
3. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO                                                                        9/2/2010

3.1. PROCESSO DE OCUPAÇÃO URBANA

3.1.1. Transformações Ocorridas na Região
Campinas sempre se caracterizou durante o tempo como entroncamento e ligação entre 

diversos locais importantes para a economia paulista e nacional. O termo “boca do sertão” 

foi usado para designar Campinas em diversas fases históricas. 

A região que inclui a macrozona 7 se desenvolveu desde o século XVII através de caminhos 

e ligações terrestres com outros núcleos urbanos ao sul do estado de São Paulo,  até o 

século  XX  com  a  instalação  do  aeroporto  e  das  indústrias  e  a  criação  da  região 

metropolitana, o que reforçou a vocação de Campinas como importante pólo de transporte e 

distribuição de mercadorias, impulsionando a economia local e nacional. 

Através do  conhecimento  na história  destas  importantes  vias  de  ligação,  seus raios  de 

abrangência  e  a  ocupação  do  solo  ao  longo  do  tempo,  será  possível  estruturar  o 

entendimento da região da Macrozona 7, conforme relatado a seguir:

Século XVI
No século XVI não foi encontrado nenhum registro diretamente ligado à cidade. 

Os  indícios  mais  antigos  da  presença  humana  na  região  são  do  antigo  caminho 

indígena chamado de “Peabiru”,  que ligava São Vicente  no litoral  até a Cordilheira  dos 

Andes, passando pela região de Itu.

Este caminho indígena foi reaproveitado pelos brancos nos séculos seguintes, para 

captura de índios no sertão, o tropeirismo, a busca de ouro em Cuiabá e a abertura da 

entrada no sertão para alargar divisas.

Não existem relatos da presença indígena em Campinas,  que só será comprovada 

através de escavações arqueológicas. 

Existe  uma  falta  de  documentação  com  relação  aos  caminhos  para  os  sertões 

passando pela região, e a não importância dada a eles é demonstrada quando observa-se 

se a cartografia da época, que valoriza somente os grandes rios como Amazonas, tendo um 

grande destaque o estuário do Prata.
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1570 Abraham Ortelius - Antuérpia - primeiro Atlas mundial.

Nesta região sul  da Capitania,  além da captura dos índios,  outra iniciativa  iria  ser 

significativa: a descoberta de ferro e de ouro de lavagem no vale das Furnas do morro de 

“Aibiraçoiaba”, atual Araçoiaba da Serra conhecida como morro de Ipanema, situado entre 

Sorocaba e Tatuí.

Conforme Lucinda1,  o português Afonso Sardinha chega ao local e é apoiado pelo 

governador geral do Brasil, Dom Francisco de Sousa (governo entre 1591-1611), fundando 

em 1610 o primeiro povoado em Ipanema na tentativa de encontrar ouro, mas somente foi 

encontrado minério de ferro.

Fracassada a tentativa,  os primitivos  moradores descem do morro à planície  e se 

instalam nas proximidades do rio, paragens do “Itapebussu”, “Itapevissu” ou “Itavuvu”. Em 

1611, o pequeno vilarejo recebe o nome de São Felipe2, que daria posteriormente origem a 

Vila Tropeira de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, atual Sorocaba.

1 - PRESTES, Lucinda Ferreira. A Vila Tropeira de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba: aspectos 
socioeconômicos e arquitetura das classes dominantes (1700-1888). São Paulo: ProEditores, 1999, p. 12.
2 - Ibidem.
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Morro de Ipanema
Fonte: PRESTES, Lucinda Ferreira. A Vila Tropeira de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba:  
aspectos sócio-economicos e arquitetura das classes dominantes (1700-1888). São Paulo: 

ProEditores, 1999.

Século XVII 
No século XVII ainda encontram-se indefinidos os caminhos de Campinas que passam 

na região da macrozona 7. Nota-se uma concentração econômica na  direção de Itu e na 

seqüência Sorocaba, que eram importantes vilas, incluindo também Porto Feliz, sendo esta 

região explorada através de caminhos fluviais e terrestres.

Pela via terrestre, foram abertos caminhos pelos bandeirantes, principalmente André 

Fernandes e seus irmãos Baltazar e Domingos:

(...) André funda Parnaíba, elevada a vila em 1625, Baltazar, em 1645, deu inicio a capela de  
Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, feita Vila de Sorocaba em 1661, e coube a Domingos e  
seu genro Cristóvão Dinis fundar a igreja de Nossa Senhora da Candelária de Utuguassu, nas  
imediações dela surgiu em 1657 a Vila de Itu.3

3 - HOLANDA, Sérgio Buarque de. Monções. São Paulo: Editora Alfa Omega, 2a edição, 1976, p. 34. 
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Existiam também estradas que uniam as vilas de Itu e Sorocaba e seguiam em frente 

para alcançar o rio Tietê, e assim chegar à região central e sul, seja para procurar ouro, 

caçar índios ou reforçar as defesas.4

(...) Desde 1622 numerosos grupos armados procedentes de São Paulo, Parnaíba, Sorocaba e  
Itu,  trilharam  constantemente  terras  hoje  mato-grossenses,  preando  índios  ou  assolando  
povoações de castelhanos.5

Mapa do rio Tietê na região de Araçariguama, Cabreúva e Parnaíba
REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial. São Paulo: EDUSP, 

2000.

Pela via  fluvial  o  principal  núcleo era Porto Feliz  (antiga  Araçariguama).  Conforme 

relatado no Plano Diretor da Cidade de Salto6, já existia navegação no rio Tietê no século 

XVII, embora irregularmente e sem continuidade, antes do advento das monções do século 

XVIII. A presença de canoas em águas do Tietê e do Paraná aparece documentada em 

1628, 

(...) quando da viagem realizada ao Paraguai pelo governador castelhano, D. Luiz de Céspedes  
Xeria. Em certa paragem, que não deveria ficar muito longe da atual Porto Feliz, em todo o  
caso, abaixo do Salto de Itu [grifo meu], os cinqüenta índios e os criados do dignitário espanhol  
passaram todo um mês a fabricar três canoas para a jornada memorável. De um tronco de  
dezessete  metros  e  sessenta  centímetros  de  circunferência,  fez-se  a  primeira,  com  seus  
dezessete metros e meio de comprimento por um metro e trinta e dois centímetros de boca.7

4 - RODRIGUES, Ana Aparecida Villanueva. Plano Diretor da Cidade de Salto. Campinas: Caderno do Plano, 
2004.
5  - HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. Cit., p. 47. 
6 - RODRIGUES, Ana Aparecida Villanueva. Op. Cit.
7 - HOLANDA, Sérgio Buarque de. Op. Cit., pp. 34-35.

_________________________________________________________________ 46

Caminho terrestre Caminho 
fluvial



Outro fator veio a contribuir para a abertura de caminhos que ligassem a região ao sul 

do  Brasil:  o  comércio  de  gado  bovino,  cavalar  e  também  de  mulas.  Para  se  fazer  o 

abastecimento de animais partia-se de Sorocaba atingindo Curitiba.8 
Esta estrada era chamada de: Estrada de Sorocaba, Estrada das Tropas, Estrada do 

Sertão, Estrada do Sul, Estrada Real ou Estrada do Viamão, era o caminho oficial que ligava 

o Brasil Meridional a São Paulo.9

Século XVIII 
A partir do segundo decênio do século XVIII, ocorre o descobrimento das jazidas de 

ouro cuiabanas, o que intensifica a navegação fluvial e a abertura de novas estradas na 

região em estudo.

Entre os anos de 1765 e 1775,  o governador  da capitania de São Paulo,  D.  Luiz 

Antonio de Souza Botelho e Mourão, o morgado de Mateus, aplica a política expansionista 

do 1o ministro de Portugal, o marques de Pombal, através da fundação de novas vilas na 

direção da região central. Campinas situa-se neste contexto. 
As pessoas que voltam de Cuiabá com o capital ou do ouro ou do comércio, fazem a 

riqueza da região através de investimentos agrícolas principalmente a lavoura canavieira. 

Mas a grande concentração econômica se faz principalmente na “Villa de Ytu”, que era a 

cabeça da comarca.

São reabertas e reforçadas estradas ligando São Paulo ao sertão e ao sul dos pais, 

passando por Itu e Sorocaba. 

O “Caminho de Viamão” foi aberto pela expedição de 1730, chefiada por Souza Faria, 

aproveitando e ampliando uma picada já existente entre Sorocaba e Curitiba, anteriormente 

citada. Em 1732 o caminho foi consolidado e, em 1738, o caminho do sul foi totalmente 

aberto pelo tropeiro Cristóvão Pereira.

8 - RODRIGUES, Ana Aparecida Villanueva. Op. Cit.
9 - PRESTES, Lucinda Ferreira. Op. Cit.
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“Carta dos sertões de Tibagy e Yvay” – 1770 - Caminho do “Viamão”
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo.

Com a fixação de estâncias no sul, crescia ainda mais a importância do caminho de 

Viamão, que tinha Sorocaba como o ponto final para venda, transformando esta cidade na 

maior  e  mais  importante  feira  de  gado  da  região  centro-sul10,  o  impulsionador  do  ciclo 

econômico do tropeirismo, que durou 150 anos.

A prosperidade do comércio de animais em Sorocaba forma uma trama de estradas na 

região  e  uma fixação  de pessoas  ao  redor  delas  propiciando  assim novos povoados  e 

favorecendo os já existentes. Mesmo sem encontrar citações específicas, pode-se pensar 

que a região de Itu tenha se beneficiado desta economia, conforme relatado por Ronaldo 

dos Santos sobre as atividades mercantis no Brasil entre 1780 a 1830:

A outra  fonte  de  acumulação  mercantil  era  a  pecuária.  Nos  arredores  da  capital  paulista  
estabeleceu-se um verdadeiro cinturão de tropeiros e condutores que animavam as vilas de  
Araçariguama, São Roque, Cotia, Santo Amaro e São Bernardo, indo mesmo até Jundiaí.11

As primeiras tropas não passavam por Sorocaba até 1750,  mas por Itu,  conforme 

relatado por Lucinda12, e a partir daí a estrada seguia para São Paulo ou Jundiaí. De Jundiaí 

poderia atingir Minas e Goiás e, de São Paulo o porto de Santos. 

10 - Ibidem, p. 34.
11 - SANTOS, Ronaldo dos. In PRESTES, Lucinda Ferreira. Ibidem, p. 34.
12 - PRESTES, Lucinda Ferreira. Ibidem, p. 36.
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Caminhos para o sertão (Goiás e Cuiabá)
O caminho de Goiás por Campinas, e os caminhos de Itu e Porto Feliz

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo.

Outro acontecimento importante, embora de curta duração, ocorre nas proximidades 

de Sorocaba nesta época: a instalação de uma incipiente indústria metalúrgica, em 1765, no 

morro de Ipanema (local que tinha dado origem ao primeiro povoado de Sorocaba), dirigida 

por Domingos Ferreira Pereira, e que foi banida ferozmente pela coroa vinte anos depois, 

para  não  apresentar  concorrência  à  fabricação  portuguesa,  que  impunha  impostos 

exorbitantes de importação destes produtos para o Brasil. Esta fábrica porém, terá o seu 

despontar no início do século XIX.13

Os povoamentos vizinhos de Itu também desfrutaram de uma expansão econômica e 

territorial.  Além de Salto e Porto Feliz  que já  estavam ligadas as moções do Rio Tiete, 

Indaiatuba e Campinas sofreram mudanças, criando uma rede de caminhos alem dos já 

existentes para Sorocaba e para o sul dos pais.

Capistrano de Abreu afirma que as vilas paulistas não eram populosas:

(...) além de Sorocaba, ou de Itu, ou de Guaratinguetá começa o deserto, a população termina  
bruscamente, como montanha em telhado (...).14

Existiam, portanto, núcleos urbanos referenciais15, a partir dos quais orbitavam outros 

núcleos sendo a existência de todos, conseqüência do traçado dos caminhos e de seus 

pousos, assim como dos marcos geográficos e econômicos.

A  hierarquia  das  cidades  ao  longo  dos  caminhos  fica  explícita  na  cartografia 

principalmente do século XVIII e início XIX, dada a escassez da mesma no século XVII, e 

conforme decorre o tempo, sua representação torna-se cada vez mais elaborada.

13 - RODRIGUES, Ana Aparecida Villanueva. Op. Cit. 
14 - ABREU , João Capistrano de. Caminhos Antigos e Povoamento do Brasil. Op. Cit. p. 65.
15 - Na estrada de Goyazes, ao norte de São Paulo a situação era a mesma, e Jundiaí era o principal 
povoamento, seguido de Mogi-Guaçu.
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O povoado de Indaiatuba constituiu-se primeiramente como um dos bairros rurais da 

“Villa de Ytu”, ponto de passagem de tropas nos caminhos para o sul e para as Minas de 

Cuiabá e  Goiás.  No censo de 1768 o  arraial  aparece como “Indayatiba”,  com pequena 

população que vivia das suas roças de milho e feijão.16

O caminho para Indaiatuba foi aberto decididamente em 1830, mas no século XVIII já 

existia uma povoação com uma capela de madeira junto ao Rio Jundiaí, próximo a foz do  

Ribeirão Votura (atual Córrego do Caldeira).17

No século XVIII o local deste povoado foi mudado, existindo duas versões sobre este 

episodio: a primeira diz respeito a uma epidemia de varíola que deslocou a população e a 

outra  uma  mudança  para  um  novo  local  onde  existia  a  capela  de  Nossa  Senhora  da 

Candelária. Nenhumas das duas hipóteses foram comprovadas.18

Também se poderia alcançar através de Itu19 um bairro rural de Jundiaí, famoso por 

possuir três campinhos que desde o século XVII era pouso de viajantes que iam até Goiás. 

Este  pouso  daria  origem  em  1774  à  fundação  da  Freguesia  de  Nossa  Senhora  da 

Conceição das Campinas do Mato Grosso de Jundiaí20, atual Campinas. 

Campinas e seu caminho de ligação a partir de Itu não figurava em mapas antes da 

fundação  da  Freguesia  de  Campinas,  mas  poderia  ter  sido  muito  usado  com  diversas 

finalidades  desde  trocas  comerciais,  acesso  à  Goiás  e  até  mesmo pode-se  levantar  a 

suposição21 de  desvio  dos  chamados  “registros”  de  cobrança  de  impostos  que 

atormentavam os cidadãos.  Afinal,  porque a freguesia  de Campinas seria  fundada para 

controle fiscal senão houvesse necessidade? Costa Santos explica que,

O desenho estratégico  de  localização  das  povoações fundadas  pelo  morgado  de  Mateus,  
dentre  os  quais Campinas,  instrumentalizou,  além  da  defesa  militar,  uma  forte  gestão  
colonialista de controle fiscal e combate ao contrabando – por meio de práticas administrativas  
e militares sobre os acessos terrestres e travessias fluviais -, como também de comando na  
alfândega dos portos de cabotagem e definição de medidas protecionistas ao governo de gado  
muar.22

Os tributos das tropas eram lançados próximos aos pontos de consumo através dos 

“registros”. Em 1736, foi inaugurado o de Iguaçu, perto de Curitiba, depois o do rio Negro e,  

por ultimo, o de Sorocaba, em 175023. A partir de 1750 a passagem por Sorocaba tornou-se 

16 - FUNDAÇAO Pro-Memoria de Indaiatuba. Breve relato sobre a historia de Indaiatuba.
17 - http://www.explorevale.com.br/circuitodasfrutas/indaiatuba/historia.htm
18 - FUNDAÇAO Pro-Memoria de Indaiatuba. Breve relato sobre a historia de Indaiatuba. 
19 - Para atingir Campinas bastava seguir em linha reta para quem vinha de Itu, passando por Salto, na atual 
avenida Nove de Julho, antiga “estrada de Campinas”.

