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PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DA MACROZONA 7

1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

Macrozona 7 – Área de Abrangência 

A Macrozona 7 abrange parte da região sul/sudoeste do município, onde se localiza o 

Aeroporto  Internacional  de  Viracopos,  limitando-se  com  os  Municípios  de  Monte-Mor, 

Indaiatuba  e  Itupeva.  É atravessada  pelas  Rodovias  Santos  Dumont  -  SP 75,  Rodovia 

Miguel Melhado Campos - SP 324 e a Rodovia Lix da Cunha - SP 73, que seccionam áreas 

com ocupação urbana, possuindo precária articulação viária com o restante da cidade, a 

qual ocorre basicamente através da Rodovia Santos Dumont - SP 75. 

Esta  área  possui  73,84  km²,  que  corresponde  a  pouco  mais  de  9% da  área  do 

município,  constituindo-se na sua maior  parte  por  zona  rural  (67%). A população  dessa 

região, segundo o Censo Demográfico de 2000 era de 26.728 habitantes, correspondendo a 

2,8%  da  população  do  município,  sendo  25.199  habitantes  na  área  urbana  e  1.529 

habitantes na área rural. A população em sub habitação é de 9.770 pessoas, representando 

cerca de 36% da população da macrozona e 1% da população do município.

A Macrozona 7 caracteriza-se pela presença estruturadora do Aeroporto Internacional 

de Viracopos, que representa grande barreira física e condiciona atividades do seu entorno, 

em  função  de  suas  características,  dimensão  e  das  operações  aeroportuárias,  cujas 

restrições  de  uso  são  determinadas  por  normas  federais,  influenciando  de  forma 

significativa o processo de ocupação da região, na qual se acumulam demandas sociais de 

toda ordem. 
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Segundo o Plano Diretor  de 2006,  esta macrozona é  subdividida  em três Áreas de 

Planejamento: AP 33 - Região Rural de Friburgo, AP 34 - Aeroporto de Viracopos e a AP 30 - 

Região do Campo Belo. Estão compreendidas na AP 34 as seguintes Unidades Territoriais 

Básicas: UTB 53 - Aeroporto de Viracopos e UTB 54 - Jardim Atlântico/Jardim Columbia; na 

AP 30 as Unidades Territoriais Básicas: UTB 66 - Jardim São Domingos/Jardim. Campo 

Belo,  UTB  67  -  Jardim  Fernanda  e  UTB  66  A  -  Jardim  Nova  América.  A  Área  de 

Planejamento AP 33 (Região do Friburgo) é formada apenas por área rural.

Macrozona 7 – Áreas de Planejamento e Unidades Territoriais Básicas

2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

(Em revisão de conteúdo pela SMMA)

2.1. AMBIENTE NATURAL
2.1.1. Tipo de Terrenos e Solos
Na porção situada ao sul, divisa com Monte Mor e Indaiatuba, compreendida entre a 

margem esquerda do rio Capivari e o limite da sub-bacia do rio Capivari - Mirim, ocorrem 

predominantemente morretes estreitos e alongados e espigões, com interflúvios próprios e 

topos nivelados a altitudes próximas a 680 metros.

Os solos  na sua maioria  são podzólicos  arenosos,  ocorrendo latossolos vermelho-

amarelo  de  textura  arenosa  e  solos  hidromórficos.  Todos  são  de  fertilidade  baixa  com 

vocação  para  pastagem,  reflorestamento,  culturas  temporárias  como  milho,  hortaliças, 

feijão, e as permanentes como café e cana-de-açúcar.

Tipos de terrenos: Ondulados e suavemente ondulados.
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2.1.2. Hídricos
A Macrozona 7 apresenta um sistema hídrico abundante principalmente na zona rural, 

mas  os  córregos  que  cortam a  zona  urbana  estão em sua  maioria  degradados  com o 

lançamento de esgotos e ocupações irregulares. A estruturação do seu sistema hídrico é de 

grande importância para ampliar a qualidade de vida e meio ambiente.

A região é cortada no seu extremo norte e sul pelos rios Capivari e Capivari-Mirim 

respectivamente, que são tributários do Médio Tietê. 

Os afluentes principais com denominação da margem direita do rio Capivari-Mirim são 

os córregos Viracopos e da Estiva, os afluentes da margem esquerda do rio Capivari são o 

córrego Friburgo e o córrego da Fazenda São Francisco.

A referida macrozona apresenta-se inserida em nas bacias hidrográficas dos do rio 

Capivari-Mirim, a montante da captação do município de Indaiatuba, e do rio Capivari,  a 

montante da captação deste pelo município de Campinas.

Lagoa situada no bairro São Domingos

O rio Capivari tem uma extensão de 35,54 km e apenas 613m (1,72%) de margem 

recoberta  por  vegetação  ciliar.  Recebe  como  afluente  na  margem  direita  a  junção  dos 

Córregos Taubaté e Sete Quedas. No extremo oeste do município recebe dois afluentes, o 

córrego da Brita na margem esquerda (sul) e o da Terra Preta, na margem direita (norte). Na 

macrozona 7 só uma pequena parte faz limite com o rio Capivari.
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O rio Capivari - Mirim margeia o município de Campinas na região sul, correndo no 

sentido leste-oeste tem uma extensão de 23,7 km e possui apenas 4.076 m (17,20%) de 

margem recoberta com vegetação ciliar. Recebe com principais afluentes na margem direita 

o Ribeirão Viracopos, o Córrego da Estiva e o Córrego da Brita. 

Córrego Viracopos localizado próximo ao Aeroporto

O  ribeirão  Viracopos  tem  12,73  km  de  extensão  e  1.212m  (9,52%)  de  margem 

recoberta com vegetação ciliar. Este ribeirão coleta as águas de outros pequenos cursos 

sem denominação,  sendo  que  a  extensão  do  principal  é  de  1.440  m e  tem 380  m de 

margem recoberta por um grotão. O córrego da Estiva com 2.100 m de extensão e 331 m 

(15,7%) de margem recoberta por fragmento. O córrego da Brita com 7.352 m de extensão e 

0% de vegetação.  Outros  córregos sem denominação  que coletam as águas de outros 

fragmentos que passam pelos sítios Brechó, Mirim e Primavera têm 6.000 m de extensão e 

2.820 m de margens recobertas com vegetação ciliar.
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Córrego sem denominação próximo ao Aeroporto de Viracopos que cruza os bairros Vila 
Congonhas e Jd. Internacional Rural

Figura: Mapa de compartimentação da sub-bacia hidrográfica do rio Capivari-Mirim em microbacias

Dentre os fatores de ordem natural e os de natureza antrópica avaliados, nota-se que, 

as características naturais do terreno condicionam o comportamento das microbacias frente 

aos processos do meio físico e controlam o avanço da ocupação humana em seus terrenos.

A atividade antrópica, por sua vez, atua como agente modificador das microbacias, 

que desvia, retifica, suprimi e polui seus canais naturais. Além disso, altera a configuração 

original  dos terrenos por  meio  de obras de médio e  grande porte,  como implantação e 

duplicação de rodovias, retaludamentos e cortes e aterros.
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Para as características de uso e ocupação pode ser constatada uma tendência geral 

de redução das áreas de pastagens em razão do aumento de áreas com predomínio de 

hortifrutigranjeiros, cultivo de cana-de-açúcar e expansão de áreas urbanas.

A área com maior expansão urbana foi a da microbacia MB5, com uma taxa de 55,5% 

desencadeada pela expansão da periferia de Campinas, pela duplicação da rodovia Santos 

Dumont e de um novo traçado de ferrovia, alem de obras de retaludamento e de ampliação 

do aeroporto internacional de Viracopos, e de atividades de mineração, com cavas à céu 

aberto, atualmente abandonadas, sem recuperação do terreno.

A região que apresentou a maior expansão urbana e de condomínios de chácaras 

corresponde ao eixo Campinas-Indaiatuba com predomínio de extensas áreas compostas 

por relevo de colinas  amplas e topos aplainados.  As ocupações desordenadas (favelas) 

implantadas nesse trecho localizam-se preferencialmente nas porções mais íngrimes dos 

terrenos as margens de rodovias e de uma estrada vicinal.

Nas  microbacias  com  expansão  de  atividades  agrícolas  e  alterações  muito 

significativas há o predomínio de hortifrutigranjeiros e cultivo de cana-de-açúcar. O manejo 

agrícola inadequado, com remobilização de solo, principalmente nas áreas de nascente e de 

cultivo  de  cana-de-açúcar,  pode  estar  contribuindo  para  alterações  nas  variáveis 

morfométricas, a partir do recobrimento de canais primários naturais.

Processos como a canalização e a retificação de cursos d´água, a implantação e a 

duplicação de rodovias e obras do tipo e corte e aterro promovem a desestruturação da 

configuração original da rede de drenagem, suprimindo seus canais naturais e diminuindo 

seu comprimento total. Outros processos contribuem para essas alterações, como a retirada 

da cobertura vegetal e exposição do solo,  além da substituição dessas áreas por matas 

capoeiras, por atividades agrícolas e pela implantação de condomínios e chácaras. 

O aumento nos valores das variáveis Dd (densidade de drenagem) e Dh (densidade 

hidrográfica) pode estar associado tanto às alterações naturais quanto áquelas induzidas 

pelo meio físico. Associa-se aos processos de erosão e assoreamento, desencadeados pelo 

manejo  agrícola  inadequado,  pelo  pisoteio  de  gado,  assim  como  pela  susceptibilidade 

natural dos terrenos a esses processos, que contribuem para a formação de ravinas e para 

o surgimento de novos canais de escoamento superficial. Além disso, a perda de canais de 

ordem 1 e 2, principalmente,  e a conseqüente diminuição da ordem hierárquica de uma 

determinada microbacia também contribui para esse fato. 

Embora  os  parâmetros  avaliados  no  rio  Capivari-Mirim  sejam  insuficientes  para  o 

calculo do índice de qualidade da água, os resultados obtidos nas estações de coleta 14 e 

15 demonstraram que a água proveniente do rio Capivari-Mirim apresentam-se em melhores 

condições que a do rio Capivari, e que aquela contribui para melhoria da água deste rio.1 
1 Avaliação das alterações na rede de drenagem da sub-bacia hidrográfica do rio Capivari-Mirim – SP . Dissertação de  

mestrado em Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos- 2001. Geól. Alessandra Gonçalves Siqueira.
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2.1.3. Vegetação Remanescente da Região:
A área próxima a Viracopos tem o maior fragmento de remanescente de cerrado do 

município.

