no ano de 2019, a densidade demográfica da 

macrozona atingirá 50%, 100% e 150%, respectivamente, da densidade demográfica 

atingida pela vizinha macrozona 5 no ano de 1980 (349 hab / Km2), após os seus primeiros 

dez anos de boom imigratório (SEPLAMA, 2007). 

Os cenários 4, 5 e 6, relativos à hipótese de boom imigratório, poderiam ter sido 

construídos a partir de taxas de imigração pré-determinadas, por exemplo, com base nos 

valores observados em áreas de Campinas que foram incorporadas pela mancha urbana. 

Esse procedimento, no entanto, seria falho porque desconsideraria a possibilidade de 

deseconomias de aglomeração humana a partir de determinado nível de densidade 

demográfica. Ou seja, uma taxa de imigração elevada não pode se manter no longo prazo 

porque chega um momento em que a elevada densidade populacional passa a exercer 

Ano Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6

2010 1,47% 2,37% 3,27% 3,50% 11,00% 15,50%

2011 1,43% 2,33% 3,23% 3,50% 11,00% 15,50%

2012 1,40% 2,30% 3,20% 3,50% 11,00% 15,50%

2013 1,37% 2,27% 3,17% 3,50% 11,00% 15,50%

2014 1,34% 2,24% 3,14% 3,50% 11,00% 15,50%

2015 1,31% 2,21% 3,11% 3,50% 11,00% 15,50%

2016 1,28% 2,18% 3,08% 3,50% 11,00% 15,50%

2017 1,25% 2,15% 3,05% 3,50% 11,00% 15,50%

2018 1,22% 2,12% 3,02% 3,50% 11,00% 15,50%

2019 1,20% 2,10% 3,00% 3,50% 11,00% 15,50%
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forças centrífugas. Por isso, considerou-se mais adequada a construção dos cenários de 

boom populacional com base na hipótese de convergência para uma determinada 

densidade demográfica.  

Tomou-se, assim, o caso da macrozona 5 como referência, pois ela vivenciou em 

dez anos um aumento de 3.434% na densidade demográfica, que em 1970 era de 9,88 

hab/Km2 e em 1980 atingia 349  hab/Km2. Para englobar tanto a possibilidade de um boom 

menos acentuado quanto um mais acentuado na macrozona 6, optou-se por um cenário 

em que a densidade demográfica converge a 50% daquela verificada na macrozona 5 em 

1980, e por outro em que a densidade converge para 150% daquela verificada na 

macrozona 5 ao cabo de dez anos de boom demográfico. Os resultados estão na Tabela 

5: 

 

Tabela 5 – projeções 1 da população da macrozona 6, 2009 a 2019 

1 - Média das estimativas feitas na Tabela 3. 

Cenários 1, 2 e 3: continuação da tendência de queda do crescimento vegetativo e 

de dinâmica migratória dos anos 2000 a 2009. As taxas de crescimento vegetativo são 

iguais para todos os cenários, e os saldos migratórios são iguais a 25%, 50% e 75%, 

respectivamente, da taxa de imigração estimada pela pesquisa de campo para os anos 

2000 a 2009 (de 3,6% ao ano). 

Cenários 3, 4 e 5: continuação da tendência de queda do crescimento vegetativo 

acompanhada de inflexão da dinâmica migratória, com boom de imigração devido aos 

efeitos aglomerativos do complexo Viracopos. As taxas de crescimento populacional são 

construídas com base nas hipóteses de que, no ano de 2019, a densidade demográfica da 

macrozona atingirá 50%, 100% e 150%, respectivamente, da densidade demográfica 

Ano Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6

2009* 3734 3734 3734 3734 3734 3734

2010 3789 3822 3856 3865 4145 4313

2011 3843 3911 3981 4000 4601 4981

2012 3897 4001 4108 4140 5107 5753

2013 3950 4092 4238 4285 5668 6645

2014 4003 4184 4371 4435 6292 7675

2015 4055 4276 4507 4590 6984 8865

2016 4107 4369 4646 4751 7752 10239

2017 4158 4463 4787 4917 8605 11826

2018 4209 4558 4932 5089 9552 13659

2019 4260 4653 5080 5284 10568 15852
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atingida pela vizinha macrozona 5 no ano de 1980 (349 hab / Km2), após os seus 

primeiros dez anos de boom imigratório (SEPLAMA, 2007). 

Surpreende observar que mesmo o cenário mais conservador, em que a taxa de 

entrada adotada em pouco supera a taxa de saída de pessoas, conduz a um quadro de 

elevada densidade demográfica: no cenário 1, essa variável chega a 141 hab / Km2 em 

2019. Nos dois cenários seguintes, correspondentes a taxas de entrada de pessoas 

acentuadamente mais elevadas do que as de saída, mas ainda dentro do padrão 

observado entre os anos 2000 e 2009, a densidade demográfica atinge 154 e 168 hab / 

Km2, respectivamente, valores característicos de espaços geográficos urbanizados ou 

semi-urbanizados. 

O que se nota, portanto, é que a vocação agrícola da macrozona 6, se já altamente 

ameaçada no atual contexto de densidade demográfica, se verá fortemente pressionada 

nos próximos dez anos. O atendimento dos dispositivos legais enunciados no Plano 

Diretor, em particular dos incisos I e II do Artigo 308, exigirá que se atue em diversas 

frentes na linha do estímulo de atividades econômicas que não levem ao adensamento 

populacional, entre as quais estão os empreendimentos de lazer (pesqueiros, hotéis-

fazenda e estâncias turísticas), os espaços públicos geridos pelo setor privado ou pelo 

setor público (parques, reservas naturais e outros) e as atividades agrícolas como um todo.  

3.3.3.2. Estrutura produtiva  

A expansão da produção de goiaba é um caso emblemático do desenvolvimento 

agrícola da Campinas rural. Quando as culturas tradicionais do café e algodão se tornaram 

economicamente decadentes, houve uma conjunção de fatores que levou à instalação da 

fruticultura de alto nível, de modo que a goiaba e o figo de exportação são, atualmente, as 

duas principais culturas da macrozona 6. Para se ter uma idéia das vantagens desse tipo 

de fruticultura, as rentabilidades da goiaba e do figo são três vezes superiores à da uva, 

para cultivos maiores do que 2,5 ha, e seis vezes superiores à da laranja (RATHMANN et. 

al., 2006; ROZANE et. al., 2003), além de serem intensivas em mão-de-obra. O figo para 

exportação é produzido em 56% dos estabelecimentos da localidade, a goiaba em 36% e a 

uva em 8%. Além disso, 8% dos estabelecimentos praticam a suinocultura, e igual 

percentual oferece serviços de lazer que giram em torno de pesqueiros. 

As atividades dos setores secundário e terciário da macrozona 6 são 

complementares à produção de bens primários. Segundo a pesquisa de campo conduzida 

                                                           
8 “Art. 30 – São diretrizes e normas específicas da macrozona 6: I – incentivar a manutenção das áreas rurais e os 
usos agrícolas com orientação para manejo adequado; II – prever, no Plano Local de Gestão ou em legislação própria, áreas 
de urbanização específica ao longo dos eixos viários (...)” (PREFEITURA MINUCIPAL DE CAMPINAS, 2006). 
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neste estudo, 66,67% dos estabelecimentos realizam atividades agropecuárias, 35% estão 

no setor de serviços e apenas 2,5% na indústria de transformação. 

O trecho a seguir, de estudo que analisou em detalhes a agropecuária campineira 

da primeira metade dos anos 1990, mostra como o desenvolvimento industrial impulsionou 

ganhos de produtividade na agricultura, por meio do encadeamento de atividades 

econômicas: 

“a modernização da agricultura se fez acompanhar de uma 

intensificação das relações agricultura / indústria. A agroindústria regional, 

concentrada sobretudo nas áreas de Campinas, Limeira e Piracicaba, foi 

responsável, na safra de 1985 / 86, em relação ao total do estado, por 26% 

da produção de açúcar, 22% da produção de álcool e 26% da produção de 

suco de laranja. No setor de laticínios, a região contava com 51 

estabelecimentos para processamento de leite in natura. No abate de aves 

era a principal região do estado, com 53% da produção. No abate de suínos 

era a segunda maior, com 27% do total. (…) Por outro lado, também a 

'indústria para a agricultura' compõe importante segmento do parque 

industrial regional: adubos, rações, produtos veterinários e máquinas e 

implementos agrícolas” (SHIMIZU, 1997: 18). 