20 - PUPO, Celso Maria de Mello. Campinas, seu Bêrço e Juventude. Campinas: Publicações da Academia 
Campinense de Letras, n. 20, 1969.
21 - Esta suposição deverá ser aprofundada em estudos específicos sobre a questão, o qual não será possível 
neste trabalho.
22 - SANTOS, Antonio da Costa. Campinas, das Origens ao Futuro: Compra e venda de terra e água e um 
tombamento na primeira sesmaria da Freguesia de nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso 
de Jundiaí (1732 – 1992). Campinas: Editora da UNICAMP, 2002, p 77.
23 - Ibidem.
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obrigatória, sendo instalados ali a porteira do Registro e um Quartel, tentando assim evitar a 

sonegação dos impostos gerais e sendo criado outro adicional chamado “novos impostos”.24

A fundação  da cidade  de  Campinas  encontra-se dentro  de uma política  maior  da 

coroa: 

Na 2ª metade do século XVIII ocorreu a grande mudança política, no reinado de dom 

José I (1750-1777), sob o comando do marquês de Pombal, que ordenou fundar cidades 

dentro com um plano urbano de desenho reticulado e pré-definido e ocupou o eixo centro-

sul da colônia transferindo a capital para o Rio de Janeiro.

Entretanto,  estas  cidades  fundadas  por  Pombal,  na  sua  maioria  já  existiam 

anteriormente ao longo dos caminhos ou como arraiais, povoados, e algumas principais até 

como freguesias. 

A partir da fundação oficial da freguesia de Campinas os caminhos da região vão se 

afirmando e o sentido do fluxo, que vinha do sul passando por Sorocaba, Itu, Indaiatuba, 

Campinas,  começa  a  se  transformar  e  inverter.  Campinas  como  centro  radiador  de 

caminhos somente será consolidado no século XIX, com a riqueza do café propiciada pela 

acumulação do capital do açúcar e a implantação da ferrovia.

Século XIX
Economia do açúcar e do café e instalação da ferrovia

Segundo Mello25, a penetração do açúcar em Campinas se deu pela abertura de um 

caminho  para  Itú  (atual  avenida  Dr.  Moraes  Sales),  passando  a  fazer  parte  então  do 

quadrilátero do açúcar.

Apesar de ser ainda muito acanhada, Campinas fixa nesta época, as bases para o seu 

grande desenvolvimento econômico e urbano que se daria a partir da segunda metade do 

século XIX. 

No dia 5 de fevereiro de 1.842, a Vila São Carlos elevou-se à categoria de cidade, 

recebendo o nome de Campinas. Nesta ocasião, a indústria açucareira já estava em declínio 

e alguns moradores começaram a investir nas plantações de café.

Somente em 1.854, Campinas atinge um número significativo de produção de café, se 

comparada à quantidade produzida no Vale do Paraíba.

E na década de 1.870, Campinas já  seria  considerada o mais  rico  município da província  
paulista  (...),  Campinas  já  era  chamada  de  “capital  agrícola  da  província”.  A  isto  junte-se  
também a primazia populacional: o número campineiro era, nesta entrada da década de 1.870,  
de 33 mil indivíduos, enquanto a capital provincial possuía 26 mil (...).26

24 - Os novos impostos foram criados no Registro das Tropas em função da reconstrução de Lisboa, que tinha 
ocorrido um terremoto em 1755.
25 MELLO, Fernando Figueira de. Formação Histórica de Campinas: Breve Panorama. In: Subsídio para a 
discussão do Plano Diretor. Campinas: Prefeitura Municipal de Campinas, 1.991, p. 18.
26 Ibidem.
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Porém,  a  continuidade  do  crescimento  da  cidade  e  o  aumento  de  sua  riqueza 

esbarravam num problema crucial, o transporte. O café era duramente levado ao porto para 

sua  exportação,  através  de  burros,  jegues  e  mulas,  nas  pequenas  estradas  de  terra 

existentes desde a abertura do “caminho dos guaiases”; isto significava grandes perdas do 

produto, assim como morosidade no seu escoamento.

A  solução  desses  problemas  estava  na  rápida  instalação  da  estrada  de  ferro  em 

Campinas,  conforme  pesquisa  de  Ana  Rodrigues27:  a  partir  de  15  de  março  de  1.870, 

iniciam-se os trabalhos de construção da estrada de ferro, que se estenderia de Jundiaí a 

Campinas. Assim, no dia 11 de agosto de 1.872, inaugurava-se a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, com uma grande festa, deixando as pessoas ali presentes admiradas.

Este evento foi comentado pelo jornalista campineiro Francisco Quirino dos Santos, na 

“Gazeta de Campinas”:

Contavam-se três horas e meia quando um estremecimento  estranho veio eletrizar  em  
todos os sentidos aquela reunião enorme: ouvia-se longínquo um rugido estridente e os  
ecos repercutiam pelas nossas belas campinas o férreo galopar do misterioso  hipogrifo. O  
que  se   passou   nesse   instante  foi  uma  coisa  que  não  se  diz:  sonha-se  ou  vê-se.  
Girândolas,  foguetes,  baterias,  aclamações,  música,  tudo isso ergue-se num ímpeto tão  
sublime como a própria alma do povo a perder-se numa vertigem de alegria indefinida.  
Espetáculo maravilhoso! Entusiasmo assim não se prepara, nasce de si mesmo, como a  
lava no seio dos vulcões para esbrasear a face das montanhas e derramar calor e o brilho  
pela atmosfera incendiada (...)28

Com  o  desenvolvimento  da  economia  do  café  e  a  implantação  da  ferrovia  em 

Campinas,  na  segunda  metade  do  século  XIX,  a  cidade  passa  a  ser  o  grande  pólo 

centralizador do interior de São Paulo, invertendo a direção econômica do caminho para Itu. 

A  construção  da  ferrovia  Sorocabana,  que  passa  pela  área  da  Macrozona  7,  foi 

fundamental  para  ligação  de  Campinas  em direção  a  Sorocaba,  e  transformação  desta 

realidade.

Segundo Beatriz Kuhl29, A primeira autorização para a construção da estrada de ferro 

para  Sorocaba  foi  em 1870,  e  deveria  passar  por  Itu,  alongando  o  caminho,  o  que  foi 

modificado excluindo esta cidade do trajeto.

Em 1872 foi iniciada a construção, sendo aberto ao tráfego até Sorocaba em 

1875, chegando em 1879 em São João de Ipanema e em 1883 na cidade de Tietê,  

conforme estudos de Beatriz.30

27  RODRIGUES, Ana Aparecida Villanueva Rodrigues. Preservação como Projeto. Área do pátio central das 
antigas  Cia Paulista e Cia Mogiana em Campinas – SP. São Paulo: Dissertação de Mestrado apresentado a 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 1997, p. 23.
28 SANTOS, Francisco Quirino, apud MATOS, Odilon Nogueira. Café e Ferrovias.  São Paulo: Ed. Arquivo do 
Estado, Coleções Monografias, 1981, p. 81.
29 KUHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo. Reflexões sobre a sua Preservação.  
São Paulo: Ateliê Editorial, 1998, p. 132.
30 Ibidem.
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Mapa Geral das Estradas de Ferro do Estado de São PauloFonte: KUHL, Beatriz Mugayar. 
Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo. Reflexões sobre a sua Preservação.  

São Paulo: Ateliê Editorial, 1998.
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Mapa Geral das Estradas de Ferro do Estado de São Paulo
Detalhe do Trajeto da Cia. Sorocabana

Fonte: KUHL, Beatriz Mugayar. Arquitetura do Ferro e Arquitetura Ferroviária em São Paulo.  
Reflexões sobre a sua Preservação. São Paulo: Ateliê Editorial, 1998.

Mapa Atual das Estradas de Ferro na macrozona 7
Detalhe do Trajeto da Cia. Sorocabana

Imagem gerada a partir da base cartográfica do DEPLAN-SEPLAMA
Geração da Imagem: Luis Fernando Pettorino.
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O Bairro Friburgo
Friburgo31 foi  constituído por  imigrantes  alemães e mantém-se até  hoje  por  seus 

descendentes. Situa-se entre Campinas, Indaiatuba e Montemor, conforme demonstrado 

em mapa.

A pesquisadora Olga R. de Moares Von Simson, Diretora do Centro de Memória da 

UNICAMP, realizou uma longa pesquisa sobre a formação deste bairro, destacando sua 

importância cultural até nossos dias. 

Segundo Simson32, o primeiro alemão a se fixar na região de Friburgo, foi o colono 

Friedrich Thamerus, que já havia chegado ao Brasil  em 1846, proveniente da Renânia-

Palatinado para trabalhar na Fazenda Sete Quedas do Visconde de Indaiatuba, na região 

de Campinas.

Continuando a pesquisa, Simson33 explica que no ano de 1860 a família Thamerus já 

havia liquidado suas dividas com o Visconde de Indaiatuba, encontrando para fixar moradia 

a região de Friburgo.
Quatro anos mais tarde, os dois irmãos Krähenbühl (Nikolaus e Samuel), suíços do Cantão de  
Berna  compraram propriedades no  mesmo  local,  dois  pequenos sítios  adjacentes  com 40  
alqueires cada um e cujas casas foram construídas a quinhentos metros de distancia uma da  
outra.  Mais  tarde,  entre  1870  e  1877  muitos  Eslévicos-Holsacianos  se  estabeleceram em  
Friburgo,  ente  eles,  num a  primeira  leva  as  famílias  Steffen,  Juhrs,  Klemendt,  Armbrust,  
Quissau e Wulf e mais tarde os Ulisska, Albrecht, Schoroder, Dobner e Skupien.34

Plantou inicialmente café como produto principal, mas também batata, milho, feijão e 

arroz  para  seu  próprio  consumo  em  propriedades  rurais  próprias  existentes  até  hoje. 

Construíram uma escola em 1878-79 com a casa para o professor que viria da Alemanha, o 

cemitério protestante em 1886 e a igreja no final da década de 20 do século XX, conforme 

relatado por Olga Von Simson.35

As casas foram construídas em madeira, em estilo de “chalé nórdico”, com lambrequins na 

fachada.

31 Friburgo = Friedburg significa Castelo da Paz. SIMSON, Olga R. de Moraes. Diversidade Sócio-Cultural, Reconstituição da  
Tradição e Globalização: Os teuto-brasileiros de Friburgo – Campinas. Campinas: Textos, Série 2 – n. 7 – 1997, p. 69.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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Localização do Cemitério (1), Escola e Igreja (2)
Fonte: site google maps. Acesso em 2008.
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Propriedade Rural
Foto: Ana Villanueva

Escola do Bairro Friburgo - Exterior
Foto: Ana Villanueva

Escola do Bairro Friburgo - Interior
Foto: Ana Villanueva

Cemitério Protestante do Bairro Friburgo
Foto: Maria Conceição Silvério Pires

Igreja do Bairro Friburgo
Foto: Ana Villanueva

Bairro Friburgo – Chalé
Foto: Ana Villanueva
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Bairro Friburgo – Chalé – Detalhe Lambrequim
Foto: Ana Villanueva
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Século XX 
Aeroporto, indústria e loteamentos
O aeroporto de Viracopos foi  elevado à categoria de internacional  em 19 de outubro de 

1960, através da portaria Ministerial n. 756, devido às ótimas condições climáticas do local e 

constituindo-se em uma alternativa para o Galeão,  que na época era o único com pistas 

longas o suficiente para receber os jatos.36

O aeroporto foi fundado na década de 30 e utilizado durante a revolução de 1932 como 

campo de operações aéreas, sendo a pista construída à base de enxadas e picaretas. De lá, 

partiam  para  Minas  Gerais.  Depois  de  longo  período  de  inatividade,  em  1946  foram 

realizados  trabalhos  de  limpeza  e  terraplanagem  da  pista,  cuja  extensão  passou  para 

1.500m, oportunidade em que o campo de pouso começou a ganhar forma, principalmente 

com a construção do primeiro hangar em 1948 e a estação de passageiros em 1950.37

A seguir, fotos do processo Histórico de instalação do aeroporto de Campinas.

36 Site: http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_Viracopos. Acesso em 14/02/2008
37 Site: http://www.infraero.gov.br/aero_prev_hist.php?ai=69. Acesso em 16/12/2008.
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Instalação do Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

Instalação do Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

Instalação do Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

Instalação do Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

Instalação do Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

Instalação do Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas
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Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

←

Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

←
←

Aeroporto de Viracopos
Acervo MIS – Campinas

O  parcelamento  para  fins  urbanos  na  região  ocorreu  em  função  da  consolidação  do 

Aeroporto de Viracopos e da perspectiva de desenvolvimento da região. 

Os loteamentos foram regularmente aprovados na década de 50, mas embora tenham 

sido aprovados, não foram totalmente implantados e só começaram a ser ocupados a partir 

de 1970.

A ocupação deu-se de foram irregular em grande parte dos mesmos, com precárias 

condições de infra-estrutura básica e equipamentos urbanos, reflexo, em grande parte, do 

processo expropriatório para ampliação do sítio aeroportuário, que tem início no final da 

década de 70.38

38 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. PLANO Diretor do Município, 2006.
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A partir da década de 50 existiram na região grandes obras e investimentos públicos, 

destacando-se a pavimentação da Rodovia Anhanguera.

3.2.CONFIGURAÇÃO ATUAL DO USO DO SOLO

A macrozona 7 é constituída por áreas destinadas ao uso rural e urbano, sendo 67 % 

correspondente a  zona rural e 33% a zona urbana. 

A  porção  rural,  que  abrange  a  maior  parte  da  macrozona  7,  é  formada 

predominantemente por chácaras e sítios, onde são desenvolvidas atividades voltadas a 

produção agrícola e ao turismo rural, representando um significativo potencial econômico 

para a região. Essa macrozona destaca-se como pólo aglutinador da cultura germânica e 

austríaca,  em  razão  da  permanência  de  descendentes  de  famílias  imigrantes  que  se 

instalaram no local no século XIX. É possível verificar ainda a existência de propriedades 

particulares de recreio e lazer na área rural dessa macrozona.

O Aeroporto Internacional de Viracopos, inserido na área urbana do município, e o 

Corredor de Exportação Ferroviário constituem grandes barreiras físicas, que aliadas às res-

trições de uso que atingem o seu entorno e as operações aeroportuárias exercem influência 

direta na ocupação desse território.

Nas áreas urbanas situadas no entorno imediato do Aeroporto nota-se a existência de 

loteamentos não implantados e, em alguns locais, com ocupação rarefeita, reflexo dos de-

cretos de declaração de utilidade pública de desapropriação para ampliação do sítio aero-

portuário que atingiram essas áreas. Já nas regiões urbanas mais distantes do Aeroporto, 

verifica-se  o  predomínio  de  loteamentos  residenciais  populares  densamente  ocupados, 

grande parte com problemas relacionados à infra-estrutura urbana. Existem ainda áreas pú-

blicas de lazer e loteamentos aprovados, mas implantados em desacordo com o projeto 

aprovado, os quais se encontram ocupados por subhabitação, apresentando precário grau 

de urbanização.

O sistema macroviário da região é composto pelas Rodovias Santos Dumont- SP 75, 

Lix da Cunha – SP 73 e Miguel de Campos Melhado – SP 324, sendo que o principal acesso 

à macrozona se dá pela Rodovia Santos Dumont. Constata-se a insuficiência de articulação 

dessa macrozona com as regiões lindeiras, que atualmente se dá basicamente pela Rodovia 

Santos Dumont,  eixo  rodoviário  de âmbito metropolitano utilizado nesses deslocamentos 

como via de tráfego local.

A Rodovia Miguel Melhado, principal acesso aos bairros, concentra a maior parte das 

atividades comerciais e de serviços de caráter local e geral, tais como mercearias, restau-

rantes, açougues e comércios de materiais de construção. Alguns pequenos estabelecimen-

tos podem ser verificados ainda nas porções residenciais dos bairros, distribuídos de forma 

esparsa. Observa-se ainda a existência de alguns equipamentos públicos para atendimento 
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a população moradora da região, tais como unidades de educação infantil, de ensino médio 

e fundamental, postos de saúde, centro de saúde, unidades de apoio ao programa saúde à 

família, centro de referência de assistência social, embora a região ainda apresente uma 

grande demanda por equipamentos públicos.  Entre as atividades industriais destacam-se 

as Indústrias Singer e Valeo ao longo da Rodovia Santos Dumont. 