O cerrado é o nome regional dado às savanas brasileiras. O clima típico da região dos 

cerrados é quente, semi-úmido e notadamente sazonal, com Verão chuvoso e Inverno seco. 

A paisagem é caracterizada por extensas formações savânicas,  interceptadas por matas 

ciliares ao longo dos rios, nos fundos de vale. Entretanto, outros tipos de vegetação podem 

aparecer na região dos cerrados, tais como os campos úmidos ou as veredas de buritis, 

onde o lençol freático é superficial. 

Há uma grande variação no balanço entre a quantidade de árvores e de herbáceas, 

formando  uma  estrutura  que  vai  do  cerrado  completamente  aberto  —  o  campo  limpo, 

vegetação dominada por gramíneas, sem a presença dos elementos lenhosos (árvores e 

arbustos)  — ao cerrado  fechado,  fisionomicamente  florestal  — o cerradão,  com grande 

quantidade de árvores e aspecto florestal. As formas intermediárias são o campo sujo, o 

campo cerrado e o  cerrado stricto  sensu,  de acordo com uma densidade  crescente  de 

árvores. As árvores do cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, cobertos por uma 

cortiça  grossa,  cujas  folhas  são  geralmente  grandes  e  rígidas.  As  plantas  têm  raízes 

profundas.

Com a alteração do projeto de ampliação do terminal aeroportuário, ambientalistas se 

preocupam se haverá danos na maior área remanescente de cerrado do município.

Descrição dos Remanescentes da Região.2

Todos os fragmentos a seguir estão incluídos no processo de tombamento nº 4/03, 

destinado ao estudo de tombamento do conjunto de áreas verdes naturais no Município de 

Campinas onde constam 140 fragmentos.

• Jardim  Sigrist  -  Pela Lei  Municipal  nº  6743  de  1991 este  fragmento  foi 

indicado  como  área  de  proteção  especial  e  situa-se  em  área  de  lazer  do 

loteamento  Jd.  Sigrist.  Trata-se  de  um  fragmento  estreito  com  1,45  ha 

extremamente perturbado, estando delimitado em um dos lados por logradouro 

e por outro lado por pasto. A vegetação encontra-se acompanhando uma grota 

profunda,  em  cuja  calha  não  foi  observado  volume  de  água  aparente.  A 

vegetação está restrita aos taludes, estendendo-se um pouco além da grota, 

na parte mais baixa do terreno.

Na região em que se situa não existe nenhuma área de lazer e essa área 

poderia ser transformada num bosque para atender à população local, além de 

servir como uma medida de preservação da vegetação. Foram identificadas 70 

espécies distribuídas em 30 famílias.
2 Dionete Aparecida Santin Tese de Doutorado- Instituto de Biologia- UNICAMP- 1999 A vegetação remanescente do 
município de Campinas (SP): mapeamento, caracterização fisionômica e florística, visando a conservação.
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• Fazenda Palmeiras - Possui uma área de 3,21 ha extremamente perturbada, a 

vegetação ocorre nas encostas de uma grota que protege parcialmente um 

pequeno curso d’água, cujas águas vão se juntar ao rio Capivari pela margem 

esquerda. Faz vizinhança em toda sua extensão com áreas de pastagem. A 

mata é utilizada para pastagem de gado, o que prejudica o estabelecimento 

das  plântulas  e  o  desenvolvimento  de  indivíduos  jovens.  O  dossel  é 

descontínuo e as várias espécies de lianas formam emaranhados em diversos 

pontos.

Foram identificadas  68 espécies,  distribuídas em 29  famílias.  Na  região  da 

cabeceira  ocorrem  predominantemente  espécies  pioneiras  como  Trema 

micrantha,  Celtis  iguanaea,  Cecropia  pachystachya  e  Bauhinia  forficata.  Na 

parte mais baixa a vegetação apresenta um estado um pouco melhor e essas 

mesmas  espécies  continuam  a  ocorrer,  entre  indivíduos  de  Centrolobium 

tomentosum,  Cryptocaria  aschersoniana,  Guazuma ulmifolia,  Cedrela  fissilis, 

entre outras. É necessário revegetar as margens desse curso d’água desde 

sua cabeceira até o rio, além de um cinturão de vegetação, visando amenizar o 

efeito de borda já estabelecido. 

• Jardim Itaguaçu - O fragmento de 3,88 ha está localizado no interior de uma 

área que em uma das visitas feitas a referida macrozona estava sendo loteada, 

tem como vizinhança uma área que estava sendo utilizada para extração de 

terra, área de pastagem e áreas com terra raspada do próprio loteamento. 

A  vegetação  encontra-se  extremamente  perturbada,  é  recortada  por  um 

caminho largo que praticamente a divide. Apresenta poucos indivíduos adultos 

mortos. O subosque encontra-se empobrecido e em muitos pontos sufocado 

por lianas, no estrato herbáceo ocorre um grande número de plantas invasoras. 

Foram identificadas 45 espécies distribuídas em 25 famílias,  destacavam-se 

pelo  porte  e  quantidade,  Gochnatia  plolymorpha,  Metrodorea  Stipularis,  

Centrolobium tomentosum e Machaerium nictitans

• Jardim Fernanda - Trata-se de um fragmento com 1,37 ha, situado em área 

de transição entre Floresta Estacional Semidecídua e cerrado, em terreno de 

topografia  suave,  que faz vizinhança com áreas de pastagem, logradouro e 

margeia um trecho de um pequeno córrego que forma uma área alagada. A 

vegetação  encontra-se  extremamente  perturbada,  com  muitas  clareiras 

apresentando  sinais  recentes  de  extração  seletiva  de  espécies  e  poucos 

indivíduos  adultos  de  grande  porte,  sendo  os  maiores  representados  por 
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Cabralea canjerana, Cedrela fissilis e Vochysia tucanorum. Algumas espécies 

de lianas se desenvolvem sobre as árvores, formando emaranhados em muitos 

pontos e grandes quantidades  de plantas  invasoras fazem parte do estrato 

herbáceo. Foram identificadas 69 espécies distribuídas em 36 famílias.

• Mata  Ciliar  do  Jardim  Fernanda  -  A vegetação  foi  fragmentada  em  três 

porções  apresentando  4,0,  1,26  e  5,01  ha,  que  fazem  vizinhança  com 

pequenas culturas. Ocorre sobre terrenos declivosos, indo até as margens do 

Rio Capivari - Mirim, onde, em um determinado trecho, apresenta a planície de 

inundação  aumentada.  Apesar  de  muito  perturbada,  apresenta  trechos  em 

melhores condições com dossel contínuo, desde a faixa da beira do rio até a 

parte  mais  alta,  onde  se  destacavam  em  quantidade  Lonchocarpus 

muehlbergianus  e  alguns  indivíduos  adultos  emergentes  de  Cariniana 

estrellensis,  no  subosque  destacava-se  Trichilia  claussenii, com  grande 

número de indivíduos.  Num outro trecho a vegetação mais alta  fica restrita 

apenas a alguns metros da margem do rio, onde chama a atenção o grande 

número de indivíduos  adultos  mortos  nesta  faixa.  Havia  sinais  recentes  de 

desmatamento nas faixas adjacentes à área de culturas. Foram identificadas 

64 espécies distribuídas em 36 famílias e as espécies mais abundantes foram 

Lonchocarpus  muehlbergianus,  Schizolobium  parahyba  e  Croton  priscus, 

destacando-se  Sciadodendron  excelsum,  cuja  ocorrência  está  sendo  citada 

pela  primeira  vez  para  o  município  de  Campinas  e  só  foi  encontrado  um 

indivíduo na área.

• Mata Ciliar do Jardim Itaguaçu - O fragmento tem 2,78 ha, localiza-se na 

margem  do  Rio  Capivari  Mirim,  é  totalmente  cercado  por  cerca  de  arame 

farpado  e  tem  como  vizinhança  pequenas  áreas  de  cultivo  doméstico  de 

mandioca e milho. A vegetação está extremamente perturbada, apresentando 

várias  pequenas  clareiras  onde  não  foram  observadas  lianas  se 

desenvolvendo, o que pode estar associado à constante limpeza do subosque, 

através de práticas de roçada, que acabam eliminando os estratos herbáceo e 

arbustivo. O estrato arbóreo tem um dossel de aproximadamente 12 m, onde 

os indivíduos maiores estão representados por Lonchocarpus muehlbergianus, 

e no subosque destaca-se um grande número de  Guarea kunthiana.  Foram 

identificadas 35 espécies distribuídas em 23 famílias.

• Helvétia - Trata-se do fragmento de mata ciliar que protege a maior extensão 

da  margem direita  do  rio  Capivari  -  Mirim,  com uma área  de  15,36 ha.  A 
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vegetação  encontra-se  muito  perturbada,  ocorre  tanto  na  encosta  quanto 

margeando o rio, sendo que numa pequena faixa a vegetação foi eliminada.

Faz divisa com área de pastagem e é utilizado pelo gado. Foi observada a 

ocorrência de fogo recente e início de formação de sulcos de erosão. É um 

fragmento muito estreito e encontra-se sob intenso efeito de borda em toda sua 

extensão, apresenta dossel descontínuo e em alguns locais ocorre um número 

muito grande de indivíduos de Lonchocarpus muehlbergianus, em torno de 10 

m de altura. Foram encontrados ainda vários indivíduos de Hovenia dulcis (uva 

japonesa), uma espécie exótica cultivada no interior da mata e muitos pés de 

café. Os estratos herbáceo e arbustivo estão bastante comprometidos e em 

alguns  pontos  são  quase  ausentes  em  função  do  pastoreio.  Foram 

identificadas 44 espécies e 28 famílias,  sendo as espécies mais freqüentes 

Lonchocarpus muehlbergianus e Syagrus romanzoffiana.

• Haras Figueira do Lago - A vegetação está restrita a encosta de uma grota, 

tem 6,1 ha como vizinhança na parte mais alta as áreas dos pastos, na parte 

mais baixa é limitada por um lago e por uma área alagada onde a vegetação 

arbórea não se desenvolve. Trata-se de uma área extremamente perturbada, 

em alguns pontos existem bambuzais e bananeiras sendo cultivados. A área 

encontra-se  em  regeneração  e  está  constituída  predominantemente  por 

indivíduos jovens, apresentando poucos indivíduos arbóreos adultos de maior 

porte, é utilizada para pastagem e apresenta grande quantidade de algumas 

espécies distribuídas em 33 famílias, predominando Dendropanax cuneatum.