A agricultura da região de Campinas é altamente capitalizada, bem integrada com 

outros setores da economia, e dispõe de ótima infra-estrutura e de suporte técnico das 

diversas instituições de pesquisa da região, de modo que está apta a responder com 

rapidez aos estímulos de mercado. Por outro lado, precisa avançar muito nas práticas 

agrícolas de preservação ambiental, pois ainda se baseia em uso intensivo de agrotóxicos 

e fertilizantes e no avanço sobre áreas protegidas. 

A origem da matéria-prima utilizada nos estabelecimentos da macrozona 6 está 

assim distribuída: 

Tabela 6 – origem dos insumos da produção, macrozon a 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostragem: 20 entrevistados. 

Localidade de origem dos insumos Participação (%)

Região Metropolitana de Campinas 85,00%

     Campinas 30,00%

     Valinhos 20,00%

     Vinhedo 10,00%

     Indaiatuba 10,00%

     Macrozona 6 5,00%

     Paulínia 5,00%

     Engenheiro Coelho 5,00%

Morungaba 5,00%

São Paulo (cidade) 5,00%

Mato Grosso 5,00%
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O fato de que 85% dos insumos provêm da RMC corrobora a constatação de que 

existe uma grande complementaridade entre as atividades agropecuárias e os setores 

secundário e terciário, tanto na macrozona 6 quanto no restante do município. Por outro 

lado, o destino da produção da macrozona é bem mais disperso.  

Neste caso, metade da produção é consumida na RMC, com mais de um quarto 

sendo distribuída pelo CEASA, enquanto um terço vai para outras partes do estado de São 

Paulo, com destaque para o CEAGESP, ou para o exterior, padrão bastante normal numa 

região com agricultura de alta produtividade e agregação de valor. Nesse cenário, é de 

fundamental importância que haja um eficiente sistema de escoamento, principalmente 

devido à alta perecividade das culturas praticadas na macrozona. 

 

Tabela 7 – destino da produção da macrozona 6 

    

 

 

 

 

 

 

  Amostragem: 32 entrevistados 

O escoamento da produção agrícola é facilitado pela presença de três importantes 

rodovias na região: Bandeirantes, Santos Dumont e Anhanguera. Enquanto o acesso à 

rodovia dos Bandeirantes só é possível por meio da Santos Dumont, o que dificulta o 

transporte da produção dos bairros Descampado e Reforma Agrária, o maior problema em 

termos de infra-estrutura rodoviária são as estradas e ruas internas da macrozona, que 

muitas vezes não são asfaltadas. 

O emprego de tecnologia na macrozona é menos intenso do que em outras áreas 

rurais do município de Campinas, devido ao menor tamanho das propriedades e às 

culturas praticadas. Aproximadamente 50% das propriedades relataram utilizar tratores, ao 

passo que 43,75% utilizam a tecnologia de aspersão na irrigação das plantas. Na lavoura 

de goiaba, a metade dos produtores adota o ensacamento dos frutos, enquanto um terço 

utiliza o método do sombreamento. 

O setor produtivo da macrozona 6 depende em larga escala da produção 

agropecuária, principalmente do setor frutícola, mas apresenta um grau avançado de 

integração com outras atividades dentro e fora da macrozona. Assim como nos famosos 

Localidade de destino da produção Participação (%)

Região Metropolitana de Campinas 50,00%

     CEASA Campina 28,13%

     Redes de hipermercados 6,25%

     Macrozona 6 3,13%

     Frigorífico Campinas 3,13%

     Campinas 3,13%

     Sousas 3,13%

     Hortolândia 3,13%

Exportação 31,25%

CEAGESP (São Paulo) 12,50%

Saltinho 3,13%

Estado de São Paulo 3,13%
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distritos industriais italianos, a estrutura produtiva bastante interconexa da região é um 

importante catalisador do processo de desenvolvimento, já que dificilmente haverá 

gargalos capazes de travar o crescimento da malha produtiva. Além disso, o planejamento 

do desenvolvimento se torna muito mais simples quando uma parte importante das 

relações econômicas está contida num espaço política e administrativamente integrado. A 

colaboração com os demais municípios da RMC passa a ser, então, fundamental. 

3.3.3.3. Emprego 

A taxa de desemprego estimada pela pesquisa de campo é de 8,33%, sendo que 

trabalhadores e patrões das empresas locais relataram ter havido, nos últimos doze 

meses, uma queda média de 8% na oferta de emprego, o que leva a crer que as 

repercussões da crise financeira internacional também atingiram a macrozona 6, elevando 

a sua taxa de desemprego para a cifra atual. 

Como se observa na Tabela 8, apenas 28% dos entrevistados são trabalhadores 

formais, de modo que, subtraindo-se os 20% que são proprietários e os 8,33% que estão 

desempregados, estima-se uma taxa de 43,67% de informalidade, abaixo da média 

brasileira em 2007, de 49,6% (MELLO & SANTOS, 2009). Já em relação aos setores da 

economia, nota-se que aproximadamente 72% dos entrevistados com trabalho 

remunerado eram agricultores, 25% trabalhavam no setor terciário e apenas 3% no setor 

secundário. Uma realidade que destoa do restante do município de Campinas, onde 76,9% 

do emprego formal estavam no setor serviços em 2008, 22,46% na indústria de 

transformação e apenas 0,64% no setor agropecuário (Fundação SEADE). 

 

Tabela 8 – distribuição da ocupação, macrozona 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostragem: 47 entrevistados. 

Obs.: o total passa de 100% porque muitos indivíduos relataram mais de uma 

ocupação. 

Ocupação Parcela da amostra (%)

Trabalho informal 43,67%

28,00%

Proprietário (a) 20,00%

Desempregado (a) 8,33%

Dona de casa 42,55%

Agricultor (a) 36,17%

Setor serviços 12,77%

Aposentado (a) 12,77%

Estudante 12,77%

Pensionista 6,38%

Setor secundário 2,13%

Carteira assinada1
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Quanto à localização do trabalho, nenhum dos entrevistados trabalhava fora da 

macrozona, o que demonstra a inexistência de dinâmica de “bairro dormitório” na 

macrozona. É de se esperar, no entanto, que as atividades que surgirão no entorno do 

aeroporto de Viracopos atrairá o interesse da juventude da macrozona, o que poderá 

produzir uma escassez ainda maior de mão-de-obra para o setor primário. Neste sentido 

os agricultores já relatam dificuldades para encontrar trabalhadores agrícolas qualificados. 

Torna-se, assim, fundamental a implementação de políticas públicas voltadas para 

valorizar o trabalho agrícola e dar aos jovens conhecimentos que lhes permitam agregar 

valor às atividades agropecuárias. 

3.3.3.4. Renda 

A renda per capita média da macrozona fica na casa dos R$ 702,69, enquanto a 

renda domiciliar per capita média gira em torno de R$ 456,93. A comparação com a renda 

do município de Campinas mostra que são valores bastante baixos, pois a renda per capita 

média do município, no ano 2000 (trazida a valores correntes por meio do INPC), era de 

R$ 1139,02 (IBGE), enquanto a renda domiciliar per capita média, no ano de 2004 

(atualizada pelo mesmo procedimento), era de R$ 736,49 (Fundação SEADE). Por outro 

lado, 28,21% dos entrevistados, em sua maioria donas de casa, não possuem qualquer 

tipo de renda. 

Tabela 9 – distribuição por estratos das rendas per capita e 
domiciliar per capita, macrozona 6 

Amostragem: 39 entrevistados. 