É importante ressaltar que os decretos que declararam de utilidade pública para fins 

de desapropriação as áreas necessárias para ampliação do Aeroporto Internacional de Vira-

copos incidem, na sua maior parte, sobre a área rural, o que implicará na redução dessa 

porção territorial na macrozona.

3.2.1. Zoneamento Vigente

Macrozona 7 – Zoneamento Vigente

O Uso e Ocupação do Solo no município de Campinas é regulamentado pela Lei n°. 

6.031/88,  que definiu  dezoito  zonas de uso e ocupação  do solo.  Posteriormente,  foram 

aprovadas diversas leis  que alteram ou complementam a Lei  6.031/88,  entre elas a Lei 

Complementar  nº.  05/2000.  Esta lei  instituiu a Zona 18 – Viracopos (Zona 18 VC),  que 

estabelece restrições diferenciadas quanto ao uso e ocupação do solo,  em áreas sob a 

influência dos impactos gerados pelas operações aeroportuárias na Macrozona 7, a qual foi 

elaborada com o objetivo de compatibilizar a legislação municipal de uso e ocupação do 

solo com as exigências estabelecidas pela legislação federal que trata dessa questão.

Outra lei em vigor, que também tem implicações sobre o uso e ocupação da região, é 

a Lei nº.  8.737/96 (lei  de flexibilização de usos),  alterada pela Lei  nº.  10.566/2000,  que 
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permite que nas zonas Z1, Z2, Z3, Z5, Z6 e Z7 as edificações aprovadas e com habite-se 

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

destinadas,  parcialmente  ou totalmente,  aos  usos comercial,  de  serviços,  institucional  e 

industrial.  A  concessão  do  alvará  de  uso  destina-se  às  atividades  de  caráter  local,  de 

pequeno porte e consideradas não incômodas.

Desta forma,  as zonas de uso estabelecidas  pela  legislação atual  na área urbana 

desta macrozona são as seguintes:

Z 1 - zona destinada predominantemente ao uso habitacional unifamiliar e multifamiliar 

horizontal.  A área mínima do lote é de 200,00 m² e testada de 8,00 m, ou 125,00 m² e 

testada de 5,00 m, quando resultantes de desmembramentos de lotes (que serão aprovados 

conjuntamente  com  um  dos  projetos  de  construção).  Esta  zona  destina-se 

complementarmente aos usos comercial, de serviço e institucional de caráter local. Os usos 

habitacional  multifamiliar  vertical,  comercial,  de  serviço  e  institucional  de  maior  impacto 

somente poderão ser permitidos após estudos específicos.

Zoneamento estabelecido apenas para o loteamento Jardim Nova América, aprovado 

em 1953, o que permite o desmembramento dos lotes originais.

Z 3 - zona destinada predominantemente ao uso habitacional unifamiliar,  com área 

mínima de lote igual a 250,00 m² e testada de 10,00 m e ao uso habitacional multifamiliar  

horizontal  e  institucional  de  âmbito  local.  Esta  zona  permite  adicionalmente  os  usos 

comercial e de serviço em áreas denominadas “Zona 3 hachurada” (Z 3 - CSE).

Os  usos  habitacional  multifamiliar  vertical  e  comercial  de  maior  impacto  somente 

poderão ser permitidos após estudos específicos. 

Estão estabelecidos como Z 3 os loteamentos:

• Cidade Singer
• Campo Belo I, II e III
• Jardim São João
• Jardim Marisa (parte)
• Jardim Itaguaçu I (parte) e II (parte)
• Jardim São Domingos (parte) 
• Jardim Dom Gilberto (parte)
• Jardim PUCCAMP
• Jardim São Jorge (parte) 
• Jardim Novo Itaguaçu (parte)
• Jardim Columbia
• Jardim Santa Maria Gleba I
• Jardim Fernanda Continuação (parte)
• Jardim Princesa D’oeste
• Jardim Cidade Universitária
• Vila Congonhas
• Jardim Internacional Rural
• Jardim Interland Paulista
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• Jardim Vera Cruz (parte)
• Jardim Cruzeiro do Sul (parte)
• Jardim Guayanila
• Jardim Hangar
• Jardim Aviação
• Jardim Santos
• Jardim Califórnia (parte)
• Jardim Esplanada

Além destes loteamentos, também se encontram zoneadas como Z 3 algumas áreas 

não parceladas dessa região.

Estão  estabelecidos  como Z3-CSE alguns  lotes voltados  para  os  principais  eixos 

viários dos loteamentos:

• Cidade Singer
• Jardim São João
• Jardim Campo Belo I, II e III
• Jardim Itaguaçu I
• Jardim Novo Itaguaçu
• Jardim Califórnia
• Jardim Columbia
• Jardim Interland Paulista
• Jardim Princesa D’oeste

Z 14 - zona destinada  aos usos  industrial  não  incômodo,  comercial,  de  serviço  e 

institucional de pequeno, médio e grande porte. Os usos comercial, de serviço e institucional 

de maior impacto somente serão permitidos após estudos específicos da Prefeitura. O uso 

habitacional unifamiliar com lote de área mínima de 250,00 m² também é permitido.

Estão demarcados como Z 14 o loteamento e as áreas:

• Jardim Irmãos Sigrist
• Gleba situada entre a Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Santos Dumont e o 

loteamento Jardim Nova América
• Gleba situada entre a Rodovia Santos Dumont, Jardim Nova América e a área 

da Singer
• Parte da Gleba da Indústria Valeo

 

Z 15 - zona destinada predominantemente ao uso industrial incômodo e industrial não 

incômodo de pequeno, médio e grande porte, e complementarmente aos usos comercial, de 

serviço e institucional de pequeno, médio e grande porte.

Está estabelecida  como Z 15 uma extensa  área entre a Rodovia  Santos Dumont, 

Jardim Nova América e o leito férreo desativado.

Z 18 - zona destinada à proteção de áreas e/ou espaços de interesse ambiental, sócio 

cultural  e  áreas  sob  influência  dos  impactos  ambientais  gerados  pelas  operações 

aeroportuárias. Nesta macrozona está demarcada como Z 18 apenas a área patrimonial do 

Aeroporto Internacional de Viracopos.
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Z 18 VC 01 – zona destinada ao uso habitacional unifamiliar, com área mínima de lote 

igual a 250,00 m² e testada de 10,00 m, ao uso multifamiliar horizontal e a alguns usos da 

categoria  comercial,  de  serviço  e  institucional  de caráter  local.  O uso habitacional  e  os 

estabelecimentos que possuírem escritórios estarão sujeitos á análise prévia da Prefeitura, 

após prévio parecer favorável do Departamento de Aviação Civil – DAC, devendo o projeto 

prever tratamento acústico, conforme disposto na Portaria nº102/DGAC/99. O uso comercial, 

de serviço e institucional  de maior  impacto somente poderá ser  permitido após estudos 

específicos da Prefeitura, atendidas as restrições da legislação da aeronáutica.39

Estão demarcados como Z 18 VC 01 os loteamentos:

• Vila Palmeiras continuação
• Núcleo Residencial Vila Nilza
• Vila Palmeiras
• Jardim Marisa (parte)
• Jardim São Domingos (parte) 

Z 18 VC 02 – zona destinada somente aos usos comercial, de serviço e institucional 

de caráter local.  Os estabelecimentos que possuírem escritórios estarão sujeitos à análise 

prévia  da Prefeitura, após prévio parecer favorável  do Departamento de Aviação Civil  – 

DAC,  devendo  o  projeto  prever  tratamento  acústico,  conforme  disposto  na  Portaria 

nº102/DGAC/99. O uso comercial,  de  serviço  e  institucional  de  maior  impacto  somente 

poderá ser  permitido  após estudos específicos da Prefeitura,  atendidas as restrições da 

legislação aeronáutica. É proibido o uso habitacional nesta zona.¹

Nesta  macrozona  está  demarcada  como  Z  18  VC02  uma  extensa  faixa  de  terra 

situada  ao  sul  da  Indústria  Singer,  entre  a  Rodovia  Santos  Dumont  e  o  leito  férreo 

desativado.

Z 18 VC03 – zona destinada aos usos comercial  e  de serviço  de caráter  local  e 

industrial não incomodo de pequeno e médio porte, que ficarão sujeitos à análise prévia da 

Prefeitura, após prévio parecer favorável do Departamento de Aviação Civil – DAC. O uso 

industrial ficará sujeito também à análise prévia da Prefeitura, após prévio parecer favorável 

da  SANASA,  com  relação  ao  abastecimento  de  água  e  ao  esgotamento  dos  resíduos 

industriais. O uso comercial, de serviço e institucional de maior impacto somente poderá ser 

permitido  após  estudos  específicos  da  Prefeitura,  atendidas  as  restrições  da  legislação 

aeronáutica. É proibido o uso habitacional nesta zona.¹

Estão demarcados como Z 18 VC03 os loteamentos e a área:

• Jardim Fernanda
• Jardim Fernanda Continuação (parte)

39 os usos legalmente existentes até a data de promulgação da  Lei Complementar 05/2000, não enquadrados 
nas categorias permitidas, terão sua permanência aceitas, não podendo ser reformados e ampliados, com 
acréscimo de área.
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• Jardim Santa Maria Gleba II
• Jardim Itaguaçu I (parte) e II (parte)
• Jardim Dom Gilberto (parte)
• Área onde está implantada a indústria Valeo

Z18 VC04 – zona destinada aos usos de serviço especial para terminal de transportes 

de carga e armazenagem. Também é permitido o uso industrial não incômodo de pequeno, 

médio e grande porte. 

Os estabelecimentos que possuírem escritórios ficarão sujeitos à análise prévia  da 

Prefeitura, após prévio parecer favorável do Departamento de Aviação Civil – DAC, devendo 

o projeto prever tratamento acústico, conforme disposto na Portaria nº102/DGAC/99. O uso 

industrial ficará sujeito também à análise prévia da Prefeitura, após prévio parecer favorável 

do Departamento de Aviação Civil – DAC, com relação à legislação aeronáutica, bem como 

da  SANASA,  com  relação  ao  abastecimento  de  água  e  ao  esgotamento  dos  resíduos 

industriais. É proibido o uso habitacional nesta zona.¹

Estão demarcados como Z 18 VC4:

• Área do Distrito Aduaneiro,  limitado pela  Rodovia  Miguel  Melhado Campos, 
loteamento Jardim São Domingos e o perímetro urbano.

• Jardim São Jorge (parte)  
• Jardim Novo Itaguaçu (parte)
• Jardim Vera Cruz (parte)
• Jardim Califórnia (parte)
• Jardim Cruzeiro do Sul (parte)

3.2.2. Uso Real do Solo
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1 – Área patrimonial do aeroporto; 2 – Área de ampliação do aeroporto; 3 – Zona rural 
do entorno do aeroporto; 4 – Zona rural sul; 5 – Zona rural limítrofe à MZ 6 (Área de 
Vocação  Agrícola);  6–  Loteamentos  consolidados  7;  –  Área  com  predomínio  de 
urbanização precária;   8  – Área de urbanização precária;  9 -   Fazenda Palmeira  – 
porção urbana (antiga área da Indústria Singer); 10 –Distrito aduaneiro; 11 – Área de 
ocupação rarefeita linear à Rodovia.

1 – Área patrimonial do Aeroporto de Viracopos
Área aproximada: 8,3 km²
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Dec 16.302/08

Dec 15.503/06

Dec 15.378/06
Área Patrimonial

O Aeroporto Internacional  de Viracopos está localizado a oeste da rodovia Santos 

Dumont, a cerca de 15 km do centro de Campinas. A área patrimonial atual, com 8.348.943, 

09 m², segundo o Plano Diretor do Aeroporto de 2007, está inserida na zona urbana do 

município,  incluindo  os  loteamentos  Jardim  Princesa  d’Oeste,  Jardim  Aviação,  Jardim 

Santos e parte dos loteamentos Jardim Esplanada e Jardim Planalto, desapropriados pela 

Infraero,  ainda  na  década  de  1980,  com  base  no  Decreto  Estadual  nº  18.985,  de 

09/06/1982. 

O primeiro Plano Diretor do Aeroporto Internacional de Viracopos, aprovado em 1981, 

estabeleceu área para sua ampliação que foi declarada de utilidade pública para fins de 

desapropriação  pelo  Decreto  18.985/82.  Grande  parte  dessa  área  era  formada  por 

loteamentos  aprovados  nos  anos  1950,  sendo  que  apenas  os  acima  citados  foram 

desapropriados (cerca de 3 Km² de um total de 12 Km² declarados de utilidade pública).

Os loteamentos que permaneceram como de utilidade pública, de 1982 a 2006, mas 

não  foram  desapropriados,  embora  sem  nenhuma  infra-estrutura,  foram  sendo 

paulatinamente ocupados por população de baixa renda, se transformando na região mais 

vulnerável do município do ponto de vista socioambiental. 

No  final  dos  anos  1990,  quando  tiveram  início  os  trabalhos  para  efetivar  a 

desapropriação  do  restante  da  área  necessária  à  ampliação  do  Aeroporto,  foram 

desenvolvidas, pela Prefeitura Municipal, Infraero e Governo do Estado, algumas propostas 

para equacionar a realocação da população moradora.  Devido a complexidade da questão 

face a intensa ocupação da área,  foram elaborados estudos de realocação da segunda 
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pista,  que  resultou  na  atual  área  de  ampliação  do  Aeroporto,  definida  nos  decretos 

municipais de 2006 e 2008, tendo sido revogado o decreto estadual 18.985/8240.

O Plano Diretor do Aeroporto foi revisto, sendo a última versão de setembro de 2007, 

elaborado pela empresa Planway.

Vale  ressaltar  a  existência  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  Francisco 

Brasileiro, dentro do sítio aeroportuário, que atende parte da demanda região.

2 - Área de ampliação do aeroporto ( rever e alterar texto)
Área aproximada: 19,2 km²
A  atual  área  destinada  à  ampliação  do  Aeroporto  foi  definida  por  três  decretos 

municipais  de  declaração  de  utilidade  pública  para  fins  de  desapropriação  (conforme 

indicado na figura acima), a saber: 

- Decreto Municipal Nº 15.378 de 06 fevereiro de 2.006 - área de 9.589.665,58 m²;

- Decreto Municipal Nº 15.503 de 08 junho de 2.006 – área de 2.773.475,04m²;

- Decreto Municipal Nº 16.302 de 18 julho de 2.008 – área de 6.775.057,48m². 

Dentre os estudos elaborados para a ampliação do Aeroporto, o Plano Diretor de 2007 

foi  desenvolvido  com  base  na  alternativa  “M”.  Entretanto,  a  proposta  escolhida  para 

implantação foi a alternativa “L”.

A  alternativa  “L”  prevê  a  construção  de  uma  segunda  pista  paralela,  decalada  e 

independente da pista atual, a 2.900 metros de distância do eixo desta, e de uma terceira 

pista,  afastada  600  metros  da  segunda  pista,  ampliação  do  terminal  de  cargas  e 

passageiros, implantação de terminais ferroviários, desvio da linha férrea existente, além de 

áreas industriais, comerciais e de serviços. Foram considerados três horizontes principais 

para servir  de referência à implementação do plano:  2015,  2020 e 2025.  A previsão de 

atendimento após implantação total do plano é de 83 milhões de passageiros/ano e 645 mil 

movimentos anuais de aeronaves41. 

O projeto de ampliação do Aeroporto de Viracopos,  definido pelo Plano Diretor  do 

Aeroporto, está esquematicamente representado na figura abaixo.

Figura xx 

Destaca-se que a área prevista na alternativa L (e também na alternativa M) para 

implantação da estação do trem de alta velocidade, edifício de estacionamento e shopping 

center, não foi incluída nos decretos de declaração de utilidade pública já editados. Trata-se 

da área 11 (Área de Ocupação Rarefeita Linear à Rodovia), que será caracterizada adiante.