• Sítio São Francisco - O fragmento tem 0,63 ha situa-se em terreno plano, é 

todo cercado, tendo como vizinhança a estrada de terra e área de lazer interna 

do  próprio  Sítio.  A  vegetação  está  extremamente  perturbada,  praticamente 

resumida a um bosque apresentando o estrato arbóreo mais expressivo, sendo 

que os demais foram quase que totalmente supridos em função das roçadas 

periódicas  para  manutenção  da  área.  Fato  este  que  impede  até  mesmo a 

proliferação de lianas, que é normal em áreas com esse nível de perturbação. 

Em um ponto  determinado  foi  observada  quantidade  expressiva  de  Rondia 

armata. Foram identificadas 36 espécies e 20 famílias.

• Matinha  do  Aeroporto  -  É um  pequeno  fragmento  muito  estreito  que  foi 

recortado para a construção da estrada de acesso ao Aeroporto de Viracopos e 

as somas das áreas é de 4,32ha. O maior fragmento tem formato de L e faz 

divisa, por um lado, com os taludes da estrada, e nos demais, com área interna 
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do  Aeroporto.  Apesar  de  extremamente  perturbada,  esta  área  tem  uma 

composição  muito  rica,  apresentando  espécies  tanto  de  florestas  brejosas, 

quanto de cerradão e de florestas semidecíduas,  o que se deve à situação 

física em que se encontra num ponto de contato entre esses diferentes tipos de 

vegetação. A área de floresta de brejo foi drenada, ainda apresenta o estrato 

herbáceo dominado por aráceas e pteridófitas e, no estrato arbóreo, os poucos 

indivíduos  que  testemunham  a  floresta  higrófita  que  existia  encontram-se 

agrupados,  sendo  os  maiores  e  mais  abundantes  Colophyllum  brasiliense,  

Protium Heptaphyllum e Dendropanax cuneatum. A área de floresta estacional 

está restrita a uma faixa muito estreita, destacando-se indivíduos adultos de 

Cryptocarya aschersoniana; os estratos herbáceos e arbustivos são dominados 

por  plantas  invasoras.  Como  ambos  os  fragmentos  estão  completamente 

sujeitos  à ação do efeito  de borda,  é muito grande a quantidade  de lianas 

observada.  O fragmento  menor  (b),  situado no lado oposto  da estrada,  faz 

divisa com o talude da estrada e com áreas de pastagem, sendo utilizado para 

pastoreio do gado;  além disso, é constantemente afetado pelo fogo,  fatores 

que contribuem para a supressão dos estratos herbáceo e arbustivo e para a 

grande proliferação de lianas. Foram identificadas 83 espécies e 37 famílias.

• Cerrado  de  Viracopos  -  A área  de  16,49  ha  ocupada  pela  vegetação  de 

cerrado  vai  desde  a  parte  mais  plana  adjacente  à  estrada  que  contorna  o 

aeroporto até o grotão que acompanha o curso d’água do córrego Viracopos 

que  segue  para  sul,  indo  desaguar  no  médio  curso  do  rio  Capivari-Mirim. 

Embora  totalmente  desestruturado  e  extremamente  perturbado,  é  o  ultimo 

fragmento representativo da formação de cerrado em Campinas. A fisionomia 

da vegetação encontra-se totalmente alterada, tanto por derrubada de árvores, 

corte raso de vegetação, quanto por fogo que é o fator de perturbação que 

ocorre  com  muita  freqüência  no  local,  o  que  é  favorecido  também  pela 

proximidade da estrada. Essa área também foi usada por muito tempo para 

treinamento  de  combate.  São  bastante  freqüentes  os  depósitos  de  lixo  e 

entulho  no  local.  Os indivíduos  arbóreos  remanescentes  são  esparsos,  em 

geral árvores em torno de 4-7 m, sendo as espécies mais freqüentes na área:  

Acosmium subelegans, Tabebuia aurea, Anadenanthera falcata, Dimorphandra  

mollis, kielmeyera coriacea e Xylopia aromatica, tratando-se de um fragmento 

que representa a vegetação de cerradão propriamente dito na região. Na parte 

mais baixa do terreno existe um grotão. Onde corre o córrego Viracopos,  o 

terreno  é  mais  úmido  e  a  vegetação  que  acompanha  o  córrego  apresenta 

espécies características de vegetação de galeria  como  Mollinedia  widgrenii,  
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Dendropanax  cuneatum,  Stryraz  polhili.  Apesar  de  ser  a  maior  área 

representativa  de  cerrado  está  integralmente  ameaçada  de  extinção  pela 

expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos, e necessita urgentemente 

ser  alvo  de um censo.  Foram identificadas  79 espécies  distribuídas em 41 

famílias.

• Sítio Matão - Situa-se em terreno praticamente plano, tem 5,86 ha, é uma área 

extremamente perturbada,  faz divisa  com estrada de terra e é  contíguo ao 

fragmento  de  cerrado  do  Aeroporto  de  Viracopos,  estando  atualmente 

separado por  área de lazer,  sendo  que no estrato  herbáceo várias  plantas 

exóticas já foram introduzidas, para ornamentar o local. Foram identificadas 63 

espécies e 37 famílias.

• Floresta paludosa da linha do trem – Também chamada de matas de brejo 

possui uma área de 2,54 ha. e faz divisa com campos abandonados. Na parte 

mais seca de floresta estacional  semidecidual de transição são encontradas 

varias  espécies  de  cerrado  como  Stryphnodendron  adstringens,  Qualea 

dichotoma e Zanthoxylum riedelianum. Trata-se de um fragmento situado numa 

região ecotonal e é o último fragmento que testemunha as florestas higrófilas 

da região sul do município.

• Sítio Serra D’água - Trata-se de um fragmento com 8,36 ha. È uma área muito 

perturbada, que ocorre desde a encosta até a margem do Rio Capivari-Mirim. 

Faz  vizinhança  com  área  de  pastagem,  através  da  qual  se  separa  do 

fragmento da Fazenda Amstaldem (138). A área é utilizada para pastoreio do 

gado; na parte mais alta,  apresenta muitas clareiras e um intenso efeito de 

borda,  onde  existe  grande  quantidade  de  lianas.  Os  estratos  são  pouco 

definidos. O estrato arbóreo tem em torno de 12m, predominando  Piptadenia  

gonoacantha e  os  estratos  herbáceo  e  arbustivo  são  muito  pouco 

representados. Próximos à margem do rio, embora de forma esparsa, ocorrem 

indivíduos maiores com cerca de 17m, predominando  Mollinedia widgrenii  e 

Lonchocarpuz muehlbergianus,  nessa parte foi observada menor quantidade 

de lianas. No estrato herbáceo ocorrem bromélias terrestres e, num trecho da 

área mais alagada, uma considerável população de Alocasia sp. Foi avistado 

um veado durante a visita. Foram identificadas 74 espécies e 39 famílias.

• Fazenda Amsteldem I - Possui 7,78 ha., é uma área muito perturbada, situa-

se  em terreno  de  declividade  moderada  que  faz  vizinhança  com áreas  de 
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pastagem e é utilizada para pastoreio do gado. A porção noroeste faz limite 

com  um  trecho  de  área  de  inundação  na  margem  esquerda  do  córrego 

Viracopos  que  vai  desaguar  à  jusante,  no  rio  Capivari-Mirim.  A  vegetação 

encontra-se muito degradada, há um grande número de clareiras, algumas já 

em adiantado estado de regeneração. Foram constatados sinais de fogo e os 

estratos herbáceo e arbustivo são pouco expressivos. Foram identificadas 72 

espécies  e  32  famílias,  destacando-se  indivíduos  jovens  de  Aspidosperma 

cylindrocarpon e abundância de Centrolobium tomentosum.

• Sítio São José / Amstaldem II / Sítio São José - Trata-se de uma área muito 

perturbada,  que  se  constituía  num  corpo  único  de  vegetação.  Atualmente 

encontra-se  dividido  dentro  de  duas  propriedades  e  aparecem  numerados 

como 139 e 140, fazendo vizinhança com áreas de cultivo de tomate, café, uva, 

milho e também com áreas de pastagem. Em ambos ocorrem muitas clareiras 

tanto de origem natural quanto antrópicas em diferentes estádios sucessionais, 

lianas de forma desordenada recobrindo as copas das árvores, chegando a 

quebrar galhos de árvores. O fragmento 139 tem 17,14 ha., pertence ao Sítio 

São José e à Fazenda Amstaldem, que se limita na porção sudeste com a 

margem direita do córrego Viracopos. Formava um contínuo com o fragmento 

138, enquanto o fragmento 140, que tem 19,82 ha., pertence integralmente ao 

Sítio  São José.  Este fragmento limita-se na porção sul  com o rio  Capivari-

Mirim, em alguns pontos o sub-bosque foi roçado e realizado um plantio de 

mudas. Por quase todo o fragmento existe uma proliferação de bambus e pés 

de café, a extração seletiva de madeira ocorreu de forma muito acentuada. No 

fragmento 139 foram identificadas 102 espécies distribuídas em 42 famílias, e 

as mais abundantes foram Trichilia pallida, Trichillia claussenii e Actinostemon 

communis. No fragmento 140 foram identificadas 117 espécies distribuídas em 

46 famílias.

• Sítio Guilherme Tel -  É uma área muito perturbada com 3,93 ha, situado em 

terreno de declividade moderada,  sendo que sua maior extensão recobre a 

encosta  e  apenas  uma  estreita  faixa  margeia  o  rio  Capivari-Mirim.  Faz 

vizinhança  com áreas  de pastagem e áreas  utilizadas  para  cultivo  de  uva. 

Apesar de estar cercada em um de seus lados, é utilizada pelo gado apenas 

parcialmente e nessa parte os estratos herbáceo e arbustivo são ausentes. Em 

alguns pontos existem pequenas clareiras onde ocorre grande quantidade de 

lianas. De forma geral a vegetação tem todos os estratos bem definidos, no 

estrato  arbóreo  foram  observados  vários  indivíduos  de  Metrodorea  nigra  e 
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Trichilia  pallida.  Foi  observada a existência de um número muito grande de 

indivíduos jovens de diversas espécies, principalmente na encosta, e próximo 

ao  rio,  abundância  de  Croton  urucurana.  Foram  identificadas  92  espécies 

distribuídas em 39 famílias.

