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A proposta de governo que apresentei à população de Campinas já colocava como preocupação 
central a criação de condições, em todos os níveis, e em todas as ações do governo, para que 
Campinas seja um Município Saudável, que ofereça melhor qualidade de vida a todos seus 
habitantes, através do enfrentamento dos problemas básicos da população da cidade, dentro de uma 
perspectiva de justiça e de eqüidade social, 

Com esta visão priorizei a revisão e detalhamento do Plano Diretor do município, e foi esse o norte 
com que foram conduzidos os estudos e definidas as propostas que resultaram desse processo. 

Destaco que o trabalho envolveu um grande número de técnicos da Prefeitura de Campinas, de 
diversas áreas de ação, os quais tem uma grande familiaridade com os problemas da cidade e, sobre 
tudo, que tem um compromisso político com o resgate da qualidade de vida do cidadão de Campinas. 

Também quero registrar que, ao longo desse processo, procurei abrir os espaços necessários à 
participação da comunidade, através de suas associações representativas porque, para além desse 
ser o requisito de um governo democrático, creio que o exercício pleno da cidadania requer que todos 
nós possamos nos manifestar sobre os rumos que queremos imprimir ao crescimento da cidade, e ao 
ordenamento do seu território, requisito indispensável para que as orientações do Plano Diretor 
possam ser colocados em prática. 

Este documento, que agora publicamos, reúne todos os dados, informações e estudos que foram feitos 
sobre a situação urbana de Campinas. 

Estão nele detalhadas também as principais questões urbanas a serem equacionadas na cidade 
como um conjunto, e em cada uma de suas regiões específicas em particular. O documento apresenta 
também a proposta de estruturação urbana e de ordenamento do território que resultou dos estudos 
que foram feitos. E, por fim, o documento contem, ainda, a minuta do projeto de lei de instituição 
do Plano Diretor, projeto esse que será apreciado pela Câmara de Vereadores de Campinas, dando 
continuidade ao trabalho feito no âmbito do executivo municipal, 

Quero registrar o meu agradecimento a todos que participaram desse processo. E, quero externar 
minha convicção de que, priorizando o trabalho de revisão do Plano Diretor de Campinas, e investindo 
no resgate do planejamento contínuo e na definição e implementação desse instrumento de controle do 
crescimento da cidade, dei uma contribuição, da qual não poderia me furtar, para a construção de 
um futuro melhor para a nossa cidade. Campinas depende de todos nós para transformar-se num 
Município Saudável onde um número cada vez maior de pessoas possa beneficiar-se dos frutos do 
crescimento e do progresso. 

 
José Roberto Magalhães Teixeira 
Prefeito Municipal de Campinas 



APRESENTAÇÃO 

Nessa publicação estamos apresentando aos cidadãos de Campinas o Documento de Sustentação da Lei do 
novo Plano Diretor, resultado dos estudos realizados pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente -
Seplama, para subsidiara elaboração do projeto de lei que instituirá o plano. Assim, esse documento apresenta 
um quadro da situação atual de Campinas e de sua inserção regional, a proposta de estruturação urbana e 
divisão físico-territorial definida para o município, e a caracterização e diretrizes estabelecidas para cada 
uma das unidades territoriais em que o município foi dividido. Em anexo o documento apresenta a proposta 
de Projeto de Lei do Plano Diretor, em que já foram incorporadas as contribuições surgidas durante o processo 
de discussão pública, iniciado pela Seplama com a publicação da versão preliminar do projeto de lei no 
Diário Oficial do município do dia 19 de maio de 1995. 

O novo Plano Diretor de Campinas substituirá aquele que foi elaborado em 1991. Os objetivos básicos 
relativos à política de desenvolvimento urbano do município e ao próprio plano, previstos no trabalho de 
1991, foram conservados, pois constituem conquistas da sociedade. Contudo, foi aprofundada a análise de 
questões relevantes para o desenvolvimento urbano, enfocando, principalmente, aspectos relativos à questão 
ambiental e à estrutura urbana, ao perfil de uso e ocupação do solo das diferentes regiões e à capacidade de 
infra-estrutura instalada e prevista propondo-se, a partir dessa releitura da cidade, diretrizes e normas mais 
adequadas às características de cada zona da cidade e definindo, de modo mais rigoroso, as formas de 
planejar e de interferir no crescimento e organização do seu espaço. Esse trabalho foi elaborado com base em 
unia avaliação detalhada e abrangente do que é Campinas hoje, e de quais são as suas tendências para os 
próximos anos, quando a cidade estará definitivamente configurada como centro de uma das mais importantes 
áreas metropolitanas do interior do Estado de São Paulo. 

Em continuidade ao processo de revisão e detalhamento do Plano Diretor, estão sendo reestudadas as leis que 
atualmente regulam a gestão do uso e ocupação do solo, já que a legislação vigente não atende mais às 
características e necessidades atuais de Campinas. Uma das principais decorrências do Plano Diretor será, 
pois, o estabelecimento de parâmetros para adequação das leis de parcelamento e de zoneamento às 
especificidades das diferentes Macrozonas definidas para o território municipal, subordinando-se o 
adensamento e o tipo de uso das construções às condições do meio natural, à infra-estrutura disponível e 
projetada e, ainda, à capacidade do sistema viário e de transportes, 

A partir das orientações estratégicas definidas no Plano Diretor, também serão introduzidos alguns instrumentos 
urbanísticos que permitirão uma gestão mais moderna do crescimento da cidade, que deverá ter por base a 
participação de investimentos públicos e privados, 

Para além dos seus aspectos técnicos e das particularidades urbanísticas, o presente Plano Diretor pretende 
ser um marco geral para o crescimento da cidade no curto e médio prazo. E, sua efetivação é indispensável 
para garantir padrões adequados de qualidade de vida em Campinas. 

 
Ulysses Cidade Semeghini 

Secretário de Planejamento e Meio Ambiente 

VII 



Sumário 

Apresentação. ............................................................ .............................................. vii 

Introdução ............................... .................. .. ........................... ...............................   1 

Quadro da Situação Atual de Campinas .......................................................................................    7 

. Caracterização do Desenvolvimento do Município e 
sua Inserção Regional............................................. ............................................................9 

. Questões Urbanas Estruturais............................................................................................ 18 

Proposta de Estruturação Urbana .................................................. .................... ...........  23 

. Macrozoneamento de Planejamento................................................................................... 25 

. Inter-relação do Ordenamento Físico-Territorial 
com as Políticas Setoriais .................................................................................................30 

Meio Ambiente ........................................................................... ................................30 
Drenagem ....................................................................................................................33 
Sistema Viário e Transportes........................................................................................36 

Habitação..................................................................................................... .................37 
Infra-estrutura, Serviços Públicos e Equipamentos Sociais ...........................................38 

Caracterização e Diretrizes para o Ordenamento Físico-Territorial 
do Município de Campinas... .................................................................. ......................... 41 
. Caracterização por Macrozona...........................................................................................43 

Macrozona 1 -Área de Proteção Ambiental - APA . .....................................................43 
Macrozona 2 - Área com Restrição à Urbanização - ARU.............................................49 

IX 
 
 
 
 
 



Macrozona 3 - Área de Urbanização Controlada Norte - AUC-N .................................52 
Macrozona4 - Área de Urbanização Consolidada - ACON ...........................................61 
Macrozona 5 - Área de Recuperação Urbana - AREC ...................................................94 
Macrozona 6 - Área de Urbanização Controlada Sul - AUC-S.....................................  102 
Macrozona 7 - Área Imprópria à Urbanização - AIU ...................................................  105 

Diretrizes para o Ordenamento Físico-Territorial do 
Município de Campinas..................................................................................................... 109 

Diretrizes Gerais para o Município.............................................................................. 109 

 

Investimentos Estruturais Previstos ..............................................................................................................  123 
 

 Anexos 

Anexo I - Projeto de Lei do Plano Diretor.......................................................................... 131 

Anexo II - Quadros............................................................................................................. 195 

Anexo III - Mapas ............................................................ ,................................................251 

Anexo IV - Diretrizes Viárias Propostas para o Município...................................................297 

 

 

 

 



Relação dos Quadros 

ANEXO II 

Informações por Região Administrativa 

- Quadro I -         Evolução do número de imóveis e da área construída no município de Campinas - 
1960 a 1993 

- Quadro II -       Evolução do número de imóveis residenciais horizontais e verticais -1960 a 1993 

- Quadro III -      Evolução da distribuição relativa dos imóveis residenciais horizontais e verticais - 
1960 a 1993 

- Quadro IV -      Número de domicílios particulares e número médio de pessoas por domicílio (totais 

e favelas) 1980/1991 

- Quadro V -       População total e população favelada - 1980/1991 

- Quadro VI -      População e número de domicílios total e em favelas - 1991 

- Quadro VII -    Lotes vagos e ocupados - 1993 

- Quadro VIII-    Favelas e ocupações do município de Campinas 

- Quadro IX -     População residente e área de planejamento - 1970, 1980 e 1991 

Informações por Macrozona e Área de Planejamento 

- Quadro X   -     Divisão físico-territorial de planejamento do município de Campinas (macrozona/ 
área de planejamento/unidade territorial básica) 

XI 



- Quadro XI   -    Áreas de planejamento por região administrativa (SAR) 

- Quadro XII  -       Área das macrozonas e áreas de planejamento 

- Quadro XIII-   População urbana, rural e favelada - 1991 

-  Quadro XIV -          População residente - 1970, 1980 e 1991 

- Quadro XV-  Imóveis com fins domiciliares e não domiciliares - 1991 

- Quadro XVI-  Número de imóveis e área construída por macrozona - 1960 a 1993 (participação 

 relativa) 

- Quadro XVII-  Evolução do número de imóveis e área. construída por macrozona - 1960 a 1993 

- Quadro XVIII – Evolução do número de imóveis residenciais horizontais e verticais – 1960 a 1993 

- Quadro XIX -   Evolução do número de imóveis residenciais horizontais e verticais – 1960 

1993 (participação relativa) 

- Quadro XX   -   Favelas e ocupações 

- Quadro XXI   -  Área total de glebas não parceladas e lotes vagos por macrozona 

- Quadro XXII.-   Lotes vagos e ocupados 

- Quadro XXIII- Densidade demográfica - 1991 



Relação dos Mapas 

ANEXO III 

I Macrozoneamento do município de Campinas 

II Macrozoneamento e áreas de planejamento 

III Limite das SARs e áreas de planejamento 

IV Perímetro urbano 

V Macrozona 1 - Área de Proteção Ambiental - APA 

VI Macrozona 2 - Área com Restrição a Urbanização - ARU 

VII Macrozona 3 «Área de Urbanização Controlada Norte - AUC-N 

VIÍI Macrozona 4 » Área de Urbanização Consolidada - AUC 

IX Macrozona 5 - Área de Urbanização Urbana - AREC 

X Macrozona 6 - Área de Urbanização Controlada Sul - AUC-S 

XI Macrozona 7 -  Área Imprópria a Urbanização - AIU 

XII Uso real do solo 

XIII Glebas não parceladas 

XIV Lotes vagos 

xiii



X V Diagnóstico ambiental cias micro bacias hidrográficas 

XV I Fragilidade e potencialidade dos terrenos do município de Campinas 

XVII Tipos de terrenos do município cie Campinas 

XVIII Levantamento cie áreas críticas sujeitas a inundação 

XIX. Condições de atendimento por abasteciniento/esgotamento ate 2010 

XX Estrutura viária principal 

XXI Diretrizes macroví árias 

XXII      Investimentos estruturadores 



 
Glossário de Siglas 
 
 
 
 
 
 
 

AP                Área de Planejamento 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