 

Além do problema da deficiência de renda, apresenta-se uma distribuição bastante 

desigual, pois como se nota na Tabela 6, 82,05% da população da macrozona possui uma 

renda per capita de até 2 salários mínimos, enquanto 5,13% dos entrevistados auferem 

Parcela da amostra (%)

     Até 1 salário mínimo 38,46%

     Igual a 1 salário mínimo 10,26%

     Entre 1 e 2 salários mínimos 33,33%

     Entre 2 e 6 salários mínimos 12,82%

     Acima de 6 salários mínimos 5,13%

Parcela da amostra (%)

     Até 1 salário mínimo 70,37%

     Entre 1 e 2 salários mínimos 18,52%

     Entre 2 e 3 salários mínimos 7,41%

     Acima de 3 salários mínimos 3,70%

Sem renda 28,21%

Estratos de renda per capita média

Estratos de renda domiciliar per capita média
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ganhos superiores a 6 salários mínimos. Uma das razões para esse quadro é o fato de 

12,77% dos entrevistados serem aposentados, geralmente recebendo o piso do benefício, 

de um salário mínimo. O motivo mais importante, no entanto, é a baixa escolaridade da 

maior parte da população. 

O crescimento da renda per capita da macrozona é fator fundamental para a 

manutenção de sua vocação agrícola, pois a pressão imobiliária faz chegar às populações 

locais sinais claros de que é possível ter substanciais ganhos financeiros com a venda das 

terras e mudança para localidades mais distantes da metrópole. Ao refletir sobre uma 

proposta de compra de suas terras, o agricultor irá comparar o lucro esperado (diferença 

entre o valor de sua terra e o valor de propriedade semelhante em outra localidade) com a 

potencial perda de bem-estar derivada da mudança, onde está incluído o diferencial de 

renda que a macrozona 6 lhe proporciona. Quanto maior for o lucro esperado e menor for 

a perda de bem-estar, mais incentivos terá o produtor rural para se desfazer de sua 

propriedade e migrar para outra região. 

3.3.3.5. Saúde 

A proximidade com o município de Valinhos e o fato de dele ser originária parte dos 

residentes da macrozona na Reforma Agrária faz com que a maior parcela da população 

utilize centros de saúde daquela localidade, como se vê na Tabela 11. 
 

Tabela 10 – indicadores de saúde preventiva, macroz ona 6 

 

 

Amostragem: 48 entrevistados. 
 

Tabela 11 – centros de saúde mais utilizados pelos residentes da macrozona 6 

 

 

 

 

 

 

 

Amostragem: 48 entrevistados. 

Saúde preventiva Parcela da amostra (%)

Têm acesso a contraceptivos gratuitos 92,31%

Não receberam visita 66,66%

Receberam visita (informação sobre dengue) 33,33%

Centro de saúde mais utilizado Parcela da amostra (%)

Valinhos 27,08%

Posto Icaraí 25,00%

Outros 14,58%

Hospital Mário Gatti 6,25%

Posto Carvalho de Moura 6,25%

Hospital Vera Cruz 4,17%

Hospital Casa de saúde 4,17%

Posto Reforma Agrária 4,17%

Hospital da UNICAMP 2,08%

Hospital Beneficência 2,08%

Posto Jd. Estela 2,08%

Hospital São José 2,08%
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No município de Campinas, apenas o posto Icaraí é escolhido por uma grande 

parcela da população, enquanto quase a metade dos entrevistados (48%) utiliza centros 

de saúde bastante dispersos pelo município. Mesmo assim, o tempo médio gasto pelos 

moradores da macrozona para chegar ao hospital ou posto mencionado é de 22 minutos, o 

que indica relativa facilidade de acesso aos serviços de saúde (6,7% dos entrevistados 

relataram levar mais do que 30 minutos para chegar ao serviço de saúde mais próximo). 

Além disso, a avaliação geral dos serviços prestados é relativamente boa, chegando a 6,2 

numa escala de 0 a 10. Mas os centros melhor avaliados são os mais distantes da 

macrozona, pois Valinhos e o posto Icaraí obtiveram notas médias de 5,75 e 4,55, 

respectivamente. Os relatos dos entrevistados foram de que as instalações de saúde 

situadas próximas à macrozona oferecem algumas vezes serviços de boa qualidade, mas 

em determinados casos receberam uma avaliação muito ruim por conta de terem 

deficiência de médicos e de profissionais em determinadas áreas. 

As projeções populacionais apresentadas na Tabela 5 dão idéia da demanda futura 

por serviços de saúde. Se o pior cenário se concretizar, e presumindo-se que o sistema de 

saúde que atende a região já opera em capacidade máxima, surgirá nos próximos dez 

anos uma demanda de atendimento de 12.118 pessoas. Já o cenário mais otimista indica 

uma demanda excedente de apenas 526 pessoas. Em qualquer dos casos, serão 

necessários novos investimentos em infra-estrutura médica, o que deve ser feito em 

parceria com o município de Valinhos, uma vez que mais de um quarto da população da 

macrozona se desloca àquele município para esse fim. Além disso, é necessário que se 

invista mais em saúde preventiva, pois se sabe, é a maneira mais barata e eficaz de 

garantir boa qualidade de vida à população. 

3.3.3.6. Saneamento 

As condições de saneamento da macrozona 6 são as esperadas em uma área 

rural: despejo do esgoto em fossas e obtenção de água a partir de poços artesianos ou 

comuns (Tabela 12). De acordo com as 48 entrevistas levadas a cabo pela já citada 

pesquisa de campo, 89,58% das residências têm acesso à coleta de lixo, com uma 

freqüência semanal média de 2,37 vezes, enquanto 10,42% dos entrevistados são 

obrigados a incinerar o lixo, já que a coleta não chega às suas residências. Além disso, 

apenas 23,91% dos entrevistados disseram realizar coleta seletiva, mesmo assim não por 

iniciativa do Poder Público, e sim pelos serviços privados de catadores. 
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Tabela 12 – formas de abastecimento de água, macroz ona 6 

Amostragem: 48 entrevistados. 

 

Em relação ao esgoto, 95,65% dos entrevistados utilizam fossas, enquanto 4,35% o 

despejam diretamente nos córregos mais próximos (principalmente os moradores do bairro 

Parque Centenário, onde há um início de favelização). 

É necessário, portanto, um trabalho mais eficaz dos órgãos públicos no sentido de (i) 

garantir o esvaziamento das fossas; (ii) informar sobre o perigo de contaminação da água 

dos poços pelas fossas; (iii) propiciar a coleta de lixo a todos os residentes da macrozona, 

de modo a evitar a poluição do ar por micropartículas produzidas na incineração do lixo; e 

(iv) implantar um sistema adequado de coleta seletiva dos resíduos sólidos. 

3.3.3.7. Educação 

Dois dados relevam a imensa deficiência educacional existente na macrozona 6: o 

de acesso a eventos culturais e o de escolaridade da população. Quanto a este último, 

45,54% dos entrevistados possuem quatro ou menos anos de estudo, sendo a média de 

5,87 anos, bem abaixo das registradas para Campinas (8,5) e para o estado de São Paulo 

(7,64) em 2000 (Fundação SEADE).  

Além disso, apenas 6,38% dos entrevistados declararam ter acesso a alguma 

forma de atividade cultural, como eventos musicais, teatrais, de cinema ou de dança. Este 

último dado é particularmente preocupante, pois seria de se esperar que as pessoas 

realizassem atividades ligadas ao folclore local ou que pelo menos participassem de 

eventos culturais nas escolas.  

Esse tipo de acontecimento, no entanto, é excepcional nessa localidade de 

Campinas. 

As crianças e adolescentes levam em média 14,24 minutos para chegar à escola, 

sendo que em 79,41% dos casos têm acesso a transporte gratuito proporcionado pelo 

Poder Público, em 8,33% dos casos vão a pé, em 5,88% dos casos utilizam carro próprio e 

em 3% dos casos utilizam ônibus convencionais. 