40 O decreto estadual 18.985/82 foi revogado pelo Decreto Estadual 50.767 de 09/05/2006.
41 No detalhamento das diretrizes do Plano Diretor de Viracopos as estimativas têm sido revistas. Conforme 
reportagem do Correio Popular de 07/05/2008, a capacidade total serpa de 60 a 70 milhões passageiros/ano, 
570 mil operações de pouso e decolagem e capacidade de movimentação de 4 milhões de toneladas de 
carga/ano.
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Para a primeira etapa, até 2015, as principais obras previstas são: o desvio da linha 

férrea do corredor de exportação e a construção da segunda pista. Foi enviado à Secretaria 

Municipal de Planejamento, no segundo semestre de 2008, o Estudo de Impacto Ambiental 

– EIA/RIMA referente à primeira etapa. Como parte do processo de licenciamento ambiental, 

serão realizadas audiências públicas, além da manifestação da PMC quanto à razoabilidade 

dos  impactos  ambientais  previstos  com  a  implantação  do  aeroporto  e  a  adequação  e 

suficiência das medidas mitigadoras e compensatórias.

As  áreas  incluídas  nos  Decretos  15.378/06  e  15.503/06  estão  em  processo  de 

desapropriação pela Infraero para construção da segunda pista de pouso e decolagem, cujo 

início das obras está previsto para 2009 e a conclusão em 201142.

Considerando a atual área patrimonial e aquela declarada de utilidade pública, a área 

total do Aeroporto Internacional de Viracopos será de 27.487.141,19 m².

A  área  de  expansão  do  Aeroporto  situa-se  majoritariamente  em  Zona  Rural 

pertencente à sub-bacia do Rio Capivari  Mirim, principal manancial  de abastecimento do 

município de Indaiatuba, para o qual existem restrições legais que impedem o lançamento 

de dejetos, mesmo após tratamento. 

Nessa área, conectados principalmente por uma malha de estradas rurais,  existem 

uma  série  de  bairros  de  ocupação  rarefeita,  chácaras,  sítios,  fazendas  e  loteamentos 

precariamente implantados.

A área rural a ser desapropriada inclui propriedades rurais produtivas, áreas de matas 

e cerrados e, na região do Friburgo, uma área de valor histórico cultural ligado à colonização 

Alemã, que está em processo de tombamento. Nessa área, localizada no limite oeste da 

área a ser desapropriada, estão edificados uma igreja e a antiga escola dos alemães, que 

hoje funciona como centro comunitário. A comunidade alemã mantém atividades culturais 

(grupos de dança, comemorações folclóricas,  almoços típicos etc) que estão ameaçadas 

com a desapropriação.

As  áreas  de  matas  remanescentes,  com  destaque  para  o  cerrado  também  se 

encontram em processo de tombamento. Na área de ampliação são 14 fragmentos, que 

somam cerca de 92 ha, que representam um importante patrimônio natural do município. O 

projeto de ampliação do Aeroporto deve buscar soluções que minimizem seu impacto sobre 

as condições naturais do sítio, bem como garantir a compensação ambiental, considerando 

especialmente seu impacto no entorno.

A degradação socioambiental da área urbana da Macrozona 7 é um passivo ambiental 

ocasionado pelo longo período em que foi mantida sob declaração de utilidade pública para 

fins  de  ampliação  do  Aeroporto  e  não  se  concretizou.  Portanto,  deve  fazer  parte  das 

medidas mitigatórias, de responsabilidade da Infraero, a recuperação das área públicas da 

Macrozona 7, com remoção da população para áreas adequadas, com restauração florestal 

42 Correio Popular, 26/08/2008.
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e implantação de equipamentos de lazer na seqüência da desocupação dessas áreas, a 

exemplo do projeto do Parque Anhumas, em execução pela PMC.

3 – Zona rural do entorno do aeroporto
Área aproximada – 25km2

Região inserida, em sua maior parte, na Sub-bacia do Rio Capivari Mirim e parte na 

Bacia do rio Capivari, junto à divisa com a Macrozona 5. Essa área é formada por bairros 

rurais como Friburgo, Fogueteiro, Vale da Estiva, Mirim, Brechó, Helvetia Campinas e Pouso 

Alegre. 

Nessa região predominam as propriedades rurais com produção de uva, milho, cana, 

atividades ligadas ao turismo rural, haras, campos de pólo e chácaras de recreio e moradia, 

conforme Mapa XXXX. 

Há também áreas com exploração mineral, algumas já bastante degradadas. Destaca-

se que esse tipo de atividade contribui para a degradação vegetal e assoreamento dos leitos 

dos rios e que, nessa região, devem ser consideradas as características da micro-bacia do 

rio Capivari-Mirim e o grande impacto que será causado pela expansão do Aeroporto, para 

avaliar a conveniência da manutenção desse tipo de atividade na Macrozona 7.
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Frente aos significativos impactos da expansão do Aeroporto de Viracopos, entre os 

quais podemos destacar a extensa impermeabilização do solo com redução de áreas de 

infiltração  das  águas  pluviais,  o  aumento  no  escoamento  das  águas  superficiais  e  a 

supressão  de  vegetação,  esta  área  rural  remanescente  tem  papel  fundamental  na 

manutenção das condições ambientais necessárias à sustentabilidade do manancial do Rio 

Capivari Mirim. Também o patrimônio cultural da área rural tem grande representatividade 

nessa  região  e  tem  gerado  atividades  ligadas  ao  turismo  rural,  sendo  importante  a 

manutenção e expansão dessas atividades.

A grande preocupação das comunidades locais é com a minimização do impacto da 

expansão  do  Aeroporto  sobre  essa  região  e  suas  atividades,  em  especial  quanto  a 

preservação do patrimônio histórico-cultural e ambiental existente na região e a articulação 

das  estradas  vicinais  utilizadas  para  escoamento  da  produção  agrícola  e  acesso  às 

propriedades.  Nesse  sentido  salienta-se  a  importância  das  estradas  rurais  do  Friburgo, 

Serra  D’Água  e  da  Estiva,  que  cruzam  essa  área  rural,  interligando  várias  estradas 

secundárias e fazendo a ligação com a área urbana do município de Campinas e com os 

municípios de Indaiatuba e Monte Mor.

A  grande  dimensão  projetada  para  o  Aeroporto  de  Viracopos  também  tem  sido 

questionada pelos moradores da região.

O despejo de lixo, em sua maior parte lixo urbano, ao longo das estradas foi relatado 

pelos moradores como uma das questões que trazem grande prejuízo ambiental  para a 

região e solicitam maior envolvimento da Prefeitura Municipal no seu equacionamento.

Em parte dessa região rural, fora da área declarada de utilidade pública, entre a área 

de expansão do Aeroporto e a Macrozona 5, o Plano Diretor de Viracopos propõe para a 

terceira etapa de implantação, em 2025, a localização de uma grande área destinada ao 

apoio logístico, denominada “Cidade Aeroporto”43, com cerca de 2,2 km², indicada com um 

círculo vermelho na figura acima. Trata-se de área cuja análise de transformação de uso 

deverá considerar o ritmo de implantação e operação da ampliação do Aeroporto ao longo 

dos próximos anos e avaliar a necessidade de acréscimo de área para atividades correlatas 

ao Aeroporto. Vale ressaltar que na oportunidade será necessário verificar  as condições 

ambientais da área e os possíveis impactos de um projeto dessa natureza no entorno (rural 

e  urbano)  e  para  o  município,  elementos  fundamentais  para  definição  das  condições 

urbanísticas a serem exigidas para sua adequada incorporação ao uso urbano. Uma das 

principais  questões é  garantir  a  manutenção da área remanescente  dessa região como 

rural.

A grande via de acesso ao setor de cargas, interno ao sítio aeroportuário, e à “Cidade 

Aeroporto”, previsto no projeto de ampliação de Viracopos, bem como o desvio do traçado 

43 No Plano Diretor do Aeroporto, de 2007, esta área também aparece como área industrial.
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do Corredor de Exportação, devem ser a barreira física entre a área aeroportuária e a área 

rural, garantindo a manutenção de suas características rurais.

Essa grande via de acesso e a área de logística (“Cidade Aeroporto”), referidas acima, 

impactam diretamente na Macrozona 5.  Esta via pode significar  uma ampliação  de sua 

articulação  com a  região  do  aeroporto,  o  que  deverá  dinamizar  suas  possibilidades  de 

ocupação comercial, de serviços e industrial, exigindo a adequação das diretrizes de uso e 

ocupação  do  solo  e  das  diretrizes  viárias  previstas.  Esse  novo  cenário  deve  ser 

contemplado no Plano Local da Macrozona 5, cujo projeto de Lei encontra-se em discussão 

na Câmara Municipal. 

As faixas lindeiras à Rodovia Santos Dumont também devem ser objeto de análise 

para alteração de uso. Dada sua grande acessibilidade e proximidade com o Aeroporto, a 

ampliação  de  Viracopos  tem  fomentado  a  demanda  para  ocupação  dessas  áreas  por 

empresas que atuam em atividades correlatas ao aeroporto (logística, transportes, indústria, 

construção de galpões para aluguel) e ampliação de empresas já instaladas (como a Valeo). 

A análise para alteração de uso dessa área também deve ser condicionada às condições 

ambientais da bacia do rio Capivari Mirim. Vale lembrar que a Valeo, localizada na Rodovia 

Santos Dumont,  no limite do perímetro urbano,  é apontada pela Cetesb como uma das 

áreas de contaminação existentes na Macrozona 7. Processos de contaminação por óleos e 

graxas, além de efluentes domésticos e assoreamento, já presentes na região, podem tornar 

ainda mais precária suas condições hídricas.

O  Rio  Capivari  Mirim  é  um  importante  manancial  de  abastecimento  de  água  do 

município de Indaiatuba. Atualmente o Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, de 

Indaiatuba, realiza apenas a captação de água para tratamento e distribuição à população, 

que é feita diretamente no rio, sem armazenamento de água para atendimento aos períodos 

de estiagem mais prolongada. Para sanar essa deficiência o SAAE está em processo de 

licenciamento para construção de uma barragem, que deverá promover a regularização da 

vazão do rio e aumentar a oferta de água para o abastecimento público. 

O local de implantação da barragem situa-se imediatamente à montante da captação 

de  água  existente,  que  apresenta  condições  favoráveis  à  realização  de  um  grande 

armazenamento  de  água  com  obras  relativamente  pequenas  e  permite  aproveitar  as 

instalações de bombeamento e recalque já em operação44. 

Já houve manifestação da SANASA, que nada tem a opor quanto ao pretendido, e do 

DMA/SEPLAMA,  que  irá  se  manifestar  quando  da  apresentação  oficial  do  Estudo  de 

Impacto  Ambiental,  cuja  versão  preliminar  já  foi  anexada  ao  processo45 pelo  SAAE  de 

Indaiatuba.

44 SAAE, 2005. Barragem Capivari Mirim. Adequação do Projeto Básico. Relatório Final – Textos e Desenhos. 
Relatório SAAE.RE.CM012A. Volume 1/2. Dez/2005. SN engenharia e consultoria.
45 Protocolo da Prefeitura Municipal de Campinas nº 06/10/6646
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O Plano Diretor do Município de Indaiatuba, Lei 4.067/2001, estabelece como área 

rural  a  bacia  dos  cursos  d’água  afluentes  superiores  do  Rio  Capivari  Mirim  e  propõe 

estabelecer convênios com os municípios vizinhos para sua preservação.

Como pode ser verificado na figura abaixo,  a Lei  de Uso e Ocupação do Solo de 

Indaiatuba, Lei 4.066/01 e suas atualizações, estabelecem como zona rural uma faixa ao 

longo do Rio Capivari Mirim. A zona urbana adjacente a essa área rural é destinada ao uso 

residencial  de  baixa  densidade  (ZR)  e  está  parcialmente  loteada  com  predomínio  de 

chácaras. No entorno da Rodovia Santos Dumont – SP 075, o zoneamento é destinado a 

indústrias de baixo impacto (ZI 3). Há ainda Áreas de Expansão Urbana (AEU) onde não 

são  permitidas  as  atividades  industriais  de  grande  e  moderado  impacto  e  de  extração 

mineral.

Vale destacar, que a implantação de usos urbanos em zona rural tem sido verificada 

tanto em Campinas como em Indaiatuba, colocando sérios problemas de controle dessas 

atividades  pelo  município,  posto  que  na  maior  parte  das  vezes  essas  atividades  não 

constam sequer dos cadastros municipais.

Zoneamento Município de Indaiatuba (Lei 4.066/01 e modificações posteriores, consolidadas em 
04/08)

4 – Zona rural sul
Área aproximada: 5 km²
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Região  inserida  totalmente  na  sub-bacia  do  Rio  Capivari  Mirim.  Formada  por 

propriedades rurais e, na Estrada Velha de Indaiatuba (SP-73),  próximo ao limite com o 

município vizinho, está implantada a entidade Cidade dos Meninos, que oferece serviços de 

assistência social na região. 

Verifica-se a  existência  de remanescentes de matas,  em especial  ao longo do rio 

Capivari Mirim, bem como a formação de alguns grandes lagos.

No município de Indaiatuba limítrofe a essa região, há uma extensa área de zona rural. 

A área urbana mais próxima é formada por um bairro residencial  já consolidado (Jardim 

Brasil),  cujo  zoneamento  é  predominantemente  residencial  (ZPR).  Há  uma  área  de 

expansão urbana (AEU) com as mesmas restrições indicadas anteriormente e uma Zona de 

Interesse Histórico (ZHI).

No  município  de  Itupeva,  vizinho  a  esta  Macrozona,  observando-se  imagens  de 

satélite, verifica-se a existência de grandes lagos e extensos remanescentes de matas, bem 

como a indicação de um parcelamento recente, aparentemente de chácaras, em meio a 

essa área rural.

Vale destacar a importância da manutenção das características rurais desta área, com 

elevada permeabilidade, contribuindo para a preservação dessa bacia hidrográfica.

5 – Zona rural lindeira à MZ 6
Área aproximada: 2,7 km²
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Região inserida na Bacia do Capivari onde se encontra a Estação de Tratamento de 

Água do rio Capivari (ETA – Capivari). É limitada a norte pela Rodovia dos Bandeirantes e a 

leste pela Rodovia Lix da Cunha. Trata-se de área rural intermediária entre o uso urbano e o 

uso rural  produtivo predominante na Macrozona 6 (onde se encontram os bairros rurais 

Reforma Agrária e Pedra Branca).

Essa região é formada praticamente por uma única propriedade, a Fazenda Palmeira, 

com mais de 7 milhões de m², que em sua porção urbana, caracterizada adiante, abriga as 

instalações da antiga Indústria Singer, e nesta porção rural, cuja extensão avança sobre a 

Macrozona 6, é atualmente usada para pastagem de gado nelore. Esta área é atravessada 

pela diretriz de ampliação do Anel Viário, entre a Rodovia dos Bandeirantes e o Aeroporto46, 

estabelecida  no  Plano  Diretor  de  2006.  Esse  traçado  foi  proposto  com  o  objetivo  de 

preservar as áreas rurais e ocupar parte do antigo leito férreo da Sorocabana.

Entretanto, o projeto de ampliação do Aeroporto, de acordo com a alternativa L, prevê 

uma nova entrada para cargas na Rodovia Santos Dumont, a cerca de 2,5 km ao sul do 

acesso atual.  Assim, coloca-se a necessidade de novo estudo para complementação do 

Anel Viário que possibilite também desviar o tráfego rodoviário da Rodovia Miguel Melhado, 

permitindo  sua  transformação  em  avenida  no  trecho  urbano  desta  rodovia,  como  será 

melhor especificado na problematização da área 7 (Área com Predomínio de Urbanização 

Precária)  e 8  (Área de Urbanização  Precária).  Este  estudo deve se balizar  pela  menor 

intervenção em área já ocupada, que preserve o máximo possível as áreas rurais e com 

acesso mais direto à Santos Dumont e ao Aeroporto.
46 Essa diretriz liga a Rodovia dos Bandeirantes à Rodovia Miguel Melhado, por onde atualmente ocorre o 
acesso ao Aeroporto.
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6 – Loteamentos consolidados
Jardim  Nova  América,  Jardim  Sigrist,  Núcleo  Residencial  Irmãos  Sigrist,  Núcleo 

Residencial Nova América, favela Irmãos Sigrist (Fepasa) e o Núcleo Residencial da Paz.