CCTFL Companhia Campineira de Tração Força e Luz 

CEASA Centrais de Abastecimento Sociedade Anônima 

CEPAM Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal 

CEPAL Comissão Econômica para América Latina e Caribe - ONU 

CETESB Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

CIATEC Companhia de Desenvolvimento de Polo de Alta Tecnologia de Campinas 

COHAB-Cps Companhia de Habitação Popular de Campinas 

CPQD Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

TELEBRÁS Telecomunicações Brasileiras 

DEPRN Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais 

DOV Departamento de Obras e Viação 

EIA Estudo de Impacto Ambiental 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMDEC Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas 

ETA Estação de Tratamento de Água 

 

 

 

xv



ETE Estação de Tratamento de Esgoto 

FE AC Federação cias Entidades Assistencíais de Campinas 

FEPASA Ferrovia Paulista Sociedade Anônima 

GPD                   Grupo do Plano Diretor da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente  

INCRA                Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INFRAERO Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

INOCOOP          Instituto de Orientação das Cooperativas Habitacionais 

IPTU                   Imposto Predial e Territorial Urbano 

OPAS/OMS         Organização Panainericana de Saúde/Organização Mundial de Saúde 

PMC                    Prefeitura Municipal de Campinas 

PRAD                  Plano de Recuperação de Áreas Degradadas  

PUCCAMP          Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

RIMA Relatório de impacto cio Meio Ambiente 

SANASA Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sociedade Anônima 

SAR Secretaria de Ação Regional 

SEP LA MA Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente 

SE SI Serviço Social cia Indústria 

SETRANSP Secretaria de Transportes 

SMA                 Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

SMO Secretaria Municipal de Obras 

TIC Terminal Intermodal de Cargas 

TIM Trem Intra Metropolitano 

UNICAMP              Universidade Estadual de Campinas 

UTB  Unidade Territorial Básica 

VLT               Ve í c u lo  Le ve  Sobre  Tr i l hos   



Introdução 

A 

cidade que temos, e aquela que teremos no futuro, é fruto da participação e da 
negociação entre os diferentes agentes que a produzem. E também fruto da ação 
direta da prefeitura, através da realização de obras, da ação de controle e fiscalização 
e da ação normativa. 

Para que esse processo de negociação e de gestão da cidade se desenvolva de forma 
adequada e eficaz, é preciso que haja clareza e consenso sobre as orientações pelas quais ele será 
guiado, seja no plano estratégico, seja nos aspectos específicos. Definir essas orientações foi a nossa 
preocupação central. 

Não esboçamos um "projeto desejado de cidade", nem definimos um conjunto de regras e caminhos 
para promovê-lo. Procuramos compreender a cidade que temos hoje, os processos que a estruturaram, 
as composições de interesses que esses processos cristalizam, os problemas prioritários que a cidade 
apresenta, suas tendências de desenvolvimento futuro e os desafios que estão colocados ao exercício 
da sua condição de pólo metropolitano de uma das regiões econômicas mais importantes do país. 

Nas duas últimas décadas, Campinas vem se consolidando como pólo terciário e sede de região 
metropolitana. Sua base produtiva e tecnológica coloca-a em posição privilegiada, em face de outras 
cidades, para inserir-se no atual processo econômico de globalização e reestruturação econômica. 

Entretanto, o crescimento da cidade vem se dando de forma desordenada, produzindo diferentes 
realidades segundo as suas diversas regiões, as quais necessitam de políticas específicas de correção 
e controle, que busquem um desenvolvimento equilibrado. Esse crescimento trouxe ainda o 
encarecimento do provimento da infra-estrutura, uma vez que a expansão da mancha urbanizada 
ocorreu de maneira espraiada, apresentando hoje glebas vazias em regiões urbanizadas, em contraste 
com a tendência de ocupação das franjas urbanas e, em alguns casos, de áreas rurais. 

É neste contexto que se insere o processo de revisão e detalhamento do Plano Diretor de Campinas, 
um compromisso do plano de governo da atual administração que coloca como orientações 
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fundamentais para a gestão da cidade a proposta de resgatar a capacidade de planejamento da 
prefeitura municipal, a descentralização da administração pública e a participação da comunidade. 

A proposta de revisão do Plano Diretor de Campinas objetiva orientar o planejamento e a 
definição das políticas públicas, especialmente aquelas definidoras e/ou indutoras do processo de 
urbanização. Neste sentido, as políticas de uso e ocupação do solo, a política de transportes e de 
sistema viário e as políticas de infra-estrutura em geral, bem como a política habitacional, são 
contempladas com diretrizes estratégicas que objetivam articular a otimização dos 
investimentos públicos com o desenvolvimento equilibrado do município. 

As políticas setoriais relativas a educação, saúde, promoção social, cultura, turismo, esporte não 
foram detalhadas no âmbito do trabalho de revisão do Plano Diretor, mas tratadas nas interfaces 
com suas proposições (localização dos equipamentos), especialmente com a proposta de estruturação 
urbana e com as diretrizes estratégicas de uso e ocupação do solo no município. 

O Plano Diretor de Campinas, aprovado pela Lei Complementar n°. 2 de 26/07/91, bem como a Lei 
Orgânica do município, institucionalizam os princípios que devem reger o desenvolvimento do 
município e introduzem um conjunto de instrumentos urbanísticos, como o solo criado, o imposto 
progressivo sobre vazios urbanos e as operações interligadas, prevendo, também, a instituição do 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU, como forma de garantir a participação 
da sociedade no processo de planejamento. 

Entretanto, as orientações, diretrizes e instrumentos previstos na lei do Plano Diretor têm ainda um 
nível genérico, exigindo, por isso mesmo, um trabalho de detalhamento que resulte na definição de 
propostas concretas a serem adotadas para a gestão e o controle do desenvolvimento urbano de 
Campinas. 

Do trabalho de revisão e detalhamento do Plano Diretor, empreendido pela Seplama, deverá 
resultar a concretização das orientações e diretrizes definidas através da regulamentação dos 
instrumentos urbanísticos previstos na Lei Orgânica do município e na lei do Plano Diretor e através 
da revisão da atual legislação urbanística (Lei de Uso e Ocupação, Lei de Parcelamento e Legislação 
de Perímetro). 

A estratégia de trabalho implementada para cumprir esses objetivos baseou-se em duas condutas 
básicas, a saber: o desenvolvimento do trabalho com a equipe técnica da Seplama e de outras 
unidades técnicas da Prefeitura, em especial Emdec/Setransp, Secretaria de Obras, SAR's, Sanasa 
e Cohab, sendo contratadas consultorias e/ou assessorias externas apenas para trabalhos 
específicos; e a implementação de um esquema de trabalho que permitisse também a participação 
da comunidade no processo. Essas condutas fundamentaram-se na necessidade de consolidar 
um processo de planejamento que articulasse a ação dos diversos setores da administração e 
possibilitasse a orientação do desenvolvimento do município de forma descentralizada e com a 
participação da população. 

O trabalho de revisão do Plano propiciou um enorme avanço na capacidade interna da prefeitura de 
refletir sobre a cidade de forma mais sistêmica, somando esforços de técnicos de diversas áreas. 
Permitiu organizar uma base de dados e informações sobre Campinas que tem se revelado um ponto 
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de apoio fundamental para a proposição de programas e projetos pela prefeitura e, sobretudo, 
constituiu um esforço de resgatar a capacidade de realizar um planejamento sistemático global e 
permanente do desenvolvimento municipal por técnicos da própria Prefeitura. 

Foi feito também um amplo esforço de levantamento de informações junto a organismos estaduais e 
federais, como o Instituto Geológico da SMA do Estado de São Paulo, Embrapa, DPRN, Ceparn, 
além do trabalho de consultoria prestado pela empresa JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento 
S/C, que vem trabalhando com a Seplama desde maio de 1994, 

Na primeira etapa desse processo de revisão e detalhamento do Plano Diretor foi elaborado o 
documento "Síntese da problemática urbana do Município de Campinas", no qual analisou-se o 
processo de crescimento da cidade, com o objetivo de identificar, hierarquizar e espacializar os 
principais problemas e estrangulamentos associados a esse crescimento. Para esse trabalho utilizou-
se todo o material existente na Seplama, produzido interna ou externamente, tomando-se como base 
o "Caderno de subisídios do Plano Diretor". 

O esforço foi no sentido de espacializar as análises de sorte a reunir subsídios para a definição de 
orientações específicas para as diferentes regiões da cidade. A partir da espacialização da problemática 
urbana do município foi então elaborada uma "Proposta preliminar de macrozonearnento de 
planejamento", e passou-se a uma fase de discussão com diferentes setores da administração mu-
nicipal, notadamente com a Sanasa, SMO, Emdec/Setransp e SARs, incorporando ao trabalho as 
contribuições apresentadas, ao mesmo tempo que a equipe da Seplama continuou desenvolvendo e 
aprofundando a análise dos problemas e a definição de diretrizes. 

Deste processo de trabalho resultou a proposta ora apresentada. 

A etapa seguinte do processo de revisão e detalhamento do Plano Diretor consistirá no estabelecimento 
de critérios específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo, a serem incorporados à revisão da 
legislação urbanística, bem como no desenvolvimento e implementação de planos locais de gestão 
urbana. 

Os planos locais são trabalhos específicos para bairros, conjuntos de bairros ou regiões, em que, 
com a participação da comunidade, serão detalhadas normas e/ou regras urbanísticas locais, definindo: 
usos permitidos, intensidades de ocupação do solo, padrões urbanísticos a serem obedecidos, restrições 
sobre edificações e/ou atividades, localização de equipamentos e recuperação de espaços públicos, 
hierarquização do sistema viário e projetos de orientação do tráfego, medidas de proteção e 
valorização do patrimônio cultural e do ambiente urbano, medidas de proteção e recuperação do 
meio ambiente e dos recursos naturais, a exemplo do plano de manejo das áreas de proteção ambiental 
de Sousas e de Joaquim Egídio e do plano local de gestão urbana de Barão Geraldo, atualmente em 
elaboração. 

É importante destacar a necessidade de consolidar uma sistemática dessa natureza, integrada ao 
trabalho das SARs e ao esforço que será feito no âmbito do convênio com a Organização Panamericana 
de Saúde - Opas, no "Programa Campinas Município Saudável", cujo objetivo principal consiste em 
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propiciar a melhoria da qualidade de vida em Campinas para toda a população, com ênfase nas 
camadas mais carentes e desassistidas. 

Na revisão/atualização da legislação urbanística (Lei de Uso e Ocupação, Lei de Parcelamento e os 
novos instrumentos urbanísticos) destacam-se, dentre outras, as seguintes questões importantes que 
deverão ser enfrentadas: 

- a necessidade de simplificação/flexibilização, propondo-se normas e/ou regras para o controle de 
processos essenciais do ponto de vista da melhoria/manutenção da qualidade de vida urbana; 

- a necessidade de orientar a localização e instalação de atividades não mais pela segregação, mas 
sim pela convivência de usos, propondo-se regras de controle para as atividades poluidoras, as 
que geram tráfego pesado e as que não possam conviver com a moradia, pela natureza de seus 
produtos e processos; 

- a necessidade de adequar o adensamento à infra-estrutura instalada e/ou programada e à capacidade 
ambiental de sustentação da ocupação; 

- o estabelecimento de critérios que considerem as questões de drenagem e meio ambiente; 

- a necessidade de fomentar as parcerias entre o poder público e o setor privado, para o enfrentamento 
dos custos da urbanização; 

- o estabelecimento de tratamento específico para a questão da habitação popular e das áreas de 
interesse social; 

- a busca de justa distribuição das obrigações e benefícios decorrentes das obras ou serviços de 
infra-estrutura urbana, recuperando-se para a coletividade a valorização imobiliária resultante da 
ação do Poder Público. 