 Apesar de o percurso até a escola ser relativamente curto, existe um elevado 

percentual de 20% dos estudantes que ainda precisam ter acesso a transporte escolar 

gratuito. 

Forma de abastecimento de água Parcela da amostra (%)

Poço comum 51,43%

Poço artesiano 25,00%

SANASA 21,57%

Nascente 2,00%



    
87 

 

Tabela 13 – escolas mais próximas às residências, m acrozona 6 

Amostragem: 47 entrevistados. 

 

A Tabela 13 mostra que uma grande parcela da população da macrozona utiliza a 

escola do bairro Reforma Agrária, situada no município de Valinhos, possivelmente devido 

à sua localização próxima. O acesso às demais escolas desse município, porém, é 

dificultado pela exigência de comprovante de residência no momento da matrícula, de 

modo que apenas 12,77% das crianças e adolescentes se dirigem a elas para os estudos. 

Mesmo assim, mais da metade dos estudantes estão matriculadas em escolas valinhenses 

(53,2%), de modo que é imprescindível uma cooperação mais intensa do que a que existe 

atualmente para garantir às famílias da macrozona 6 a paridade de oportunidades de 

acesso à educação. 

A chegada de uma nova realidade socioeconômica aumentará ainda mais a 

demanda por pessoas com uma preparação mínima para o mercado de trabalho, seja nas 

atividades agrícolas ou em outros setores. Por isso, o alcance dos objetivos enunciados 

anteriormente, de aumento da renda e da agregação de valor das atividades realizadas na 

macrozona, dependerá totalmente do sucesso das políticas educacionais. Estas, na 

verdade, deverão assumir absoluta prioridade para que haja a possibilidade de frear o 

processo de iminente urbanização que se avizinha.  

 

3.4. INTERRELAÇÃO COM A REGIÃO METROPOLITANA 

3.4.1. A Região Metropolitana de Campinas 
Campinas é a sede de sua Região Metropolitana (RMC) criada em 2000, através da 

Lei Complementar Estadual nº. 870 de 19/06/2000. A RMC compreende 19 municípios, 

com cerca de 3,6 mil Km² de área e uma população de aproximadamente 2,5 milhões de 

habitantes, em 2005, conforme estimativas da FSEADE – Fundação Sistema  Estadual de 

Análise de Dados, sendo equivalente à população de países como o Kwait (2,5 milhões), 

Jamaica (2,6 milhões) ou Emirados Árabes(2,9 milhões). 

Escola mais próxima Parcela da amostra (%)

Reforma agrária (ensino médio) 40,43%

Vila Lurdes (fundamental) 17,02%

Bradesco (ensino médio) 12,77%

Valinhos 12,77%

Nova Mercedes (ensino médio) 6,38%

São Domingos (fundamental) 4,26%

Outras 6,38%
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Os municípios que compõem a RMC são, além de Campinas, Americana, Artur 

Nogueira, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, 

Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara D’oeste, Santo 

Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. 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. 

A RMC é grande concentradora de população, empregos e atividades econômicas, 

além de ser uma das mais importantes regiões metropolitanas do país. 

 

Região Metropolitana de Campinas – Divisão municipa l e principais rodovias 

 
Região Metropolitana de Campinas e principais rodovias. Fonte: PD 2006. 
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3.4.2. A Expansão Urbana de Campinas 
A análise das informações sobre o crescimento urbano de Campinas demonstra que até 

o início da década de 50 o crescimento físico de Campinas estaria até certo ponto contido, 

dando-se basicamente pela incorporação de terras contíguas às áreas de urbanização já 

consolidada. A partir dessa década, impulsionada pela perspectiva de grande 

desenvolvimento industrial e direcionada principalmente pela pavimentação da Rodovia 

Anhanguera e pela implantação do Aeroporto de Viracopos, a expansão urbana assume 

um novo padrão, passando a se dar pelo parcelamento de áreas esparsas e afastadas da 

malha urbana consolidada. 

Na década de 1970, no bojo do processo de interiorização da industrialização no 

Estado de São Paulo, que ocorreu de forma bastante concentrada na região de Campinas, 

tem início um processo de expansão urbana de caráter metropolitano. O acelerado 

processo de urbanização observado, impulsionado pelas novas implantações industriais e 

seus desdobramentos, especialmente a atração de intensa migração populacional, 

desencadeou um forte movimento de expansão urbana com características sócio-espaciais 

bastante diferenciadas. 

A expansão do tecido urbano de Campinas se deu pela concentração de atividades 

de comércio e serviços e pela verticalização na área central, pela ocupação residencial de 

média e alta renda e de comércio e serviços voltados a essa população na porção 

nordeste do município e da ocupação popular e industrial em áreas periféricas, 

especialmente na região sudoeste/noroeste, que determinou, em grande medida, a 

intensificação do processo de conurbação com os municípios limítrofes. 

O padrão de ocupação urbana característico da periferia pobre consolidou-se 

principalmente no quadrante sudoeste/noroeste de expansão da cidade, nas áreas 

situadas além da Rodovia Anhangüera, transbordando na direção dos municípios de 

Sumaré, Hortolândia e Monte Mor. 

3.4.3. A MZ 6 e a Expansão Urbana na Região Metropo litana de Campinas 

A intensa urbanização ao longo da Rodovia Anhangüera se deu principalmente em 

função do padrão de instalação industrial, que privilegiou grandes eixos rodoviários 

regionais. 

Quase não existe urbanização, ao longo da Rodovia Anhanguera na macrozona 6, 

configurando uma mancha rural seccionada pela Rodovia Bandeirantes,  que se estende 

de leste a oeste, apenas acessada pela transposição pela Rodovia Lix da Cunha.  
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3.4.4. A Os municípios limítrofes a MZ6  

Dos 19 municípios que compõem a RMC Valinhos e Itupeva fazem divisa com a 

Macrozona 6. 

 

3.4.4.1. Município de Valinhos 9  

A divisa de Valinhos com a região sul de Campinas, se dá através da Macrozona 6, a 

qual é  formada quase exclusivamente por área rural produtiva, característica observada 

também no município de Valinhos. 

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 

                                                           
9  - Fonte: www.valinhos.sp.gov.br , acessado em março/2009. 
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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. 

 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 
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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: 

I. Ressarcimento das despesas e dos investimentos relativos à aquisição de terreno;  

II. Ressarcimento das despesas com a execução de serviços de terraplenagem;  

III. Ressarcimento dos recursos financeiros investidos nos serviços e obras de 

natureza pública;  

IV. Ressarcimento do valor do aluguel mensal ou parte dele, período de cinco anos;  

V. Suspensão da exigibilidade da Taxa de Licença relativa à aprovação e a 

regularização de projetos para execução de obras.  

VI. Suspensão da exigibilidade da Taxa de Licença para localização e/ou 

funcionamento;  

VII. Suspensão da exigibilidade da Taxa de Vistoria da Vigilância Sanitária;  

VIII. Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano;  

IX. Aplicação da alíquota mínima de 2% para cobrança do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a execução das obras de construção civil;  

X. Assessoramento às sociedades empresárias em seus relacionamentos com órgãos 

públicos;  

XI. 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.  

3.4.4.2. Município de Itupeva 10 

O Município de Itupeva tem experimentado uma expansão econômica significativa no 

último qüinqüênio, os serviços públicos estão em constante crescimento. O 

desenvolvimento industrial, comercial e de serviços tem proporcionado aumento da 

                                                           
10   Fonte: www.itupeva.sp.gov.br , acessado em 27/03/2009. 
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arrecadação tributária e de empregos. Com a implantação do Distrito Industrial e a 

extensão do gasoduto, o governo municipal prevê que dezenas de outras empresas irão se 

instalar em Itupeva.  