Área aproximada: 1 km²
Delimitada pelas Rodovias Bandeirantes e Santos Dumont, pelo antigo leito férreo da 

Sorocabana  e  pela  Fazenda  da  Palmeira,  trata-se  de  uma  área  urbana  relativamente 

isolada, possuindo apenas acesso pela Rodovia Santos Dumont, sem articulação urbana 

com  outros  bairros  da  Macrozona  e  com  o  restante  da  cidade.  Na  gleba  situada  no 

entroncamento  das  duas  rodovias  está  implantada  a  Elektro  –  distribuidora  de  energia 

elétrica, a maior empresa situada nessa região, cujo acesso se dá pela via do Jardim Nova 

América que compõe a marginal da Rodovia Santos Dumont.

Esta área encontra-se totalmente inserida na Bacia do Rio Capivari e não é atingida 

pelas restrições da legislação aeroportuária.

Os loteamentos Jardim Nova América e Jardim Sigrist, aprovados nos anos 1950, são 

hoje  bairros  consolidados.  Estão quase totalmente  ocupados,  com predomínio  residencial 

horizontal de padrão médio/médio-baixo, embora existam atividades de comércio, serviços e 

institucionais em diversas ruas.

O Jardim Nova América teve seu zoneamento alterado de zona 3 para zona 1, através da 

Lei 11.472/2003, provavelmente devido a demanda por subdivisão de lotes. Destaca-se neste 

loteamento a rua paralela à Rodovia Santos Dumont, que além de diversos usos comerciais 

verifica-se também a existência de uma indústria. 
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Parte significativa do Jardim Irmãos Sigrist é zona 14, embora não tenha se verificado nas 

vistorias nenhuma indústria ali instalada. Os lotes têm em média 250 m², quase não há lotes 

vagos  e  a  ocupação  é  predominantemente  residencial,  exceto  pela  presença  de  algum 

comércio/serviço local. 

A única área pública disponível nessa região é uma praça no extremo norte do Jardim 

Sigrist, onde se encontra um remanescente de floresta estacional semidecidual. Para proteção 

dessa mata, a área foi cercada por alambrado pela Administração Regional. Entretanto, o portão 

foi arrombado e verifica-se o depósito de lixo, o aterramento de nascente e outros danos à mata. 

É fundamental a estruturação dessa área para uso público voltado para educação ambiental e 

atividades de preservação, garantindo sua função social e sua adequada manutenção.

A outra área pública original do Jardim Sigrist  está ocupada pelo Núcleo Residencial 

Irmãos Sigrist. Existe também um campo de futebol na região da ocupação Núcleo Residencial 

da Paz. Na área pública do Jardim Nova América está implantado o Núcleo Residencial Nova 

América. Desta forma, constata-se a necessidade de área pública,  especialmente de lazer, 

nessa região.

Grande parte da favela Irmãos Sigrist (Fepasa) e do Núcleo Residencial da Paz avançam 

além do traçado do antigo leito férreo que delimita o perímetro urbano.

Todas essas áreas de ocupação estão gravadas como ZEIS de regularização no Plano 

Diretor  de  2006,  cujas  principais  questões  são:  elaboração  de  diagnóstico  detalhado, 

desenvolvimento  de  projeto  técnico,  necessidade  de  obras  de infra-estrutura,  aprovação  e 

registro, liberação de área pela sucessora da RFFSA, área para remoção, readequação do 

perímetro urbano, criação de áreas públicas de lazer e equipamentos.  

Esses  bairros  são  atendidos  pela  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio 

Professora Benedicta de Salles P. Wutke e por um Módulo de Saúde Nova América, ambos 

localizados no Jardim Nova América.
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Mapa de uso e ocupação do solo 2008 – DEPLAN

7 – Área com predomínio de urbanização precária
Área aproximada: 3,8 km²
Cidade Singer,  Jardim Campo Belo,  Jardim São João,  Jardim Marisa,  Jardim São 

Domingos,  Vila  Palmeiras,  Núcleo  Residencial  Vila  Nilza,  Favela  Campo  Belo  e  as 

ocupações  Ulisses  Guimarães (5  praças –  Campo Belo  I),  Campo Belo/RFFSA (parte), 

Campo  Belo/Campituba/RFFSA  (Campo  Belo  II),  Palmeiras/FEPASA,  Marisa, 

MarisaI/RFFSA e Marisa II/RFFSA.
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Trata-se de área loteada nos anos 1950, cuja ocupação urbana se deu muitos anos 

depois,  principalmente no final  dos anos 1970, de forma bastante irregular na parte que 

integrava a área declarada de utilidade pública para ampliação do Aeroporto.

Durante  o  período  de  vigência  do  decreto  estadual,  de  1982  a  2006,  houve  um 

constante adensamento do local sem nenhum investimento em infra-estrutura, resultando 

num  acumulo  de  carências.  Após  a  revogação  dos  decretos,  iniciou-se  uma  série  de 

investimentos na região, embora ainda apresente carência generalizada de equipamentos 

públicos  e  de  infra-estrutura  em  áreas  específicas,  que  demandam  continuidade  de 

investimentos do poder público.
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1panorâmica Cidade Singer : carência de infra-esturura básica

2 Nave Mãe - Jardim Marisa: investimentos públicos recentes na região

Toda a  área está  demarcada,  no Plano  Diretor  de 2006,  como Zona Especial  de 

Interesse Social – ZEIS, de regularização sujeita à legislação aeroportuária. Destaca-se que 

parte dessa área urbana ocupada é atingida pela curva de ruído da pista 1, que deverá ser 

ampliada, questão ainda não equacionada pela Infraero, nem no Plano Diretor do Aeroporto, 

nem no EIA-RIMA.

Apenas uma pequena gleba ainda não parcelada foi incluída como ZEIS de indução 

sujeita à legislação aeroportuária. Esta área é atravessada por um curso d’água e apresenta 

extensa Área de Preservação Permanente, reduzindo as área passíveis de implantação de 

unidades habitacionais.

O  loteamento  mais  consolidado,  inclusive  com  pavimentação  das  ruas  e  melhor 

padrão construtivo, é o Jardim São Domingos, que não estava inserido na antiga área de 

ampliação  do  Aeroporto.  Em  uma  grande  área  pública  desse  loteamento  há  uma 

concentração de equipamentos  de educação,  saúde e um campo de futebol.  Esta área 

possui também uma lagoa e áreas não urbanizadas com grande potencial para utilização 

para fins de recreação e  lazer  da região,  antiga  reivindicação  da população.  Existe  um 

projeto para esta área aguardando recursos para sua execução.

No Jardim Campo Belo, na rua por onde circula o transporte coletivo, há uma outra 

concentração de equipamentos de educação e saúde, que por sua vez induz a localização 

do comércio local nesse eixo. Destaca-se o grande movimento de pedestres e veículos e as 

precárias condições das calçadas, gerando um quadro de grande insegurança.

A insegurança viária e de pedestres da região é reforçada pelo seu principal acesso - 

a rodovia Miguel Melhado, e a necessidade constante de seu cruzamento, uma vez que, 

nesse trecho, esta rodovia atravessa duas áreas urbanas intensamente povoadas, onde se 
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concentra o maior número de acidentes, não possuindo mais condições de funcionar como 

rodovia. 

Diversos projetos rodoviários e ferroviários,  da alçada do Governo do Estado e da 

União, cortam a Macrozona 7, em especial a complementação do Anel Viário de Campinas 

(que está implantado até a Via Anhanguera e deverá atingir a Rodovia dos Bandeirantes e o 

Aeroporto de Viracopos), os novos acessos previstos no projeto de ampliação do Aeroporto 

de Viracopos (a partir  da Rodovia  Santos Dumont)  e  o  trem de alta  velocidade.  Esses 

projetos  deverão  ser  analisados  pelo  município  com a  finalidade  de propor  sua  melhor 

adequação  à  realidade  local.  Sendo  assim,  o  estudo  das  diretrizes  rodoviárias  e 

macroviárias para a região deve contemplar a necessidade de desviar o tráfego rodoviário 

da Rodovia Miguel Melhado neste trecho urbano47, sendo esta uma prioridade urgente para 

o  município.  Desta  forma,  o  trecho  urbano  da  Rodovia  Miguel  Melhado  poderá  ser 

transformado em avenida,  garantindo um desenho mais  adequado  a  sua função de via 

estrutural da região.

O projeto da EMDEC de implantação de terminal aberto, entre o loteamento Cidade 

Singer e a Rodovia Santos Dumont, em área do Governo do Estado48, deverá considerar as 

novas diretrizes advindas da ampliação do Aeroporto de Viracopos, do sistema viário e de 

uso do solo desta Macrozona.

Vale  ressaltar  a  necessidade  premente  de  discussão  técnica  das  diretrizes  de 

ampliação do Aeroporto de Viracopos com a Prefeitura Municipal de Campinas, em especial 

com a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Entre as 

principais  questões  que  deverão  ser  discutidas  e  ajustadas  com o  município  estão:  as 

restrições de uso do solo decorrentes do estabelecimento de curvas de ruído e área de 

aproximação  de  aeronaves,  as  diretrizes  viárias,  rodoviárias  e  ferroviárias  previstas, 

aspectos de preservação e compensação ambientais,  de uso do solo urbano e rural  do 

entorno do aeroporto.

Somada  às  questões  referentes  às  restrições  aeroportuárias,  a  situação  fundiária 

bastante  diversificada  exigirá  um  trabalho  conjunto  e  articulado  entre  as  secretarias 

municipais  e  os  proprietários  para  que se possa avançar  no processo de regularização 

estabelecido pelo Plano Diretor do Município.

Os loteamentos Vila Palmeiras, Jardim Marisa, Jardim Campo Belo e Jardim São João 

possuem  áreas  públicas  atravessadas  por  corpos  d’água  e,  em  diferentes  graus,  com 

ocupação urbana em área ambientalmente frágil, exigindo remoções. 

Em partes do Jardim Cidade Singer e do Jardim São João, a ocupação urbana não 

segue o arruamento, a divisão de lotes e a reserva de área pública do projeto original do 

loteamento,  configurando  uma  situação  de  irregularidade  mais  complexa  de  ser 

47 Que poderá ocorrer através da complementação do Anel Viário, no trecho entre a Rodovia dos Bandeirantes e 
o Aeroporto de Viracopos, para acesso à Rodovia Santos Dumont. 
48 Remanescente da desapropriação para implantação do novo traçado da Rodovia Santos Dumont.
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equacionada.  A precariedade da ocupação,  que tem se adensado desde que esta área 

deixou de ser de utilidade pública, e a ausência de espaços públicos são mais evidentes 

nesses loteamentos. 

O antigo leito férreo da Sorocabana atravessa toda a área urbana desta Macrozona, 

desde o Jardim Itaguaçú (área 8), passando pelo Jardim Marisa, Jardim Palmeiras (área 7), 

parte urbana da Fazenda Palmeira (área 9) até o Jardim América e Jardim Sigrist (área 6). 

Embora  esteja,  em  grande  parte,  ocupado  por  moradias,  este  leito  férreo  oferece  a 

possibilidade de aproveitamento para uma diretriz viária de interligação urbana, da qual essa 

região é tão carente, o que exigirá um grande número de remoções.

Esses bairros são atendidos pelos seguintes equipamentos de educação e saúde: Centro 

Municipal  de  Educação  Infantil  –  CEMEI  Benemérita  Silvia  Paschoal,  Escola  Municipal  de 

Educação Infantil  - EMEI Campo Belo, EMEI Sossego da Mamãe, EMEI Verde e Amarelo, 

Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Professora Odila Maia Rocha Brito, Nave 

Mãe Leonel Brizola, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EE São Francisco de 

Assis e EE de Ensino Fundamental e Médio Professora Celeste Palandi de Mello; Módulo de 

Saúde Campo Belo e Centro de Saúde São Domingos.

Destaca-se que a falta de vagas nas escolas públicas da região foi um dos problemas 

mais citados nas reuniões com a comunidade local.  Atualmente,  parte da demanda dessa 

região é atendida pelas cidades vizinhas de Valinhos e Indaiatuba.

Mapa de uso e ocupação do solo 2008 - DEPLAN

8 – Área de urbanização precária
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Área aproximada: 4,3 km²
Jardim Fernanda,  Jardim Santa  Maria  II,  Jardim Itaguaçú e  as ocupações Campo 

Belo/RFFSA (parte), Campo Belo III Continuação, Campo Belo/RFFSA, Campituba/Lenira, 

Campituba, Fernanda I, Fernanda II/Itaguassú, Puccamp/Jd Canaã, Dom Gilberto.

Parte desta área também foi loteada nos anos 1950 (Jardim Itaguaçú e Jardim Santa 

Maria) e parte nos anos 1980 (Jardim Fernanda), sendo que a ocupação urbana se deu, 

principalmente, a partir do final dos anos 1970, de forma bastante irregular na parte que 

integrava a área declarada de utilidade pública para ampliação do Aeroporto.

Toda a  área ocupada  está  demarcada,  no Plano  Diretor  de 2006,  como Zona  de 

Habitação de Interesse Social – ZEIS, de regularização sujeita à legislação aeroportuária. 

Nessa  região  se  concentra  o  maior  número  de  favelas  e  ocupações  da  Macrozona  7, 

implantadas em áreas públicas (praças, ruas, leitos férreos desativados) e particulares, nem 

sempre obedecendo o limite oficial dos lotes, cuja regularização depende, em muitos casos, 

de um reloteamento de loteamentos já aprovados, além das frágeis condições ambientais, 

especialmente das ocupações do Jardim Itaguaçú, originalmente com 2.753 lotes e quase 

500 mil m² de área pública.

Nessa região é mais acentuada a ausência de áreas públicas para equipamentos e 

lazer e as poucas áreas públicas ainda vagas estão sem urbanização e sempre na iminência 

de serem ocupadas por moradias. É uma demanda da população a intervenção mais efetiva 

da Prefeitura Municipal na preservação das áreas públicas ainda remanescentes através da 

implantação de equipamentos de lazer e a reserva de área para equipamentos de educação 

e saúde mais próximos da comunidade. Destaca-se nesse caso a área pública do Jardim 
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Itaguaçú, onde se localiza a Lagoa do Tomate. As diversas intervenções49 que tem sofrido 

nos últimos tempos tem tornado a área mais instável ambientalmente e aberto novas frentes 

de ocupação. É urgente uma ação pública que preserve o que ainda resta dessa área e 

sinalize uma presença mais efetiva do poder público, tanto na prestação de serviços quanto 

na fiscalização necessária para coibir novos processos de ocupação.

Os proprietários de lotes e de glebas ocupadas possuem pendências com a Prefeitura 

Municipal,  relativas  ao  IPTU,  que devem ser  consideradas  como um dos aspectos  que 

podem compor o processo de regularização dessas áreas.

Há nesta região uma área vaga, de aproximadamente 550 mil m², dentro do perímetro 

urbano. Esta área também deve ser objeto de estudos visando destinar uma parte como 

ZEIS, para equacionar a realocação das famílias em área de risco e em áreas de interesse 

público,  e  parte  para  abrigar  atividades  econômicas  demandadas  pela  proximidade  do 

Aeroporto  de  Viracopos,  de  forma a  garantir  um equilíbrio  na  sua  ocupação  que  torne 

atraente ao empreendimento privado e cumpra sua função social. 

Outro destaque é a presença da Indústria Valeo, localizada às margens da Rodovia 

Santos Dumont, no limite sul do perímetro urbano. Esta empresa já solicitou à PMC estudo 

para sua ampliação sobre área rural. Deve se considerar que a Cetesb aponta esta indústria 

como um dos focos de contaminação existente na região, que é tributária da micro bacia do 

rio Capivari-Mirim.

Mapa de uso e ocupação do solo 2008 – DEPLAN

49 Como o esgotamento da Lagoa pela Polícia Civil, e o aterramento de áreas pela Administração 
Regional do Município.
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Esses bairros são atendidos pelos seguintes equipamentos de educação e saúde: Centro 

Municipal de Educação Infantil – CEMEI Francisco Xavier Sigrist, Nave Mãe Anísio Teixeira, 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EE Paul Eugenne Charbonneau; Módulo de 

Saúde Jardim Fernanda.

