
4. SISTEMA VIÁRIO E DE TRANSPORTES                                                       

4.1. SISTEMA VIÁRIO
(Rever /alterar conteúdo com EMDEC )
A área territorial da Macrozona 7 é predominada por vias importantes que ligam ao 

aeroporto, seu principal acesso é a Rodovia Santos Dumont (SP-075) que também  acessa 

a  região  sorocabana,  Rodovia  Presidente  Castelo  Branco  (SP-280)  e  o  Município  de 

Indaiatuba.  Com  Inicio  na  Rodovia  Anhanguera  (SP-330),  Possui  cruzamento  com  a 

Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), e com a Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324), 

facilitando o acesso de veículos provindo da Região Metropolitana de São Paulo. 

Campinas  possui  uma  ampla  rede  rodoviária  pela  qual  se  articula  pela  Região 

Metropolitana de São Paulo, ao interior do Estado e ao Estado de Minas Gerais. Chegam ou 

partem do município cinco principais rodovias do Estado: SP–075 (Santos Dumont), SP-348 

(Bandeirantes),  SP-065  (Dom  Pedro  I),  SP-330  (Anhanguera)  e  a  SP-340  (Gov.  Dr. 

Adhemar  Pereira  de  Barros).  Apesar  das  articulações  rodoviárias  com  a  Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), o sistema viário local possui precária articulação com a 

Macrozona 5, Macrozona 6 e o restante da cidade.

Malha macroviária da Região Metropolitana de Campinas – 19 municípios e indicação das 
praças de pedágio
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A  Macrozona  7  caracteriza-se  pela  presença  estruturadora  do  aeroporto  que 

representa grande barreira física e condiciona atividades do seu entorno, não só em função 

das operações aeroportuárias, cujas restrições de uso do solo são determinadas por normas 

federais,  como também pela presença de  importantes barreiras físicas ao sistema viário, 

extremamente relevantes como o Rio Capivari e seus afluentes (divisa com AP 28), o leito 

férreo  desativado  -  RFFSA,  o  corredor  ferroviário  de  exportação  e  as  Rodovias  Santos 

Dumont – SP 075, Miguel Melhado Campos – SP 324 e Lix da Cunha – SP 73.

Sistema macroviário da Macrozona 7

A  malha  viária  da  MZ  7  é  bastante  descontínua,  desprovida  de  infraestrutura  e 

pavimentação,  apenas  as  vias  de  itinerário  de  ônibus  são  pavimentadas  permitindo  a 

acessibilidade para os moradores. Possui assentamentos urbanos precários, implantados de 

forma irregular desconfigurando o traçado viário no entorno do aeroporto, como é o caso 

dos loteamentos Cidade Singer, Campo Belo, Jd. Itaguaçu e outros que se encontravam na 

área declarada de utilidade pública.

Antigo trecho da Rodovia Santos Dumont no 
bairro Cidade Singer

Região do Campo Belo próximo ao aeroporto
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O sistema viário principal da região é composto pela Rodovia Santos Dumont – SP 

075, que funciona como eixo de distribuição de tráfego da região; a Rodovia Miguel Melhado 

SP 324, uma rodovia com grande volume de tráfego urbano e com alto índice de acidentes 

devido à falta de sinalização e o fluxo de carga pesada em direção ao aeroporto; e por 02 

estradas rurais como é o caso da Estrada Velha de Indaiatuba, atual Rodovia Lix da Cunha 

– SP 073, faz a ligação entre Campinas e Indaiatuba pela Macrozona 6,  que se inicia no 

trevo  da  Rodovia  Anhanguera  –  SP  330  com  a  Rodovia  Santos  Dumont  SP  –  075, 

atravessando  as  Macrozonas  4  e  6  até  atingir  a  Macrozona  7  onde  é  lindeira  aos 

loteamentos Vila Palmeiras, Jardim São Domingos e Jardim Marisa até atingir a Rodovia 

Miguel  Melhado  e  finalmente  a  estrada do  Friburgo, como principal  via  vicinal,  um dos 

acessos à Macrozona 5.

Trecho da Rodovia Miguel Melhado Rodovia Lix da Cunha

O escoamento do tráfego se dá pela Rodovia Santos Dumont, já saturada em horário 

de  pico  devido  ao  grande  volume  oriundo  da  Capital  pela  Rodovia  dos  Bandeirantes, 

considerada  a  melhor  estrada  do  Brasil, que  já  opera  em  nível  de  saturação  (104%), 

diferentemente do que ocorre com o sistema a partir de Campinas em direção ao interior. O 

Plano  Diretor  de Viracopos de 2008 já prevê esta saturação no Sistema Anhanguera  – 

Bandeirantes  e  estará  em nível  de  serviço  D a  partir  de  2012,  antes  da  conclusão  da 

primeira fase de implantação de Viracopos.

A solução para essa condição é que todo o tráfego excedente, tanto o de passageiros 

do transporte aéreo como parte do tráfego rodoviário sejam assumidos por um sistema de 

trens entre São Paulo e Campinas, com acesso a Viracopos. De qualquer forma, mesmo 

com  a  implantação  do  trem  rápido  (TAV)  é  preciso  considerar  a  necessidade  de 

investimentos  no  sistema  de  acesso  rodoviário  entre  os  aeroportos  de  Congonhas, 

Guarulhos e Viracopos.
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Situação Operacional
Capacidade das pistas das rodovias

Carregamento da malha
Volume de veículos equivalentes por hora pico

Carregamento anual ARTESP

Tráfego Anual 2006
Rodovia SP 348 SP 075 SP 330 SP 340

Praça Pedágio Sumaré Itupeva Indaiatuba
Valinhos 

Norte
Nova 

Odessa Jaguariúna

Mês Número de Veículos
Janeiro 515.764 1.552.674 529.907 416.198 1.444.227 908.144
Fevereiro 432.065 1.357.252 493.092 387.676 1.284.840 832.023
Março 458.179 1.495.177 573.541 445.295 1.445.606 931.175
Abril 484.635 1.483.594 538.678 419.964 1.373.221 927.603
Maio 454.325 1.484.186 576.253 441.441 1.429.961 994.329
Junho 438.595 1.432.868 541.356 417.552 1.389.853 880.654
Julho 512.940 1.608.272 580.599 441.695 1.472.785 959.125
Agosto 468.690 1.548.906 594.791 466.345 1.489.191 936.027
Setembro 480.452 1.549.388 578.343 450.240 1.446.982 969.779
Outubro 494.974 1.601.309 589.670 453.754 1.478.243 943.267
Novembro 491.802 1.571.618 586.222 454.667 1.459.235 945.999
Dezembro 565.061 1.708.738 650.101 476.222 1.583.289 1.027.126

TOTAL 5.797.482 18.393.982 6.832.553 5.271.049 17.297.433 11.255.251

MÉDIA 483.124 1.532.832 569.379 439.254 1.441.453 937.938

Carregamento Dersa

Passagem de Veículo Agosto/2007
Rodovia SP 075
Praça Pedágio Nazaré Paulista Itatiba

SEMANA Número de Veículo
Domingo 7.531 10.045
Segunda-feira 8.669 17.569
Terça-feira 8.830 17.348
Quarta-feira 9.148 18.123

_________________________________________________________________116



Quinta-feira 9.402 18.787
Sexta-feira 10.548 21.598
Sábado 6.880 12.809
TOTAL SEMANAL 61.008 116,279

MÉDIA 8.715 16.611
Média Diária 4.405 8.448

4.1.1 Anel viário
O Anel Viário de Campinas, embora sem estar totalmente concluído, circunda a cidade 

para  não  sobrecarregar  o  sistema  viário  central.  O  trecho  Campinas  –  Jaguariúna,  na 

Rodovia Adhemar de Barros, está recebendo obras para a terceira faixa de tráfego, fará 

recuar o atual comprometimento de 84% para 56%. Esta obra ressalta a necessidade de 

conclusão do Anel Viário entre a Rodovia Anhanguera e a Rodovia dos Bandeirantes para 

que possa ter uma melhor distribuição das viagens. 