Pelo clima ameno e pela proximidade da capital paulista, há perspectivas de que 

novas empresas e empreendimentos de entretenimento venham a se instalar no município, 

integrando-se a outros estabelecimentos do mesmo gênero dos parques temáticos 

existentes (Wet Wild e Hopi Hare). Foi inaugurado, em 2009, um shopping multimarcas (no 

zoneamento denominado Setor de Interesse Turístico 2), com acesso pela Rodovia do 

Bandeirantes, nas proximidades dos parques temáticos. Com uma concepção inovadora 

em termos de partido arquitetônico, busca atrair compradores da Região Metropolitana de 

São Paulo e do Interior, pelas grifes e pelos preços oferecidos. 

Assim, o município vislumbra possibilidade de desenvolver atividades econômicas 

atreladas aos parques temáticos e ao turismo de lazer, aproveitando também a existência 

de atrativos naturais e de inúmeras fazendas que possibilitam o desenvolvimento do 

turismo ecológico e rural. É clara a tendência à expansão de chácaras de recreio e 

condomínios residenciais, com efeitos sobre a construção civil e setores complementares. 

A localização do município de Itupeva, inserida na região de Governo de Jundiaí e 

com acesso rápido pela malha rodoviária à RMSP e RMC, facilita a logística de distribuição 

de produtos e os acessos aos pontos de entretenimento. O rodoanel metropolitano da 

capital paulista, quando concluído, ligará uma dezena de rodovias à apenas 50 Km de 

Itupeva, devendo tornar seu território ainda mais atrativo a empreendimentos. 

O Plano Diretor do Município – Lei Complementar nº 153, de 29 de maio de 2007, 

estabelece como diretriz para a região limítrofe com Campinas: 

 “Estimular a implantação de empreendimentos turísticos, de logísticas e de 

residências auto-sustentáveis, de grande porte e alto padrão, especialmente no 

quadrante norte do Município, em função de sua grande acessibilidade, pelas 

rodovias dos Bandeirantes (SP – 348), Miguel Melhado Campos (SP – 324 Vinhedo 

– Viracopos) e da proximidade do Aeroporto Internacional de Viracopos.” (Art. 19 – 

item IV) 

A expansão industrial preferencial é prevista na direção dos Municípios de Jundiaí e 

Cabreúva (direção leste e sudeste).  

O Plano Diretor institui a divisão do município em 4 unidades de estruturação urbana. 

A região norte, que faz divisa com Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí, é 

denominada Unidade de Desenvolvimento Turístico (UDT). Classifica-se em sua totalidade 

como perímetro de expansão urbana, contendo no seu interior perímetros urbanos já 

consolidados. (Art. 21) 
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A Unidade de Desenvolvimento Turístico se subdivide em 3 Setores de Interesse 

Turístico (SIT), que definem parâmetros diferenciados de adensamento, uso e ocupação 

do solo: SIT – 1, SIT – 2 e SIT – 3. (Art. 30). 

No setor de interesse turístico exigir-se-á auto-suficiência integral dos 

empreendimentos quanto à implantação e manutenção de acessos, circulação interna, 

infra-estrutura e serviços urbanos completos, observadas as diretrizes da Municipalidade, 

da CETESB e demais órgãos e concessionárias de serviços públicos envolvidos. (§ 1º). 

No caso de parcelamento, a área mínima do lote é de 800 m² nos setores SIT – 1 e 

SIT – 2, e 450 m² no SIT – 3 (§ 2º). 

No SIT – 1 serão admitidos empreendimentos turísticos de grande porte e 

abrangência regional como “resorts” e loteamentos de alto padrão, clubes de golfe, 

hípicas, clubes de pólo, esportes de aventura, ecoturismo, “spas” e clínicas campestres, 

equipamentos educacionais diferenciados, espaços de condicionamento físico e 

treinamento esportivo diferenciado, bem como para usos conexos como “shopping 

centers”, “showrooms”, centros de logística, instalações para feiras, exposições, 

restaurantes, casas de espetáculos e outros equipamentos de lazer em meio rural, 

hospitais, clínicas e casas para idosos (§ 3º). Localiza-se dos dois lados da rodovia Miguel 

Melhado. 

No SIT – 2 será admitido tudo o quanto previsto no SIT – 1, além do uso comercial e 

industrial e ainda condomínios horizontais (vilas) e verticais para todos os usos. Localiza-

se numa faixa de 1.000 metros, paralela à Rodovia dos Bandeirantes (SP-34), sentido 

oeste e sul, até o limite com os municípios de Campinas, Valinhos, Vinhedo e Louveira (§ 

4º). 

No SIT – 3 serão admitidos loteamentos e condomínios fechados de alto padrão, 

para uso residencial (§ 5º). 

O Município de Itupeva dispõe também Programa de Incentivos para o 

Desenvolvimento Econômico – PROINDE ( LEI N° 973, d e 15 de MAIO de 1997, Alterada 

pela Lei 1275/2001). O objetivo do programa é conceder estímulos e criar facilidades à 

instalação de novas empresas, visando criar empregos e aumentar a arrecadação 

tributária do município. 

As empresas que se enquadrarem ao PROINDE gozarão dos seguintes benefícios, 

pelo prazo de 07 anos: 

a) Isenção do IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano; 

b) Redução de 50% do ISS - Imposto sobre Serviços; (*)  

c) Isenção da taxa de funcionamento (Alvará); 
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d) Ressarcimento do valor da compra do terreno, limitado a 04 vezes a área 

construída, para empresas cujo faturamento anual seja superior a 5.000.000 de Unidade 

Fiscal do Município (**), em escala progressiva. 

(*)  Alíquota mínima de 2% conforme Emenda Constitucional nº 37/02. 

(**) Valor da Unidade Fiscal do Município em 2009: R$ 2,55 = R$ 12.750.000,00. 

 

3.4.5. Considerações acerca das questões supramunic ipais 

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, formadas por representantes e técnicos das prefeituras 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 principal questão que demanda uma ação de âmbito regional é a avaliação dos 

impactos da ampliação do Aeroporto de Viracopos e a discussão de medidas que visem a 

potencialização dos benefícios e a minimização dos impactos negativos. O 

desenvolvimento de uma estratégia regional de uso e ocupação do solo urbano e rural 

requer o envolvimento e o compromisso do conjunto dos municípios exigindo ações 

supramunicipais. 

Para garantir um desenvolvimento sustentável para a região é importante que os 

municípios diretamente afetados adotem medidas para proteção e manejo adequado da 

Bacia do Rio Capivari Mirim, para manutenção e incentivo à atividade rural, para 

manutenção e incremento de áreas verdes, para dimensionamento e indicação de áreas 

adequadas para desenvolvimento de atividades que serão atraídas para região com a 

ampliação do aeroporto, entre outras.  

Os municípios de Campinas, especialmente a área compreendida pelas Macrozonas 

7 e 6, Indaiatuba, Monte Mor, Itupeva, Valinhos e Vinhedo representam um importante 

patrimônio natural no contexto regional, de importância fundamental na estratégia de 

amenizar os impactos da ampliação do Aeroporto no meio ambiente. 
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4. SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES 

4.1. SISTEMA VIÁRIO ATUAL  
Cortando de leste a oeste da Macrozona 6, a Rod. dos Bandeirantes (SP 348) 

possui grande importância comercial pois, em conjunto com o Rodoanel Mário Covas e a 

Rodovia dos Imigrantes, atua como elo entre dois dos maiores pólos de importação e 

exportação do país: o Aeroporto Internacional de Viracopos e o Porto de Santos.  

É também junto com a Rodovia Anhanguera o maior corredor financeiro do país, 

pois liga as duas regiões metropolitanas mais ricas do estado, e do Brasil. Além disso, 

possui importância turística, pois às suas margens estão instalados dois dos maiores 

parques temáticos do Brasil: o Hopi-Hari e o Wet'n Wild São Paulo. 

A Rodovia Anhanguera é considerada por muitos a melhor rodovia do Brasil, 

fazendo a ligação entre importantes municípios paulistas como São Paulo, Caieiras, 

Jundiaí, Itupeva, Campinas, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara d'Oeste e Limeira. 

Apesar de estar inserida em uma região com alto grau de atendimento de infra-

estrutura viária, a Macrozona 6 ainda apresenta deficiências na sua articulação interna e 

na integração inter-bairros rurais.  