O conjunto de orientações e diretrizes definidas neste documento será formalizado através de um 
projeto de lei de alteração da Lei do Plano Diretor de Campinas, que será encaminhado à apreciação 
do Legislativo. Como parte desse processo, foi encaminhada à Câmara, e aprovada em dezembro de 
1994, nova lei do Perímetro Urbano (Lei n° 8.161 de 16/12/94). 

Resultaram também deste processo produtos intermediários passíveis de serem utilizados desde já 
pela administração e pela comunidade, a saber: 

- levantamento e caracterização das áreas não parceladas e lotes vagos localizadas na zona urbana 
do município (Seplama) (Vide mapas XIII e XIV, "Glebas não parceladas" e "Lotes vagos" - 
Anexo III); 

- diagnóstico do sistema viário e de transportes e estabelecimento de diretrizes para o curto, médio 
e longo prazos (Seplama) (Vide mapas XX e XXI, "Estrutura viária principal" e "Diretrizes 
macroviárias" - Anexo III); 
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- montagem de bancos de dados (organizados por macrozonas, por áreas de planejamento e por 

regiões administrativas) do cadastro do IPTU/93, dos Censos Demográficos de 1970, de 1980 e 
1991 e das áreas não parceladas (Seplama) (Vide Quadros I a XXIII - Anexo II). 

Do trabalho conjunto com outros setores da administração municipal e consultorias foram obtidos 
os seguintes produtos: 

- parecer referente ao levantamento das infra-estruturas necessárias ao abastecimento de água e 
esgotamento sanitário por macrozona (Sanasa); 

- mapeamento das condições de abastecimento e esgotamento das glebas vazias e das áreas com 
possibilidade, ou com restrições, à verticalização (Sanasa) (Vide mapa XIX, "Condições de 
atendimento por abastecimento e esgotamento" - Anexo III); 

- caracterização e diagnóstico da situação da drenagem em Campinas e pontos críticos de inundação 
(DOV/SMO), diagnóstico da necessidade de preservação das planícies de inundação e definição 
de bacias de contenção dos picos de chuvas (DOV / SMO e DMA/ Seplama) (Vide Mapa XVIII, 
"Levantamento de áreas críticas sujeitas a inundação" - Anexo III); 

- recomendações de diretrizes para o modelo do sistema de transporte de Campinas (Emdec/Setransp); 

- recomendações relativas à geotecnia, recursos hídricos subterrâneos e recursos minerais por 
macrozona (Instituto Geológico/SMA); 

- "O macrozoneamento de planejamento e os condicionantes do meio físico" e "Caracterização e 
subsídios para a gestão integrada de bacias hidrográficas do Município de Campinas" (relatórios 
de consultoria do geólogo Antônio Gonçalves Pires Neto) (vide mapas XV, XVI, XVII, "Diagnóstico 
ambiental das microbacias hidrográficas", "Fragilidade e potencialidade dos terrenos do município" 
e "Tipos de terrenos do município de Campinas" - Anexo III); 

- "Análise da legislação urbanística vigente e proposta do Município de Campinas", "Estudo da 
configuração urbana de Campinas," "Análise prelimininar dos sistemas viário e de transportes", 
"Região Metropolitana de Campinas", "Avaliação da capacidade da rede de transportes em 
Campinas", "Análise sobre a infra-estrutura de saneamento e drenagem", "Avaliação da expansão 
das áreas comerciais e da verticalização no Município de Campinas", "Análise das incompatibilidades 
entre o sistema viário básico e o uso real do solo face à legislação urbanística em vigor" (relatórios 
técnicos da consultoria da JNS Engenharia, Consultoria e Gerenciamento S/C Lida,)- 

Paralelamente, foram desenvolvidos na Seplama trabalhos sobre temas específicos que também 
contribuíram para consolidar a caracterização dos problemas do município e para a definição de 
diretrizes, tais como: 

- Caracterização da área de ampliação do aeroporto de Viracopos; 
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- Delimitação da perimeíraí de restrição urbana do aterro sanitário Delta; 

- Pólos geradores de tráfego (documento de subsídios à elaboração do projeto de lei de pólos 
geradores de tráfego); 

- Estudo de zoneamento para a área da Feac; 

- Estudo de uso e ocupação do solo da área destinada ao Parque II do pólo de alta tecnologia, de  
Campinas - Ciatec; 

- Proposta de reassentamento e urbanização do complexo São Marcos e adjacências;     

- Caracterização das áreas de atuação das secretarias de ação regional; 

-  Estudos de adensamento do vale do Piçarrão. 

Na sequência deste documento é apresentado um quadro da situação atual de Campinas, destacando 
as principais questões urbanas estruturais, a proposta de estruturação urbana, a caracterização e  
diretrizes por macrozona, e por áreas de planejamentoe, pro fim, o projeto de lei do Plano Diretor. 
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Quadro da  Situação Atual  
          de Campinas 

 
 



 

Caracterização do Desenvolvimento 
do Município e sua Inserção Regional 

A 

cidade de Campinas, como resultado das transformações econômicas e urbanas 
experimentadas nas duas últimas décadas, teve redefinido o seu perfil e papel de 
centro urbano médio, verificado na década de 60, assumindo características de 
sede de uma metrópole emergente do interior do Estado. 

A diversificação da indústria e do comércio e a qualidade do seu setor de serviços, 
aliadas à sua completa infra-estrutura de transportes e telecomunicações, conferem ao município de 
Campinas um grande poder de influência sobre uma vasta região do Estado de São Paulo. No 
entanto, é no setor terciário que Campinas assume mais visivelmente as suas características de sede 
regional, uma vez que é a concentração dos serviços no município que dá sustentação à intensificação 
dos fluxos e relações entre Campinas e as cidades do seu entorno, compondo os traços fundamentais 
do processo de metropolização da região, 

Esta região em processo de metropolização destaca-se pela presença de um setor industrial dinâmico 
e diversificado, com a presença de indústrias de ponta; por um setor agrícola bastante diversificado 
e com alto índice de mecanização, que está entre os mais importantes do país; por um setor de 
comércio e serviços moderno e diversificado; pela presença de universidades e de institutos de 
pesquisa e pela existência de um mercado de trabalho qualificado e dinâmico. 

O processo de industrialização e urbanização da região de Campinas ocorreu de forma diferenciada 
em relação ao das principais metrópoles nacionais. As transformações geradas pelo intenso processo 
de interiorização da industrialização nos anos 70 não se restringiram a Campinas, consolidando no 
seu entorno uma aglomeração urbana, Além do pólo regional, os demais municípios também foram 
capazes de constituir uma base econômica importante e dinâmica, tanto industrial, quanto agrícola, 
configurando uma estrutura diferenciada daquela das demais regiões metropolitanas, caracterizada 
pela presença de um município rico cercado de municípios-dormitório pobres. 

Em relação às demais regiões metropolitanas, Campinas apresenta uma estrutura urbana com 
características próprias, em que a tendência de concentração populacional no município-sede é bem 
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menos marcada, resultando em uma conformação da rede urbana mais equilibrada, com a presença 
de centros secundários de atividade econômica e com expressivo contingente populacional. 

Todo esse processo de crescimento econômico, demográfico e urbano gerou uma conurbação que 
incluiu, além de Campinas, principalmente os municípios de Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Monte-
Mor, Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d'Oeste e Americana. 

A expansão urbana observada na região a partir dos anos 70 foi marcada pela crescente 
horizontalização e periferização dos espaços urbanizados, com a formação de vazios urbanos retidos 
como reserva de valor, o que determinou, em grande medida, a intensificação do processo de 
articulação urbana de Campinas com os municípios limítrofes e a conformação das áreas conurbadas. 

Esse padrão de ocupação urbana consolidou-se principalmente no vetor sudoeste de expansão da 
cidade, configurando as áreas situadas além da rodovia Anhangüera, na direção dos municípios de 
Sumaré, Hortolândia, Monte-Mor e Indaiatuba. 

A expansão urbana ao longo da via Anhangüera se deu principalmente em função do padrão de 
instalação industrial do processo de interiorização do desenvolvimento, que privilegiou grandes 
eixos rodoviários regionais. Além deste condicionante, este movimento de periferização da região 
sudoeste foi reforçado pela abertura do aeroporto de Viracopos, pela implantação do Distrito In-
dustrial de Campinas e pela construção de vários conjuntos habitacionais nesta região do município, 
através da atuação das Cohabs Campinas e Bandeirantes. 

No eixo de ocupação ao longo da via Anhangüera quase não existe descontinuidade de ocupação, 
configurando uma mancha urbana praticamente contínua, que se estende de Vinhedo até Americana, 
articulando fortemente a economia, o mercado de trabalho e a vida urbana deste conjunto de 
municípios. 

O vetor Anhangüera em direção ao interior caracteriza-se pela localização de populações pobres, 
expulsas de áreas urbanas mais valorizadas, principalmente nos municípios de Hortolândia e Sumaré, 
limítrofes de Campinas na sua porção oeste. Ao contrário deste vetor, em direção a Valinhos e 
Vinhedo verifica-se uma ocupação diferenciada de padrão médio e alto. 

Os municípios de Americana, Santa Bárbara d'Oeste e Nova Odessa destacam-se por constituir um 
pólo têxtil dos mais importantes do Estado, e formam, junto com Campinas e Sumaré, o principal 
eixo fabril da região. 

O eixo norte-nordeste, na direção de Barão Geraldo-Paulínia, e Jaguariúna-Mogi Mirim, apresenta-
se como outro vetor de expansão da mancha urbana regional, configurando-se como um eixo de 
ocupação com menor poder de indução sobre a ocupação de áreas do entorno, acomodando camadas 
de média e alta renda. 

Entre os principais condicionantes da conformação deste novo eixo, detacam-se a abertura da rodovia 
D. Pedro I, a implantação de vários estabelecimentos comerciais de abrangência regional, a instalação 
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da Unicamp, do Campus I da Puccamp, da Replan e do Pólo Petroquímico a ela associado e a 
instalação do Pólo de Alta Tecnologia do Ciatec (Pólo I), 

O processo de ocupação deste vetor apresenta dinâmica diferenciada daquela presente na região 
sudoeste, em função, dentre outros fatores, da presença de grandes áreas institucionais, de áreas 
agrícolas ainda produtivas e, principalmente, do alto preço da terra, o que limita uma ocupação 
urbana mais intensa, 

O vetor de expansão de Indaiatuba, acompanhando o eixo da rodovia Santos Dumont é hoje a 
segunda concentração fabril mais importante da região. A localização industrial ao longo deste eixo 
intensificou-se após a abertura do aeroporto de Viracopos e a instalação do Distrito industrial de 
Campinas. Apesar da conurbação de Campinas e Indaiatuba ser ainda incipiente, deve-se considerar 
a possibilidade de adensamento e de provável compactação da mancha urbana nesta direção, a 
exemplo do que aconteceu ao longo da Anhangüera. 

O intenso processo de periferização experimentado pela região marcou profundamente o perfil da 
aglomeração, provocando graves conseqüências urbanas e sociais, como a deterioração do sítio 
natural e da qualidade do meio ambiente; desajustes das redes de infra-estrutura urbana; agravamento 
dos problemas sociais da periferia; comprometimento das finanças públicas pelos custos crescentes 
da urbanização; constituição de espaços segregados destinados exclusivamente à população de baixa 
renda. 