9 - Fazenda Palmeira – porção urbana (antiga área da Indústria Singer)
Área aproximada: 2,5 km²

Esta área é parte da Fazenda Palmeira inserida no perímetro urbano, que hoje abriga 

apenas a instalação da antiga Indústria Singer. Possui matas, lagos e cursos d’água. Parte 

da gleba é contribuinte da Bacia do Rio Capivari e parte da bacia do rio Capivari-Mirim. A 

curva de ruído da pista 1 do Aeroporto incide sobre a porção sul da gleba, sendo que cerca 

267 mil m² foram declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, inseridos no 

Decreto Municipal nº 16.302/08.

Trata de área de grande acessibilidade e próxima ao Aeroporto de Viracopos, sendo 

de interesse público induzir sua ocupação com atividades de suporte às demandas advindas 

da ampliação do Aeroporto, reduzindo assim a pressão para incorporação de áreas rurais 

para  esse  fim.  A  urbanização  dessa  área  também deverá  garantir  ligações  viárias  que 

articulem as áreas urbanas dessa Macrozona (região do Jd Nova América/Jd Sigrist com a 

região  do Jd Cidade  Singer/Campo  Belo),  ampliação  das  áreas públicas  de lazer  e  de 

equipamentos,  das quais  a região é tão carente,  e a regularização das áreas ocupadas 

Núcleo Residencial Irmãos Sigrist, Núcleo Residencial Nova América, favela Irmãos Sigrist 

(Fepasa) e Núcleo Residencial da Paz, vizinhas à Fazenda Palmeira. 

A questão ambiental, as restrições aeroportuárias, as articulações viárias e rodoviárias 

e  o  dimensionamento  e  localização  das  áreas  públicas  são  as  principais  questões  que 

deverão ser consideradas para definição de seu plano de uso e ocupação do solo.

Destaca-se que esta área não tem acessibilidade direta ao Aeroporto de Viracopos 

pela Rodovia Santos Dumont, o que deverá ser equacionado juntamente com as alterações 

previstas no Plano Diretor do Aeroporto e os interesses municipais.  A Estrada Velha de 

Indaiatuba  e  a  Rodovia  Miguel  Melhado,  em  seus  trechos  urbanos,  não  deverão  ser 

utilizadas para tráfego pesado e tráfego direcionado ao Aeroporto de Viracopos.
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Mapa de uso e ocupação do solo 2008 – DEPLAN

10 – Distrito Aduaneiro
Área aproximada 0,8 km²

Área inserida no perímetro urbano, em 2003, por força da Lei Complementar nº 7, para 

criação  do  Distrito  Aduaneiro  de  Campinas.  O  projeto  de  loteamento  da  área  está  em 

processo de aprovação na Semurb.
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O estudo de diretriz de traçado da complementação do Anel Viário, no trecho entre a 

Rodovia dos Bandeirantes e o Aeroporto de Viracopos, considerando o Plano Diretor do 

Aeroporto, desenvolvido pela Seplama e encaminhado ao Governo do Estado, atravessa a 

área do Distrito Aduaneiro. A implantação dessa diretriz é prioritária para o Município, uma 

vez  que  permitirá  o  desvio  do  tráfego  rodoviário  do  trecho  urbano  da  Rodovia  Miguel 

Melhado, inclusive do Distrito Aduaneiro, que deverá ter seu projeto compatibilizado com a 

nova diretriz.

11 – Área de ocupação rarefeita
Área aproximada 0,7 km²
Remanescente dos loteamentos Jardim São Jorge e Jardim Cidade Universitária

Mapa de uso e ocupação do solo 2008 – DEPLAN

Área  formada  por  lotes  remanescentes  de  loteamentos  desapropriados  para 

implantação do traçado atual da Rodovia Santos Dumont. Apesar das ruas precariamente 

abertas e da ausência de infra-estrutura, essa área, que se encontrava praticamente vazia, 

tem  sofrido  intenso  processo  de  ocupação  desde  sua  exclusão  da  área  declarada  de 

utilidade pública para expansão do Aeroporto e da execução de melhorias no abastecimento 

de água, asfaltamento de vias, construção de equipamentos públicos que tem ocorrido na 

região. 

Trata de área de grande acessibilidade que, aliada a proximidade com o Aeroporto de 

Viracopos,  apresenta  perfil  para  implantação  de  atividades  de  apoio  a  atividade 

aeroportuária, tais como hotéis, centros comerciais etc. Há inclusive estudos da Infraero que 
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localizam  nessa  região  o  terminal  ferroviário  de  passageiros  (trem  rápido),  além  de 

Shopping Center e estacionamentos, embora esta área não tenha sido incluída nos decretos 

de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação para ampliação do Aeroporto 

de Viracopos.

3.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, SOCIAIS E ECONÔMICOS

O presente tópico trata de aspectos do crescimento populacional da Macrozona 7, de 

1970 a 2000, e apresenta estimativas de crescimento para o período 2001-2020 em dois 

cenários,  considerando impacto moderado e forte impacto da expansão do aeroporto de 

Viracopos na região.

A  análise  do  crescimento  populacional  utilizou  as  informações  dos  Censos 

Demográficos do IBGE, para os anos 1970, 1980, 1991 e 2000, segundo a divisão territorial 

da Macrozona por Unidades Territoriais Básicas – UTB50.

Macrozona 7 – Áreas de Planejamento e Unidades Territoriais Básicas

Embora vários  loteamentos existentes  na Macrozona 7 tenham sido aprovados na 

década  de  1950,  até  1970,  a  população  aí  residente  se  restringia  a  260  pessoas, 

50 A compatibilização dos dados censitários com as UTBs tem sido realizada pela Seplan, desde os 
anos 1980, com o apoio técnico do Escritório Regional do IBGE.
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concentradas na região dos loteamentos Jardim São Domingos/Jardim Campo Belo (UTB 

66). Nos anos 1970, todas as regiões que compõem a Macrozona 7 passam a apresentar 

população  residente,  embora  a  maior  concentração  se  mantenha  na  UTB  66,  cuja 

população cresceu quase 10 vezes ao longo da década. Vale destacar que as primeiras 

propostas de ampliação do Aeroporto de Viracopos são do final dos anos 1970. (Ver Tabela 

– População e Domicílios, segundo UTBs 1970-2000)

Tabela  - População e Domicílios na área urbana, segundo as UTBs da Macrozona 7
Município de Campinas, 1970 - 1980 - 1991 e 2000

UTB REGIÃO 1970 1980 1991 2000
 Dom Pop Dom Pop Dom Pop Dom Pop

53
Aeroporto de 
Viracopos         

54
Jd. Atlântico/ Jd. 
Columbia 1 0 122 576 284 645 111 419

66
Jd. S.Domingos/ 
Jd.Campo Belo 60 260 509 2376 1252 5311 2896 11.075

66A Jd. Nova América 1 0 57 267 682 2772 993 3.588

67
Jd. Fernanda/ Jd. 
Itaguaçu 1 0 84 369 456 2143 2581 10.117

Total 63 260 772 3588 2674 10871 6581 25199
Fonte: FIBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000. Tabulação especial SEPLAN.

Na década de 1980 a população da Macrozona apresenta taxa de crescimento de 

mais de 10 % a.a. (a taxa de crescimento do município foi de 2,24% a.a.) e atinge quase 11 

mil pessoas, em 1991. A população da UTB 66 mais que dobra. Na região dos loteamentos 

Jd. Fernanda/Jd Itaguaçú (UTB 67) a população cresce quase seis vezes, e no Jd. Nova 

América (UTB 66A) a população se multiplica por dez. Vale destacar que o Jardim Campo 

Belo (parte da UTB 66) e o Jd Fernanda/Jd Itaguaçú (UTB 67), onde reside a maior parte da 

população  da  Macrozona,  se  situam  dentro  do  perímetro  da  então  área  declarada  de 

utilidade pública para expansão do aeroporto de Viracopos, conforme o Decreto Estadual nº 

14.031/1979, convalidado até 2005.

Tabela 2 - Taxa de Crescimento Anual (%) da População da Macrozona 7

Município de Campinas, 1970 - 1980 - 
1991 e 2000

UTB - REGIÃO 1970 - 1980 1980 - 1991 1991 - 2000
 Domicilio População Domicilio População Domicilio População

53-Aeroporto 0 0 0 0 0
54-Jd Atlantico/Jd 

Columbia  61,67  7,98 1,03 -9,91 -4,68
66-Jd são 

Domingos/Jd Campo 
Belo  23,84 24,76 8,53 7,59 9,77 8,51

66A-Jd Nova América  49,83  25,31 23,71 4,26 2,91
67-Jd 

Fernanda/Jd.Itaguaçu  55,75  16,62 17,34 21,24 18,82
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Total 28,48 30,01 11,96 10,60 10,52 9,79
Fonte: FIBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000. Tabulação especial SEPLAN. Cálculo das taxas 
de crescimento NEPO/Unicamp.

A região continua a apresentar elevado crescimento populacional na década de 1990 

(9,8% a.a., a taxa de crescimento do município foi de 1,51% a.a.), registrando mais de 25 

mil habitantes em 2000. As áreas destinadas à ampliação do Aeroporto de Viracopos são as 

que crescem mais aceleradamente - UTB 67 e UTB 66, juntas concentram mais 80% da 

população da Macrozona.

O incremento de população nestas UTBs pode ser explicado mais pelo abandono da 

região,  tanto pelo  poder  público  quanto  pelos  proprietários dos lotes,  na expectativa  da 

desapropriação para expansão do aeroporto, cuja precariedade tornou a região uma área de 

ocupação para moradia de população de baixa renda, do que pela indução de ocupação do 

aeroporto como pólo de atração de mão de obra.

As características da população e dos domicílios da Macrozona 7,  apresentadas a 

seguir, corroboram a hipótese acima explicitada.

Considerando os grupos etários que compõem a população dessa Macrozona, o mais 

representativo é o da faixa de 15 anos a 59 anos, compreendendo 15.305 habitantes, ou 

seja, mais de 60% da população. Destaca-se o incremento de população desse grupo etário 

na UTB 67, que triplicou entre 1996 e 2000 (de 2009 para 6005 habitantes).  Esse foi o 

período de intensificação da ocupação irregular do loteamento Jardim Itaguaçú.

Tabela 4 - População Total por grupos etários 
Unidades Territoriais Básicas – UTBs Macrozona 7  
1996 e 2000

 1996 2000
UTB Grupos de Idade Total Grupos de Idade Total

 0 - 14 15 - 
59 60 e + Ignorada  

0 - 
14 15 - 59 60 e + Ignorada  

53 0 0 0 0 0     0
54 208 297 31 2 538 142 254 21 2 419
66 2812 4711 309 100 7932 3826 6727 471 51 11075

66A 1404 2754 162 10 4330 1089 2319 168 12 3588
67 1174 2009 134 10 3327 3768 6005 322 22 10117

Total 5598 9771 636 122 16127 8825 15305 982 87 25199
Fonte: FIBGE, Censos Demográficos 2000, Contagem Populacional 1996. Tabulação especial SEPLAN.

A proporção da população maior de 5 anos de idade não alfabetizada é superior a 

10%  em  todas  as  UTBs,  atingindo  18%  da  população  da  UTB  67  (Jd.  Fernanda/Jd 

Itaguacú). Esses valores são muito superiores à taxa de analfabetismo da população maior 

de 5 anos, para o município, que é de 8,6%. 

Tabela 5 - População alfabetizada e Não alfabetizada (maior de 5 anos 
de idade) 2000
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 UTB 53 UTB 54 UTB 66 UTB 66A UTB 67
Alfabetizadas 0      1.361      8.308      2.911      6.916 

Não Alfabetizadas 0         170      1.386         347 
  
   1.553 

      
Total 0      1.531      9.694      3.258      8.469 

  
Proporção de Analfabetos (%)

      
 UTB 53 UTB 54 UTB 66 UTB 66A UTB 67

 0 11,10 14,30 10,65 18,34
Fonte: FIBGE, Censo Demográfico 2000. Tabulação especial SEPLAN.

Em  1991,  a  população  da  Macrozona  residente  em  subhabitação  era  de  1500 

pessoas, representando 13,8% do total e se localizava em duas Unidade Territoriais - Jd 

Campo Belo (UTB 66) e Jd Nova América (UTB 66A) (Tabela abaixo). A contagem de 1996 

apontou  um decréscimo  na  participação  da  população  residente  em  subhabitação,  que 

passa a corresponder a 9,4% do total da Macrozona. No Jd Nova América (UTB 66A) houve 

decréscimo  em  números  absolutos.  Entretanto,  em  2000,  a  população  residente  em 

subhabitação  passa  de  1520  para  9770  pessoas,  correspondendo  a  quase  40%  da 

população total. Esse acréscimo se concentrou na região do Jd Fernanda/Jd Itaguaçú (UTB 

67), que até aquele ano não havia registrado residência em subhabitação, em 2000 tem 

cerca de 7.900 pessoas. Vale lembrar que a UTB 67 é a área mais atingida pela declaração 

de utilidade pública para desapropriação, de acordo com o antigo projeto de expansão do 

aeroporto, revogada em 2006.

População Total e em subhabitação, por Unidade Territorial Básica - UTB
Macrozona 7
1991 – 1996 - 2000
          

UTBs
1991 1996 2000

Total Favela % Total Favela % Total Favela %

UTB 54 645   538   419   

UTB 66 5311 763 14,37 7932 803 10,12 11075 980 8,85

UTB 66A 2772 737 26,59 4330 717 16,56 3588 885 24,67

UTB 67 2143   3327   10117 7905 78,14
Total 10871 1500 13,8 16127 1520 9,4 25199 9770 38,8

Fonte: FIBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000, Contagem Populacional 1996. Tabulação especial SEPLAN.

As precárias condições de vida deste contingente populacional se refletem no baixo 

rendimento da população residente (vide tabela 7),  que apresentou redução significativa, 

entre 1991 e 2000, nas duas UTBs mais populosas.  Considerando o rendimento do chefe 
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do domicílio, em 2000, a maior proporção recebe até 5 salários mínimos, em todas as UTBs. 

Destaca-se o elevado percentual de chefes sem rendimento, que na UTB 67 atinge 38,46% 

do total.

Tabela 7 - Renda Média Mensal do chefe (em salário Minimo)
por UTB 1991 - 2000

UTB Renda Média Renda Media
 1991 2000

53   
54 2,88 3,39
66 3,07 2,69

66A 3,52 3,55
67 4,91 1,85

Fonte: FIBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000. Tabulação especial SEPLAN.

Tabela 8 Distribuição dos responsáveis pelos domicilios segundo rendimento 
mensal 2000

Rendimento Mensal UTB 53 UTB 54 UTB 66 UTB 66A UTB 67
até 1/2 Sal Mínimo 0 0 0,48 0 0,57
mais de 1/2 até 1 SM 0 10,81 8,51 7,17 7,09
mais de 1 até 2 SM 0 16,22 15,5 12,83 17,2
mais de 2 até 3 SM 0 23,42 17,85 14,95 14,97
mais de 3 até 5 SM 0 22,52 23,04 25,15 15,12
mais de 5 até 10SM 0 14,41 11,45 18,69 5,65
mais de 10 até 15 SM 0 2,7 0,8 2,73 0,49
mais de 15 até 20SM 0 0,9 0,31 0,81 0,3
mais de 20 SM 0 0 0,21 0,61 0,15
Sem Rendimento 0 9,01 21,86 17,07 38,46
Total Responsáveis 0 99,99 100,01 100,01 100
Fonte: FIBGE, Censos Demográficos 1991 e 2000. Tabulação especial SEPLAN.

3.3.1 Estimativas de Crescimento Populacional da Macrozona 7

Tendo em vista a expansão do Aeroporto de Viracopos e seus desdobramentos na 

região, foram elaboradas estimativas de crescimento populacional, para o período 2000 – 

2020, considerando dois cenários:

- de impacto moderado dos investimentos previsto, isto é, com maior controle do uso e 

ocupação do solo, especialmente no que se refere ao uso residencial;

- de forte impacto, considerando elevado fluxo migratório e menor controle do uso e 

ocupação do solo na região.