• Haras Santana da Boa Vista - É uma área muito perturbada, possui 1,56 ha 

de área a vegetação está presente desde a encosta íngreme até a planície de 

inundação  do  Rio  Capivari-Mirim  e  faz  vizinhança  com pastagens.  Existem 

várias clareiras, o dossel é descontínuo, uma grande quantidade de lianas se 

desenvolve em vários trechos e o subosque não é definido. Foram identificadas 

51 espécies distribuídas em 28 famílias, um grande número de indivíduos de 

Acácia aff. Glomerosa e Machaerium paraguayense.

• Sítio Tanquinho - A vegetação encontra-se extremamente perturbada, a área 

maior tem 16,16 ha encontra-se em regeneração e de acordo com informações 

locais (Guido Mingi com. Pessoal), sofreu corte raso há aproximadamente 30 

anos. Situa-se numa encosta, faz divisa com o córrego da estiva na parte mais 

baixa, divisa também com áreas de pastagem e é utilizada para pastoreio do 

gado. A outra pequena área, que se situa próxima da sede,  tem 0,43 ha é 

muito pequena, desestruturada e empobrecida, principalmente pelo corte das 

madeiras nobres. As árvores ainda existentes estão sendo sufocadas por uma 

grande quantidade de lianas que se desenvolvem de forma generalizada no 

fragmento. Foram identificadas 28 espécies distribuídas em 18 famílias. 

• Haras  Crescente  Fértil  -  A vegetação  existente  está  extremamente 

perturbada,  tem  3,28  ha  teve  o  subosque  praticamente  eliminado  e  os 

indivíduos arbóreos remanescentes encontram-se bastante distantes uns dos 

outros, apesar das copas se tocarem e haver até sobreposição das mesmas. 

Situa-se em terreno com declividade suave e na parte mais baixa existe uma 

área  com  locais  bastante  úmidos,  onde  foi  verificado  maior  número  de 

plântulas. Nesta área foi encontrado um considerável numero de indivíduos de 

Cupania  vernalis  e Diatenopterix  sorbifolia.  Foram identificadas 82 espécies 

distribuídas em 41 famílias.

• Fazenda  Estiva  (Leo Ming)  - A  vegetação  encontra-se  distribuída  entre  4 

fragmentos muito perturbados, com 4,64, 4,69, 14,16 e 2,63 ha. Todos fazem 

divisa com áreas de cultivo de café, um dele faz divisa com áreas de pastagem, 

três deles fazem divisa também com antigos eucaliptais e dois fragmentos são 
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associados a cursos d’água.  O efeito  de borda é bastante pronunciado em 

todos  os  fragmentos.  O  dossel  é  predominantemente  descontínuo,  com 

clareiras  de  diferentes  tamanhos  e  em  diferentes  estádios  de  sucessão, 

predominando nessas situações Piptadenia gonoacantha e nos poucos trechos 

onde o dossel é fechado emergem indivíduos de Cariniana legalis e Casearia  

gossypiosperma. Foram identificadas 89 espécies distribuídas em 36 famílias. 

No  maior  fragmento  foi  coletada  Sweetia  fruticosa  uma  espécie  pouco 

encontrada  em  outras  áreas  durante  os  trabalhos  de  campo.  Foi  também 

encontrado  um  dos  maiores  indivíduos  adultos  de  Myrocarpus  frondosus, 

sendo que no decorrer desse trabalho, foram encontrados poucos indivíduos 

adultos dessa espécie apresentando grande diâmetro.

• Sítio Lagoa - É uma área extremamente perturbada com 1,19 ha. Situa-se em 

terreno  de  encosta  suave,  tem  como  vizinhança  áreas  de  pastagens  e  é 

utilizada  para  pastoreio  do gado,  estando os  estratos  herbáceo e  arbustivo 

quase que eliminados. Em vários pontos ocorre grande proliferação de lianas, 

o estrato arbóreo está composto por um número grande de poucas espécies, 

predominando espécies dos estados iniciais da sucessão. Foram identificadas 

34 espécies distribuídas em 24 famílias. Predominam Machaerium nictitans e 

lonchocarpus campestris  e destaca-se a presença de  Nectandra lanceolata, 

uma espécie que foi encontrada em poucos fragmentos e está sendo citada 

pela primeira vez para Campinas.

• Sítio Poças (Sítio do Udo) - É uma área muito perturbada com 5,92 ha. O 

fragmento ocorre em terreno declivoso,  acompanhando um curso d’água na 

parte mais baixa, que atravessa a vegetação no sentido do maior comprimento. 

Faz  vizinhança  com  áreas  de  pastagem  e  é  cercado  por  cerca  de  arame 

farpado.  A vegetação encontra-se muito perturbada,  com muitas clareiras  e 

grande quantidade de lianas, que em alguns pontos sufocam a vegetação. No 

estrato arbóreo são encontrados ainda alguns indivíduos adultos de grande 

porte  como  Cariniana  legalis,  Aspidosperma  polyneuron  e  Fícus  glabra.  O 

subosque em vários pontos encontra-se bem desenvolvido e na parte mais 

interna  destaca-se  uma  população  de  Campomanesia  xanthocarpa  e 

Metrodorea nigra e  na faixa  externa da parte mais baixa  e alagada ocorria 

muito a Cróton urucurana. Foram identificadas 60 espécies distribuídas em 30 

famílias.
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• Fazenda Poças -  Fragmentos mais próximos da fazenda São Francisco de 

Assis. ANV (área não visitada).

• Fazenda São Francisco de Assis -  Trata-se de quatro fragmentos isolados, 

com 4,72 ; 2,74 e 6,44 ha., muito perturbados, situados em terreno suave , que 

fazem vizinhança com áreas de pastagem e cultivo de uva. Três estão mais 

próximos entre si e ficam delimitados por uma área brejosa onde a vegetação 

lenhosa não consegue se estabelecer, e na faixa mais externa foi encontrado 

um grande  número  de  indivíduos  de  Cróton  urucurana.  O  outro  fragmento 

encontra-se separado por uma estrada,  situa-se numa encosta suave até à 

margem  de  um  lago.  Todos  apresentam  efeito  de  borda  intenso,  muitas 

clareiras,  descontinuidade do dossel,  grande quantidade de lianas de forma 

generalizada,  ausência  de indivíduos adultos  de grande diâmetro,  sendo os 

maiores  indivíduos  encontrados  Cariniana  estrellensis  e  Casearia 

gossypoosperma.  No  fragmento  que  se  situa  próximo  ao  lago  destaca-se 

Piptadania gonoacantha. Foram identificadas 73 espécies distribuídas em 35 

famílias.

• Sitio Friburgo - (Parente do Bruno) - Trata-se de uma grota extremamente 

perturbada, com 3,07 ha de vegetação muito degradada, sufocada por lianas 

em  vários  pontos,  principalmente  nas  bordas  e  com  um  bambuzal  bem 

desenvolvido em seu interior. Tem como vizinhança áreas de pastagem e é 

utilizada  pelo  gado.  Os  estratos  arbustivo  e  herbáceo  são  quase  que 

completamente suprimidos devido ao pastoreio. Um pequeno curso d’água é 

formado pelas águas das nascentes, sendo represado e formado uma lagoa 

adjacente  ao  fragmento.  Esse  fragmento  localiza-se  em área  de  drenagem 

natural de águas pluviais e não possui vegetação na sua cabeceira, de forma 

que  recebe  um  volume  d’água  considerável,  principalmente  na  época  de 

chuvas,  favorecendo a formação de alguns sulcos de erosão no interior  do 

fragmento. Foram identificadas 60 espécies distribuídas em 33 famílias.

• Pesqueiro  do  Bruno  -  É uma  área  muito  perturbada,  com  6,56  ha.  O 

fragmento ocorre sobre taludes de uma grota, além de recobrir parte de uma 

encosta. Faz vizinhança com pastagens e eucaliptal. Entre os taludes corre um 

pequeno  córrego  formado  pelas  águas  das  nascentes  e  pelas  águas 

provenientes do Sitio Sobrado (152) situado a montante, formando uma área 

alagada  ao  longo  de  seu  percurso,  onde  não  se  desenvolve  vegetação 

lenhosa. Possui dossel descontinuo, e encontra-se bem estruturada em alguns 
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pontos,  apresentando  inclusive  alguns  indivíduos  emergentes.  Foram 

identificadas 71 espécies distribuídas em 34 famílias.

• Sítio  Sobrado  -  É uma  área  muito  perturbada  com  7,35  ha.  Situa-se  na 

encosta,  é  delimitada  na  parte  inferior  por  uma  lagoa  formada  a  partir  do 

represamento de um pequeno curso d’água, faz vizinhança com eucaliptal. A 

vegetação apresenta dossel descontínuo, com altura em torno de 12m. Nessa 

área não existem mais indivíduos emergentes e árvores de grande DAP. Os 

estratos  arbustivo  e  herbáceo,  em  alguns  pontos,  encontram-se  melhor 

estruturados, principalmente, próximo do curso d’água onde indivíduos jovens 

estão  se  desenvolvendo.  Em  alguns  pontos,  bambuzais  estão  se 

estabelecendo.  Foram identificadas  88 espécies  distribuídas em 39 famílias 

sendo as espécies mais abundantes Croton floribundus e Cupania vernalis.

• Sítio Brechó / Fazenda Invernado do Sertão - É uma área muito perturbada 

com 16,7 ha. Trata-se de um fragmento situado entre essas duas propriedades 

sendo que, do lado do sitio brechó, predomina a vegetação ocorrendo ao longo 

de uma grota, enquanto que no lado do sítio invernada a vegetação ocorre na 

forma de mancha e se liga à grota, por um istmo de vegetação. Nesta mancha 

a  vegetação  ocorre  na forma de  mancha se liga  à  grota  por  um istmo de 

vegetação.  Nesta mancha a vegetação é muito pobre, madeiras nobres não 

são  mais  encontradas,  existindo  uns  poucos  indivíduos  isolados  de 

Aspidosperma  cylindrocarpon.  Várias  pequenas  clareiras  se  sucedem  com 

muitas lianas sufocando as árvores e em poucos pontos a vegetação encontra-

se melhor estruturada. A área do entorno encontrava-se arada e gradeada até 

o limite da vegetação. No lado do sítio Brechó a vegetação ocorre quase que 

totalmente  nos  taludes  bastante  íngremes  de  grota  muito  profunda, 

estendendo-se  apenas  em  alguns  pontos  além  dos  taludes,  formando 

pequenas faixas de proteção nesses pontos. As árvores no geral apresentam 

pequenos DAP e estão distribuídas de forma que as que apresentam maiores 

DAP ficam bastante distanciadas. As calhas das grotas direcionam um córrego 

formado por  um considerável  volume de águas,  oriundas das nascentes ali 

existentes, cujas águas vão se somar à jusante às águas, que tem origem no 

Sitio  Primavera  (158),  indo  posteriormente  desaguar  no  rio  Capivari-Mirim. 