Um estudo desenvolvido em 1991 sobre o município de Campinas1, cidade-sede dessa emergente 
região metropolitana, aponta quatro grandes tendências de expansão urbana, a saber: 

- a área de urbanização consolidada™ delimitada pela rodovias D. Pedro I, pelas fazendas Chapadão 
e Sta. Elisa e pela via Anhangüera, fechando no anel viário -, tende a configurar-se como área de 
expansão da área central com o avanço das atividades comerciais, de serviços e institucionais, com 
a intensificação do uso habitacional de médio e alto padrão, através da verticalização e da edificação 
de condomínios horizontais; 

- os espaços não ocupados dessa região da cidade, ao longo da rodovia D. Pedro I, apresentam 
potencial diferenciado de ocupação, recebendo investimentos imobiliários caracterizados por grandes 
empreendimentos comerciais, que vêm mudando a configuração da ocupação da região, aventando- 
se a hipótese de que essa tendência se mantenha; 

- o distrito de Barão Geraldo apresenta potencialidades de crescimento e de valorização imobiliária, 
com padrão de ocupação horizontal médio e alto em processo acentuado de consolidação; 

- no quadrante sudoeste é provável que haja intensificação da tendência de ocupação rarefeita com 
baixo padrão habitacional e população de baixa renda. 

1 Ver documento "Plano Diretor de Campinas - Parte ÍI - Economia, Demografla e Urbanização. Diagnóstico e Cenário (1970/ 
2000)", de autoria de W, Cano, A. M. Q. Davanzo, C. A. Pacheco e U. C Semeghini, de março de 1991, que apresenta 
análise da evolução econômica, demográfica e urbana de Campinas e região. 
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Este estudo considera os possíveis impactos dos grandes projetos públicos e privados previstos e/ou 
implantados em Campinas e na região sobre a configuração atual da cidade, bem como sobre o perfil 
de suas tendências de evolução futura. Assim, analisa o VLT (Veiculo Leve sobre Trilhos), o TIM 
(Trem Intrametropolitano), a complementação do anel rodoviário, o projeto de implantação do 
novo terminal rodoviário, o projeto do núcleo habitacional de 60 mil unidades da Cohab, hoje 
descartado, e os grandes empreendimentos comerciais e de serviços que a iniciativa privada vem 
instalando ou pretende instalar. 

Verifica-se que a maioria das tendências apontadas nesse trabalho e em todo o diagnóstico do "Caderno 
de subsídios do Plano Diretor" de 1991 ainda se mantêm como válidas, e que novas tendências de 
urbanização se colocam. Algumas das grandes intervenções previstas para a cidade e região, 
notadamente alguns projetos do poder público, ainda não foram concretizadas, ao passo que as 
novas políticas, projetos e ações públicas têm sido implementadas. 

Vale lembrar como projetos de impacto o prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, a implantação 
do gasoduto da Petrobrás, a construção das marginais da via Anhangüera e a duplicação do corredor 
de exportação da Fepasa. Também a hidrovia Tietê - Paraná, que deverá, em seus desdobramentos, 
trazer impactos para a região de Campinas. 

No que diz respeito a projetos da própria prefeitura de Campinas, deve-se citar a criação das APAs 
(Áreas de Proteção Ambiental) de Sousas e Joaquim Egídio, através do Decreto n° 11.172 de 28 de 
maio de 1993, o lançamento do programa "Minha Casa" pela Cohab, a aprovação da Lei dos Pólos 
Geradores de Tráfego e da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Parque II do Pólo de Alta Tecnologia 
de Campinas, os trâmites para estruturação da Região Metropolitana de Campinas, a instalação do 
"trade point" no aeroporto de Viracopos, a implantação do aterro sanitário Delta, além de diversos 
projetos viários e de drenagem, alguns já em execução. Tais programas e projetos também têm 
repercussão no processo de estruturação urbana. 

Vale citar também os projetos que o governo municipal pretende desenvolver em parceria com a 
iniciativa privada, como a reestruturação da área do entorno do Palácio dos Azulejos, incluindo a 
restauração e preservação daquele edifício, o Centro de Convenções no Taquaral e a urbanização do 
vale do Piçarrão. 

Em relação aos empreendimentos privados, vêm sendo implantados em Campinas centros de educação 
e lazer, empreendimentos comerciais e de serviços, tais como shopping centers e centros comerciais 
de médio porte de atendimento a bairros, além de numerosos edifícios residenciais e comerciais 
concluídos, em construção e projetados para as diversas regiões da cidade2. 

Prevê-se ainda a implantação de grandes empreendimentos de caráter complexo, compreendendo 
atividades comerciais, de serviços e o uso habitacional, em glebas superiores a um milhão de metros     

² Para exemplificar podemos citar: os Shoppings Unimart e Outlet Center, o Centro de Lazer do Sesi, o Centro Internacional     
de Negócios da Lix da Cunha (em projeto) e os empreendimentos residenciais Vila União, Bougainville, Parque Prado, 
Jardim das Bandeiras, entre outros. 
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quadrados. Esses empreendimentos estão previstos para áreas localizadas ao longo de eixos 
rodoviários, distantes da mancha urbana consolidada, mas ainda no interior do perímetro urbano, 
com impactos no processo de estruturação urbana do município e da região . 

Tomando como base os processos que foram apreciados, nos últimos três anos, pela Comape 
(Comissão de Análise de Projetos Especiais), instância técnica para análise de projetos de impacto, 
tem-se um grande número de pedidos de estudo de viabilidade de implantação de grandes 
empreendimentos habitacionais, de comércio e serviços ou institucionais, localizados principalmente 
nas regiões leste e sul, reforçando a tendência de dispersão de atividades e de verticaüzação na 
cidade. 

Na verdade, o processo de expansão urbana de Campinas, em seu primeiro momento, a partir dos 
anos 50, ocorreu com o predomínio da expansão horizontal e da abertura de novos loteamentos, 
produzindo uma mancha urbana descontínua que se espraiou, com grandes vazios e áreas de ocupação 
rarefeíta. Posteriormente, a partir dos anos 70, verificou-se o adensamento da ocupação em algumas 
regiões da cidade, principalmente na sua porção a sudoeste. 

Essa expansão horizontal foi engendrada não só pelo parcelamento para fins urbanos, mas também 
pela localização dos conjuntos habitacionais da Cohab, pela implantação das indústrias, notadamente 
nos eixos da Anhangüera e Santos Dumont, e, ainda, pela implantação do aeroporto de Viracopos. 
Também o seccionamento da malha urbana pelas rodovias, ferrovias, rios e córregos teve seu papel 
condicionador no processo de expansão. Esses fatores geraram uma mancha urbana extensa, 
encarecendo e dificultando o provimento de infra-estrutura e de equipamentos sociais urbanos e 
restringindo a acessibilidade da população residente na região sudoeste. Vale destacar que nesta 
região concentravam-se cerca de 29% da população de Campinas em 1970,38% em 1980 e 43% em 
1991 (Quadro XIV - Anexo II). 

Os dados disponíveis no cadastro imobiliário da prefeitura de Campinas podem ilustrar o processo 
de expansão da cidade, bem como servir de indicadores da dinâmica da produção imobiliária de 
Campinas. Vale ressaltar que esse cadastro apresenta níveis diferenciados de cobertura conforme a 
região da cidade, destacando-se a região oeste, cuja cobertura é mais precária, principalmente quanto 
aos imóveis residenciais horizontais. 

O Quadro I (Anexo II) mostra a evolução do número de imóveis construídos constantes do cadastro 
imobiliário da prefeitura. Verifica-se que, a partir dos anos 70, cresceram significativamente, em 
números absolutos, as unidades construídas cadastradas. Entre 1971 e 1980 esse número triplica, 
passando de 29.559 unidades para 100.810; nos anos 80 o número de construções quase dobra, 

3 Estão em processo de consulta na Prefeitura dois empreendimentos com essas características, um na Fazenda Sete Quedas, 
ao sul do município, ao longo da via Anhangüera, e outro na Fazenda Santa Terezinha, ao norte, na saída para Mogi-Mirim, 

4 Comissão responsável pela análise e aprovação de viabilidade técnica de projetos de edificação específica, instituída pelo 
Decreto 10.554, de 02.09.91, subordinada ao Gabinete do Secretário de Planejamento e Meio Ambiente e constituída de 
9 membros, nomeados pelo Prefeito. 
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atingindo 191.307 unidades em 1990. Somente nos primeiros anos desta década (de 1991 a agosto 
de 1993) são acrescidos 18.656 imóveis, um crescimento de 10% em relação a 1990. 

Os Quadros II e III (Anexo II) mostram a evolução da distribuição das unidades residenciais 
horizontais e verticais por região administrativa5 com base nos dados do cadastro do IPTU. Segundo 
esse cadastro, as regiões leste e sul concentram o maior número das construções residenciais em 
todo o período (de 1960 a 1993). A região oeste, que até os anos 60 abrigava menos de 2% dos 
imóveis, cresce significativamente a partir da década de 70, impulsionada, principalmente, pelos 
conjuntos habitacionais da Cohab. Em 1980 essa área já concentra 9,6% dos imóveis residenciais; 
em 1990 atinge 17,7% e, mantendo a tendência de principal vetor de expansão urbana de padrão 
popular da cidade, chega a abrigar 19,9% das unidades em 19936. 

Comparando-se os dados do cadastro do IPTU com os levantados pelo IBGE, em 1991, verifica-se 
que a concentração de população e domicílio na região oeste é ainda mais intensa, sendo inclusive 
superior à existente na região leste (Quadro VI - Anexo II). 

O número de domicílios particulares recenseados pelo IBGE (Quadro IV - Anexo II) passou de 
154.464 em 1980 para 223.828 em 1991, crescendo a uma taxa de 3,43% ao ano. Já o número de 
domicílios ocupados em favela passou de 7.107 em 1980 para 14.270 em 1991, com uma taxa de 
crescimento de 6,53% a.a. A população favelada passou de 36.155 pessoas para 67.608 pessoas 
entre 1980 e 1991 (Quadro V - Anexo II), apresentando uma taxa de crescimento de 5,84 a.a. 
contra uma taxa de 2,22% a.a. para a população total. 

Quanto à distribuição por região administrativa (Quadro VI - Anexo II), a região oeste concentrava, 
em 1991,30% da população e 27,7% dos domicílios, seguida pela região sul, com cerca de 26% da 
população e dos domícilios, e leste, com 24% da população e 27% dos domicílios. 

As favelas estão presentes em proporções significativas em todas as regiões administrativas, mas a 
maior concentração está na região oeste, tanto em números absolutos como relativos (Quadro VI -
Anexo II). De fato, é na região oeste que se encontra a maior concentração populacional do município, 
em sua maioria pertencente à faixa de renda baixa. 

Situa-se aí grande parte dos empreendimentos da Cohab (lotes urbanizados, conjuntos horizontais e 
verticais), bem como loteamentos e conjuntos habitacionais populares de iniciativa privada. Essa 
ocupação se deu em áreas distantes da área urbanizada, o que gerou uma mancha urbana descontínua, 
permeada por grandes áreas não parceladas. 

Existem também muitas áreas parceladas e não ocupadas, com grande quantidade de lotes vagos, 
contribuindo para acentuar a descontinuidade do tecido urbano. É a região que apresenta a maior 

5 No processo de descentralização iniciado nesta Administração foram criadas 4 regiões administrativas Norte, Sul, Leste e 
Oeste, e instituídas as Secretarias de Administração Regional correspondentes. 

6 Destaca-se que é nessa região onde a cobertura do cadastro imobiliário é mais precária, estando os números principalmente 
de imóveis residenciais horizontais subestimados. 
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proporção de lotes vagos no total de lotes (Quadro VII - Anexo II), bem como o maior número de 
loteamentos carentes de infra-estrutura da cidade.                                                                                         

Nesta região administrativa estão localizados o Distrito Industrial de Campinas e o aeroporto de 
Viracopos, sendo também atravessada pelo corredor de exportação da Fepasa, para o qual existe 
previsão de duplicação. Outros projetos de impacto estão previstos para esta região, como o 
prolongamento da rodovia dos Bandeirantes e a ampliação do aeroporto de Viracopos. 