Para cada cenário foram considerados três patamares de crescimento: superior, médio 

e inferior.

As  estimativas  foram  elaboradas  pelo  Núcleo  de  Estudos  de  População  – 

NEPO/Unicamp,  por  solicitação  da  Prefeitura  Municipal,  com  base  nas  informações 

constantes no Plano Diretor do Aeroporto de Campinas – Viracopos (SBKP), aprovado pela 
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ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, nas características demográficas da região, em 

especial as taxas de crescimento registradas nas últimas décadas, e no comportamento do 

crescimento das áreas situadas no entorno de aeroportos como o de Guarulhos.

Tabela 3 - Estimativa de População  - Macrozona 7

Município de Campinas 2007 – 2020-impacto moderado da ampliação do 
aeroporto

Limites Superior Médio Inferior
Taxas de crescimento da população {% ao ano}

2000-2007 7,32 5,61 3,58
2007-2010 5,98 4,98 2,69
2010-2015 3,81 3,87 2,18
2015-2020 2,66 2,29 1,96

 
Estimativas de População

2007 41.318 36.924 32.234
2010 49.183 42.721 34.905
2015 59.294 51.652 38.880
2020 67.611 57.843 42.842

Município de Campinas 2007 – 2020 - Forte impacto da ampliação do aeroporto

Limites Superior Médio Inferior
Taxas de crescimento da população {% ao ano}

2000-2007 7,32 5,61 3,58
2007-2010 10,10 9,43 6,89
2010-2015 34,01 18,82 10,12
2015-2020 9,38 7,77 8,46

 
Estimativas de População

2007 41.318 36.924 32.234
2010 52.986 46.419 37.820
2015 228.919 109.937 61.242
2020 251.978 159.821 91.917

Fonte: Estimativas elaboradas por Rosana Baeninger, pesquisadora NEPO/Unicamp, por solicitação da SEPLAN

Conforme o  Plano  Diretor  do Aeroporto  Internacional  de Viracopos,  até 2020 este 

terminal  está  programado para  tornar-se o  maior  centro  cargueiro  e  de passageiros  da 

América  Latina,  com aproximadamente  28Km²  de  extensão  e  capacidade  para  receber 

anualmente  370 mil  aeronaves  e  1,8  milhões  de toneladas  de  carga.  Ainda  segundo  o 

Plano,  as previsões indicam que o aeroporto deverá processar também 26,5 milhões de 

passageiros, considerando a transferência gradual de tráfego do Aeroporto de Guarulhos a 

partir  de  2015,  em  função  do  esgotamento  de  capacidade  da  infra-estrutura  desse 

Aeroporto.

“O intenso fluxo de passageiros e elevado volume de mercadorias transportadas do 

aeroporto para outros municípios da região e bairros de Campinas, além dos serviços não 

aeroportuários que poderá oferecer, o SBKP deverá tornar-se um importante indutor de 
expansão urbana do seu entorno (grifo nosso),  e constituir-se um novo centro para o 
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desenvolvimento  de  Campinas  e  região.”  (Plano  Diretor  -  Aeroporto  Internacional  de 

Viracopos/Campinas, 2008) 

Além  das  características  físicas  e  operacionais  de  Viracopos  e  seu  entorno,  o 

aeroporto se localiza próximo a um grande centro urbano, com facilidade de acesso para 

vários pontos de Estado. Aliado a isso, a passagem de um ramal ferroviário de carga junto à 

área  patrimonial  enseja  a  elaboração  de  estudos  visando  potencializar  seu  uso.  Esses 

aspectos,  sem dúvida,  o  tornam do ponto  de vista do interesse governamental  alvo  de 

grandes investimentos com o objetivo de garantir a concretização de uma política nacional 

de transportes de cargas e passageiros.  Atrelada a essa questão remarca-se a análise 

efetuada dos principais aeroportos da Área de Controle Terminal de São Paulo, ou seja, 

Guarulhos e Congonhas,  “se verificarmos as demandas previstas para estes aeroportos, 

vamos  observar  que,  no  horizonte  de  20  anos  e  no  cenário  médio,  elas  somam 

aproximadamente  115 milhões de passageiros/ano e 1,3 milhões de aeronaves”.  (Plano 

Diretor - Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, 2008)

Os  documentos  elaborados  pela  Infraero  dão  conta  de  que  estes  aeroportos  não 

possuem capacidade para processar o tráfego previsto para 2025, razão pela qual o tráfego 

excedente será transferido para Viracopos, sendo iniciada a transferência do aeroporto de 

Congonhas para Viracopos já em 2012 e de Guarulhos para Viracopos, em 2015.

A tabela a seguir retrata os dados relativos ao movimento de passageiros previstos 

para Viracopos nos anos de 2010, 2015, 2020 e 2025 dentro das perspectivas pessimista, 

média  e  otimista,  considerando,  tráfego  doméstico  regular,  tráfego  internacional  regular, 

tráfego doméstico não regular, tráfego internacional não regular, tráfego de aviação geral.

Movimento de passageiros - Tráfego Total 
___________________________________________________________________

ano pessimista média otimista

2010 1.361.223 1.636.987 1.956.441
2015 6.328117 8.345.682 9.100.347
2020 21.963.266 26.427.082 31.584.965
2025 43.182.498 51.178.913 62.099.949

___________________________________________________________________
Fonte: INFRAERO. Plano Diretor – Aeroporto Internacional de Viracopos 2008

Destaca-se que, em 2010, Viracopos tem apresentado crescimento inédito de vôos e 

passageiros (nos três primeiros meses desse ano o volume de passageiros já supera o do 

ano de 2009), com previsão de atingir 3 milhões de passageiros, superando em mais de 

50% o previsto no cenário mais otimista. Esses números indicam que a transferência de 

passageiros dos Terminais de Guarulhos e Congonhas já está ocorrendo.

A população estimada para a Macrozona 7, em 2010, se situa entre cerca de 35 mil 

habitantes,  no  patamar  de  crescimento  inferior  do  cenário  de  impacto  moderado  da 
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ampliação do Aeroporto,  a quase 53 mil, no patamar superior do cenário de forte impacto. 

Isto  é,  com maior  ou  menor  intensidade,  a  região  já  estaria  apresentando  um elevado 

crescimento populacional  que,  como se pode apreender  na caracterização da ocupação 

urbana da Macrozona, se caracteriza majoritariamente por população de baixa renda em 

áreas irregulares.

Para o horizonte de 2015, no cenário de impacto moderado, a população estimada é 

de cerca de 39 mil pessoas no patamar inferior e  de pouco mais de 59 mil no patamar 

superior. No cenário de forte impacto, a estimativa populacional vai de 61 mil, no patamar 

inferior, a 229 mil, no patamar superior, superando 250 mil habitantes em 2020. Isto é, com 

o avanço das obras de ampliação e de operação do aeroporto e sem controle do processo 

de ocupação a perspectiva de crescimento populacional na região é explosiva.

Os dados aqui apresentados indicam a real necessidade de ações do poder público 

que dêem conta de, inicialmente, conter o processo de crescimento populacional verificado 

nas últimas décadas na região da Macrozona 7, especialmente em função das restrições 

colocadas pelas portarias do Ministério da Aeronáutica. Vale lembrar que grande parte da 

população da Macrozona se assenta em área totalmente inadequada em função dos riscos 

de queda de aeronaves,  bem como em função dos impactos ambientais  causados pelo 

barulho  e  pela  dispersão  de  combustível  que  os  1.420  pousos  e  decolagens  diários 

provocarão, considerando a estimativa média de movimento de aeronaves de passageiros e 

cargueiras para 2025.

Movimento de aeronaves de Passageiros e Cargueiras
Tráfego Total Geral

___________________________________________________________________
ano pessimista média otimista

2010 40.110 51.098 64.870
2015 81.236 110.984 132.706
2020 216.807 281.734 356.615
2025 404.128 518.664 665.873

___________________________________________________________________
Fonte: INFRAERO. Plano Diretor – Aeroporto Internacional de Viracopos 2008

Atrelado  a  essa  ação  de  contenção,  deverão  ser  adotadas,  pelo  município  de 

Campinas,  ações  complementares  que  visem  modificar  a  característica  do  entorno 

adequando-o às atividades aeroportuárias, sob pena de ver inviabilizada esta atividade em 

função  do  grande  incremento  populacional  passível  de  ocorrer,  conforme  os  dados 

apresentados. 

Os  aeroportos  em  geral  são  potencializadores  das  características  verificadas  nos 

locais onde se implantam e o efeito dessa modernidade pode ser muito perverso se mal 

administrado.  Nesse  sentido  e  tomando  como  base  as  características  identificadas  na 

Macrozona 7, bem como o processo em curso de ampliação de Viracopos, entendemos que 
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é  dever  dos  governos  planejar  com antecedência  para  impedir  que  a  população  tenha 

agudizada as condições precárias em que se encontra.

É preciso ainda criar um diálogo com todos os envolvidos, identificando os problemas 

sociais, econômicos e políticos, buscando uma urbanização planejada e um olhar integrado 

com o Município e com a Região Metropolitana.

Desse  modo,  será  possível  evitar  que  esta  área  não  se  torne  apenas  o  “entorno 

empobrecido e segregado” do “espaço privilegiado de fluxos de capital e de pessoas”, que já 

é o Aeroporto de Viracopos. Além disso, é preciso que este espaço se some à dinâmica de 

Campinas e de sua metrópole; de um lado, para que não se projete apenas um novo eixo de 

crescimento populacional sem as devidas condições de infra-estrutura para essa população 

e,  de outro  lado,  que não se construa uma “outra  Campinas”  sem sua forte identidade 

histórica de integração entre seus espaços urbanos.

3.4. INTER RELAÇÃO COM A REGIÃO METROPOLITANA

Sede  da  Região  Metropolitana,  Campinas  estabelece  intensas  relações  com  os 

municípios vizinhos. Desta forma, diversas políticas públicas de um município podem gerar 

impacto, positivo ou negativo, no seu entorno. O Aeroporto de Viracopos é um importante 

equipamento regional, cuja expansão afetará não só o entorno imediato, mas região mais 

ampla que a própria RMC. Entretanto, no entorno imediato questões relativas ao uso do 

solo,  preservação ambiental,  ligações macroviárias e rodoviárias,  entre outras, tendem a 

apresentar  problemáticas  comuns  e  demandam um tratamento  mais  integrado  entre  os 

municípios, buscando garantir resultados positivos para todos os envolvidos e ganhos reais 

para a região. 

Região Metropolitana de Campinas
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Base Emplasa,2005.

Considerando  o  contexto  metropolitano  em  que  se  insere  Campinas,  procurar 

enfrentar  problemas  comuns  de  forma  mais  integrada  deve,  no  nosso  entender,  ser 

perseguido pelos administradores municipais. Ações dessa natureza fortalecem a região e 

podem abrir oportunidades de viabilizar propostas mais abrangentes e recursos de outras 

esferas de governo para equacionar  problemas de difícil  solução isoladamente por cada 

município, resultando em uma gestão compartilhada de recursos públicos.

Buscando  conhecer  os  planos  e  ações  previstos  nos  municípios  limítrofes  à 

Macrozona  7,  bem  como identificar  problemas  comuns,  foram  realizadas  reuniões  com 

técnicos das administrações municipais de Monte Mor, Indaiatuba, Itupeva, e Vinhedo.

Neste item procura-se caracterizar a expansão urbana e as ligações da Macrozona 7 

com  os  municípios  do  entorno,  identificar  problemas  comuns  e  apresentar  os  planos 

existentes nesses municípios.
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A  Macrozona  7,  localizada  na  porção  sul  do  município,  tem  na  Rodovia  Santos 

Dumont um dos vetores de expansão urbana metropolitana de Campinas. Além de principal 

via de ligação dos bairros localizados na Macrozona 7 com a região central da cidade, esta 

rodovia articula o município de Indaiatuba e a Região de Sorocaba com Campinas (Pires, 

2007).
Macrozonas 6 e 7 e Municípios do entorno

Itupeva

Mz 6

Mz 7

Outra importante ligação regional é a Rodovia Miguel Melhado Campos, que liga os 

municípios de Vinhedo e Valinhos, bem como articula o fluxo da Região Metropolitana de 

São Paulo - RMSP, a partir da via Anhanguera, ao Aeroporto Internacional de Viracopos.

O Aeroporto Internacional  de Viracopos é o  principal  equipamento  de abrangência 

regional localizado na MZ 7 e sua ampliação, bem como os projetos viários e ferroviários 

que deverão dar suporte ao movimento de cargas e passageiros previstos, terão impactos 

urbanos diretos em diversos municípios da região, especialmente Campinas e Indaiatuba, o 

que  demandará,  sem  dúvida,  o  tratamento  conjunto  de  várias  questões,  em  especial 

aquelas que visem a preservação da sub bacia do Rio Capivari Mirim.

No  entorno  da  Rodovia  Santos  Dumont  identifica-se  uma  concentração  fabril  de 

importância regional que, com a ampliação do Aeroporto, tende a se adensar, não só nas 

áreas lindeiras à rodovia, como nas áreas rurais do entorno, embora tanto em Campinas 

como em Indaiatuba existam áreas vagas dentro do perímetro urbano e com localização 

adequada para atender a essa demanda51.

Indaiatuba  apresentou  grande  expansão  da  macha  urbana,  de  forma  bastante 

dispersa, entre os anos de 1989 e 2000 (ver mapa a seguir) e foi o município da RMC – 

51 Levantamento de uso do solo realizado na RMC, em 2005, pela Emplasa, indicava a existência de 
mais de 3 mil hectares de terrenos vagos em área urbana no Vetor de Expansão da Rodovia Santos 
Dumont, que abrange a região sul de Campinas e o município de Indaiatuba, e cerca de 3,5 mil 
hectares no Vetor Anhanguera – Vinhedo, que abrange parte da região oeste de Campinas e os 
municípios de Valinhos e Vinhedo (Fecamp, 2005 apud Pires, 2007).
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Região  Metropolitana  de  Campinas  que  mais  aprovou  loteamentos  não  residenciais  no 

período entre 1994 e 2004, resultando em 678 lotes dos 881 lotes comerciais ou industriais 

aprovados na região. (Pires, 2007)
Vetores de Expansão

Região Metropolitana de Campinas
1989 - 2000

Pires, 2007, pg. 63

Vale destacar que parte do sítio aeroportuário e seu entorno encontram-se na sub- 

bacia do Rio Capivari Mirim, principal manancial de abastecimento de Indaiatuba e Monte 

Mor,  região  que  abriga  áreas  de  produção  rural,  referências  histórico-culturais  da 

colonização suíça e alemã, além de chácaras de recreio e moradia, tanto em Campinas 

como em Indaiatuba. 

No entanto, esse fato não tem sido suficiente para frear a expansão de atividades 

urbanas  em  área  rural,  cuja  demanda  tem  se  intensificado  após  a  edição  dos  novos 

decretos que determinaram a área de expansão do aeroporto e o início do processo de 
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desapropriação conduzido pela Infraero, depois de quase 30 anos de expectativas que não 

se concretizaram. 

As  atividades  industriais  e  de  logística  estão  entre  as  que  devem  exercer  maior 

pressão  para  ocupação  de áreas  próximas  ao  aeroporto.  São  atividades  que  requerem 

grandes  áreas  de  terreno,  cujas  características  de  ocupação  tendem  a  uma  extensa 

impermeabilização do solo, agravando os problemas que devem surgir com a ampliação do 

aeroporto sobre um sítio de mais de 27 milhões de m².

Indaiatuba  é  um  município  que,  desde  os  anos  1930/40,  apresenta  implantação 

industrial  significativa  e um centro de comércio  e  serviços  dinâmico.  Tem mantido altas 

taxas  de  crescimento  populacional,  crescimento  que  parece  acomodado  em  áreas  de 

urbanização formal, uma vez que não há favelas no município. A atuação do poder público 

local destaca-se também por uma política ativa de atração de investimentos, notadamente 

para o distrito industrial existente no município (Pires, 2007). 

Diferente do padrão de urbanização, precário e irregular, verificado na Macrozona 7, 

nos  municípios  do  entorno  -  Indaiatuba,  Valinhos,  Vinhedo  e  Itupeva  predominam  as 

chácaras de recreio e moradia e loteamentos,  em geral fechados, vários deles em área 

rural, voltados para a camada da população de renda mais elevada. 