Paradoxalmente, a Rodovia Bandeirantes, importante via de integração no contexto 

regional, constitui-se em elemento segregador da macrozona. Essa verdadeira barreira 

física separa a macrozona em duas porções (nordeste e sudoeste), tendo apenas cinco 

pontos de travessia (embora não haja ligação com a rodovia) conforme figura 4.1. 

 

 
Rod Bandeirantes Trecho MZ6 de acesso à Rod. Santos Dumont (SP 075). 

Disponível em: http://upload.wikimedia.org, acesso em 30/11/09. 
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Transposição inferior da Rod Bandeirantes (apenas internamente aos dois lados da MZ6). 

Data: 24/10/2009. Foto: S. Lanças. 

 

 
Rod. Bandeirantes – Barreira física.                                Rodovia Lix da Cunha – Única via arterial 

 

Como pode ser observado nas figuras acima, a Rodovia Lix da Cunha configura-se 

como única via arterial que integra as duas porções (nordeste e sudoeste) da Macrozona 

6.  

Por outro lado, no limite sul da mesma, encontra-se a Rodovia Miguel Melhado 

Campos sendo a única via que serve à função coletora  
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Rod. Miguel Melhado, limite sul de Campinas com Itupeva. 
 Data: 24/10/2009. Foto: Lívia Cunha.  

 

O escoamento da produção agrícola (corredores de exportação) é facilitado pela 

presença de três importantes rodovias na região: Bandeirantes, Santos Dumont e 

Anhanguera. Enquanto o acesso à rodovia dos Bandeirantes só é possível por meio da 

Santos Dumont, o que dificulta o transporte da produção dos bairros Descampado e 

Reforma Agrária, o maior problema em termos de infra-estrutura rodoviária são as 

estradas e vias internas da macrozona, que em geral, não são asfaltadas. 

 

4.2. SISTEMA DE TRANSPORTE 
Toda a área da MZ 6, conforme citado anteriormente, é uma região segregada por 

diversas barreiras físicas, especialmente as rodovias dos Bandeirantes e Lix da Cunha.  

Essa região, apesar de distar aproximadamente 25 km do centro urbano de 

Campinas, dele depende quase que totalmente, fato que apresenta reflexos sobre a 

estrutura do sistema viário e de transportes, especialmente no segundo, apresentando 

reflexos sensíveis em seu desempenho operacional. 

A concepção atual do sistema de transporte coletivo, que começou a se estruturar 

na década de 70, reflete-se pela própria configuração viária urbana radio - concêntrica, 

que, pela ausência de ligações perimetrais apresenta características de movimento 

pendular e realização de percursos negativos. As linhas de transporte coletivo são 

predominantemente radiais e a demanda concentrada no sentido bairro-centro no pico da 

manhã e no sentido centro-bairro no pico da tarde. 

 Essa característica está intimamente relacionada às questões colocadas 

anteriormente quanto à ausência de sub-centros na macrozona, que agreguem oferta de 

empregos, serviços e comércio, o que torna a macrozona uma área de difícil acesso, 

tornando mais demorada e por vezes inviável a procura por emprego, comércio e serviços 

em outras regiões. 
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O sistema viário da macrozona 6 tem diversas barreiras físicas que delimitam o seu 

perímetro ou a seccionam internamente. Tal fato, historicamente, sempre restringiu suas 

conexões com outras regiões da cidade. Essas barreiras físicas, já citadas anteriormente, 

dificultam a interconexão e continuidade entre sistemas viários e a implantação de linhas 

de transporte coletivo conectando as regiões. 

A Tabela 4.1 apresenta a matriz de viagens de transporte coletivo, na hora-pico da 

tarde, com subdivisões do município em regiões, em valores absolutos. 

 

Tabela 4.1: Matriz e viagens de transporte coletivo por regiõ es em valores absolutos  

Matriz de Viagens de Transporte Coletivo – Hora Pico Tarde  

 Centro  Sul  Centro/Oeste  Centro/Norte  Centro/Leste Sudoeste  Oeste Norte  Sousas  Externa  Total  

Centro  856 1.982 543 855 606 2.889 3.475 892 218 86 12.402 

Sul  1.190 1.396 210 264 185 966 766 125 44 5 5.151 

Centro/Oeste  662 352 255 266 146 832 1.364 107 34 18 4.036 

Centro/Norte  1.048 370 269 488 201 545 932 457 37 12 4.357 

Centro/Leste  1.133 203 179 194 618 237 405 148 14 - 3.132 

Sudoeste  1.087 552 568 109 38 2.229 751 63 22 24 5.442 

Oeste 1.350 277 1.046 332 120 650 1.922 121 13 20 5.851 

Norte  652 243 109 297 85 274 449 659 6 138 2.911 

Sousas  316 46 15 8 86 101 89 - 129 3 792 

Externa  46 98 8 108 76 204 130 38 19 53 780 

Total  8.340 5.519 3.202 2.920 2.162 8.926 10.284 2.610 534 358 44.855 

Fonte: Plano Municipal de Transporte de Campinas – 2003. 

 

A Tabela 4.2 apresenta a matriz de viagens de transporte coletivo, na hora-pico da 

tarde, com subdivisões do município em regiões, em valores relativos. 

 

Tabela 4.2: Matriz e viagens de transporte coletivo por regiõ es em valores relativos  

Matr iz de Viagens de Transporte Coletivo – Hora Pico Tarde  

 Centro  Sul  Centro/Oeste  Centro/Norte  Centro/Leste Sudoeste  Oeste Norte  Sousas  Externa  Total  

Centro  1,9 4,4 1,2 1,9 1,4 6,4 7,7 2,0 0,5 0,2 27,7 

Sul  2,7 3,1 0,5 0,6 0,4 2,2 1,7 0,3 0,1 0,0 11,5 

Centro/Oeste  1,5 0,8 0,6 0,6 0,3 1,9 3,0 0,2 0,1 0,0 9,0 

Centro/Norte  2,3 0,8 0,6 1,1 0,4 1,2 2,1 1,0 0,1 0,0 9,7 

Centro/Leste  2,5 0,5 0,4 0,4 1,4 0,5 0,9 0,3 0,0 0,0 7,0 

Sudoeste  2,4 1,2 1,3 0,2 0,1 5,0 1,7 0,1 0,0 0,1 12,1 

Oeste 3,0 0,6 2,3 0,7 0,3 1,4 4,3 0,3 0,0 0,0 13,0 

Norte  1,5 0,5 0,2 0,7 0,2 0,6 1,0 1,5 0,0 0,3 6,5 

Sousas  0,7 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0 0,3 0,0 1,8 

Externa  0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,0 0,1 1,7 

Total  18,6 12,3 7,1 6,5 4,8 19,9 22,9 5,8 1,2 0,8 100,0 

Fonte: Plano Municipal de Transporte de Campinas – 2003. 
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Legenda 1: Região  Referencia  

 Centro Centro 

 Centro/Norte  Santa Genebra 

 Centro/Leste Santana, Flamboyant 

 Centro/Oeste Eulina, Vila Teixeira, Aurélia 

 Sul Paula Souza, Nova Europa, São Vicente, Carlos Lourenço, Gramado 

 Oeste  John Boyd Donlop, Padre Anchieta, Campo Grande, Florense, Boa Vista 

 Sudoeste Ouro Verde, Santos Dumont 

 Norte Barão Geraldo, Miriam, Amarais 

 Sousas  Sousas, Joaquim Egídio 

 Externa Localidades externas à cidade de Campinas 
1 – Legenda referente às tabelas 4.1 e 4.2. 

Fonte: Plano Municipal de Transporte de Campinas – 2003. 

 

As tabelas 4.1 e 4.2 nos mostram que as viagens da área central para as regiões 

sul do município, onde se concentra a área territorial da MZ 6, representam menos de 3 % 

das viagens na hora-pico da tarde realizadas tendo o centro como origem de viagens e  

menos de 14 % do total de viagens na hora-pico da tarde, realizadas no município, o que 

faz sentido considerando-se a baixa densidade populacional da região. 