Esta região apresenta graves problemas no sistema viário estrutural e local principalmente no que 
se refere à descontinuidade das vias e falta de interligações entre bairros, O transporte coletivo é 
deficiente, havendo congestionamento e lentidão nas vias estruturais e atendimento precário aos 
bairros isolados, 

É uma área carente de atividades de comércio e serviços mais abrangentes, bem como de áreas 
verdes e de lazer, especialmente no trecho além da rodovia dos Bandeirantes. 

Outro ponto a destacar é a degradação ambiental na região, em grande parte ligada à bacia do rio 
Capivari, o qual é responsável por parte do abastecimento de água da cidade, recebe grande volume 
de esgotos, principalmente do córrego Piçarrão, que nele despeja cerca de 1,5 m3/s do esgoto 
coletado no município7. Ocorre também em suas margens a lavra predatória de areia e argila, com 
danos ambientais decorrentes do desrespeito às faixas de mata ciliar. Outro problema se manifesta 
em virtude da excessiva aproximação dos loteamentos às jazidas de argila, o que tem provocado 
conflitos entre mineradores, de um lado, e associações de bairro, empresas imobiliárias e loteadores, 
de outro8. 

É também nesta região que se encontra a área destinada ao complexo Delta, estando atualmente em 
funcionamento o aterro sanitário do município, sendo previsto para o local a instalação de um 
sistema de tratamento e destinação final de resíduos. Esse sistema contará, além do aterro já 
implantado, com uma central de tratamento de resíduos industriais, com um sistema de triagem, 
seleção, recuperação e reciclagem do lixo, com urna central de britagem de entulho e com uma usina 
integrada de tratamento e destinação final. 

A região administrativa leste, que concentra os bairros de padrão médio e alto da cidade, é a mais 
bem servida em infra-estrutura e a mais visada pela produção imobiliária privada- Abriga ainda 
alguns empreendimentos do Inocoop, dois conjuntos da Cohab (Costa e Silva e Vila 31 de Março) 
e cerca de 28 favelas e ocupações (Quadro VI e VIII - Anexo II), 

É a área mais diversificada e de maior dinamismo em termos de transformações urbanas no município. 
Nela estão localizados alguns importantes vetores de expansão da cidade, a saber: o eixo da Heitor 
Penteado em direção a Sousas, com construções de condomínios residenciais; o eixo da D. Pedro I, 

7 Ver documento: "Plano Diretor de Campinas - parte V - Ecossistemas naturais e modificados", março 1991. 
8 Idem, p. 135, 
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com implantações de grandes empreendimentos de comércio e serviços; o eixo da saída para Mogi 
Mirim, com diversas consultas feitas a Comape para novos empreendimentos. A região possui ainda 
áreas consolidadas em processo de transformação e densificação. Grandes projetos de impacto, tais 
como shopping centers e hipermercados, têm também contribuído para a modificação da região. 

Os principais problemas da região provêm do descontrole desses processos de transformação, com 
riscos para a qualidade de vida da população residente. Cabe destacar a saturação da área central, o 
adensamento descontrolado dos bairros contíguos ao centro e os parcelamentos em zona rural para 
fins urbanos. 

 
A região administrativa norte caracteriza-se pela existência de uma área significativa de glebas não 
parceladas e de grandes fazendas consideradas barreiras físicas à expansão urbana. Foi a partir dos 
anos 70 que a expansão urbana tomou também a direção do eixo norte-noroeste, com abertura de 
loteamentos orientando-se pelo eixo viário Barão Geraldo - Paulínia (de padrão médio/alto) e 
deslocando-se também pelo eixo da rodovia Campinas - Mogi Mirim. Nesse processo, a rodovia D. 
Pedro I teve importante papel indutor, do mesmo modo que a implantação da Unicamp, com o 
loteamento anexo (cidade universitária) e a refinaria Replan9. 

A localização de universidades (Unicamp e Puccamp) somada à presença do CPqD da Telebrás e da 
Ciatec caracteriza a região como locus privilegiado para a instalação de institutos de pesquisa e 
indústrias de alta tecnologia e serviços a elas articulados, ao mesmo tempo que tende a consolidar os 
bairros de padrão médio e alto, principalmente no distrito de Barão Geraldo. 

Registra-se ainda na região e no entorno a presença do TIC (Terminal Intermodal de Cargas), do 
Terminal Graneleiro (Hortolândia) e do corredor de exportação da Fepasa, como também loteamentos 
com características industriais, depósitos e garagens, principalmente ao longo dos eixos viários. 

A região possui também bairros consolidados de padrão médio (próximos ao centro) e de padrão 
popular, a exemplo de Nova Aparecida, que se conurba com bairros do município vizinho de Sumaré. 
Possui ainda quatorze núcleos de favelas e ocupações (Quadros VI e VIII - Anexo II). 

Verifica-se em alguns loteamentos a existência de muitos lotes vagos, notadamente no distrito de 
Barão Geraldo. Por outro lado, já se constatam alguns parcelamentos irregulares em chácaras e 
ainda loteamentos urbanos em zona rural10. Vale ressaltar que a área rural dessa região possui as 
terras mais produtivas do município, com vocação agrícola a ser mantida e protegida da pressão da 
ocupação urbana. 

Finalmente, a região administrativa sul, que compreende bairros de renda média e média baixa, com 
muitas favelas e ocupações, apresenta ainda muitos lotes vagos e grandes glebas não parceladas, 
localizadas principalmente na região próxima à divisa com o município de Valinhos. Na área rural da 

9 Ver documento "Plano Diretor de Campinas - Parte VI - Sistema de Estrutura e Uso do Solo", março 1991. 
10 Alguns loteamentos urbanos em zona rural foram autorizados pela Comape. 
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região exercem-se atividades agrícolas, destacando-se a produção de frutas como figo e uvas, a 
serem preservadas. 

A existência de barreiras físicas - como a ferrovia, com previsão de utilização para transporte de 
massa (TIM), a avenida Prestes Maia, com características de via semibioqueada, o Cemitério da 
Saudade e grandes glebas não parceladas inseridas na malha urbana, como a chácara Eglantina -
resultou em um sistema viário descontínuo. 

Constata-se grande número de empreendimentos residenciais verticais de padrão médio na região 
mais próxima ao centro, bem como conjuntos residenciais populares na região do Jardim Icaraí, 
Jardim das Bandeiras e Jardim São José. 

As atividades terciárias estão localizadas principalmente nos eixos viários, sendo que os corredores 
das Amoreiras e João Jorge/Prestes Maia possuem caráter de atendimento regional, enquanto as 
avenidas Marechal Carmona, Abolição e Saudade apresentam características de subcentros 
longitudinais. 

Terão conseqüências diretas nesta região a complementação do anel viário e das marginais do Piçarrão 
e a implantação do TIM no trecho Valinhos-Sumaré, Também a ampliação do aeroporto de Viracopos 
implicará, além de impactos econômicos em toda a região de Campinas, efeitos para esta área, visto 
que a população dos bairros atingidos pela área decretada de utilidade pública deverá ser deslocada, 
e que os bairros situados ao sul da mesma, Jardim Fernanda e Jardim Itaguaçu, ficarão isolados. 
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Questões Urbanas Estruturais 

 
 
 

permanência, na região de Campinas, de loteamentos com muitos lotes vagos e a              
existência de glebas vazias em regiões urbanizadas sob pressão para ocupação 
contrapõem-se à tendência de ocupação das franjas urbanas através de condomínios    
residenciais horizontais e verticais e parcelamentos em chácaras, cuja localização      
extrapola, em alguns casos, os limites da zona urbana e estende-se à rural, sem o                        

controle da municipalidade e em desacordo com a legislação vigente. 

 

O resultado da permanência das barreiras físicas- grandes fazendas, áreas não parceladas, rodovias, 
ferrovias, rios e córregos com poucos pontos de transposição -, é a existência de bairros isolados 
sem ligações entre si, carentes de equipamentos e dependentes da área central para o suprimento 
das suas necessidades. 

O adensamento urbano vem ocorrendo em função principalmente da intensificação da ocupação 
vertical na região central da cidade, com tendência de disseminação por toda a área urbanizada 
consolidada e também fora dela. A dinâmica desse processo não tem sido acompanhada de uma 
avaliação sistemática quanto à sobrecarga da infra-estrutura instalada e à subseqüente tendência de 
saturação do sistema viário e perda na qualidade do ambiente construído e na qualidade de vida 
urbana. 

O processo de verticalização (Quadros II e III) era incipiente até os anos 70, quando concentrava-
se na região leste, com pequeno peso nas regiões sul e norte. Em 1993, no entanto, os imóveis 
residenciais verticais aparecem em todas as regiões com percentuais significativos, e mantém-se a 
concentração na região leste, que passa a ter maior número de unidades verticais do que horizontais. 
Essa disseminação ocorre sem a observância de critérios topográficos e arquitetônicos, acarretando 
a descaracterização paisagística e impactos visuais. 

A despeito de não se ter um levantamento detalhado e atualizado sobre o uso e ocupação do solo no 
município, constata-se a partir dos elementos disponíveis que a distribuição das atividades urbanas 
caracteriza-se ainda pela concentração na área central das atividades terciárias (comércio e serviços) 
mescladas ao uso residencial, com avanço dessas atividades nos bairros de urbanização consolidada 
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contíguos ao centro, tais como Cambuí, Ponte Preta, Proença, Guanabara, etc. Com efeito, conforme 
dados da Sanasa de 1992, 82% das ligações comerciais existentes (comércio e serviços) estão 
localizadas na área compreendida basicamente pelas avenidas Aquidabã, Prefeito Faria Lima, Barão 
de Itapura e Norte-Sul. 

A área central da cidade11 vem, progressivamente, sofrendo com a excessiva concentração de 
atividades, que, aliada às condições do sistema viário e de transporte, tem gerado, especialmente no 
centro histórico, a deterioração física e ambiental do espaço. A necessidade de medidas de revitalização 
para esta área já foi apontada no trabalho "Campinas: subsídios para discussão do Plano Diretor', 
sendo atualmente objeto de projeto específico da Seplama¹². 

A essa concentração se contrapõe a carência de atividades de comércio e serviços nos bairros 
periféricos, especialmente os da região oeste, verificando-se também atividades terciárias ao longo 
de eixos viários estruturais e de ligação com a área central, que vêm se consolidando13. Ao mesmo 
tempo, novas manchas desse tipo têm surgido quase sempre em função de empreendimentos de 
impacto, e em alguns casos à revelia da atual legislação de uso e ocupação do solo. Pode-se citar 
como exemplos dessa situação os casos da av, Dr. Romeu Tórtima em Barão Geraldo e da av. Carlos 
GrimaldL 

A atual lei de uso e ocupação do solo não tem conseguido dar conta do dinamismo das transformações 
que vem sofrendo a cidade, notadamente no que diz respeito à localização das atividades de comércio 
e serviços em zonas definidas como predominantemente residenciais. Os pedidos de abertura de 
firmas apresentados ao Departamento de Urbanismo da prefeitura indicam o volume e a multiplicidade 
das demandas, que têm esbarrado, com freqüência, nas restrições colocadas pela legislação. 

Por outro lado, a implantação na cidade de grandes empreendimentos de comércio e serviços, como 
shopping centers, hipermercados e similares, contribui para modificar a dinâmica da localização das 
atividades, e vem reforçar o papel polarizador de Campinas no seu âmbito regional no atendimento 
à demanda dos municípios vizinhos. 

Frente a esse quadro, resumem-se a seguir algumas questões urbanas estruturais a serem equacionadas. 