Foram identificadas 95 espécies  distribuídas em 44 famílias,  destacando-se 

Banara  parvifolia,  cuja  ocorrência  ainda  não  havia  sido  registrada  para  o 

município.  
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• Sítio  Mirim  (Armbrust)  - É  uma  área  muito  perturbada  com  7,05ha.  O 

fragmento situa-se em uma encosta muito íngreme e na parte mais baixa corre 

um ribeirão que tem as águas represadas na divisa com a outra propriedade. 

Essas águas continuam seu percurso passando pela calha do grotão do Sítio 

Primavera  (158).  Faz  vizinhança  com  áreas  de  cultivo  de  uvas,  pomar  de 

mangueiras e campos. No estrato arbóreo o dossel apresenta-se descontínuo 

em diversos pontos por queda ou morte de árvores. É observada em vários 

pontos no interior da mata grande quantidade de lianas, que também ocorre na 

borda  do  fragmento,  chegando  a  encobrir  a  copa  das  árvores.  Entre  os 

indivíduos  emergentes  foi  identificada  Alseis  floribunda que  só  havia  sido 

encontrada anteriormente na Mata Ribeirão Cachoeira. O subosque mostrava-

se pouco desenvolvido,  com muito bambu dominando em vários pontos. No 

estrato herbáceo extensas áreas encontravam-se dominadas por uma espécie 

de  Adianthus  sp.  Uma  das  pteridófitas  conhecidas  popularmente  como 

avencão.  Foram identificadas 73 espécies distribuídas em 37 famílias e em 

grande  quantidade  indivíduos  de  Cróton  floribundus,  Cordia  sellowianna  e 

Ceasearia sylvestris.

• Fazenda Estiva (Guido Ming) - É uma área muito perturbada com 50,7 ha. A 

fazenda Estiva faz divisa ao sul com o município de Indaiatuba, que tem como 

divisor o Rio Capivari Mirim. As atividades desenvolvidas são a cafeicultura e 

pecuária,  com criação de gado de corte.  A cobertura vegetal  remanescente 

encontra-se em diferentes estados de conservação.  Segundo o proprietário, 

uma  parte  da  floresta  que  foi  destinada  à  pastagem  sofreu  corte  raso  da 

vegetação, sendo posteriormente passado máquina de esteira na área para a 

formação  de  pastos.  Nesta  área,  foram  conservadas  algumas  árvores  de 

grande  copa,  com  finalidade  de  promover  sombreamento  para  o  gado. 

Atualmente  essa  área  encontra-se  coberta  por  floresta  secundária,  que  se 

formou por  regeneração  natural,  onde  se  pode  observar  um número muito 

grande de indivíduos jovens, com diâmetro médio (DAP) de tronco em torno de 

15 cm e a área ainda é usada para pastagem do gado.  Em outro trecho de 

declividade  acentuada,  foi  realizado  um  reflorestamento  com  03  espécies: 

Esenbeckia leiocarpa (guarantã),  Balfourodendron riedelianum (pau marfim) e 

Myracrodruon urundeuva  (aroeira verdadeira),  sendo esta última não natural 

desta região. Destas, o guarantã foi plantado há 30 anos e já há algum tempo 

os  mourões  da  Fazenda  Estiva  é  produto  do  corte  daquelas  árvores.  Um 

terceiro trecho da mata,  cerca de 25 ha,  é recoberto por vegetação melhor 

conservada e,  segundo o proprietário,  nesta área seguramente desde 1900 
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não ocorre nenhum tipo de agressão  à floresta, onde atualmente vive grande 

número de animais da fauna silvestre como: capivara, paca, coelho, cotia, tatu, 

jacu  e  veado.  Apesar  de  todo  cuidado  do  proprietário,  muitos  estranhos 

invadem a mata para caçar, sendo verificado no local, algumas armadilhas. A 

floresta  encontra-se  em bom estado  de  preservação,  apresentando  apenas 

clareiras de origem natural.  Existem várias nascentes que deságuam no rio 

Capivari-Mirim.  Em área adjacente  ao fragmento e próxima ao rio  já  houve 

extração  de areia.  Essa  área dever  ser  privilegiada  em futuros  estudos de 

fitossociologia e florística. Foram identificadas 74 espécies distribuídas em 35 

famílias.

 

• Sítio  Nossa Sra.  Aparecida  - É  uma área muito  perturbada com 1,43 ha. 

Trata-se de um extremo do fragmento da fazenda Estiva, estando separado 

apenas por uma cerca de arame farpado, que tem na parte mais baixa um 

córrego como limite. O fragmento é recortado por linha de alta tensão e faz 

vizinhança com pastagens. Foram observadas clareiras de origem natural na 

parte mais alta do terreno e um grande número de lianas que, entretanto, não 

encobriam  as  copas  das  árvores.  Em  um  trecho  determinado  proliferam 

bambus  em  grande  quantidade.  O  subosque  apresenta  muitos  indivíduos 

jovens. Nesse fragmento foi identificada Didymopanaz calvum, cuja ocorrência 

não  havia  ainda  sido  registrada  para  o  município.  Foram  identificadas  80 

espécies distribuídas em 36 famílias. Foi constatada abundância de indivíduos 

de Terminalia glabrescens.

• Sítio Obrecht - É uma área extremamente perturbada com 2,14ha. Trata-se de 

um fragmento onde a vegetação está restrita quase que totalmente aos taludes 

de uma grota que faz vizinhança com área de pastagem. Encontra-se muito 

desestruturado, com os estratos herbáceo e arbustivo muito comprometidos e 

inteiramente sob efeito de borda. Foram identificadas 23 espécies distribuídas 

em 17 famílias, onde ainda podem ser encontradas Aspidosperma polyneuron 

e Hymenaea courbaril.

• Sítio  Primavera  -  A vegetação  resume-se  a  uma  faixa  estreita  muito 

perturbada, com 4,48 ha, apresentando dossel descontínuo, restrita apenas ao 

talude mais íngreme do grotão,  cuja calha serve de escoadouro das águas 

provenientes do Sítio Mirim (154) situado à montante que irá, após deixar o 

Sítio  Primavera,  juntar-se  à  jusante  ao  curso  d’água  formado  pelas  águas 

provenientes  das  nascentes  do  Sítio  Brechó/Fazenda  Invernada  do  Sertão 
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(153). Tem como vizinhança plantações de uva. A vegetação no lado menos 

íngreme  foi  praticamente  eliminada,  existindo  pequenos  agrupamentos 

isolados  de  árvores,  onde  os  sinais  de  incêndio  e  corte  de  madeira  eram 

recentes.  Na parte mais baixa foi  drenada e arada uma área brejosa,  onde 

inclusive a vegetação de taboa foi suprida. Foram identificadas 69 espécies 

distribuídas em 35 famílias.

• Sítio do Serafim - É uma área muito perturbada com 6,47ha. A vegetação 

situa-se numa encosta desde íngreme até suave, sendo que, na parte mais 

baixa do terreno margeia através de uma faixa muito estreita, um trecho de um 

curso d’água que vai desaguar no rio Capivari-mirim. Faz vizinhança com áreas 

de pastagem e é utilizada para pastoreio do gado. O dossel é descontínuo, e 

interrompido por muitas clareiras, sendo os estratos arbustivo e herbáceo muito 

pobres. No ponto em que o rio forma uma alça, verificou-se que a vegetação 

encontra-se  um  pouco  melhor  estruturada.  Nesse  fragmento  foi  coletada 

Ruprechtia  laxiflora uma espécie  extremamente  ornamental,  cuja  ocorrência 

não  havia  ainda  sido  registrada  para  o  município;  também  constatada 

abundância  de  Syagrus  romanzoffiana e  uma  população  significativa  de 

Erythrina falcata. Foram identificadas 78 espécies distribuídas em 37 famílias.

Vistas das Vegetações Remanescentes

Vista da Mata do Jardim Fernanda Vista da Matinha do Aeroporto
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Fragmento de cerrado denominado Cerrado de 
Viracopos

Mata Ciliar Jardim Fernanda

2.1.4. Áreas de Preservação Permanente - APPs
Apesar da grande rede hídrica que permeia esta macrozona a cobertura vegetal das 

margens dos  cursos hídricos  é  pouco  significativa.  Vale  destacar  a  presença de  várias 

favelas  e  ocupações,  localizadas  principalmente  em  áreas  públicas  reservadas  para 

sistemas de lazer dos loteamentos Campo Belo I e II, Descampado, Jardim Fernanda e São 

Domingos as margens do Córrego Viracopos.

2.1.5. Fauna
Segundo o estudo de impacto ambiental feito para analise da Ampliação do Aeroporto 

Internacional de Viracopos, na referida macrozona foi observado um total de 48 espécies 

nas áreas visitadas ao redor do aeroporto. Da mesma forma que no fragmento de cerrado, a 

avifauna presente nas demais áreas também se encontra bastante alterada. No pequeno 

trecho de mata situado ao lado da estrada de acesso ao aeroporto, apenas uma espécie 

exclusiva de mata foi observada, a choquinha-lisa (Dysithamnus mentalis).  Essa espécie 

deve ter sua ocorrência restrita a essa área de mata. As demais aves observadas nesse 

trecho como pica-pau-verde-barrado (Veniliornis  spilogaster)  e  a saira-amarela  (Tangara 

cayana) utilizam a área ocasionalmente, se deslocando entre essa e outras manchas de 

mata.

Nos lagos e brejo situados na cabeceira da pista, foram observadas algumas aves 

aquáticas  como  a  garça-branca-grande  (Casmerodius  albus),  a  graça-branca-pequena 

(Egretta  thula)  e  o  biguá  (Phalacrocorax  brasilianus).  Todas  são  espécies  comuns  que 

podem ser facilmente encontradas em ambientes aquáticos. Além dessas aves, um grande 

número de marrecas (Amazonetta brasiliensis) formando um bando de aproximadamente 30 

indivíduos,  foram registrados  no  lago.  Nas  demais  áreas,  como pastagens,  plantações, 

jardins  e  pomares  foram  observados  somente  espécies  generalistas  e  extremamente 

comuns em praticamente todo interior do estado.
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Toda a avifauna da região já se encontra bastante alterada, sendo que mesmo nas 

áreas um pouco mais preservadas, como no fragmento de cerrado, já ocorreram muitas 

perdas de espécies.