4.1.2 Ferrovia
Em  Campinas  encontram-se  dois  eixos  ferroviários  para  o  transporte  de  carga, 

conectados  por  um  dos  maiores  entroncamentos  do  País.  A  FERROBAN  (Ferrovias 

Bandeirantes)  possui  a  concessão  da  malha  ferroviária.  As  linhas  ferroviárias  da 

FERROBAN possibilitam a ligação  com a Hidrovia  Tietê-Paraná  o  que  colabora  para  o 

comércio com países do Cone Sul, Chile e Bolívia, principalmente no transporte de grandes 

volumes à granel.

Campinas  conta  com  um  Terminal  Intermodal  de  Cargas  –  TIC  estrategicamente 

localizado do ponto de vista operacional, comercial e logístico, pois se encontra ao lado das 

rodovias Anhangüera e Bandeirantes: ligando a cidade e Região à capital paulista e, através 

da SP-160 (Rodovia dos Imigrantes), ao Porto de Santos.

O Corredor de Exportação é uma importante ligação ferroviária que conecta o Estado 

de Mato Grosso do Sul, o Noroeste Paulista e a região Metropolitana de Campinas ao Porto 

de Santos. Este ramal cortará o futuro sítio aeroportuário de Viracopos e será remanejado 6 

km  conforme  Alternativa  L  de  ampliação  do  aeroporto,  tendo como  finalidade  principal 

escoar produtos da região de Campinas, de todo o interior do Estado de São Paulo e do Sul 

do Estado de Minas Gerais e interligando também o Aeroporto de Viracopos.

O Aeroporto também integrará com o Trem de Alta Velocidade – TAV, como um novo 

meio de transporte de apoio a viagens de longa distância, fazendo a ligação do aeroporto 

Internacional  de  Viracopos  com  os  dois  maiores  aeroportos  internacionais  do  Brasil: 

Cumbica/Guarulhos  em  São  Paulo  e  o  Galeão  (Aeroporto  Internacional  Antonio  Carlos 

Jobim)  no  Rio  de  Janeiro;  além  da  função  de  integrar  as  três  Regiões  Metropolitanas, 

Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. 
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O Trem de Alta Velocidade TAV partirá da Estação Central, Terminal Intermodal em 

Campinas, seguirá para o Aeroporto de Viracopos e chegará a São Paulo no Terminal Barra 

Funda;  passando  pelo  Aeroporto  de  Cumbica  –  Guarulhos;  com  destino  a  Estação 

Leopoldina,  no Rio de Janeiro e ao Aeroporto do Galeão;  perfazendo uma extensão de 

aproximadamente 518 km. Haverá paradas intermediárias, possivelmente em São José dos 

Campos (SP) e Resende (RJ). A velocidade prevista do trem é de aproximadamente 300 

km/h, com exceção do trecho urbano, que precisará seguir por um caminho com curvas de 

até 500 m de raio.

Tempo de percurso do TAV

Tempo de percurso
Trecho Expresso Com paradas
Rio de Janeiro – São Paulo 80 min. 101 min.
São Paulo - Campinas 24 min. 28 min.*

* parada em Viracopos

Esse trajeto abre a possibilidade de Campinas se tornar um pólo aeroferroviário, tendo 

como ponto  de início  e  conclusão  de vôos e  viagens ferroviárias,  onde serão feitas  as 

conexões transformando a cidade em um centro de distribuição dos transportes aéreo e 

ferroviário.

4.2. SISTEMA DE TRANSPORTES
O sistema de transporte da Macrozona 7 conta com 11 linhas de transporte coletivo 

municipal  de 04  linhas  de  transporte  intermunicipal  ligando  ao  Município  de Indaiatuba, 

Vinhedo e também atende ao Aeroporto de Viracopos.

Atendida pelas seguintes linhas municipais:

179 - Jardim São Domingos / Terminal Mercado

190 - Jardim São Domingos (Inclusivo)

190.1 - Jardim São Domingos (Inclusivo)

191 - Jardim Fernanda

193 - Aeroporto de Viracopos (Inclusivo)

194 - Jardim Itaguaçu / Jardim Fernanda

195 - Vila Palmeiras

196 - Terminal Ouro Verde / Jardim Fernanda via DIC IV

198 - Terminal Ouro Verde / Aeroporto de Viracopos

198.1 - Terminal Ouro Verde / Aeroporto de Viracopos

422 - Nova América / Irmãos Sigrist (Inclusivo)

601 - Indaiatuba (Terminal Rodoviário de Indaiatuba) / Campinas (Botafogo) via 

Aeroporto Internacional de Viracopos
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687 - Vinhedo (Terminal Rodoviário de Vinhedo) / Campinas (Aeroporto Internacional 

de Viracopos)

738 - Indaiatuba (Terminal Rodoviário de Indaiatuba) / Vinhedo (Terminal Rodoviário 

de Vinhedo) via Campinas (Aeroporto Internacional de Viracopos)

738VP1 - Indaiatuba (Terminal Rodoviário de Indaiatuba) / Campinas (Aeroporto 

Internacional de Viracopos)

O transporte coletivo atende apenas à algumas regiões como Campo Belo, Cidade 

Singer,  Jardim Fernanda, Vila Palmeiras, Jardim São Domingos, Jardim Nova América e 

Jardim  Irmãos  Sigrist,  apresentando  dificuldades  operacionais  devido  à  precariedade  e 

descontinuidade  do  sistema  viário  da  região,  dificultando  a  implantação  de  linhas  de 

transporte coletivo. Localizado a cerca de 15 km do centro, a Rodovia Santos Dumont é a 

única via de ligação, por meio de transporte coletivo, à região central da cidade.

InterCamp
InterCamp é o  novo  Sistema de  Transporte  Público  de Campinas,  implantado  em 

2005,  operado  por  ônibus  e  microônibus  das  empresas  concessionárias  do  transporte 

coletivo e microônibus do serviço alternativo.

Essa nova organização do transporte coletivo traz mudanças importantes. Em primeiro 

lugar, define um conceito para a rede de linhas, hierarquiza os serviços e estabelece um 

modelo  de conexão  e  articulação  entre  eles.  Tudo pensado  de forma a  garantir  que a 

população  possa  utilizar  as  diversas  opções  oferecidas  para  alcançar  os  destinos 

desejados.

O novo sistema está baseado nos seguintes conceitos:

• Criação de um conjunto de linhas básicas, ditas estruturais por atenderem aos 

principais fluxos de viagens;

• Ampla integração entre linhas em locais de contato dos trajetos propostos, de 

forma a permitir múltiplas possibilidades de combinação de viagens;

• Eliminação  de  sobreposições  concorrentes  entre  ônibus  e  microônibus  do 

serviço alternativo.

Um segundo aspecto profundamente reformulado pelo InterCamp é o modelo tarifário. 

A implantação do Bilhete Único proporciona aos usuários do sistema de transporte público 

municipal  o  benefício  da  integração  temporal,  o  usuário  utiliza  quantos  ônibus  e/ou 

microônibus precisar no período de uma hora, de segunda a sábado, ou por até duas horas, 

aos domingos e feriados, pagando por isso apenas uma tarifa.

O cartão proporciona:
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• Mais  agilidade:  O usuário pode utilizar  ônibus e microônibus do InterCamp, 

ficando livre para escolher seus itinerários.