Quanto ao parcelamento, uso e ocupação do solo: 

- excessiva concentração de atividades terciárias na região central, que se contrapõe à carência 
dessas atividades nos bairros periféricos, especialmente os da região centrai, região sudoeste, 
gerando um grande desequilíbrio na cidade; 

11 Considera-se aqui a área delimitada no programa de revitalização do centro, a saber: Av. Anchieta, Av. Moraes Sal 1 es, Av. 
dos Expedicionários, Av, Andrade Neves, Av, Campos Salles, Av. Senador Saraiva, Av. Orozimbo Maia, Rua Delíino Cintra, 
Av. Francisco Gücérío e Rua Benjamin Constant. 

12 Ver "Programa de Revitalização da Área Central do Município de Campinas", Seplan, Junho de 1993. 
São mais significativos: Av. das Amoreíras, John Boyd Dunlop, Gov. Pedro de Toledo, Alberto Sarmento, Andrade Neves, 
Brasil, Br. de Itapura, N. Sra, de Fátima, Norte Sul, Princesa D`OesteT Abolição, Eng°. Antônio de Paula Souza, João Jorge, 
Júlio Prestes. 
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- o início do processo de saturação e degradação do centro; 
- o adensamento e a verticalização que vêm ocorrendo de forma dispersa por toda a cidade, sem o 

devido equacionamento do provimento de infra-estrutura e de equipamentos e sem uma avaliação 
de questões mais gerais relativas à otimização e economia das infra-estruturas e à qualidade do 
ambiente construído da cidade; 

- proliferação de atividades terciárias sem o devido controle quanto à viabilidade de sua localização 
e à adequação de sua implantação, contribuindo para a descaracterização de bairros e a saturação 
do sistema viário; 

- localização de habitações de interesse social em áreas distantes da malha urbana, com grandes 
custos sociais e custos de extensão de redes de infra-estrutura e de equipamentos; 

- existência de inúmeras favelas com precárias condições de saneamento, em áreas de risco, em 
áreas verdes e institucionais; 

- existência de grande número de glebas e lotes vagos, com infra-estrutura e com potencial para 
ocupação urbana no interior da área urbana consolidada; 

- localização de empreendimentos de grande porte de comércio e serviços na região da rodovia D. 
Pedro I, contribuindo para o estabelecimento de um padrão de ocupação e caracterizando um 
centro de atendimento metropolitano e regional; 

- parcelamento de áreas rurais para fins urbanos e avanço da urbanização sobre áreas  a serem 
preservadas; 

- implantação de condomínios sem regras urbanísticas que garantam a adequação do sistema viário 
e reserva de área pública para lazer e equipamentos; 

- fechamento de loteamentos com a privatização das áreas públicas, à revelia da legislação; 
- existência de áreas com potencial mineral a ser explorado. 

Quanto aos sistemas viário e de transporte: 

- seccionamento do tecido urbano, dificultando a articulação entre os bairros e sobrecarregando o 
sistema viário principal; 

- sistema viário com características radioconcêntricas, acentuando o carregamento da área central; 
- sistema viário interno servindo ao tráfego pesado e de passagem; 
- falta de ligação entre os diferentes corredores viários e de interligação dos terminais de transporte 

coletivo; 
- necessidade de articulação das macrodiretrizes viárias e de transportes municipais e estaduais 

frente à condição metropolitana da região; 
- necessidade de garantir a integração do atual sistema de transporte de passageiros (rede diesel 

urbana e metropolitana) aos sistemas VLT e TIM, de modo a assegurar padrões adequados de 
serviços aos usuários e aumentar a eficiência dos sistemas; 

- necessidade de equacionamento da rede de transporte de cargas, de maneira a coibir os efeitos 
danosos desse tráfego para o conjunto da região. 

Quanto ao meio ambiente e drenagem: 

- preservação dos corpos d'água, tanto em função da necessidade de previsão de recursos hídricos 
frente aos problemas de disponibilidade de água na região, quanto em função da preservação da 
flora e fauna nos ecossistemas; 

- necessidade de preservação de áreas não ocupadas no interior da malha urbana, visando garantir o 
equilíbrio ambiental da cidade, com a recuperação e manutenção do patrimônio natural; 
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- degradação de áreas em razão da exploração mineral predatória; 
- carência de áreas verdes, principalmente na região oeste; 
- problemas de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, domiciliares, industriais e 

hospitalares; 
- problemas decorrentes da localização e implantação do lixão da Pirelli e do complexo Delta; 
- sistema de drenagem urbana subdimensionado especialmente na área central e bairros mais antigos, 

devido ao aumento das áreas impermeabilizadas; 
- problemas de enchentes causados pela ocupação indiscriminada dos fundos de vale e pela excessiva 

impermeabilização do solo. 

Quanto ao saneamento básico: 

- comprometimento da potencialidade hídrica da região pelo lançamento dos esgotos in natura nos 
rios e pela ocupação indiscriminada das áreas de manancial; 

- sobrecarga das redes de água e esgoto e de drenagem pelo crescente adensamento, notadamente 
na região do centro e centro expandido (Cambuí); 

- áreas com precárias condições de saneamento. 

Quanto à legislação urbanística: 

- incentiva a concentração das atividades e do adensamento na região central, que registra os maiores 
índices de aproveitamento dos terrenos e as maiores possibilidades de mescla de atividades; 

- estabelece zonas de uso exclusivo, gerando a proliferação descontrolada de atividades terciárias 
em zonas predominantemente residenciais; 

- concentra as possibilidades de ocorrência de usos diversos de médio e grande porte principalmente 
ao longo dos corredores, contribuindo para o congestionamento dos mesmos; 

- não permite a convivência de usos industriais não-incômodos com outras atividades; 
- não regulamenta a implantação de empreendimentos de impacto; 
- não exige a reserva de áreas públicas de lazer e institucional e adequação do sistema viário na 

implantação de condomínios; 
- não reconhece a existência das favelas, inclusive aquelas já urbanizadas; 
- acentua o padrão de bairros-dormitório (também estimulados pela política de localização periférica 

dos conjuntos da Cohab) e dificulta a criação de subcentros fora dos corredores; 
- as atividades permitidas não são determinadas pela conveniência de sua instalação na região, pelas 

condições ambientais ou de infra-estrutura, são definidas por listagem exaustiva, não se adaptando 
à dinâmica urbana e dificultando o enquadramento de novas atividades; 

- não estabelece regras diferenciadas para as regiões de proteção ambiental; 
- não regulamenta o processo de renovação urbana, não prevendo alvará de aprovação para 

demolições, mas apenas de execução (Código de Obras). 

Quanto à política tributária: 

- atende apenas a objetivos fiscais, não contribuindo, como instrumento de planejamento e gestão 
da cidade, na implementação das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor, induzindo, por vezes, a 
situações diversas daquelas desejadas pela política urbana. 

A proposta de estruturação urbana a ser apresentada no capítulo seguinte define orientações 
estratégicas para o enfrentamento dessas questões. 
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Proposta  de   Estruturação 

Urbana 

 



Macrozoneamento 
de Planejamento 

c 

om o intuito de planejar e gerir o crescimento urbano do município, com base em 
condutas que façam face aos problemas urbanos estruturais que a cidade apresenta, 
definiu-se o macrozoneamento de planejamento exposto a seguir, o qual tem ainda 
como meta o resgate da qualidade de vida e a transformação de Campinas em um 
"município saudável". 

O objetivo do macrozoneamento de planejamento é, a partir da compreensão das diferentes realidades 
das regiões do município, orientar o planejamento e a definição de políticas públicas, especialmente 
aquelas definidoras e/ou indutoras do processo de urbanização. Para tanto, foram estabelecidas 
diretrizes estratégicas para as diferentes macrozonas. 

Procurou-se adotar um eixo de trabalho que tem como referência, por um lado, a preservação do 
patrimônio natural e a racionalização do uso dos recursos naturais e, por outro, a qualidade e o 
equilíbrio ambiental da cidade, definindo-se macrozonas que formam um gradiente quanto à 
factibilidade e conveniência de urbanização no curto, médio e longo prazos. 

Busca-se, com este procedimento, a adequação da dinâmica de crescimento da cidade às 
possibilidades de provimento de infra-estrutura, bem como um desenvolvimento mais justo e 
equilibrado. Ao mesmo tempo, procura-se colocar limites ao crescimento urbano em regiões não 
propícias à urbanização e em regiões de reconhecida qualidade ambiental a ser preservada ou 
restabelecida, 

O macrozoneamento compreende todo o território municipal, abarcando as zonas urbana e rural, 
posto que também cabe ao município orientar o desenvolvimento da zona rural, como dispõe a 
Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica Municipal de Campinas. 

A Lei n° 8 J 61 de 16/12/94, que dispõe sobre o perímetro urbano do município de Campinas e dos 
seus distritos e dá outras providências, define a área urbana e a área rural do município, e foi um 
subproduto do trabalho de revisão e detalhamento do Plano Diretor 

A expansão urbana em certas áreas rurais não é aconselhada por razões diversas, tais como: adequação 
para o uso agrícola, a criação animal e a extração mineral; patrimônio natural (incluindo-se paisagem) 
a ser preservado; baixa capacidade de suporte do sítio aos usos urbanos mais consolidados. 
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Na área rural poderão ser instaladas as atividades de agricultura, pecuária e criação animal em geral, 
extração mineral e atividades de lazer, e todas elas deverão obedecer a critérios de manejo ambiental 
adequado. As atividades de lazer, tais como clubes e hotéis-fazenda, deverão respeitar o limite 
mínimo para parcelamento do solo estabelecido pelo Incra (20.000 m2), de forma a manter um 
padrão de densidade populacional condizente com o meio rural. 

Na área urbana, ademais das orientações gerais para o município, são definidas diretrizes específicas 
para cada macrozona quanto à diferenciação dos parâmetros técnicos a serem obedecidos no 
parcelamento, uso e ocupação do solo e tributação. 

Para a definição das macrozonas, partiu-se dos estudos básicos de caracterização e da análise da 
problemática urbana de Campinas, considerando, especialmente: 

- a questão ambiental: 
identificação das áreas com restrições à ocupação urbana, quais sejam, as com potencial de 
exploração agrícola e mineral e as de preservação e proteção do patrimônio ambiental (cultural e 
natural); delimitações e condições das bacias hidrográficas. 

- a estrutura urbana: 
análise do perfil de parcelamento, uso e ocupação das diferentes regiões, das tendências de 
crescimento urbano e dinâmicas de transformação presentes; estudo da capacidade de infra-estrutura 
instalada e prevista, notadamente quanto ao sistema viário, transportes, drenagem, água e 
esgotamento sanitário. 

Como limites das macrozonas foram utilizados principalmente os divisores de água das microbacias 
e as barreiras físicas existentes no município. Foram identificadas macrozonas de planejamento com 
o seguinte perfil: 

- macrozonas de proteção e preservação ambiental, para as quais são estabelecidos critérios de 
proteção dos mananciais e do patrimônio natural e cultural; 

- macrozona de restrição à urbanização, em função de sua qualidade ambiental e da existência de 
áreas rurais produtivas distantes da área urbana consolidada e para as quais não é indicada a 
urbanização a curto e médio prazos; 

- macrozonas de urbanização controlada, compreendendo áreas com características físico-ambientais 
a serem preservadas e áreas em processo de parcelamento e ocupação que necessitam de controle 
para sua incorporação à área urbana; 

- macrozona de recuperação urbana, abarcando a região do município que apresenta condições 
precárias de urbanização e carência de infra-estrutura, equipamentos e serviços com demanda de 
equacionamento a curto prazo; 

- macrozona de urbanização consolidada, correspondendo à área mais densamente ocupada da cidade, 
com destaque para o centro histórico, para a qual tornam-se necessários a otimização da infra- 
estrutura e dos investimentos públicos, o controle do processo de adensamento e programa específico 
de revitalização, buscando a preservação do patrimônio histórico-cultural e a obtenção de um 
espaço construído de qualidade. 
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Desta forma, o município foi subdividido em sete macrozonas que se diferenciam por suas 
características de dinâmica de desenvolvimento e para as quais definiram-se diretrizes estratégicas 
de orientação para um desenvolvimento adequado, a saber (vide Mapa I - Anexo III): 

- Macrozona 1: Área de Proteção Ambiental - APA; 
- Macrozona 2: Área com Restrição à Urbanização - ARU; 
- Macrozona 3: Área de Urbanização Controlada Norte - AUC-N; 
- Macrozona 4: Área de Urbanização Consolidada» ACON; 
- Macrozona 5: Área de Recuperação Urbana - AREC; 
- Macrozona 6: Área de Urbanização Controlada Sul - AUC-S; 
- Macrozona 7; Área Imprópria à Urbanização - AIU. 