O processo de degradação da vegetação que está ocorrendo na macrozona 7 tem 

prejudicado a fauna, pois essa vegetação é o habitat necessário para todos os grupos da 

fauna. Essa perda de habitat, a competição por recursos com o homem, além da caça e do 

tráfico, são causas de super exploração das que mais afetam a fauna, especialmente aves e 

mamíferos (Chiarello, 1999). Para anfíbios e répteis, a fragmentação florestal pode ser um 

fator determinante na constituição da comunidade. Espécies que somente são encontradas 

no  interior  de  matas  ficam  cada  vez  mais  restritas  a  áreas  menores  conforme  a 

fragmentação é intensificada, ao passo que espécies generalistas de áreas abertas podem 

ser  beneficiadas  e ampliar  sua área de distribuição original  (Silvano ET AL.  2003 apud 

Carmona 2007). 

2.2. AMBIENTE CONSTRUÍDO

2.2.1. Áreas Verdes
A distribuição das áreas verdes na macrozona 7 não é igualitária. Apesar de haver 

praças públicas por toda malha urbana, na grande maioria representa sobras de terrenos 

sem paisagismo e sem equipamentos de infra-estrutura.

2.2.2. Arborização Urbana
A distribuição  do  verde  viário  é  desigual  nas  áreas  irregularmente  ocupadas  pela 

população mais carente. Nas APPs ocupadas irregularmente e nos bairros consolidados a 

arborização é precária, pois as ruas e as calçadas são estreitas e o recuo mínimo das casas 

não é respeitado, dificultando o crescimento das árvores.

Devido a isso, observa-se a impactação do sistema de drenagem, pois as copas das 

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

delas  aumenta  a  quantidade  e  velocidade  das  águas  pluviais,  o  que  pode  acarretar 

problemas de erosão nas vias, já que essas não são asfaltadas.

Já  nos  bairros  mais  afastados  e  recentes,  lançados  com  precárias  qualidades 

ambientais, não só em termos de ausência de arborização, mas também da carência geral 

de infraestruturas urbanas, o que vemos são áreas inóspitas, com condições climáticas e de 

utilização dos espaços públicos bastante insatisfatórios.

Campinas necessita de vegetação para diminuir os efeitos da temperatura, aumentar a 

retenção da água diminuindo os efeitos de inundações, melhorar o microclima, a qualidade 

do ar, da água e a estética paisagística de seus bairros.
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2.2.3. Edificações e Permeabilidade
Pode-se verificar que a grande maioria da área urbana da Macrozona 7 é ocupada por 

moradias precárias e muitas vezes edificadas em áreas públicas.

O adensamento dessas moradias ocorre de maneira rápida às margens dos córregos 

e os torna cada vez mais poluídos.

Muitas vias são desprovidas de sistema de impermeabilização (asfalto), o que dificulta 

o acesso dos moradores em épocas chuvosas.

Verifica-se  também  a  falta  de  infra-estrutura  como  saneamento  e  drenagem.  Em 

alguns bairros da macrozona é observada a presença de esgoto á céu aberto nas vias de 

circulação, podendo causar problemas de saúde á população.

A área pública é ocupada por escolas,  centros de saúde e Naves Mãe, nota se a 

ausência de áreas de lazer como praças e parques.

2.2.4. Saneamento e Drenagem
O sistema  de  saneamento  da  região  é  deficitário  em  muitos  bairros.  No  que  diz 

respeito  ao  afastamento  e  tratamento  dos  esgotos  domésticos,  constata-se  que  grande 

quantidade desses efluentes é lançado ainda “in natura” nos corpos d’água que entrecruzam 

a região, e nas vias públicas, que são desprovidas de impermeabilização na grande maioria 

da MZ 7. Podendo acarretar problemas de saúde para a população.

Bairro do Jardim São João desprovido 
de coletores de esgoto
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As obras de saneamento que estão sendo executadas na referida macrozona são nos 

bairros:

• Cidade Singer

• Jd. Campo Belo I, II e III

• Jd. Cidade Universitária

• Jd. Columbia

• Jd. Dom Gilberto

• Jd. Fernanda I e II

• Jd. Irmãos Sigrist

• Jd. Itaguaçu

• Jd. Marisa

• Jd. Nova América

• Jd. Santa Maria I e II

• Jd. São João

• Jd. São Jorge

• Jd. São Domingos

• Vila Palmeiras 

Obras de drenagem

Galeria de água pluvial próximo ao aeroporto Galeria de água pluvial sendo implantada no 
bairro Vila Nilza
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Galeria de água pluvial sendo implantada no 
bairro Vila Nilza

Drenagem da lagoa situada no bairro Jd. 
Itaguaçu

Os projetos desenvolvidos pelo setor de Projetos e Drenagem da Secretaria de Infra 

Estrutura para Macrozona 7, referem-se as obras complementares de micro drenagem para 

pavimentação da região denominada “Entorno de Viracopos”, nos bairros Campo Belo, Vila 

Palmeiras,  Jd.  Marisa,  Jd.  Fernanda,  Jd.  Itaguaçu;  e  as  obras  de  macro  drenagem 

compreendendo  a  substituição  de  algumas  travessias  nos  mesmos  projetos  de 

pavimentação.

Na  região  do  entorno  do  Viracopos  há  obras  de  abastecimento  em  execução 

(construção  da  rede  de  abastecimento  de  água  –  adutora  e  sub-adutora  para  uma 

população atendida de 36 mil hab, nos bairros:

• Jd. Itaguaçu

• Jd. Santa Maria II

• Jd. Dom Gilberto

• Jd. Marisa

• Jd. São João

• Cidade Singer

• Jd. São José
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Figura: Rede de distribuição de água da região do Aeroporto de Viracopos
Fonte: Site SANASA 15/12/2008

2.2.5. Resíduos Sólidos 

A região apresenta vários pontos de descarte, em especial os oriundos da construção 

civil (entulhos). Nota-se que terrenos baldios, margens de cursos d´água,  e vias públicas 

vem sendo alvo de despejo desses resíduos. 

Há  também  voçorocas  quase  que  preenchidas  com  resíduos  provenientes 

principalmente da construção civil.

Não  diferentemente  do  restante  da  cidade,  observa-se  uma  carência  de  locais 

adequados para recebimento, transbordo e beneficiamento de resíduos sólidos.

Resíduos sólidos sendo descartados em APP no 
Bairro Irmãos Sigrist

Bota fora localizado as margens da Rua Pedro 
Paulo Colombari
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2.3. ESPAÇO RURAL
 

Área rural decretada de utilidade pública

A área rural da macrozona 7 é formada por fazendas, sítios e chácaras e por grande 

área de cultura perene do município com reflorestamentos de eucalipto,  cultura anual  e 

áreas de pasto limpo. 

A área é composta por propriedades rurais produtivas (culturas, pastagens e criação 

de gado), chácaras e sítios de finais de semana, clubes de pólo e haras de alto padrão, 

além de áreas remanescentes de cerrado e nascentes. Esta região tem como características 

principais  a  ocupação  por  propriedades  de  produção  agropecuária  diversificada  e 

loteamentos,  produzindo  abacate,  abóbora,  café,  cana  de  açúcar,  caqui,  feijão,  goiaba, 

hortaliças, mandioca, manga, maracujá, milho, pastagem, tomate envarado, reflorestamento, 

e uva rústica de mesa

Para garantir o bom escoamento da produção agrícola pelas estradas rurais em todas 

as  épocas  do  ano,  em  especial  das  chuvas,  a  Prefeitura  de  Campinas,  por  meio  do 

Departamento  de  Desenvolvimento  Econômico  (DESEC),  da  Secretaria  de  Comércio 

Indústria, Serviços e Turismo (SMCIST), está realizando o trabalho de manutenção nas vias 

rurais da cidade.

Situação das estradas rurais antes da manutenção
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Ponte na divisa Campinas – Indaiatuba, 
localizada na estrada Dois Riachos

Detalhe da estrada Helvétia

Vista parcial da estrada Boa Esperança, sentido 
estrada do Friburgo

Vista parcial da estrada Itaguaçú – sentido 
rodovia Santos Dumont

As ações de manutenção consistem na perenização das vias com cascalhamento; 

contenção  dos  processos  de  erosão;  assoreamento  dos  recursos  hídricos  beneficiando 

indiretamente as áreas urbanas principalmente periferias; biselamento (corte) de barranco; 

abertura  de  leito  e  construção  de  canais  de  escoamento  lateral  de  água  de  chuva; 

abaulamento do leito e compactação. 

As estradas vicinais (CAM´s) da referida macrozona são:

• - Estiva CAM 286

• - Belchior CAM 189

• - Capivari-Mirim CAM 186

• - Possas CAM 478

• - São Francisco CAM 286

• - Friburgo CAM 347

• - Fogueteiro CAM  184

• - Boa Esperança CAM 386

• -  Abacherly  CAM 178

• - Serra d´água CAM 172

• - Helvétia, Pouso Alegre CAM 392
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• - Dois Riachos CAM 490

• - Esplanada CAM 175

• - Califórnia CAM 388

• - Itaguaçu CAM 390

• - Palmeira CAM 480

• - Santos Dumont Vl. Palmeira CAM 380

• - São Pedro CAM 296

O espaço rural da referida macrozona também abriga famílias de descendentes de 

imigrantes suíços, italianos e alemães que habitam a região desde o século passado.  

Os  dados  do  LUPA   (Levantamento  Censitário  de  Unidades  de  Produção 

Agropecuária)  e  do  Censo  Agropecuário  do  IBGE  são  do  ano  de  1996,  mas  foram 

importantes na caracterização da área rural do município.