• Mais economia:  O Bilhete Único possibilita  a integração; com isso,  pessoas 

que  usavam  quatro  ônibus  para  fazer  o  trajeto  casa-trabalho/trabalho-casa 

agora  têm  a  possibilidade  de  pagar  apenas  duas  tarifas.  Além  disso,  em 

pequenos trajetos, é possível pagar apenas uma tarifa para a ida e a volta. 

Vale ressaltar que, somente no primeiro ano de implantação do Bilhete Único, 

a população economizou aproximadamente R$ 30 milhões - valor calculado a 

partir  das  integrações,  ou  seja,  duas  ou  três  conduções  que  os  usuários 

utilizaram sem ter que pagar mais uma tarifa.

• Mais segurança: O cartão diminui o volume de dinheiro em circulação dentro 

dos ônibus, reduzindo o risco de assaltos. O usuário ainda tem a vantagem de 

poder avisar à Transurc em caso de perda ou roubo do cartão e bloquear os 

créditos existentes

Este sistema InterCamp possui um novo padrão visual por cores que permite a fácil  

identificação do veículo pela sua região operacional e para portadores de daltonismo total ou 

parcial em todos os lados do veículo há um símbolo, facilmente reconhecível e exclusivo 

para aquela área na qual o veículo opera.

A Macrozona 7 faz parte da Área 4:  cor azul–escuro,  simbolo tetragrama. Não há 

terminais  nesta área, atende a região sul:  Nova Europa,  Santos Dumont e Aeroporto de 

Viracopos, porem na maior parte da MZ 7 é atendida pelo transporte da Área 1, cor azul-

claro, símbolo circulo, região sudoeste: Ouro Verde, Vila União e Corredor Amoreiras.
Tabela de áreas abrangida pelo InterCamp

Principais corredore e áreas de concessão de 
transporte público de Campinas

Área 4, Corredor Viracops

Corredor Viracopos
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O Corredor  Viracopos  compreende  basicamente  as  Avenidas  João  Jorge,  Prestes 

Maia e a Rodovia Santos Dumont. O trecho entre as avenidas tem extensão de 2,5 km, 26 

linhas do transporte público passam pelo corredor, com fluxo de 110 veículos/hora/sentido, 

mais de 90 mil usuários/dia passam pelo corredor, utilizando o transporte público.

O  Corredor  é  caracterizado  por  um  grande  número  de  empresas  de  serviços  e 

comércio até chegar à Rodovia Anhanguera, onde passa a ter forte influência industrial até o 

Aeroporto Internacional  de Viracopos.  Também se destaca por  ser  o principal  acesso à 

Campinas. Ao longo do Corredor Viracopos existem 15 bairros, o Jardim Nova América é o 

único bairro da Macrozona 7 atendida por este corredor.

Os usuários do transporte público contarão com novos abrigos, plataformas elevadas 

a 28 cm da via para facilitar o embarque, tratamento nas calçadas e no piso para garantir  

acessibilidade (implantação de rampas e piso podotátil).

O corredor é composto por 10 paradas e os 5 pontos beneficiados são:

• Parada 1 – Av.  João Jorge,  próximo ao 8º  Batalhão de Polícia  Militar,  em 

ambos os sentidos;

• Parada 2 – Av. Prestes Maia,  próximo ao Posto Ipiranga – junto à faixa de 

pedestres, em ambos os sentidos;

• Parada 3 – Av. Prestes Maia, próximo à Ponte do Piçarrão (altura do número 

780), no sentido bairro-Centro; e na altura do 749, no sentido inverso;

• Parada 4 – Av. Prestes Maia,  próximo à passarela,  na altura do Jardim do 

Trevo, em ambos os sentidos;

• Parada 5 – Marginal da Rodovia Santos Dumont, próximo ao posto Ipiranga e 

Mercedes Benz, no Jardim Nova América, em ambos os sentidos.

Assim  como  o  Corredor  Viracopos,  o  tratamento  viário  inclui  a  execução  de 

intervenções físicas  e de tráfego,  com a implantação  de novos corredores  exclusivos  à 

esquerda  nas  vias  de  maior  utilização  pelo  transporte  coletivo;  faixas  exclusivas  e 

preferenciais em vias de menor grau de uso e melhorias de sinalização, do pavimento e das 

condições de embarque e desembarque nos abrigos/pontos de parada.

Com  essa  intervenção,  pretende-se  proporcionar  mais  conforto  e  segurança  ao 

usuário, melhorar o atendimento com a redução dos intervalos entre as viagens e tempo de 

deslocamento e melhorar a informação oferecida ao usuário.

5. HABITAÇÃO
(Rever /alterar conteúdo com SEHAB – especialmente item de levantamento de 
demanda e mapas com curvas de ruído)

O processo de urbanização  da Macrozona 7 foi  marcado,  principalmente,  por  três 

fatores:
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● construção da Rodovia Anhanguera (SP 330), que teve início em 1916;

●  implantação do Aeroporto Internacional de Viracopos, fundado na década de 30 e 

homologado oficialmente em 19 de outubro de 1960;

● existência da ferrovia Sorocabana e da estação denominada Descampado.

A partir  da  instalação  desses equipamentos  e  especialmente  na década  de  50,  a 

região  sofreu  profundas  alterações,  com  a  aprovação  e  comercialização  de  inúmeros 

loteamentos.

Nos anos subseqüentes, a região permaneceu estagnada, principalmente em virtude 

de parte desses loteamentos não terem sido efetivamente implantados com obras de infra-

estrutura e a aquisição dos lotes ter se dado como investimento e não para a construção 

imediata de moradia.

Visando  a  ampliação  do  Aeroporto  de  Viracopos,  em  1979,  através  do  Decreto 

Estadual 14.031, algumas áreas, correspondentes a 20km², foram declaradas de utilidade 

pública  para  fins  de  desapropriação.  Tal  declaração  atingiu  aproximadamente  25 

loteamentos, além de glebas não parceladas.

O adiamento sucessivo da efetiva desapropriação das áreas necessárias à ampliação 

do aeroporto, o abandono dos proprietários dos lotes, o congelamento de investimentos na 

região e a intensa dinâmica do crescimento urbano facilitaram, nas décadas de 80 e 90, a 

ocupação  irregular  dos  imóveis,  intensificando,  sobremaneira,  o  adensamento  da  região 

com famílias de baixa renda.

Parte da ocupação não observou o traçado dos loteamentos aprovados, dando origem 

a um aglomerado urbano desprovido de planejamento, atingindo áreas públicas, áreas de 

preservação  permanente,  leito  férreo  desativado  e  outras  áreas  impróprias  ao  uso 

habitacional.

 Foi também objeto de ocupação irregular por famílias de baixa renda gleba situada na 

zona urbana, contígua aos loteamentos densamente povoados.

A irregularidade atingiu ainda a zona rural da Macrozona. Nesse caso, no entanto, o 

uso do solo apresenta características diferenciadas,  com a implantação de chácaras de 

recreio.

Considerando  esse  quadro  e  o  impacto  social  que  adviria  caso  a  desapropriação 

objeto  do  Decreto  Estadual  14.031/79  fosse  efetivada,  a  Administração  Municipal,  os 

Governos Federal  e Estadual  concluíram pela  necessidade de rever  o Plano Diretor  de 

Expansão do Aeroporto, optando por expandir o complexo aeroportuário em área menos 

adensada, motivo que deu ensejo à publicação do Decreto Estadual 50.767/06 que revogou 

o Decreto Estadual 14.031/79 e à publicação dos Decretos Municipais 15.378/06, 15.503/06 

e  16.302/08,  que  declararam  de  utilidade  pública  para  a  ampliação  do  Aeroporto 

Internacional  de  Viracopos  imóveis  situados  na  região  oposta  à  área  originalmente 

projetada.
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Assim, diante da decisão dos órgãos competentes, foi lançado o Programa de Inclusão 

Social da Região do Aeroporto Internacional de Viracopos, que tem como objetivo dotar a 

área  de  infra-estrutura,  equipamentos  e  melhorar  as  condições  de  habitabilidade  da 

população.