As macrozonas foram subdivididas em 37 áreas de planejamento (APs), para as quais definiram-se 
diretrizes específicas. As APs constituem recortes espaciais delimitados em função da dinâmica de 
estruturação urbana e da inter-relação dos problemas localmente identificados. Desta forma, 
apresentam diferentes extensões territoriais e contingentes populacionais, que variam segundo o 
grau de consolidação e a complexidade urbana (vide Mapa II - Anexo III). 

A área urbana do município foi subdividida em 77 unidades territoriais básicas (UTBs), que 
correspondem, cada qual, a um bairro ou a um conjunto de bairros. O critério desta subdivisão foi a 
identificação de barreiras físicas, tais como: sistema viário, córregos e rios que separam porções do 
espaço urbano que guardam grau significativo de homogeneidade. Neste sentido, foram analisadas 
informações relativas a níveis de renda e a padrões de ocupação, A denominação das unidades 
territoriais básicas procurou consagrar os nomes pelos quais a população reconhece as unidades em 
questão. 

As APs e as UTBs serão as bases espaciais para o detalhamento da legislação urbanística. 

É importante destacar que a subdivisão em 37 APs e 77 UTBs guardam correspondência não só 
com as macrozonas, mas também com a divisão em regiões administrativas, dado que as Secretarias 
de Ação Regional serão o apoio no desenvolvimento e implantação das políticas públicas e dos 
Planos Locais (vide Mapa III - Anexo III). 

As subdivisões acima citadas e a correspondência entre elas são apresentadas nos Quadros X e XI 
do Anexo III. 

A proposta de estruturação urbana de Campinas explicitada no macrozoneamento de planejamento 
define as seguintes orientações estratégicas: 

- proteção do patrimônio ambiental (MZ 1); 
- preservação das áreas impróprias à urbanização (MZ 2 e MZ 7); 
- manutenção das áreas rurais com suas características e com sua finalidade de produção agropecuária 

e extração mineral (as diretrizes para o desenvolvimento das diferentes áreas rurais serão 
contempladas no bojo das diretrizes de cada macrozona de planejamento), bem como orientações 
para implantação de usos nao-rurais compatíveis com as atividades rurais; 
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- controle da incorporação à malha urbanizada das grandes glebas ainda existentes no interior do 
perímetro urbano, notadamente nas regiões em processo dinâmico de urbanização (MZ3 e MZ6); 

- Recuperação das áreas precariamente urbanizadas, com requalifícação e estruturação urbana, 
buscando a articulação dos bairros existentes e a criação de subcentros, com fomento à mescla 
criteriosa de atividades e geração de empregos, objetivando a reversão da condição de periferia/ 
dormitório ou de espaço desaparelhado, sem, contudo, incentivar um adensamento contínuo da 
região (MZ5); 

- reestruturação do espaço consolidado e urbanizado do município, buscando equilibrar a distribuição 
das atividades e otimizar a infra-estrutura instalada e programada (MZ4). Essa reestruturação 
passa necessariamente pelas seguintes premissas: 

a) revitalização da área central, possibilitando que esse espaço desempenhe o papel histórico, 
cultural e simbólico que lhe cabe, garantindo-lhe as condições de funcionalidade, e revertendo 
seu processo de degradação, através do controle do adensamento e da excessiva concentração 
das atividades não residenciais. A revitalização da área central passa pelo equacionamento 
dos problemas e gargalos funcionais existentes e, também, pelo incentivo à manutenção e 
implantação de atividades residenciais, culturais e similares, que possibilitem otimizar a infra- 
estrutura instalada, criando movimento na região nos diferentes períodos do dia; 

b) manutenção e preservação de áreas verdes, áreas de proteção dos mananciais e áreas com 
vocação rural e de pesquisa científica, tais como as fazendas Santa Elisa, Chapadão e as 
bacias do Samambaia, Atibaia e Jaguari, visando ao equilíbrio ambiental; 

c) preservação das características históricas, socioculturais e do ambiente construído de alguns 
bairros antigos; 

d) permissão da expansão do centro, com intensificação de atividades e adensamento da ocupação 
do entorno (Castelo, Guanabara, Taquaral), com controle adequado; 

e) abertura de novas possibilidades de adensamento e de localização de atividades geradoras de 
emprego em locais potencializados pelos investimentos públicos, notadamente em sistema 
viário e de transportes (vale do Piçarrão); 

f) fomento e consolidação de subcentros na região ao sul da Anhangüera, que apresenta hoje a 
situação menos consolidada da MZ4 (região do terminal Yeda e Jd. do Lago/Vila Pompéia); 

g) regulamentação da implantação de atividades terciárias de grande porte e projetos complexos 
de ocupação, de caráter regional e metropolitano, na região lindeira à rodovia D. Pedro I; 

h) estruturação do sistema viário e de transportes, considerando também as intervenções previstas 
(VLT, TIM, novo terminal rodoviário intermunicipal, complementação do anel viário), de 
maneira a diminuir os fluxos de passagem pelo centro, i) articulação entre as intervenções 

no sistema viário e de transporte com a regulação do uso do 
solo, adequando suas funções de uso à hierarquia das vias, de modo a garantir uma situação 
de equilíbrio no desenvolvimento e estruturação do espaço urbano, j) regularização 

fundiária e urbanística de áreas de favelas consolidadas situadas nas diferentes 
áreas da cidade, de modo a garantir sua integração aos bairros circundantes, sempre 
considerando os requisitos de segurança e qualidade ambientais, k) implementação de 

instrumentos que viabilizem a utilização de áreas adequadas para 
equipamentos e programas habitacionais, evitando as ocupações desordenadas, danosas à 
qualidade de vida e ao meio ambiente. 
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1) adequação da política tributária municipal, notadamente as alíquotas do IPTU, às diretrizes 
de uso e ocupação do solo de cada região da cidade. 

Para cada uma das macrozonas e suas subdivisões foram abordados os seguintes conteúdos (vide 
Mapa I - Anexo III): 

- caracterização, compreendendo as questões ambientais (meio físico, condições das águas 
subterrâneas, geotecnia e recursos minerais), as questões de parcelamento, uso e ocupação do 
solo e as questões relativas ao provimento da infra-estrutura urbana (sistema viário, transportes, 
água, esgoto, drenagem, etc); 

- diretrizes estratégicas de controle urbanístico, as quais deverão informar principalmente a revisão 
da legislação urbanística básica do município; 

- diretrizes estratégicas de orientação para as políticas públicas e gestão urbana, bem como para os 
planos de investimentos do município. 
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Inter-Relação do Ordenamento                
Físico-Territorial com as Políticas Setoriais 

estratégia de trabalho implementada durante o processo de revisão do Plano Diretor 
fundamentou-se, como mencionado anteriormente, na necessidade de consolidar um 
processo de planejamento que articule a ação dos diversos setores da 
administração, buscando a integração das políticas setoriais, principalmente aquelas        
com maior impacto sobre o processo de urbanização. 

A proposta de estruturação urbana e organização territorial aqui apresentada, considerou como 
elementos presentes na problematização do desenvolvimento urbano de Campinas as questões 
ambientais e de infra-estrutura, em especial aquelas relativas ao sistema viário e de transportes e 
ao saneamento básico, procurando abarcar em seu conteúdo diretrizes estratégicas para o 
enfrentamento dos problemas considerados mais relevantes. Assim, o conjunto de diretrizes para 
o ordenamento físico-territorial do município, traduz orientações relativas não só ao parcelamento, 
ao uso e ocupação do solo, mas também quanto ao meio ambiente, ao sistema viário e de 
transportes e à infra-estrutura básica. 

Neste item são expostos os princípios e objetivos que deverão estar presentes na formulação e 
implementação das políticas setoriais, de forma que as mesmas venham a contribuir para a 
consolidação da proposta de ordenamento territorial e estruturação urbana do município. As diretrizes 
aqui definidas referem-se às políticas setoriais, naqueles aspectos mais diretamente relacionados 
com a proposta de macrozoneamento. 

MEIO AMBIENTE 

A questão ambiental foi considerada neste trabalho em toda a sua amplitude, permeando todos 
os aspectos presentes no processo de urbanização. Desta forma, foi contemplada na leitura 
da problemática do município, na definição da proposta de estruturação urbana, na 
caracterização das macrozonas, bem como nas diretrizes apresentadas no capítulo 
Caracterização e Diretrizes para o Ordenamento Físico-Territorial do Município de 
Campinas. 
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A política setorial de meio ambiente tem por objetivo a consecução de um nível adequado de qualidade 
de vida, considerando um amplo leque de fatores relacionados aos meios físico, biótico e social e 
tendo por base o respeito a três princípios fundamentais: eqüidade na distribuição de bens e 
oportunidades, equilíbrio ecológico nas interações com o meio e responsabilidade ética frente à 
sociedade e à natureza. 

Assim, a política de meio ambiente deve constituir-se em instrumento de um "processo de mudança 
social em que a exploração dos recursos, as opções de investimento, o progresso tecnológico e as 
reformas institucionais se realizem de forma coordenada, ampliando as atuais e futuras possibilidades 
de satisfazer as necessidades e aspirações humanas"1. 

Dito de outro modo, a política de meio ambiente, a ser organicamente articulada às demais políticas 
setoriais, deve visar à superação dos desequilíbrios sociais e ecológicos, através da implementação 
de um processo de desenvolvimento sustentável que permita ao ser humano viver em condições de 
saúde e bem-estar e, mais que isto, expandir e realizar suas potencialidades. 

Os princípios a serem adotados nessa estratégia de desenvolvimento, itemizados a seguir, têm como 
base as recomendações da Comissão de Desenvolvimento e Meio Ambiente da América Latina e do 
Caribe: 

- erradicação da pobreza; 
- educação ambiental; 
- definição e controle de áreas impróprias à ocupação e, quando já ocupadas, promoção da 

desocupação gradativa, garantindo, antecipadamente, alternativas e esclarecimentos para a 
população envolvida; 

- controle e minimização do impacto ambiental, decorrente da urbanização, sobre o solo, a água, o 
ar, a flora, a fauna e a paisagem urbana e natural; 

- zelo pelo patrimônio cultural, estabelecendo como princípio a sua preservação, visto ser o mesmo 
fruto do investimento da inteligência e do trabalho humano, mas admitindo a possibilidade de sua 
substituição quando um bem maior se colocar como opção necessária para a coletividade; 

- zelo pelo patrimônio natural, inventariando-o, mapeando-o e discriminando dentre seus bens os 
dos seguintes tipos: 

 

a) aqueles que deverão ser de preservação permanente, dado seu papel na manutenção de 
ecossistemas relevantes e da biodiversidade das espécies, na prevenção de problemas 
ambientais e no desfrute e desenvolvimento da qualidade de vida, o que pode envolver 
programas de reflorestamento e preservação de paisagens notáveis; 

b) aqueles que podem caracterizar-se como recursos a serem utilizados em prol da vida humana 
no presente e no futuro. Neste tipo, distinguem-se as categorias dos recursos naturais 
renováveis e não-renováveis e impõe-se a necessidade da definição de critérios que indiquem 
procedimentos para o consumo imediato, para formação de reserva voltada ao consumo 

 Nosso Futuro Comum - Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Editora da Fundação Getúlio Vargas. 
Rio de Janeiro, 1988, p. 49. 
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futuro, para reposição dos recursos renováveis e restauração de áreas e sistemas prejudicados 
pela extração. 