A figura abaixo, apresentada abaixo, apresenta as linhas de desejo de viagens da 

área central para os bairros, em passageiros por hora, onde se pode notar a forte 

concentração de desejo de viagem da área central para as regiões sudoeste e oeste do 

município. 

 
Linhas de desejo de viagens - passageiros / hora Fonte: SEPLAN, 2009 

 

As tabelas e a figura apresentadas demonstram a situação dos deslocamentos no 

município, com pouca concentração na região da MZ 6 (sul/sudeste), o que justifica serem 
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o eixo viário representado pela Rod. Lix da Cunha o principal corredor estrutural de 

transporte coletivo do município na MZ6. 

Para se poder explicar a concepção do sistema de transportes adotada no 

Município de Campinas, e demonstrar como opera o sistema na MZ 6, desde a última 

concessão do sistema, realizada em janeiro de 2006, a qual foi devidamente incluída no 

Plano Diretor do Município de Campinas - Lei Complementar nº. 15/2006 é necessário 

colocar aqui quais as orientações básicas adotadas no contrato de concessão, que são: 

• Definição de objetivos para o Sistema de Transporte e para a circulação viária; 

• Definição de estratégias imediatas e de planos e projetos de longo prazo; 

• Definição de critérios para a revisão da legislação urbanística; 

• Estabelecimento de diretrizes gerais das políticas de transporte para a Região 

Metropolitana; 

• Concepção de uma cidade sustentável, facilitando conexões urbanas, os fluxos de 

pessoas e bens, a ampliação dos direitos sociais e de cidadania; 

• Tornar a cidade acessível a todos, dentro do conceito de mobilidade universal. 

 

Os principais objetivos estabelecidos no Plano Diretor do município, para os 

sistemas de transporte, trânsito e mobilidade urbana são: 

• A promoção do aumento da acessibilidade da população; da diminuição dos 

tempos de viagem; do uso racional da infra-estrutura disponível, evitando 

desperdícios e sobreposições desnecessárias; 

• A promoção da integração física, operacional e tarifária entre os vários meios de 

transporte; a diminuição dos custos operacionais do sistema, bem como das tarifas 

aos usuários; 

• A participação popular na tomada de decisões; 

• A redução dos impactos ambientais na operação dos sistemas de transporte e 

trânsito; 

• A promoção da fluidez do trânsito, considerando-se a hierarquização do sistema 

viário, de acordo com as diretrizes macro-viárias municipais. 

• Com base em estudos realizados na OD (Pesquisa Origem/Destino) foi elaborado 

um plano de transporte, o InterCamp. Os estudos identificaram a matriz de viagens 

do transporte coletivo e o grau de transferências no município, permitindo-se a 

caracterização da oferta, obtendo-se os dados da rede de transporte e da forma de 

sua organização; 

• Abordou-se no estudo de demanda os aspectos relacionados à distribuição horária 

nos diferentes dias tipo, às gratuidades e a matriz de origens e destinos de viagens. 



    
102 

O Sistema InterCamp está em fase de implantação, estando em operação o 

sistema de integração tarifária temporal. O sistema prevê a implantação de nove 

corredores de transporte, com priorização da utilização do sistema viário para o transporte 

coletivo, por meio de faixas exclusivas ou preferenciais, nos principais eixos de demanda, 

através de um sistema troco-alimentado, além da requalificação dos terminais de 

transporte existentes e da implantação de estações de transferência.  

Essas ações estão previstas na Lei Complementar nº. 15/2006 - Plano Diretor do 

Município de Campinas. 

O novo sistema abrange 04 (quatro) áreas de operação concedidas, além de uma 

área neutra, que corresponde à área central, que será operada por todos os 

concessionários, visando proporcionar maior equilíbrio entre a população atendida, frota e 

passageiros transportados, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro do sistema. 

Cada área está caracterizada por cores, de acordo com as regiões da cidade atendidas, 

objetivando uma comunicação visual mais eficiente, com melhoria na informação ao 

usuário e novo padrão visual da frota, que facilitam a identificação das regiões abrangidas 

e atendidas. 

A figura abaixo delimita as áreas abrangidas pelo Sistema InterCamp e respectivas 

cores. A macrozona 6 está portanto, na área azul mais escura, setor 4. 

 
Delimitação das áreas – Sistema Intercamp e respectivas cores. Fonte: SEPLAMA, 2009 
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Foto de rua típica do bairro Reforma Agrária. Data: 24/10/09. Foto: S. Y. S. Lanças 

 

Como conseqüência natural da deficiente malha viária da macrozona, de sua baixa 

densidade populacional e de seu perfil, predominantemente, rural de uso e ocupação do 

solo, a cobertura do sistema de transporte público de passageiros também é baixa. 

A maior parte da pressão demográfica sobre a macrozona advém do Oeste, a partir 

de bairros de baixa renda localizados na margem esquerda da Rodovia Santos Dumont e 

da porção norte já urbanizada. Com menor intensidade, o vetor que provém do Município 

de Valinhos se caracteriza por famílias de renda mais elevada. 

Algumas famílias possuem um veículo, mesmo que antigo, porém, parte da 

população local utiliza os ônibus Intercamp do Sistema Municipal de Campinas, que 

circulam na Rodovia Lix da Cunha com itinerários matutinos e vespertinos e, outros se 

deslocam a pé ou de bicicleta.  

A questão da mobilidade é um desafio colocado aos gestores públicos por seus 

reflexos imediatos no dia-a-dia dos cidadãos, na qualidade de vida, por seu impacto na 

cadeia econômica e eventuais prejuízos e transtornos aos mais diversos segmentos.   
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Foto de rua típica do bairro Reforma Agrária. Data: 24/10/09. Foto: S. Y. S. Lanças 

 

As distâncias precisam ser superadas para permitir o acesso à escola, ao trabalho, 

aos diversos serviços, ao lazer e à cultura com a segurança necessária e o conseqüente 

desenvolvimento sócio-econômico da região. 

A política de incentivar e priorizar o uso do transporte individual, só agrava ainda 

mais a questão da circulação, resultando em congestionamentos, aumento dos acidentes e 

os níveis de poluição ambiental e sonora, portanto, contribuir para a qualidade dos 

deslocamentos de todo os cidadãos sustentado nos princípios da mobilidade para todos, 

fluidez com segurança e prioridade ao transporte coletivo, certamente, garantirá mais 

oferta, conforto e economia de tempo. 

Em 2007, Viracopos registrou um fluxo de cargas embarcadas e desembarcadas 

em vôos internacionais de 228.239 toneladas11.  De cada três toneladas de mercadorias 

exportadas e importadas, uma passa pelo aeroporto, que também responde por 18,1% do 

fluxo aéreo total de cargas no Brasil.  

Os dados da movimentação do Aeroporto de Viracopos fazem eco com o transporte 

de cargas terrestres e de veículos, que tendem a aumentar, nos próximos anos, devido ao 
                                                           
11     Pagina atual: http://www.infraero.gov.br/movi.php?gi=movi, acesso em 30/11/09. 
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saturamento dos aeroportos de São Paulo, o que seguramente aumentará o fluxo pelas 

Rodovias Anhanguera e Bandeirantes e Santos Dumont, além da Rod. Dom Pedro I.  

O aumento dos fluxos de transportes de passageiros e cargas no Aeroporto de 

Viracopos e suas rodovias adjacentes será sentido na pressão imobiliária especulativa 

durante os próximos anos na macrozona 6, principalmente em áreas próximas ao Anel 

Viário de Campinas – trecho Sul (em Projeto). 

 

5. EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS 
Para compor a análise desse trabalho foram considerados os equipamentos 

públicos das áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, esportes e lazer e 

segurança pública, localizados na MZ 6, que constam do Caderno de Subsídios do Plano 

Diretor 2006. Foram mapeados os equipamentos das referidas áreas (vide Mapas 6, 7, 8 e 

9 – respectivamente Equipamentos de Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança 

Pública) e relacionadas às suas características de atendimento para a população da MZ6. 