5.1. INTERFERÊNCIAS AEROPORTUÁRIAS
Parte  dos  loteamentos  localizados  na  Macrozona  7  estão  situados  em  área  de 

interferência aeroportuária, com restrições estabelecidas pela Portaria  no 018/EMAER/ICSA 

de  07/11/79  (Plano  Específico  de  Proteção  ao  Vôo)  e  pela  Portaria   no 102/DGAC de 

05/03/99 (Plano Específico de Zoneamento de Ruídos).

O mapa a seguir apresenta as curvas de ruído e áreas de aproximação das pistas 1 e 

2 atualmente em vigência.

Restrições Aeroportuárias (Fonte: SEPLAN) e Mapeamento ZEIS de Regularização (Fonte: SEHAB)

Com a aprovação do Plano Diretor de Expansão do Aeroporto pela ANAC e, diante do 

novo Plano de Zona de Proteção e de Zoneamento de Ruído,  as restrições atualmente 

estabelecidas  serão  alteradas,  razão  pela  qual  haverá  necessidade  de  avaliar  os  reais 

impactos das novas regras sobre as áreas ocupadas, conforme a situação a seguir:
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Proposta de Restrições Aeroportuárias (Fonte: SEPLAN) e Mapeamento ZEIS de Regularização (Fonte: SEHAB)

5.2. POPULAÇÃO MORADORA NA MACROZONA
Segundo dados do Censo Demográfico do IBGE realizado em 2.000, constantes do 

Plano Diretor Municipal de Campinas,  a população urbana e rural  da Macrozona 7 é de 

26.728 habitantes. Deste total 9.770 vivem em subhabitações, o que representa cerca de 

36% da população da Macrozona 7.

A pesquisa censitária realizada pela INFRAERO (Diagnóstico Integrado – Programa 

de  Atendimento  às  Famílias  do  Entorno  de  Viracopos  –  INFRAERO  –  Consórcio 

Diagonal/GAB)  no  período  de  junho  a  outubro  de  2005,  cadastrou na  área  inserida  no 

Decreto Estadual 14.031/79 (correspondente aos loteamentos Cidade Singer, Jardim São 

João, Jardim Campo Belo 1ª, 2ª e 3ª Glebas, parte do Jardim Marisa, Jardim Columbia, 

Jardim Cidade Universitária, Jardim São Jorge, ocupação Puccamp/ Dom Gilberto, parte do 

Jardim Fernanda – Continuação, parte do Jardim Itaguaçú 1ª e 2ª Glebas e parte do Jardim 

São Domingos) 16.016 habitantes, 4.565 famílias e 6.232 imóveis.

Desde o lançamento do Programa de Inclusão Social,  a região vem sendo alvo de 

grande adensamento, modificando, por completo, a situação apurada pelo IBGE no Censo 

de 2000.
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5.3. DETALHAMENTO DA IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA
As áreas mapeadas abaixo possuem características e situações específicas referentes 

à sua implantação e situação jurídica, que estão demonstradas a seguir.

Mapeamento Favelas, Ocupações, Loteamentos Clandestinos e Irregulares (Fonte: SEHAB)

Estão sintetizadas no quadro abaixo algumas informações que permitem identificar a 

situação fundiária na Macrozona 7:

FAVELAS, OCUPAÇÕES, LOTEAMENTOS CLANDESTINOS E IRREGULARES
TIPO DE 

EMPREENDIMENTO
Nº TOTAL DE 
ÁREAS

Nº TOTAL DE LOTES
(estimado)

Loteamentos 

Clandestinos e Irregulares
29 12.875

Favelas e Ocupações 16 2.318
TOTAL GERAL 45 15.193

Com objetivo de levar a efeito a regularização das favelas, ocupações, loteamentos 

clandestinos e irregulares, a Secretaria de Habitação indica as áreas indicadas no Mapa 1 

(Parte II – item 5.1.1) como ZEIS de Regularização.

5.4. DEMANDA HABITACIONAL NA MACROZONA
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A Companhia de Habitação Popular de Campinas – COHAB, realizou no ano de 2007 

o  Cadastro  de  Interesse  em  Moradia  –  CIM,  com  o  objetivo  de  levantar  a  demanda 

habitacional do município.

Tal cadastro, que vem sendo atualizado constantemente, considerou a totalidade do 

território do Município, dividindo-o nas regiões Norte, Sul, Leste, Sudoeste e Noroeste.

Diante  disso,  não  é  possível  definir,  com  exatidão,  a  demanda  da  Macrozona  7 

apurada pelo CIM. No entanto, considerando que tal Macrozona abrange parte da região Sul 

e parte da região Sudoeste, a tabela a seguir demonstra o resultado do cadastro referente a 

tais regiões:

CADATRO DE INTERESSADOS EM MORADIA – CIM
FAIXA DE RENDA SUL SUDOESTE TOTAL

00 a 01 sm - R$ 

465,00

1.488 2.110 3.598
01 a 02 sm R$ 930,00 2.074 2.940 5.014
02 a 03 sm R$ 

1.395,00

654 960 1.614
03 a 04 sm R$ 

1.860,00

412 486 898
04 a 05 sm R$ 

2.325,00

105 142 247
Acima de 5 sm 231 150 381
Total 4.964 6.788 11.752
Data referência: 29/04/2009 (Fonte: COHAB Campinas)

Considerando tais dados, estima-se que a demanda apurada pelo CIM na macrozona 

é de aproximadamente 4.750 interessados em moradia.

Através  de  vistorias,  foram  verificadas  cerca  de  850  famílias  residindo  em  áreas 

impróprias ao uso habitacional (APP, área de risco, diretriz viária, etc).

Além dessa demanda quantitativa, há também a qualitativa. Em vistorias realizadas 

em  2006  pela  Coordenadoria  Técnica  da  Secretaria  de  Habitação,  foi  constatada  a 

existência de aproximadamente 900 moradias precárias, localizadas de forma esparsa.

Não obstante  o  quadro  atual,  há  que  se  considerar  também que  a  ampliação  do 

Aeroporto  Internacional  de  Viracopos  deverá  implicar  no  crescimento  populacional  da 

região, elevando ainda mais a demanda habitacional.

De acordo com os dados do IBGE, o crescimento da população de Campinas entre 

2000 – 2007 foi de 1,01% ao ano.

Embora pesquisadores entendam que esse índice tende a diminuir  para o território 

municipal, em razão da existência de pólos indutores de crescimento na região (aeroporto, 

distrito industrial,  proximidade com Indaiatuba,  etc),  trabalharemos com índice de 3% de 

crescimento populacional para projeção da necessidade de produção habitacional.

Diante  desse quadro e  da demanda existente  calculamos que há necessidade  de 

reserva  de  área  para  produção  de  aproximadamente  6.000  unidades  habitacionais  de 

interesse social, a serem implantadas em territórios gravados como ZEIS de Indução.
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5.5. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PMC, ATRAVÉS DA SEHAB
A  Secretaria  Municipal  de  Habitação  vem  desenvolvendo  ações  com  vistas  ao 

equacionamento  dos  problemas  habitacionais  do  município,  através  dos  programas  de 

Regularização  Fundiária,  Provisão  de  EHIS,  Requalificação  Ambiental  e  de  Assessoria 

Técnica. 