Em primeiro plano área de pastagem, tendo ao 
fundo área destinada ao cultivo de eucalipto, 

próximo ao aeroporto de Viracopos

Cultivo de hortaliças às margens da estrada 
Itaguaçú

Cultivo de cana-de-açúcar localizada no fim da 
estrada da Estiva

Cultivo de maracujá amarelo localizado nas 
proximidades da estrada Abacherly – bairro 

Fogueteiro

2.3.1. Friburgo – Fogueteiro
A saga dos alemães é semelhante à dos suíços. Todos chegaram ao Brasil a partir de 

1845 para substituir a mão-de-obra na lavoura. Os fazendeiros sabiam que a escravidão 
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estava com os dias contados e resolveram “contratar” europeus para o serviço, no sistema 

de parceria.  Na verdade,  os contratos eram engodos – havia-se que pagar a viagem, a 

estadia, os alimentos e até as enxadas. Entretanto, muitos dos descendentes conseguiram 

se firmar e até adquirir terras. 

O ano de 1854 é citado pelos moradores mais antigos como o ano de chegada dos 

primeiros  imigrantes  na  região.  Desde  então,  a  atividade  agropecuária,  naquela  época 

basicamente  formada  por  lavouras  de  café,  deixou  de  ser  conduzida  por  escravos  e 

começou  a  receber  trabalhadores  alemães  e  suíços.  Com  o  passar  dos  anos  estes 

trabalhadores adquiriram as primeiras terras e até o final do século XIX já ocupavam grande 

parte da região.

A cultura do café permaneceu por muitos anos como a principal atividade exercida por 

estes produtores e começou a perder espaço a partir dos anos de 1960 para atividades que 

guardam estreitas relações com os traços étnicos dos produtores. As principais atividades 

relacionadas pelos produtores são a criação de porcos, o cultivo de batata e tomate.

A  partir  de  meados  da  década  de  1970  inicia-se  um  pequeno  processo  de 

diversificação através da chegada da uva. É a partir deste momento que novas alternativas 

são implementadas pelos produtores desenvolvendo-se até o cenário atual.

É neste período recente que houve a redução das áreas produtivas contribuindo para 

a diminuição da população de imigrantes,  retração na vida social  do local  anteriormente 

dinâmica e hoje relembrada em festas anuais realizadas pelas duas Colônias.

A  diminuição  do  número  de  produtores  progrediu  para  a  existência  de  áreas 

improdutivas sob a propriedade de grandes grupos empresariais que nestas últimas duas 

décadas  permitiram aos produtores remanescentes,  ampliar  suas produções arrendando 

estas áreas.

Cultivo de café situado em área próxima ao 
Aeroporto de Viracopos

Irrigação de cultura de uva rústica de mesa 
localizada nas proximidades da estrada 

Abacherly – bairro Fogueteiro
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Imagem de satélite localizando a área de estudo. Fonte: CNPM/Embrapa (2004)

Pode-se observar na Figura XXX a complexidade de ocupações existentes na região 

estudada, a dimensão da retração da área de produção agrícola e a localização em relação 

ao aeroporto e aos municípios limítrofes. Nesta imagem de satélite podem ser identificadas 

áreas cultivadas e com pastagens, matas, áreas urbanizadas e o aeroporto.

Dois acessos, um sem pavimentação no Fogueteiro, e outro asfaltado no Friburgo, 

ligam a região ao restante do município. Estes dois acessos formam dois eixos principais e 

paralelos que cortam toda a área até os municípios vizinhos (Indaiatuba e Monte Mor).

O Friburgo, localizado ao norte da área de estudo, está muito próximo à cidade e o 

acesso  facilitado  dá  maior  movimento  de  pessoas  ao  local.  As  ocupações  de  lazer, 

principalmente chácaras e pesqueiros, ganham impulso principalmente com a chegada do 

asfalto,  aproximadamente 20 anos atrás,  e hoje perde força.  Segundo os moradores da 

localidade, este fato está relacionado ao aumento da violência nos bairros periféricos que 

são rota de acesso para o local.

A  agropecuária  além  de  perder  grandes  áreas  para  as  ocupações  urbanas  vem 

sofrendo com a proximidade à cidade, e hoje é restrita a poucos produtores. Com sede 

social, igreja e escola fundada em 1879. A escola foi desativada há cinco anos, segundo os 
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diretores a desativação ocorreu após a municipalização do ensino e chegada dos alunos da 

área urbana. Alegaram também depredação do patrimônio histórico e perda da qualidade do 

ensino.

O compromisso que a população em questão tem com a instrução das crianças desde 

a chegada dos imigrantes ao local pode ser creditado aos traços étnicos e culturais destes 

imigrantes  que,  tão  logo  conseguiram  se  estabelecer  na  região  fundaram  uma  escola 

primária para educar  as crianças em idade escolar  e transmitir  os valores culturais  e o 

idioma de seu país de origem. Mesmo com a miscigenação ao longo do tempo estes valores 

ainda estão presentes e podem ser constatados pelo grau de instrução elevado para as 

condições precárias de acesso aos estabelecimentos de ensino.

Formada por imigrantes alemães há 125 anos, tinha vida social agitada e hoje alguns 

descendentes destes imigrantes estão na área. Os moradores da região também contam 

com  cemitério,  um  dos  mais  antigos  do  município,  que  após  seus  cem  anos  de 

funcionamento, começou a sofrer com depredações, violações e saques.

O Fogueteiro, ao sul é caracterizado pela produção agropecuária diversificada, pelas 

propriedades destinadas ao lazer, e pelo domínio de poucos produtores que apesar de suas 

pequenas propriedades arrendam grandes áreas que se encontravam abandonadas.

Com menor infra-estrutura a localidade teve como primeiros moradores,  imigrantes 

suíços, que ainda guardam forte relação com a Colônia Helvetia, localizada no município de 

Indaiatuba, que foi fundada há mais de 120 anos por imigrantes.

O antigo centro do Fogueteiro é hoje ocupado por um conjunto de chácaras de lazer 

conhecido como Gleba 07. Este tipo de ocupação se tornou comum após os anos de 1970 

com a chegada do primeiro Haras e campo de Pólo. Hoje, três grandes propriedades são 

destinadas  a  este  fim.  Este  tipo  de  ocupação  movimenta  a  localidade  e,  segundo  os 

produtores pesquisados, serve como proteção, por encontrar-se entre a área produtiva e a 

cidade.

A falta de infra-estrutura e serviços básicos e a dificuldade de acessá-los na cidade de 

Campinas levam os moradores,  tanto do Fogueteiro como do Friburgo,  a utilizá-los nos 

municípios vizinhos, recorrendo a Indaiatuba os moradores localizados mais ao Sul da área 

de pesquisa e, Monte Mor, os moradores mais ao norte. Dentre as principais queixas da 

população local, o transporte escolar é o problema que mais preocupa.

De certo modo, estas áreas hoje ocupadas pelo aeroporto de Viracopos e pela linha 

férrea formam uma espécie de “cordão de isolamento” que “protege” estas áreas rurais dos 

avanços desordenados da cidade.

Na área em que esta “proteção” não está presente, principalmente na estrada que dá 

acesso ao Friburgo, a transição entre rural e urbano é complexa, graduada e “móvel”, ou 

seja,  as ocupações tipicamente rurais convivem lado a lado com ocupações tipicamente 

urbanas avançando ao longo do tempo sobre a área rural.
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O  aumento  da  disponibilidade  das  terras  surge  com  o  interesse  de  investidores, 

principalmente empresários da capital São Paulo, que a partir do final dos anos de 1970, 

chegam à região.  Outro  fator  que aumentou  a  disponibilidade  de terras  foi  a  perda de 

capacidade produtiva de alguns antigos produtores que gradativamente foram abandonando 

a atividade agropecuária.

Os  produtores  que  aumentaram  as  áreas  arrendadas  apresentam  características 

distintas. São produtores de cereais, batata ou criadores de gado. O aumento destas áreas 

foi  possível,  segundo  relato  dos  próprios  produtores,  pelos  avanços  tecnológicos  nas 

máquinas e implementos, uma vez que não aumentaram o número de pessoas envolvidas 

na produção.

Aqueles que nunca arrendaram áreas estão envolvidos em atividades que necessitam 

de grande quantidade de mão-de-obra por área, como é o caso da viticultura.

A mão-de-obra tem como característica principal na região a grande quantidade de 

famílias de parceiros que residem nas propriedades de produção de uva e de batata. O 

número de parceiros por propriedade diminuiu ao longo destes vinte anos e os produtores 

alegam que o principal motivo desta redução está ligado ao fato da diminuição dos lucros, 

principalmente  na  viticultura.  Muitos  produtores  estão  utilizando  somente  mão-de-obra 

familiar,  pois  a  utilização  de  parceria  inviabilizaria  economicamente  a  atividade.  Neste 

sentido cresce a quantidade de trabalhadores temporários para a colheita.

As  novas  atividades  não-agrícolas  que  surgiram  também  contribuíram  para  o 

surgimento de postos de emprego na região.

De modo geral, nas propriedades em que residem as famílias dos proprietários, existe 

um maior número de pessoas envolvidas na produção, dando a estas propriedades, maior 

quantidade de trabalhadores em relação àquelas que somente o produtor e empregados 

assumem funções na produção.

Outro aspecto que merece ser ressaltado é a relação entre produtores e parceiros. Na 

região, as famílias de parceiros atuam em atividades específicas como o cultivo da uva e da 

batata,  não  participando  de  outras  atividades  na  propriedade  e,  nem  mesmo  da 

comercialização da produção.  O proprietário  fornece terra,  insumos e equipamentos e o 

parceiro entra com a mão de obra. Ao final da safra, todos os gastos são descontados e o 

saldo é dividido pela metade, entre os dois. Este tipo de parceria, em muitos casos, ganha 

características de emprego permanente uma vez que toda e qualquer decisão referente à 

atividade cabe ao proprietário.

O crescimento expressivo do número de galpões está ligado à criação de estrutura 

para novas atividades que necessitavam de espaços para a embalagem e armazenamento 

da produção. Neste mesmo sentido, o aumento no número de currais, relaciona-se com o 

aumento da atividade pecuária de corte.
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O crescimento da infra-estrutura foi seguido pelo aumento dos veículos, das máquinas 

e  dos  equipamentos  que,  de  certa  forma,  permitiu  aos  produtores  optarem  por  novas 

atividades,  antes inviáveis pela alta necessidade de mão-de-obra. O número de tratores, 

caminhões e equipamentos de irrigação cresceu de maneira significativa. Estas aquisições 

garantiram,  segundo  os  produtores,  a  manutenção  de  atividade  com  aumento  da 

produtividade e permitiu a produção de alguns produtos na entressafra. Os dados referentes 

à infra-estrutura, veículos, máquinas e equipamentos podem ser observados no quadro a 

baixo:

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Casa Moradia Galpão Curral Trator Caminhão/ Utilitário Equip. de irrigação

1985

2004

Infra-estrutura e 
Maquinário

1985 2004 % de aumento média/produtor

Casa Moradia 53 73 38 4,9
Galpão 15 32 113 2,1
Curral 5 8 60 0,5
Trator 14 37 164 2,5

Caminhão/ Utilitário 2 12 500 0,8
Equip. de irrigação 3 14 367 0,9

Evolução de algumas benfeitorias, veículos e maquinários dentre os produtores pesquisados, 

Campinas – SP. Fonte: Dados da pesquisa (2004).