A  exceção  é  o  município  de  Monte  Mor,  cuja  região  próxima  à  MZ  7  é 

predominantemente de produção rural, embora foto aérea de 2001, confirmada por imagem 

do  Google  Earth  de  2006,  mostre  parcelamento  com  características  de  loteamento  de 

chácaras de recreio (lotes de grande dimensão e presença de piscina em quase todos os 

lotes), na divisa com a área rural da Macrozona 7 (ver figura a seguir). 

Parcelamento de Chácaras em Monte Mor, na divisa com a Macrozona 7

PMC, Foto aérea de 2001.
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Destaca-se que o município de Monte Mor não é atravessado por nenhuma ligação 

rodoviária que dê acesso à região do Aeroporto, como no caso de Indaiatuba, Itupeva e 

Vinhedo. Entretanto, a região de Monte Mor, limítrofe à Macrozona 7, embora predomine o 

uso rural,  foi  incorporada ao perímetro urbano (cerca de 650 ha),  com previsão de uso 

industrial ao longo das estradas vicinais que ligam o Município à zona rural de Campinas, e 

hoje permitem o acesso ao Aeroporto de Viracopos.

A  expansão  urbana  de  caráter  metropolitano  está  fortemente  relacionada  ao 

movimento migratório intrametropolitano na RMC, ocorrido nas décadas de 1980 e 199052. 

No último período houve um aumento desses deslocamentos de uma maneira geral, além 

do movimento mais tradicional de periferização de Campinas para os municípios de Sumaré 

e  Hortolândia,  verifica-se  também  o  aumento  do  volume  migratório  de  Campinas  para 

Indaiatuba, da ordem de 1000 a 2000 pessoas entre 1995 e 2000.

Esse movimento pode estar relacionado à expansão das atividades econômicas e à 

grande expansão urbana verificada em Indaiatuba na década de 1990, com predomínio de 

loteamentos fechados para faixas de renda média e alta, além da facilidade de ligação e a 

boa qualidade do transporte público entre esse município e Campinas.

Parte dessa migração continuou a exercer suas atividades em Campinas,  como se 

pode inferir dos dados relativos aos movimentos pendulares da população economicamente 

ativa ocupada entre os dois municípios. Em 1980 esse movimento entre os dois municípios 

não aparecia entre os mais significativos da RMC, em 2000 já é responsável por um fluxo 

diário  entre 2 mil  e 3,6 mil  pessoas (Pires,  2007).  Vale destacar que a Rodovia Santos 

Dumont é a via que concentra esse movimento.

A  precariedade  do  atendimento  dos  serviços  públicos  nos  bairros  localizados  na 

Macrozona 7, bem como a facilidade das condições de acesso e de transporte público aos 

municípios vizinhos de Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba, mais diretas do que à região central 

do próprio município de Campinas, tem levado parte da população da macrozona a procurar 

serviços públicos e trabalho nesses municípios. 

No  caso  do  atendimento  escolar,  essa  relação  é  institucionalizada,  posto  que  a 

Secretaria Estadual de Educação, face a incapacidade de atendimento da demanda nos 

equipamentos  existentes  na  MZ7,  tem transportado  alunos  do  ensino  fundamental  para 

escolas  de Valinhos  e para outras regiões de Campinas.  Em 2008,  eram transportadas 

cerca de 400 crianças, em 2009 foram mais de 800 alunos transportados, além daqueles 

que  o  fazem por  conta  própria  (informação da  Coordenadoria  de Ensino  do  Interior  da 

Secretaria  de  Estado  da  Educação  em  reunião  com  a  Secretaria  de  Planejamento  e 

Desenvolvimento Urbano - Seplan, março/2009).

52 FIBGE, Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000.
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Breve caracterização dos municípios do entorno – Planos Diretores e Leis de 
Zoneamento

A seguir passamos a destacar alguns dados relativos aos municípios de Indaiatuba, 

Valinhos,  Vinhedo,  Monte Mor  e Itupeva,  entre eles apenas o município de Itupeva não 

pertence à Região Metropolitana de Campinas.

Observando o quadro abaixo, verifica-se que esses municípios apresentaram elevadas 

taxas de crescimento, nos dois períodos considerados, tanto em relação à Campinas como 

ao conjunto da RMC.

População residente e taxa de crescimento médio anual por município
Região Metropolitana de Campinas e Municípios do entorno da Macrozona 7

1991-2008

RMC e Municípios do 
entorno da MZ 7

População Total Taxa de Cresc. (% a.a.)

1991 2000 Estimativa 
2008 91/00 2000/2009

RM Campinas 1.865.255 2.338.148 2.708.469 2,54 1,88
Campinas 847.595 969.396 1.061.290 1,50 1,15
Macrozona 7 11.089 26.728 10,27
Indaiatuba 100.948 147.050 183.981 4,27 2,89
Monte Mor 25.559 37.340 45.608 4,30 2,58
Valinhos 67.886 82.973 101.316 2,25 2,55
Vinhedo 33.612 47.215 59.202 3,85 2,91
Itupeva (fora da RMC) 17.921 26.075 38.764 4,25 5,08

Fonte: FIBGE, Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, FSEADE, Estimativa de população 2008 
(www.seade.sp.gov.br, acessado em 26/03/2009).

Indaiatuba  é  o  maior  município  do  entorno,  cujo  centro  urbano  localiza-se  mais 

próximo da área urbana da Macrozona  7.  Também Vinhedo  e  Valinhos  são municípios 

próximos  com os  quais  a  população  da  MZ mantém relação,  quer  seja  na  procura  de 

atendimento  em  equipamentos  de  educação  e  saúde,  quer  na  procura  de  emprego. 

Conforme informação verbal, obtida em reuniões com a população da MZ 7 (2008),  famílias 

pobres desses municípios também procuram os loteamentos e ocupações da MZ 7 para 

moradia.

Monte Mor e Itupeva são municípios de pequeno porte, com centros urbanos distantes 

e  com  pouca  articulação  com  a  MZ  7.  Entretanto,  a  ocupação  de  áreas  rurais  por 

empreendimentos urbanos nesses municípios, a exemplo do que vem ocorrendo ao longo 

da Rodovia Miguel Melhado, podem comprometer as condições de preservação ambiental e 

manutenção  da  área  rural  da  região,  especialmente  na  divisa  com  a  zona  rural  das 

Macrozonas 6 e 7.

O parcelamento urbano de áreas rurais parece mais evidente em Itupeva, como pode 

ser visto na imagem abaixo e confirmado pelas diretrizes do Plano Diretor do Município.

Parcelamento de Chácaras em Itupeva, na divisa com Campinas

_________________________________________________________________104

http://www.seade.sp.gov.br/


Município de Indaiatuba53

O Plano Diretor de Indaiatuba foi aprovado em 2001, através da Lei nº 4.067/01, com 

base em trabalho desenvolvido pelo escritório do arquiteto Ruy Othake.

Entre as questões tratadas no Plano Diretor de Indaiatuba, as de interesse mais direto 

na relação com a Macrozona 7 são as que se referem à Bacia dos Rio Capivari Mirim. O 

Plano  Diretor  estabelece  como  área  rural  a  área  integrada  pelas  bacias  dos  afluentes 

superiores do rio Capivari Mirim (art. 7º), destacando-se o item de propostas relativas à água 

(4.3.1), onde se objetiva a garantia de abastecimento de água potável para toda a área do 

Município.  É  proposta  também  a  implantação  de  novas  estações  de  captação  e  o 

estabelecimento de convênio com os Municípios vizinhos para recuperação e preservação 

dos corpos d’água e das bacias comuns. Remarca-se a construção da barragem no Rio 

Capivari Mirim, que está em processo de licenciamento ambiental pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos – SAAE de Indaiatuba, (item 3.2.2 - Caracterização do Uso do Solo)

Registra-se, entretanto, a presença de atividades urbanas em área rural na região da 

sub-bacia do Rio Capivari Mirim, no Município de Indaiatuba. Tem-se notícia de problemas 

de despejo de dejetos nesta sub-bacia que, em alguns casos, resultaram na suspensão da 

captação de água no Rio Capivari Mirim.

53 Fonte: www.indaiatuba.sp.gov.br , acessado em 2008.
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Com relação ao zoneamento urbano deste município observar-se uma faixa de área 

rural  ao longo do Rio  Capivari  Mirim,  com configuração estreita  no entorno da Rodovia 

Santos Dumont e bastante ampla a leste, na direção de Itupeva, e à oeste, em direção à 

divisa com Monte Mor e Elias Fausto.
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Zoneamento – Município de Indaiatuba
Lei 4.066/2001 e alterações posteriores até 04/2008

No interior do perímetro urbano, as áreas lindeiras à Rodovia Santos Dumont estão 

zoneadas com Zona Industrial de Baixo Impacto Ambiental (ZI 3), onde já existem diversas 

indústrias instaladas. Grande parte das áreas vizinhas à zona rural está destinada à Zona 

Urbana Residencial de baixa densidade e há grandes áreas de Expansão Urbana.

Nas áreas de expansão urbana é permito o uso residencial, comercial, de serviços e 

institucional e industrial de baixo impacto ambiental. São vedadas as atividades industriais 

de  grande  e  moderado  impacto  ambiental  e  de  extração  mineral  (Lei  4.066/2001  e 

alterações posteriores até 04/2008).

Indaiatuba tem também uma política de Incentivos Fiscais, instituída pela Lei nº 4.752 

de  23  de  Agosto  de  2005,  que  criou  o  Programa  de  Incentivo  ao  Desenvolvimento 

Econômico – PROINDE, destinado a incentivar  o crescimento do parque industrial,  bem 

_________________________________________________________________107



como a concentração,  na Zona Industrial  de  Indaiatuba,  das  atividades  industriais  e  de 

prestação de serviços.

Os benefícios previstos são: não incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano - 

IPTU, pelo prazo de 10 (dez) anos; não incidência da Taxa de Licença para Execução de 

Obras  Particulares;  não  incidência  da  Taxa  de  Licença  para  Abertura,  Localização  e 

Funcionamento da empresa, pelo prazo de 10 (dez) anos; não incidência do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, durante o período de 10 (dez) anos.

Os incentivos fiscais previstos nesta lei também serão concedidos às pessoas naturais 

ou jurídicas que vierem a implantar no Município, nas respectivas zonas de uso permitido, 

qualquer um dos seguintes empreendimentos, inclusive de atividades similares, a critério 

exclusivo do Poder Executivo (Art. 8º): hotel ou pousada; parque temático; teatro; centro de 

convenções;  centro  cultural;  centro  de  pesquisas  e  desenvolvimento  e  faculdade  ou 

universidade. (www.indaiatuba.sp.gov.br, acessado em março/2009)

Há previsão de implantação de Porto Seco na Fazenda Pimenta, grande área inserida 

no perímetro urbano como área industrial (deve ter cerca de 7 milhões de m²), com acesso 

pela  Rodovia  Santos  Dumont,  atravessada  pela  linha  férrea  (Corredor  de  Exportação), 

localizada próxima à divisa com Salto.

A prefeitura pretende implantar um porto seco na fazenda Pimenta, área com cerca de 

7 milhões de m², próxima à divisa com Salto, na zona industrial do Município. Essa área tem 

acesso  pela  Rodovia  Santos  Dumont  e  é  atravessada  pela  linha  férrea  (Corredor  de 

Exportação) e o projeto de um porto seco visa aproveitar essas potencialidades aliadas as 

oportunidades  colocadas  pela  ampliação  do  Aeroporto  de  Viracopos  (entrevista  com  a 

direção do Departamento de Posturas Municipais de Indaiatuba).

Município de Monte Mor 
O município de Monte Mor já elaborou seu Plano Diretor, Lei Complementar nº 1 de 

2006, nos termos determinados pelo Estatuto da Cidade. Embora a atividade agropastoril 

seja importante para o município, tem-se verificado a intensificação da atividade industrial, 

contando inclusive com lei  de incentivos fiscais para as empresas que se instalarem no 

município.

O Plano Diretor ampliou o perímetro urbano sobre as áreas rurais, em direção aos 

municípios de Hortolândia e Campinas, bem como definiu eixos de desenvolvimento, nas 

estradas municipais MOR 288 e MOR 330, que ligam o município à zona rural de Campinas, 

onde se pretende a implantação de indústrias, comércio e serviços.

Aparentemente, a questão mais pertinente a tratar conjuntamente com Monte Mor, do 

ponto de vista da Macrozona 7, é a preservação das áreas rurais, de forma que não ocorra 

seu parcelamento para fins urbanos, pressionando a área rural de Campinas, especialmente 

na região do Friburgo, onde se deseja manter e incentivar o uso rural e cultural.
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Município de Itupeva54

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 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 

54   Fonte: www.itupeva.sp.gov.br , acessado em 27/03/2009.
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como  perímetro  de  expansão  urbana,  contendo  no  seu  interior  perímetros  urbanos  já 

consolidados. (Art. 21)

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 center”, “show-rooms”, 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, de 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);

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.
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(*)  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.

Município de Valinhos55

A  divisa  de  Valinhos  com  a  região  sul  de  Campinas,  se  dá  através  da  com  a 

Macrozona  6,  a  qual  é   formada  quase  exclusivamente  por  área  rural  produtiva, 

característica observada também no município de Valinhos.

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.

O  município  possui  o  Programa  de  Desenvolvimento  Econômico  do  Município  de 

Valinhos – PRODEVAL,  que visa fundamentalmente fomentar a atividade econômica no 

território  municipal  e  com  isso  gerar  riquezas  mediante  o  incremento  da  produção  e 

empregos, posto que os incentivos e os benefícios do programa são vinculados à produção 

e a criação de postos de trabalho para pessoas residentes no território do Município.

O  programa  se  destina  a  empresas  que  desenvolvam  atividades  industriais, 

comerciais  e prestação de serviços;  a novas empresas que se instalarem no Município; 

empresas já  instaladas,  que ampliem sua área construída;  empresas já  possuidoras  de 

Imóvel no Município, que queiram desenvolver atividades econômicas.

Destaca-se a seguir os benefícios do programa:

• Ressarcimento  das  despesas  e  dos  investimentos  relativos  à  aquisição  de 

terreno; 

• Ressarcimento das despesas com a execução de serviços de terraplenagem; 

• Ressarcimento dos recursos financeiros  investidos  nos serviços  e obras de 

natureza pública; 

• Ressarcimento do valor  do aluguel  mensal  ou parte dele,  período de cinco 

anos; 

• Suspensão  da  exigibilidade  da  Taxa  de  Licença  relativa  à  aprovação  e  a 

regularização de projetos para execução de obras. 

• Suspensão  da  exigibilidade  da  Taxa  de  Licença  para  localização  e/ou 

funcionamento; 

• Suspensão da exigibilidade da Taxa de Vistoria da Vigilância Sanitaria; 

• Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano; 

55 Fonte: www.valinhos.sp.gov.br , acessado em março/2009.
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• Aplicação da alíquota mínima de 2% para cobrança do Imposto sobre Serviços 

de Qualquer  Natureza (ISSQN) sobre a execução das obras de construção 

civil; 

• Assessoramento  às  sociedades  empresárias  em seus relacionamentos  com 

órgãos públicos; 

• Redução de um ponto percentual da alíquota do ISSQN previsto no 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 o 

novo  trecho  do  anel  viário,  que  atravessa  Valinhos,  terá  destinação  industrial  no  seu 

entorno,  voltado para  atividades  de  logística.  Também o bairro  Capivari,  na  divisa  com 

Itupeva, área rural que atualmente conta com atividades ligadas a produção agrícola, mais 

especificamente  à produção  de figo,  seria  incorporado  à zona urbana com zoneamento 

voltado para atividades industriais e de logística.

Considerações acerca das questões supramunicipais
Considerando  tratar-se  de  uma  Região  Metropolitana  oficialmente  instituída,  as 

questões  de  interesse  comum  têm  um  fórum  privilegiado  de  discussão  no  âmbito  das 

Câmaras  Temáticas,  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 
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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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