Ações concluídas na Macrozona 7

• Regularização urbanística e registrária do Núcleo Residencial Vila Nilza – Código 59, 

com 46 lotes, e Núcleo Residencial Nova América – Código 74, com 47 lotes.

• Digitalização de plantas dos loteamentos Cidade Singer, Jardim São João, Jardim 

Campo Belo - 2ª e 3ª Glebas, Jardim Itaguaçú – 1ª e 2ª Glebas, Jardim Columbia, Jardim 

São Jorge, Jardim Cidade Universitária, com a sobreposição na foto aérea de 2005, a fim de 

apurar as desconformidades entre projeto aprovado e situação “in loco”;

• Levantamento  planialtimétrico  de  alguns  loteamentos  (trabalho  desenvolvido  pela 

INFRAERO); 

•

• Quantificação e mapeamento das unidades precárias;

• Quantificação e mapeamento das áreas consideradas de risco;

• Identificação dos vazios urbanos;

• Identificação das áreas em estudo de tombamento pelo CONDEPACC; 

• Levantamento de informações registrárias de alguns loteamentos;

• Levantamento de ações de reintegração de algumas áreas;

• Expedição  do  Decreto  15.504/06,  que  declarou  de  interesse social,  para  fins  de 

desapropriação, lotes do Jardim Marisa;

• Desenvolvimento  e  aprovação  de  projeto  de  empreendimento  habitacional  de 

interesse social, composto por 398 unidades habitacionais, que está sendo executado em 

duas etapas;

• Construção de 313 unidades habitacionais (1ª etapa do projeto) e execução de infra-

estrutura;

• Remoção  de  parte  das  famílias  moradoras  de  áreas  de  risco  dos  Núcleos 

Residenciais Campo Belo e Campituba.

Ações em andamento na Macrozona 7
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• Execução  de  85  unidades  habitacionais  que  serão  destinadas  às  famílias 

remanescentes dos Núcleos Residenciais Campo Belo e Campituba;

• Implantação, em conjunto com outras Secretarias e SANASA, do Projeto de Trabalho 

Técnico Social – PTTS, que compreende, entre outros: a) atividades visando à mobilização, 

organização  e  participação  comunitária;  b)  ações de educação ambiental  e  sanitária;  c) 

programa  de  geração  de  trabalho  e  renda;  d)  ações  de  educação  para  o  trânsito;  e) 

programas de saúde e nutrição;

• Levantamento  dos  débitos  tributários  incidentes  sobre  os  imóveis  inseridos  nos 

loteamentos ocupados.

Após a remoção das famílias do Núcleo Residencial Campo Belo para as unidades do 

Jardim Marisa, o Município promoverá a recuperação ambiental das praças dos loteamentos 

Jardim São João e Jardim Campo Belo 1ª e 2ª Glebas, conforme projeto aprovado pelos 

órgãos competentes.

Além das ações acima mencionadas, PMC e SANASA estão implantando os seguintes 

melhoramentos  na região:  sistema de  abastecimento  de  água,  sistema de esgotamento 

sanitário, pavimentação e drenagem das águas pluviais no trajeto do itinerário de ônibus, 

construção de equipamentos comunitários (centros de saúde, centro cultural e esportivo, 

centro comunitário e profissionalizante, estação de transferência). 

A  infra-estrutura,  os  equipamentos  comunitários,  a  recuperação  ambiental  e  o 

empreendimento habitacional no Jardim Marisa estão sendo desenvolvidos com recursos 

financeiros do Município e do Governo Federal (OGU/FNHIS e PAC/FNHIS).

 Em que pese os vultosos recursos aplicados na região nos últimos anos, a complexa 

situação  fundiária  dos  parcelamentos  ocupados  e  as  implicações  decorrentes  das 

operações aeroportuárias, impõem ao Poder Público a adoção de medidas coordenadas, 

envolvendo as diversas esferas governamentais, incluindo a INFRAERO, a fim de viabilizar 

a  regularização  fundiária  dos  loteamentos  e  a  implantação  de  novos  equipamentos 

comunitários, que garantam o adequado atendimento das necessidades da população.

6. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS
Para compor a análise desse trabalho foram considerados os equipamentos públicos 

das  áreas de educação,  saúde,  assistência  social,  esportes  e  lazer,  segurança pública, 

localizados na MZ 7, que constam do Caderno de Subsídios do Plano Diretor 2006. Foram 

mapeados os equipamentos das referidas áreas (vide Mapas Equipamentos de Educação, 

Saúde, Assistência Social) e relacionadas suas características de atendimento.

6.1. EDUCAÇÃO
( Validar  texto- Educação)
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A  região  é  atendida  por  equipamentos  municipais  de  Educação  Infantil,  Ensino 

Fundamental e equipamentos estaduais de Ensino Fundamental e Médio.

A quantificação dos equipamentos de educação localizados no perímetro da região de 

estudo é apresentada no quadro abaixo:

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO

Modalidade de Ensino Nº de Escolas Rede de Ensino Alunos Matriculados

Educação Infantil 8 Municipal 2032

Ensino Fundamental 1 Municipal 1016

Ensino Fundamental 5 Estadual 4738

Ensino Médio 4 Estadual 1461

TOTAL 18 - 9247

6.1.1. Aspectos da dinâmica de atendimento
Devido a grande demanda existente de Educação Infantil no município de Campinas a 

Secretaria  Municipal  de  Educação  estabelece  como  política  o  atendimento  em  período 

Integral  às  crianças  de  0  a  3  anos  e  em  período  parcial  às  crianças  de  4  a  6  anos, 

considerando-se  a  infra-estrutura  e  recursos  humanos  existentes  em  cada  unidade 

educacional.

Considerando  a  demanda  reprimida  da  Educação  Infantil  da  região,  a  Secretaria 

Municipal  de  Educação  tem  indicado  a  construção  de  CEMEIs  e  Naves-Mães  para 

atendimento a esta modalidade de ensino,  bem como a ampliação dos equipamentos já 

existentes.

Apresentamos a seguir o quadro da situação da Educação Infantil na macrozona 7:

EDUCAÇÃO INFANTIL

CC Escola Matriculados Demanda Reprimida
AG1 AG2 AG3 TOTAL AG1 AG2 AG3 TOTAL

0177 CEMEI Benemérita Sylvia M da 
C Paschoal 45 74 189 308 37 55 8 100

0174 CEMEI Francisco Xavier Sigrist - - 122 122 - 0 5 5

0176 CEMEI José Fidelis 28 93 231 350 46 10 1 57

0209 EMEI Campo Belo - - 175 175 - - 63 63

0205 EMEI Sossego da Mamãe - - 92 92 - - 2 2

0193 EMEI Verde e Amarelo - - 54 54 - - 9 9

0016 Nave Mãe Anísio Teixeira 52 91 327 470 116 90 28 234

0019 Nave Mãe Leonel Brizola 49 119 293 461 101 56 55 212

TOTAL 174 377 1483 2032 300 211 171 682
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Colocar fonte e data dos dados da tabela

A  Secretaria  Municipal  de  Educação  criou  o  novo  Sistema  de  Cadastro  on-line 

objetivando otimizar as vagas de Educação Infantil hoje existentes de maneira a trabalhar na 

capacidade  máxima  de  atendimento  e  estabelecer  lista  única  de  maneira  a  torná-la 

transparente para as famílias e impossibilitar a duplicidade de nomes em lista de espera. 