 

5.1. Educação 

Não há equipamentos de educação públicos ou privados na MZ6; existe uma 

creche municipal na MZ7, e alguns jovens vão à escola publica na vizinha Valinhos (devido 

à área da Reforma Agrária estar parte em Valinhos), sendo que esta escola destina 50% 

de suas vagas aos alunos residentes na Reforma Agrária. 

Há uma Escola Estadual sendo construída no loteamento Jd. San Diego. (Foto 

abaixo) 

Dois dados relevam a imensa deficiência educacional existente na macrozona 6: o 

de acesso a eventos culturais e o de escolaridade da população. Quanto a este último, 

45,54% dos entrevistados possuem quatro ou menos anos de estudo, sendo a média de 

5,87 anos, bem abaixo das registradas para Campinas (8,5) e para o estado de São Paulo 

(7,64) em 2000 (Fundação SEADE).  
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Placa de informação da construção da EE. Jd. San Diego.  Data:26/10/2009. Foto: Daniel Turczyn. 

 

As crianças e adolescentes levam em média 14,24 minutos para chegar à escola, 

sendo que em 79,41% dos casos têm acesso a transporte gratuito proporcionado pelo 

governo ou pela escola, em 8,33% dos casos vão a pé, em 5,88% dos casos utilizam carro 

próprio e em 3% dos casos tomam ônibus convencionais.  

Apesar de o percurso até a escola ser relativamente curto, existe um elevado 

percentual de 20% dos estudantes que ainda precisam ter acesso a transporte escolar 

gratuito. 

 

5.2. Cultura 

Apenas 6,38% dos entrevistados declararam ter acesso a alguma forma de 

atividade cultural, como eventos musicais, teatrais, de cinema ou de dança. 

Este último dado é particularmente preocupante, pois seria de se esperar que as 

pessoas realizassem atividades ligadas ao folclore local ou que pelo menos participassem 

de eventos culturais nas escolas. Esse tipo de acontecimento, no entanto, é excepcional 

nessa localidade de Campinas. 
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5.3. Saúde 

Não há equipamentos públicos relativos à saúde na MZ6; os moradores relatam 

idas ou aos equipamentos na área urbana de Campinas, ou (quando moram na Reforma 

Agrária) vão ao posto de saúde de Valinhos, pela proximidade. Dois indicadores de saúde 

preventiva foram pesquisados: distribuição de métodos contraceptivos gratuitos nos postos 

de saúde e visitas de agentes de saúde para informação sobre prevenção de doenças e 

alimentação saudável. O problema do acesso a contraceptivos gratuitos está praticamente 

resolvido, enquanto a disseminação de informações sobre saúde preventiva é ainda muito 

precária, atingindo apenas um terço da população, e contemplando tão somente o tema da 

dengue, de maior urgência, mas apenas um dos diversos itens que precisariam ser 

discutidos, entre eles o próprio planejamento familiar. 

 
Mapa dos equipamentos de saúde nas proximidades. 
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5.4 Assistência Social 

Não há equipamentos públicos de assistência social na MZ6. Quando necessário, a 

população vai a outras localidades. 

 

 
Foto: Mãe com dois filhos na MZ6. Data: 26/10/2009. Foto: S. Lanças. 

 

5.5 Esportes e Lazer  

O lazer é feito especialmente nos finais de semana, nos campos de futebol e nos 

pesqueiros, da região. Não há equipamentos públicos desta natureza na macrozona 6. 

 
Foto: Manhã de sábado no campinho do Bairro Birizeiro. Data: 24/10/09. Foto: Sandra Y. S. 

Lanças. 
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5.6 Segurança Pública 

 Conforme dados da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de 

Segurança Pública, a Macrozona 6 está inteiramente contida na área de responsabilidade 

da Base Rural da Guarda Municipal de Campinas, localizada à Rod. Lix da Cunha, onde 

também funciona um posto dos Correios. (foto 5.8) 

 Segundo esta Secretaria, “a incidência de ocorrências criminais é relativamente 

reduzida na área da MZ6, em razão da pequena área urbanizada. As ocorrências 

registradas na área em tela indicam que os crimes de AMEAÇA, FURTOS DIVERSOS, 

ROUBOS E LESÃO CORPORAL são os de maior incidência. A área da MZ6 tem 

apresentado uma incidência crescente de ocorrências criminais, sobretudo nos últimos 3 

anos.” 

 A mesma ainda informa que: “a Base Operacional Rural realiza patrulhamento 

especializado para a área rural, tendo uma postura preventiva principalmente em relação à 

ocorrência de crimes ambientais e ilícitos penais diversos nessa região especifica. Embora 

a Base supracitada tenha a natural vocação para o desenvolvimento de suas atividades 

em áreas rurais, também realiza o patrulhamento preventivo URBANO nos bairros 

residenciais da região, atendendo a população em diversas situações de emergências.” 

 

 
Foto 5.8. Posto policial e dos correios na Rod Lix da Cunha. Data: 24/10/09. Foto: Sandra Y. S. Lanças. 

6. HABITAÇÃO 
O uso do solo na macrozona 6 é predominantemente agrícola, caracterizado em 

sua maior parte por plantações de frutas para exportação, com baixa densidade 

populacional. Não há loteamentos populares, conjuntos habitacionais, mas parte de um 

condomínio horizontal (Swiss Park, localizado ao norte da MZ6), e há ocupações ilegais, 

como o Parque Centenário, no Bairro Saltinho, também na porção norte da macrozona em 

referencia, com início de favelização.  

Excetuando na parte sul do condomínio Swiss Park, a carência de infra-estrutura e 

de equipamentos urbanos é grave em toda a região da MZ 6, fruto da aprovação de 
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loteamentos em um período anterior à vigência da Lei nº. 6766/79 - de menores exigências 

do poder público quanto à implantação de equipamentos públicos. 

Na área limítrofe à macrozona 7 e 4, existe próxima ao bairro Birizeiro na MZ6 o 

Jardim Nova Mercedes que já denota a urbanização prometida pelo Pq. Eldorado nas 

imediações.  

As habitações de baixo padrão de acabamento e exigüidade de espaço e infra-

estrutura da área denominada Reforma Agrária denotam carência de recursos financeiros 

e informalidade fundiária. 

 
Foto de casas do Jardim Nova Mercedes, na Macrozona 4, vistas do Birizeiro. 

Data: 24/10/2009. Foto: Livia Pinto. 
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Foto de casas da Reforma Agrária. Data: 24/10/2009. Foto: D. Turczyn. 

 

6.1. Parque Centenário 

Trata-se de loteamento aprovado em 24 de agosto de 1954, através da lei 

municipal nº1186. 

Este loteamento foi destinado ao uso residencial. Na aprovação do loteamento foi 

especificado que os lotes não poderiam sofres subdivisão, nem conter mais de uma 

habitação e essa não poderia ocupar mais que um terço da área total do lote. As regras de 

uso e ocupação do solo foram especificadas na própria lei de aprovação do loteamento, 

pois na época não havia a atual Lei de Uso e Ocupação do Solo – lei municipal nº 

6.031/88, nem a lei que trata do perímetro urbano, lei municipal nº 8161/94. Ainda na 

aprovação do loteamento foram especificadas as obrigações do empreendedor e as 

doações necessárias ao Poder público Municipal. 

 

6.2. Vila Saltinho 

Trata-se de loteamento submetido a análise do INCRA por se tratar de chácaras de 

recreio. Esta forma de loteamento não é mais permitida nos dias de hoje. 

A Vila Saltinho está localizada nas margens da Estrada do Saltinho – Caminho de 

Servidão que tem início na Rodovia Lix da Cunha – SP 073 e término na divisa com o 

município de Valinhos, que em 2003 foi denominada Rua Antonio Afonso de Lima. Está 

próxima ao loteamento Swiss Park e do Parque Centenário. O restante de seu entorno é 

rural. 