Em  geral,  esta  melhora  nas  condições  internas  dos  produtores  permitiu  que 

continuassem na atividade agropecuária, gerando renda suficiente para a manutenção da 

família.

Alguns produtores iniciaram atividades não-agrícolas como forma de melhorar a renda 

e  utilizar  melhor  os  recursos  disponíveis  como  mão-de-obra,  infra-estrutura  e  recursos 

naturais. Dois desses produtores estão investindo em atividades de prestação de serviço 

(turismo rural) e agregação de valor à produção, como a transformação da uva em vinho 
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(mencionam o programa do Sebrae, SAI, quando questionados sobre a idealização destas 

novas  atividades).  Outro  produtor  está  utilizando  parte  de  sua  área  para  a  mineração 

aprovada segundo as diretrizes do plano diretor para a macrozona em que está inserido.

Em  meados  dos  anos  de  1970  algumas  ocupações  voltadas  ao  lazer  e  esporte 

começam a surgir com a aquisição de grandes áreas por grupos empresariais. Os esportes 

eqüestres são as principais  atividades desenvolvidas  nestas propriedades.  Até então na 

agropecuária destacavam-se a criação de porcos, de gado de leite, o cultivo do café, da uva 

(recém chegada), da batata e do tomate. Assim continuou até o início dos anos de 1990 

quando começam a perder força três das principais atividades da região: a criação de gado 

de leite, que passa a dar espaço para a criação de gado de corte; o cultivo da batata e do 

tomate, que começam a perder espaço para o milho em grão e milho verde, para a uva e 

para o feijão. É nesta época que produtores começam a introduzir os primeiros pesqueiros 

na região. Este cenário permanece em transição até o final desta década quando a cultura 

do tomate deixa a região, a batata tem sua área reduzida pela metade e a bovinocultura de 

corte  se  fortalece.  Atualmente  novas  atividades  estão  aparecendo  como  é  o  caso  da 

atemóia, do morango e da soja.

Tabela de evolução das áreas/nº de pés das principais culturas cultivadas dentre os produtores 

pesquisado, Campinas – SP (2004).

Cultura
Área/Nº de pés

Início 
(1985)

Atual 
(2004)

Culturas Anuais
Milho Grão (hectare) 132 275
Milho Verde (hectare) 0 29
Feijão (hectare) 29 87
Batata (hectare) 85 44
Tomate (pés) 150000 0
Morango (pés) 0 1700
Quiabo (hectare) 10 0
Arroz (hectare) 10 0
Soja (hectare) 0 50

Culturas Perenes
Café (pés) 25000 112000
Uva (pés) 455000 444000
Atemóia (pés) 0 1700
Pastagem (hectare) 219 208
Capim Napier/Elefante (hectare) 2 6
Cana (hectare) 2 6
Caqui (pés) 0 300
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Eucalipto (hectare) 50 50
Fonte: Dados da pesquisa (2004).

O aumento da busca por serviços nas áreas rurais, principalmente nas periféricas aos 

grandes centros urbanos e a valorização destas áreas também geram novas oportunidades 

e ameaças, ocasionando sensíveis alterações no contexto externo. Estes últimos dez anos 

foram tempos de significativas alterações para os moradores destas localidades, exigindo 

dos  agricultores  novas  ações  para  a  continuidade  do  modo  de  vida  a  que  estavam 

submetidos.

Caracterizado pelo grande número de familiares (aprox. 25 na região do Friburgo) que 

moram nas propriedades, em 2003, após a participação em um curso oferecido pelo Sebrae, 

os  produtores  vislumbram  a  oportunidade  de  receber  turistas  em  sua  propriedade.  O 

envolvimento das famílias nesta nova atividade acontece gradualmente e hoje todos estão 

ligados  à  prestação de serviços  de lazer  como a pesca esportiva,  passeios  a  cavalo  e 

também à venda da produção e outros produtos transformados na propriedade.

Nesses novos arranjos, as estratégias de base são reconhecidas e garantem a estas 

famílias melhores condições de vida. Estas estratégias buscaram diminuir, ou até mesmo, 

reverter o impacto negativo das fragilidades internas. 

O curso realizado pelo produtor trouxe novas perspectivas à produção,  agregando 

valor  aos produtos e  melhorando  o preço de venda.  Isto aconteceu porque,  segundo o 

produtor, alguns recursos disponíveis na propriedade não eram percebidos pela família. Por 

anos eles se sentiram menos favorecidos por terem herdado área com mais de 30% de 

mata  nativa.  Estes  recursos  são  hoje  utilizados  na  prestação  de  serviços  e  permitiu  a 

entrada da família em uma nova fase na propriedade.

Há  mais  de  cem  anos  na  mesma  propriedade,  algumas  famílias  guardam  fortes 

relações com a colônia do Friburgo, envolvendo-se na administração do patrimônio cultural 

e na organização de atividades sociais.

As condições precárias das estradas rurais que necessitam de manutenção constante 

é uma preocupação tanto para o agricultor como o criador de animais, pois se a logística 

falhar pode onerar o produto ou causar prejuízo para o bolso do homem do campo, pois até 

os turistas e os tradicionais clientes reduzem o fluxo de visitas aos sítios.

Além de se dedicar à agricultura, principalmente à produção de frutas e criação 

de gado de corte e leite, ambas as comunidade possuem um calendário anual de 

festas variadas. Além disso, contam com grupos folclóricos de dança.3

3 Tese de Dissertação de Mestrado - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - FACULDADE DE 
ENGENHARIA AGRÍCOLA – 2005 ESTRATÉGIAS DE REPRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL: A TRAJETÓRIA DE AGRICULTORES EM CAMPINAS – SP- EDUARDO LOMBARD 
ARTIGIANI.
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O Departamento de Turismo da Secretaria Municipal de Comércio, Indústria, Serviços 

e Turismo (SMCIST) de Campinas está apostando nas festas típicas como um dos atrativos 

turísticos para os bairros rurais de Friburgo e Fogueteiro, ambos com atividade econômica 

voltada à agricultura.

Criada  em  outubro  de  1879,  a  colônia  alemã  de  Friburgo  ainda  preserva  suas 

tradições, em especial as das festas típicas. Em Friburgo, há em média uma festa por mês 

durante todo o ano. A igreja de Friburgo, por exemplo, é um ponto turístico interessante, que 

possui um acervo próprio e espaço para festas.
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A igreja luterana de Friburgo, construída pelos imigrantes, diz o seguinte “Terra, Terra, Terra ouvi 

a palavra do Senhor”.

No dia 13 de outubro de 1879 os imigrantes alemães fundaram a Escola Alemã de 

Friburgo com o objetivo de alfabetizar e dar continuidade aos estudos das famílias que 

emigraram para a região de Indaiatuba para trabalhar como colonos em fazendas de café.

O Grupo de Dança dos descendentes de alemães tem gente de todas as idades – e etnias – e muita 

alegria para oferecer
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A Europa passava por crise colossal - com peste, fome, cidades dizimadas por guerras 

napoleônicas  -  e  as  terras  brasileiras  eram  ditas  como  de  fácil  manejo,  possibilitando 

enriquecimento rápido. Em 1850 um núcleo de nove famílias (65 pessoas) provenientes de 

Holstein,  norte  da  Alemanha,  foi  contratado  para  cultivo  na  fazenda  Sete  Quedas,  em 

Campinas. O proprietário era José Bonifácio do Amaral, o visconde de Indaiatuba, que pôde 

trazer o grupo através de financiamento de Dom Pedro II, seu grande amigo. 

Em 1864, uma pequena colônia agrícola se formou a alguns quilômetros a oeste de 

onde hoje fica o Aeroporto de Viracopos.  Fundam escola,  uma igreja e, mais tarde, um 

cemitério. O local recebeu o nome de Friedburg (que significa castelo da paz) e mais tarde, 

Friburgo. Com o núcleo, famílias alemãs vão se mudando para o local, adquirindo terras de 

fazendeiros brasileiros.

Parte dessa região passou a pertencer ao município de Campinas após a Segunda 

Guerra  Mundial,  perdendo Indaiatuba  cerca de  50 km²  de seu território.  Mesmo assim, 

famílias alemãs se desenvolveram, como Gübell,  Fahl, Büll,  Steffen, Quitzau, Krähenbull, 

Schaeffer  e  Wulf,  entre  outras.  Indaiatuba  conta  entre sua  população  com  significativo 

contingente  de  descendentes  de  alemães,  que  continuaram  chegando  à  região  nas 

primeiras décadas do século 20, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. 

A  força  germânica  se  faz  presente  através  das  festividades  organizadas  pela 

Sociedade Escolar do Bairro Friburgo, a associação da etnia alemã de Indaiatuba. Na SEBF 

são realizados almoços e outros eventos com culinária típica e dança folclórica, nos quais a 

alegria e os trajes típicos encantam os visitantes.

2.4. AMBIENTES POLUÍDOS, CONTAMINADOS E DEGRADADOS

2.4.1. Mineração

Áreas com potencial  para extração de argila, matéria prima para a indústria 

ceramista e lavra de areia nas margens dos cursos d’água e várzeas, o que tem 

ocasionado destruição dos barrancos dos rios, escorregamentos e deslizamentos, 

com conseqüentes erosões e assoreamentos dos cursos d’água.

2.4.2. Áreas Contaminadas
Por conter características singulares, a Macrozona 7 trata-se de uma área de maiores 

cuidados ambientais, possui grande parte dos remanescentes de florestas e engloba o limite 

da Zona Rural e Zona Urbana. 

Foram localizadas 3 áreas contaminadas; um posto de combustível  e duas indústrias, 

que  contaminaram solos  superficiais,  subsolo  e  águas  subterrâneas  com metais,  fenóis 

solventes halogenados e combustíveis líquidos.
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