Este cadastro esta sendo implantado em três etapas: 

•  Etapa  1  –  Cadastro  Inicial:  Todas  as  crianças  não  atendidas  serão 

recadastradas  e  classificadas  segundo  critérios  sociais  em  uma  única  unidade 

educacional indicada pela família.

• Etapa 2 - Cadastro Contínuo: As crianças que solicitarem vaga a partir do 

mês de abril serão cadastradas ao longo do ano e com classificação por ordem de 

chegada logo após o último classificado do Cadastro Inicial, com listagem única por 

unidade não sendo mais alterada sua classificação no decorrer do ano de 2.008.

• Etapa 3 – Georreferenciamento: A partir  do mês de dezembro as crianças 

que  solicitarem  vagas  serão  cadastradas,  georreferenciadas  a  partir  do  endereço 

indicado  pela  família,  e  classificadas  na  unidade  mais  próxima  e  com  maior 

possibilidade de atendimento classificação no decorrer do ano de 2008.

O Ensino Fundamental é oferecido em regime de parceria com o Governo do Estado 

de  São  Paulo.  Nos  últimos  anos  a  demanda  do  Ensino  Fundamental  vem  crescendo, 

embora não exista registro de crianças sem escola nesta faixa etária. Para atendimento à 

este crescimento está prevista a construção de escolas e ampliação de salas de aula na 

região.

Nessa macrozona o CEPROCAMP possui 3  Polos Descentralizados:

•   V. Palmeiras

Rua José Parinelli, 140

( parceria com a Fundação Bezerra de Menezes)

•   Jd. Marisa -Nave Mãe Leonel Brizola

Rua Durvalina de Moura Ferrão, s/n 

(parceria com a Secretaria Municipal de Educação)

•   Jd. Fernanda – Nave Mãe Anísio Teixeira

Rua Carlos Gardel s/n

(parceria com a Secretaria Municipal de Educação)

 

Apresentamos a seguir os equipamentos públicos de Educação Infantil e de Ensino 

Fundamental e Médio existentes na Macrozona 7:
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UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

1 EMEI Verde e Amarelo 
Rua Juvenal de Oliveira, 350 – Jd São Domingos

2 EMEI Campo Belo
Rua Ademir Cubeiro Ruano, s/n° - Jd Campo Belo

3 EMEI Sossego da Mamãe
Rua Lázaro Ferreira barbosa, 13 – Jd Campo Belo

4 CEMEI Francisco Xavier Sigrist
Rua Pedro Cauzo, 323 – Jd Fernanda

5 CEMEI Benemérita Sylvia M. da C. Paschoal
Rua José L Serra, s/n° - Vila Palmeiras

6 CEMEI José Fidelis
Rua Maria Franceliana Braz, 270 – Jd Nova América

7 NAVE MÃE Anísio Teixeira
Rua Carlos Gardel, s/n° - Jardim Fernanda

8 NAVE MÃE Leonel Brizola
Rua Durvalina de Moura Ferrão, s/n° - Jardim Marisa

ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL Nº de alunos

1 EMEF Odila Maia Rocha Brito
Rua Juvenal de Oliveira s/n° - Jd. São Domingos 1016

ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL / MÉDIO Nº de alunos 
(Fundamental)

Nº de 
alunos 
(Médio)

1 E.E Profª Benedicta de Salles Pimentel Wutke
Rua Galdencio Viana dos Passos,149 - Jd.N. América 913 272

2 E.E Profª Celeste Palandi de Mello
Rua Dr. Ademir Cubero Ruano,460 - Jd.Campo Belo 1307 689

3 E.E Francisco Brasileiro
Aeroporto Int. de Viracopos,s/n° - Viracopos 207 -

4 E.E Francisco de Assis
Rua José Ricardo Lopes Gonçalves,275 863 202

5 E.E Prof Paul Eugene Charbonneau
Rua José Romualdo de Oliveira,111 - Jd.Fernanda 1448 298

6.2. SAÚDE
(Validar texto – Saúde)
A população residente na Macrozona 7 conta com um conjunto de serviços de saúde 

localizado, em grande maioria, fora do território. Apenas o Centro de Saúde São Domingos 

esta  dentro  desta  macrozona.  Porém  o  conjunto  dos  serviços  tem  responsabilidade 

assistencial para essa população. São serviços de diferentes complexidades, num espectro 

variado,  tais  como  Centros  de  Saúde  e  Módulos  de  Saúde  da  família,  ambulatórios 

especializados, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, laboratório de análises clínicas, 
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centros de referência, centros de atenção psico-social, hospitais, pronto-socorros e serviço 

de atendimento médico de urgência.

Abaixo,  as informações do Centro de Saúde Municipal  (CS) localizado na área de 

abrangência deste Plano:

Centro de Saúde São Domingos 
Rua  Juvenal Oliveira, S/N  

• População atendida (estimativa 2006): 32.040

• Área de Abrangência: Fazenda Boa União,  Fazenda Bonfim, Invasão Campituba, 

Ocupação Campituba, Ocupação Campituba (Lenira), Favela Jardim Campo Belo, 

Ocupação Campo Belo A, B, C, D, E (Ulisses Guimarães), Jardim Campo Belo I,  

Ocupação Campo Belo I, Jardim Campo Belo II, Ocupação Jardim Campo Belo II, 

Jardim Campo Belo  III,  Ocupação  Jardim Campo Belo  III,  Cidade  dos  Menores, 

Cidade Singer, Descampado, Ocupação Dom Gilberto, Jardim Fernanda, Ocupação 

Jardim Fernanda, Jardim Fortunato, Jardim Itaguacu, Fazenda Itaoca, Jardim Marisa, 

Ocupação Jardim Marisa (Campituba), Ocupação Jardim Marisa I, Ocupação Jardim 

Marisa  II,  Fazenda  Palmeiras,  Vila  Palmeiras,  Ocupação  Palmeiras  (Fepasa), 

Ocupação Jardim Puccamp ( antiga Canaã ), Ocupação Jardim Pucc/Dom Gilberto 

(antiga Canna), Jardim Santa Maria II, Jardim Santo Alberto, Jardim São Domingos e 

Jardim São João.

Abaixo, as informações dos Centros de Saúde que se localizam fora do território:

Centro de Saúde São Cristóvão 
Rua Martinho Lutero, 121 

• População (estimada 2006): 19.883 pessoas

• Área  de  Abrangência: Ocupação  28  de  fevereiro,  Ocupação  Jardim Adhemar  de 

Barros,  Jardim  Adhemar  de  Barros,  Jardim  Aeronave,  Jardim  Aeroporto  de 

Campinas, Jardim Atlântico, Jardim Aviação, Parque Azul, Jardim Califórnia, Parque 

Central Viracopos, Jardim Columbia, Vila Congonhas, Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim 

Esplanada, Sítio Estrela, Jardim Guarany, Jardim Guayanila, Jardim Hangar, Parque 

Imperial Viracopos, Favela Parque das Industrias, Jardim Interland Paulista, Jardim 

Internacional  Rural,  Parque  Internacional  Viracopos,  Jardim  Novo  Itaguacu, 

Ocupação Novo Planalto, Jardim Planalto de Viracopos, Ocupação Jardim Planalto 

de Viracopos,  Núcleo Primavera III  (Jd.  Ademar de Barros),  Favela Vila  Princesa 

(antiga Favela Jardim da Esplanada), Jardim Santa Maria I, Jardim Santos, Chácara 
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Santos Dumont,  Jardim São Cristóvão,  Jardim São Jorge,  Jardim São Pedro de 

Viracopos, Ocupação São Pedro de Viracopos e Jardim Vera Cruz.

Centro de Saúde São José 

Avenida José Carlos A. Galvão, 184 - Jd. São José

• População (estimada 2006): 48.096 pessoas

• Área  de  Abrangência: Jardim  Santa  Marta,  Bairro  Bacuri,  Cerâmica  Capivari, 

Chácara Bori, Cácara Deodato, Fazenda Sete Quedas, Fazenda Bradesco, Fazenda 

Cabreúva,  Fazenda  Cachoeira,  Fazenda  Taubaté,  Granja  Jacarandá,  Jardim 

Bandeira  I,  Jardim Bandeira  II,  Jardim Estela,  Jardim Icaraí,  Jardim Irajá,  Jardim 

Irmãos  Sigrist,  Jardim do Lago  II,  Jardim Liberdade,  Jardim Nossa  Senhora  das 

Dores, Jardim Noêmia, Jardim Nova Mercedes, Jardim Nova América, Jardim Rural, 

Jardim Santa Rita de Cássia, Jardim Santa Cruz, Jardim São José, Monte Cristo, 

Parque Camburiú, Parque Centenário, Parque das Camélias, Parque Oziel, Pedra 

Branca, Puccamp, Reforma Agrária, Saltinho, Três Vendas, Vila Lourdes

Centro de Saúde União dos Bairros 
Av. Pedro Degrecci Júnior, s/n - Vila Vitória  

• População (estimada 2006): 27.801 pessoas

• Área  de  Abrangência  (inclui  CS  Vista  Alegre):  Jardim  Aeroporto  de  Viracopos, 

Núcleo Residencial Parque Dom Pedro II, Fazenda Estiva, Fazenda Friburgo, Jardim 

Marajó,  Jardim  Maria  Helena,  Ocupação  Mauro  Marcondes,  Residencial  Mauro 

Marcondes, Jardim Mercedes, Sítio Morada dos Pinheiros, Núcleo Residencial Novo 

Parque,  Favela  Novo  Sol,  Fazenda  Possas,  Favela  Santa  Isabel,  Fazenda  São 

Francisco,  Residencial  São  José,  Jardim  Shangai,  Ocupação  Jardim  Shangai, 

Recanto do Sol I, Ocupação Recanto do Sol II, Recanto do Sol II, Ocupação Três 

Estrelas  /  Mandiocal,  União  da  Vitória,  Favela  Parque  Universitário,  Ocupação 

Universitário, Parque Universitário de Viracopos, Conjunto Habitacional Vida Nova, 

Chácara Vista Alegre, Jardim Vista Alegre, Favela Vista Nova, Ocupação Vila Vitória 

I e Ocupação Vila Vitória II.

Existem ainda as unidades de apoio do Programa Saúde da Família (convênio com o 

Ministério da Saúde), denominadas módulos, vinculadas as seguintes unidades: 

Módulo do PSF Fernanda, na Av. Sid Guimarães Leme, 456, Jd Fernanda, vinculado ao 

CS São Domingos; 

Módulo do PSF Campo Belo,  na R. Cubero Ruano, SN (Antiga Rua M) no Campo Belo, 

vinculado ao CS São Domingos;
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Módulo do PSF Monte Cristo, na Av. F, nº 69, quadra 81, vinculado ao CS São José

6.2.1 Aspectos da Dinâmica de Atendimento
Os Centros de Saúde e módulos de saúde da família tem responsabilidade sanitária 

pelos territórios e populações residentes. São porta de entrada universal para a população, 

realizam ações de saúde na atenção básica, no âmbito da prevenção, promoção, vigilância 

à  saúde  coletiva  e  assistência,  englobando  consultas  e  procedimentos  médicos, 

odontológicos, e de outros profissionais de nível superior, ações de enfermagem de nível 

médio, ações dos agentes comunitários de saúde. É esperada resolutividade de 80% dos 

casos  atendidos  na  atenção  básica,  e  o  encaminhamento  hierarquizado  para  níveis  de 

média  e  alta  complexidade  e  internações,  em outras unidades de saúde do sistema.  O 

critério de prioridade para escolha das regiões para alocação de unidades de saúde e/ou 

profissionais está relacionado às necessidades de saúde, identificadas a partir da análise 

dos determinantes de saúde e das condições de saúde da população. 

Os  serviços  de  atendimento  de  urgência  na  região  são  efetuados  pelos  Pronto-

Socorros do Hospital Ouro Verde (região do Jardim Ouro Verde), do Pronto-Socorro São 

José  e  do  Hospital  Municipal  Dr  Mário  Gatti.  Na  região  opera  o  SAMU,  serviço  de 

atendimento médico de urgência, que atende chamados de unidades de saúde, domicílios 

ou  via  pública,  fazendo  o  atendimento  de  urgência  e  emergência  e  encaminhando  os 

pacientes para os hospitais da região ou outros hospitais do município se necessário.

As  ações  de  saúde  de  média  e  alta  complexidade  ambulatorial  (consultas 

especializadas e exames para diagnóstico e terapêutica) são realizadas no Ambulatório de 

especialidades do Hospital Ouro Verde, nos Centros de Atenção Psico-social e parcialmente 

nos Centros de Saúde. Há um sistema de agendamento pela Internet, sendo a regulação 

dessas vagas feita pela Secretaria Municipal de Saúde.

Com relação às internações a população local se utiliza do Hospital e Maternidade Dr. 

Celso Pierro da PUCCAMP (hospital universitário privado conveniado ao SUS) e do Hospital 

Municipal  Dr.  Mário  Gatti  (Autarquia  Municipal).  Acrescente-se  que  a  nova  etapa  de 

ampliação do Hospital Municipal Ouro Verde, deverá ter instalações para internações nas 

especialidades: clínica médica, cirurgia, pediatria, ortopedia, urgência psiquiátrica, contando 

com  8  salas  cirúrgicas,  220  leitos,  sendo  20  leitos  de  UTI  nível  3,  além  de  serviços 

ambulatoriais especializados de média complexidade como cirurgias ambulatoriais, Centro 

de Reabilitação física. O Laboratório Municipal de Campinas também se localiza no Hospital 

Ouro  Verde.  Serviços  de  Diagnose  e  Terapia,  englobando  Imagem  (Radiologia, 

Ultrassonografia, Endoscopias) também são oferecidos no Hospital Ouro Verde.

6.3. ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(Validar texto – Assist. Social)
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O  mapa  de  exclusão  e  inclusão  social,  produzido  pela  Secretaria  Municipal  de 

Cidadania, Trabalho, Assistência e Inclusão Social – SMCTAIS no ano de 2004, aponta que 

na região encontram-se os maiores índices de vulnerabilidade social da cidade, ou seja, o 

maior contingente de famílias sem rendimentos, a maior taxa de mortalidade por homicídio, 

o  maior  número  de  mulheres  responsáveis  pelos  domicílios  e  sem  rendimentos  e  um 

numero expressivo de analfabetos.  Os bairros com os maiores índices de exclusão social 

da  cidade são:  os  bairros Jardim Fernanda,  Campituba e Itaguaçu,  seguidos do Jardim 

Campo Belo I e II e Jardim São Domingos.

Os  equipamentos  de  Assistência  Social  do  Distrito  de  Assistência  Social  Sul 

operacionalizam  e  articulam  sua  política  de  atendimento  através  do  Sistema  Único  de 

Assistência Social –SUAS, cujos parâmetros visam uma construção coletiva, participativa e 

intersetorial.  Desta  maneira,  estimulam  o  protagonismo  e  a  descentralização  político-

administrativa, visando afiançar as garantias de direitos de eqüidade e de proteção social 

neste território.

6.3.1 - Informações sobre as unidades de assistência social 
A região da Macrozona 7 é atendida pelos seguintes equipamentos de Assistência 

Social, administrados pela Prefeitura:

Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Campo Belo
Rua Ademir Cubero Ruano, s/n.º – Jardim Campo Belo.

• Área de abrangência: Campo Belo I e II, Jardim Fernanda I e II, Cidade Singer I e 

II, Itaguaçu I e II, Jardim Marisa I e II e Jd. São Domingos.

• População Atendida:

Acolhimento e referenciamento: 2.556 pessoas / ano

Acompanhamento: 2.276 pessoas / ano

• Capacidade de atendimento: 1.000 famílias / ano

Distrito de Assistência Social – DAS Parque Itália 
Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401 - Parque Itália

• Área  de  abrangência:  Campituba,  Jardim  Colúmbia,  Vila  Palmeiras,  Vila 

Ipanema,  Santa  Maria,  São  Jorge,  Dom  Gilberto  –  Puccamp,  São  João,  Cidade 

Universitária, Vila Nilza.: 

• Capacidade de atendimento:  300 famílias/ano

6.3.2 – Aspectos da dinâmica de atendimento do DAS e do CRAS
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS
Unidade Pública  Estatal  de base territorial  localizado em áreas de maior vulnerabilidade 

social.  Oferta de serviços continuados de Proteção Social Básica às famílias e indivíduos 
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em situação de vulnerabilidade social efetiva a referência e contra-referência do usuário na 

rede sócio-assistencial  do  Sistema Único  de Assistência  Social  –SUAS  e  unidades  de 

referência das demais políticas públicas.

Distrito de Assistência Social – DAS 

Unidade  gestora,  executora  e  articuladora  das  ações,  projetos,  programas,  serviços  e 

benefícios da Assistência Social na região.  Realiza plantão de atendimento descentralizado 

às famílias nos bairros não priorizados pelo CRAS. 

6.3.3. Informações sobre as Organizações não Governamentais - ONGs 
Além  dos  equipamentos  administrados  pela  Prefeitura,  também  existem  na  região 

equipamentos  administrados  por  Organizações  Não  Governamentais  –  ONG,  que 

complementam  o  atendimento  da  rede  pública  e  oferecem  outras  atividades,  os  quais 

relacionamos abaixo:

Casa dos Menores de Campinas 
Estrada Velha de Indaiatuba km 16

Seara Espírita Joana de Angelis 
Rua11 nº514- Jardim Campo Belo

AMIC – Associação dos Amigos da Criança 
Jd. Campo Belo II

Fundação Bezerra de Meneses 
R. José Partineli, nº140  Vila Palmeiras 

6.3.4. Atividades Programáticas desenvolvidas pelas ONGS
Casa dos Menores
Serviço  sócio  educativo  para  adolescentes  e  jovens  de  14  a  24  anos  –  aprendizagem 

profissional;  abrigo  de  proteção  transitório  a  crianças  e  adolescentes  violados  em seus 

direitos; república para adolescentes. 

Seara Espírita Joana de Angelis
Serviço sócio educativo para crianças e adolescentes de  06 a 14 anos e para adolescentes 

e jovens de 14 a 24 anos; Implementação do Programa de Atenção Integral à Família – 

PAIF.

AMIC
Serviço para crianças de 0 a 6 anos.

Fundação Bezerra de Menezes
Atendimento de crianças e jovens de 7 a 14 anos e Iniciação Profissional a partir dos 14 

anos.
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6.4. ESPORTE E LAZER

( Validar texto – Secretaria de Esportes e Lazer)

A  região  abrangida  pela  Macrozona  7  apresenta  grande  carência  de  espaços 

destinados  às  atividades  de  lazer  da  população.  Nesse  sentido,  a  Prefeitura  vem 

desenvolvendo estudos para implantação de projetos que visam à transformação do cenário 

atual da região. 

6.5. SEGURANÇA PÚBLICA
( Validar texto – Secretaria de Segurança Pública)
A Macrozona 7, na esfera de competência da Secretaria Municipal de Assuntos de 

Cooperação  de  Segurança  Pública,  é  atendida  pela  seguinte  Unidade  de  Segurança 

Pública: 

• Base Regional da Guarda Municipal

Base Rural – Bairro Pedra Branca

Estrada Velha de Indaiatuba – SP 73 – KM 7,5

A área de abrangência dessa base rural é composta por 3 setores ( I,II e III), sendo que 

apenas o setor III atinge os seguintes bairros da  macrozona 7: Jardim São Domingos, Vila 

Palmeiras I e II, Jardim Marisa I e II, Campituba, Jardim Itaguaçu I e II, Vila Diva, Campo 

Belo I e II, Cidade Singer, Vila São João, Vila Ipanema, Vila Colúmbia, Vila São Jorge, Vila 

Puccamp, Vila Dom Gilberto, Jardim Fernanda I e II, Jardim Cidade Universitária e Jardim 

Santa Maria I e II.

Outras unidades de Segurança Pública:

A 500 metros da Base Regional há um Ponto de Apoio à Polícia Militar nas instalações dos 

Correios.

6.5.1 - Aspectos da dinâmica de atendimento
Compete à Guarda Municipal

• Quando solicitada, colaborar na fiscalização do uso do solo municipal e nas esferas 

inerentes á Defesa Civil do município.

• Auxiliar, nos limites de suas atribuições, às Políticas Estadual e Federal.

• Exercer a vigilância dos próprios municipais da região, realizando rondas periódicas.

• Auxiliar na proteção das áreas de mananciais e recursos hídricos da região.

• Executar o patrulhamento preventivo e ostensivo nas unidades escolares municipais 

e estaduais da região.

• Realizar patrulhamento preventivo e ostensivo na área rural coibindo o furto/roubo da 

produção agrícola, utilizando viaturas apropriadas a áreas rurais.
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• Atender a população nas suas solicitações de auxilio, encaminhando as ocorrências 

aos órgãos competentes.

Ações específicas

• Operação Porta de Escola – Operação realizada periodicamente, visando coibir  a 

presença  de  pessoas  estranhas  nas  portas  das  escolas.  Essas  operações  são 

planejadas a partir das informações prestadas pela Direção da Unidade Escolar e 

pelo Setor de Estatística da Guarda Municipal.

• Projetos Sócio-Educativos realizados pelo Setor de Projetos de Guarda Municipal – 

Projeto Integração (PROIN), Projeto Capoeira e Projeto Guarda Mirim Ambiental – 

Visam prevenir a violência e criminalidade junto às populações jovens do município 

(4  a  14  anos)  a  partir  de  propostas  direcionadas  a  cada  faixa  etária.  São 

desenvolvidos nas escolas municipais e nos núcleos de atendimento a crianças e 

adolescentes da SMCTAIS.

Principais ocorrências atendidas pela Guarda Municipal, na área em referência

• Ameaça a funcionário publico (nos Centros de Saúde)

• Roubo de carro

• Localização de cadáver

• Apoio  a  outras  Secretarias  Municipais  nas  ações  de  desocupação  de  terrenos 

invadidos.

7. INFRAESTRUTURA URBANA
Os  loteamentos  situados  na  Macrozona  7,  exceto  as  áreas  onde  se  localizam 

ocupações  em situação  de  risco,  possuem redes  de  distribuição  de  energia  elétrica  e 

iluminação pública instaladas há cerca de 2 anos, através do Programa VIP Viracopos.

Verifica-se ainda que parte das vias implantadas no local estão pavimentadas. Até o 

momento  das  3  fases  de  implantação  previstas  foram executadas  a  pavimentação  dos 

trechos correspondentes as fases 1 e 2, que atendem as regiões do Jd. Campo Belo - Jd. 

Itaguaçú e Cidade Singer - Jardim Campo Belo - Jd. PUCAMP, conforme demonstrado na 

figura abaixo.
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