- levantamento e zoneamento das atividades rurais, definindo critérios econômicos, geológicos e 
energéticos e promovendo sua adequação aos parâmetros ambientais, dentro dos quais deverão 
receber incentivos, dada a prioridade de abastecimento da população, especialmente em itens de 
consumo básico; 

- desenvolvimento tecnológico compatível com a realidade social e natural, de modo a criar bases 
próprias para a geração de recursos financeiros e de conhecimentos, visando ao melhor aprovei 
tamento da mão-de-obra existente, à utilização racional dos recursos energéticos e naturais e à 
viabilização de um modelo ambientalmente mais saudável de urbanização, especialmente quanto 
aos aspectos de drenagem de águas pluviais, saneamento básico, obras da construção civil, inter- 
calação de áreas de preservação e recomposição de ecossistemas naturais e de atividades rurais; 

- fomento aos canais de participação política da sociedade na definição de soluções e programas de 
desenvolvimento adequados à realidade local. 

São elencadas a seguir as diretrizes ambientais consideradas prioritárias, mediante os princípios 
gerais para as políticas setoriais e o processo de regulamentação do Sistema Municipal de 
Administração da Qualidade Ambiental, preconizado pela Lei Orgânica do município de Campinas: 

- garantir a implementação do Código Municipal de Meio Ambiente, já elaborado pela Seplama, 
dando ênfase aos princípios da responsabilidade objetiva, da prevenção, do princípio do "poluidor 
pagador" e da cobrança pelo uso dos recursos naturais; 

- criar o Fundo Municipal de Meio Ambiente, para suprir a demanda institucional de monitoramento 
ambiental e de recuperação de áreas degradadas; 

- implementar o Sistema de Vigilância Ambiental, através das Secretarias de Ação Regional, para 
prevenção e controle dos processos de poluição e degradação ambiental; 

- criar o Banco de Dados Ambientais do Município, que retroalimentará o Sistema de Vigilância 
Ambiental; 

- definir e implementar o Programa de Educação Ambiental, especialmente em duas vertentes: uma, 
na rede de ensino municipal, tendo como referência as microbacias hidrográficas do município, e 
outra, na minimização da geração de resíduos sólidos e no estímulo aos processos de reciclagem; 

- reformular, na administração das questões ambientais, o processo de inter-relação do Executivo 
com a sociedade, através do Conselho Municipal de Meio Ambiente e de outras entidades 
representativas da sociedade civil; 

- garantir a implantação da Área de Proteção Ambiental (APA) municipal da região de Sousas e 
Joaquim Egídio, através da conclusão do projeto de regulamentação da implantação do posto de 
vigilância ambiental e do apoio institucional à organização da comunidade local e à sua participação 
no processo de gestão da APA; 

- implantar áreas de especial interesse ambiental, como parques metropolitanos e municipais, com o 
objetivo de proteger, ou estimular, a recomposição de ecossistemas significativos em áreas urbanas 
e a formação de bolsões verdes voltados a programas de interesse social, enfocando o abastecimento 
alimentar e o ensino profissionalizante; 

- implantar o Programa de Recuperação Ambiental da várzea do rio Capivari, com a criação de um 
ou mais parques e/ou áreas de lazer para a população da região sudoeste do município; 
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- implantar o Programa de Proteção de Encostas e de Fundos de Vale, visando proteger as áreas 
sujeitas a erosão, assoreamento e inundações, com a definição de regras específicas para sua 
ocupação e criação de áreas de preservação permanente; 

- implantar o Programa de Controle da Exploração Mineral, com a definição de regras para o 
desenvolvimento racional de lavra; 

- implantar o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas em função da exploração mineral, da 
deposição de resíduos sólidos e da implantação inadequada de parcelamentos urbanos. 

Os instrumentos considerados básicos para a realização dos objetivos, princípios e diretrizes definidos, 
sem prejuízo de outros pressupostos da legislação ambiental federal e estadual, são os seguintes: 

- o Sistema Municipal de Administração da Qualidade Ambiental, composto principalmente pelos 
seguintes órgãos: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e Conselho Municipal 
de Meio Ambiente; 

- a legislação ambiental municipal, bem como as normas específicas que regulamentam o uso e 
ocupação do solo; 

- a educação ambiental; 
- o zoneamento ambiental, bem como as áreas de especial interesse ambiental; 
- o Banco de Dados Ambientais do Município, com o cadastro das atividades de impacto; de 

empreendimentos licenciados com impacto potencial, da legislação ambiental e de entidades ou 
órgãos que atuam na área do meio ambiente; 

- o Sistema Municipal de Vigilância e Monitoramento Ambiental; 
- estudos de impacto ambiental (EIA/Rima); 
- sanções administrativas (penalidades disciplinares, multas, cassação de licenças, reparação de danos 

causados); 
- mecanismos de compensação financeira (incentivos tributários tais como isenção, anistia, remissão, 

etc.) para os proprietários que conservarem e/ou recuperarem áreas de interesse ambiental; 
- consórcios íntermunicipais, para a realização de obras, serviços e atividades de interesse comum, 

na solução de problemas relativos à proteção e recuperação do meio ambiente; 
- Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

DRENAGEM 

Na análise das questões ambientais e urbanas do município de Campinas foram aplicados alguns 
conceitos da proposta de Gestão Integrada de Bacias Hidrográficas . 

A bacia hidrográfica é um território delimitado pela natureza, essencialmente pelo limite das áreas 
de escoamento das águas que convergem para a mesma drenagem. As bacias, seus recursos naturais 
e seus habitantes apresentam condições físicas, biológicas, econômicas, sociais e culturais que lhes 
conferem características peculiares. 

2 CEPAL. "Políticas Publicas para ei Dessarrollo Susíentable Ia Gestion integrada de Ciências". Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe - ONU, 1994. 

33 



Trata-se também de unidade natural que serve de base territorial para articular processos de gestão 
que buscam o desenvolvimento sustentável, conciliando o aproveitamento dos recursos naturais 
(crescimento econômico, transformações produtivas), com o objetivo de evitar conflitos e problemas 
ambientais, por meio de processos de decisão nos quais participem diferentes atores. 

Diante desta perspectiva, adotaram-se como unidades básicas as microbacias urbanas afluentes das 
principais bacias hidrográficas que drenam o município: a bacia do rio Piracicaba, a norte, representada 
pelos seus afluentes (rio Atibaia, rio Jaguari e ribeirão do Quilombo), e a bacia do rio Capivari, a sul 
(vide Mapa XV - Anexo III). 

A análise das características das interferências existentes nas diversas microbacias do município 
evidencia uma estreita relação entre a urbanização e o grau de degradação das bacias e a perda da 
qualidade das águas. 

Além das inter-relações destes fatores, observam-se também diferentes condições socioeconômicas 
nas bacias do Piracicaba e do Capivari, o que é um elemento fundamental a ser observado no 
estabelecimento de diretrizes e políticas públicas que considerem as questões ambientais e que 
procurem efetuar intervenções que favoreçam o crescimento econômico, mediante melhor uso dos 
recursos naturais da bacia e dos recursos de infra-estrutura existentes. 

Diante de tais diferenciações entre as bacias dos rios Piracicaba e Capivari, propõe-se a articulação 
de dois setores de coordenação e gerenciamento das políticas municipais, de modo a priorizar recursos, 
definir estratégias de atuação e implementar planos e projetos de curto e longo prazos. Porém, deve-
se assinalar que, embora neste trabalho as bacias hidrográficas sejam relacionadas às unidades do 
macrozoneamento da revisão do Plano Diretor, elas nem sempre têm limites coincidentes, uma vez 
que as bacias hidrográficas representam limites naturais, enquanto os limites das macrozonas são 
dados por feições urbanas ou de outros usos3. 

Assim, esses dois setores seriam constituídos pela bacia do rio Atibaia-Jaguari e pela bacia do rio 
Capivari. A primeira compreende a porção norte e leste do município, sendo subdividida em bacias 
hidrográficas a serem protegidas - a do rio Jaguari e a do rio Atibaia, dentro das Macrozonas 1 
(Área de Proteção Ambiental) e 2 (Área com Restrição à Urbanização), que apresentam pouca 
interferência com a urbanização - e bacias a serem recuperadas - as dos ribeirões Anhumas, Quilombo 
e Samambaia, inseridas nas Macrozonas 3 (Área de Urbanização Controlada Norte) e 4 (Área de 
Urbanização Consolidada). 

A bacia do rio Capivari ocupa a porção sul do município, sendo constituída também por bacias a 
serem protegidas - a do rio Capivari-Mirim e a do rio Capivari, a montante da captação, ocupando 
a Macrozona 7 (Área Imprópria a Urbanização) - e a serem recuperadas: bacias do ribeirão Piçarrão 

³ Das Macrozonas definidas no Plano Diretor, algumas estão totalmente inseridas nas bacias hidrográficas, enquanto 
que as Macrozonas 4 e 5 ocupam situações limítrofes, que no entanto podem ser adequadamente analisadas no contexto 
da bacia hifdrográfica, a medida em que as Áreas de Planejamento identificadas tem o seu limite coincidente com o 
divisor d'água, sendo as únicas exceções as Aps 24, 25 e 26 (vide Mapas I e IV - Anexo III). 
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e dos demais afluentes da margem esquerda e direita do rio Capivari, que ocupam as macrozonas 4 
(Área de Urbanização Consolidada), 5 (Área de Recuperação Urbana) e 6 (Área de Urbanização 
Controlada Sul). 

Com base nesta subdivisão das bacias hidrográficas, nas interferências existentes em cada micro 
bacia, e nas potencialidades e fragüidades dos terrenos, foram feitas recomendações que devem 
orientar, tanto o processo de consolidação da urbanização do município, como o parcelamento e a 
intervenção em novas áreas. 

Diretrizes para uma Política de Drenagem: 

- adotar políticas de intervenção e investimento distintas para a bacia do Piracicaba e a do Capivari, 
pois configuram terrenos diferenciados e com problemas distintos, ao mesmo tempo promovendo 
um desenvolvimento que leve em consideração as questões ambientais; 

- implementar a ocupação dos vazios urbanos tendo em vista a maximização das obras de infra- 
estrutura instalada e a ser instalada, para a resolução de problemas emergentes; 

- coibir o parcelamento do solo em áreas rurais, de modo a evitar a intensificação da degradação das 
mícrobacias e iniciar processo de recuperação de matas ciliares, por meio de campanhas educativas 
e com a participação dos proprietários; 

- implantar rede de medição de parâmetros hidrometeorológicos e da qualidade da água, para 
aprimorar os projetos de drenagem da prefeitura e monitorar o grau de contaminação das águas 
nas bacias hidrográficas, tanto pela contaminação de resíduos orgânicos, como por outros 
contaminantes, bem como para avaliar a eficiência das ETEs e de outras obras a serem implantadas 
nas microbacias; 

- execução de campanhas publicitárias e educativas sobre o meio ambiente e manejo integrado de 
microbacias Junto a escolas, colégios, universidades e a comunidade em geral; 

- realizar convênios entre a Prefeitura, DEPRN, Polícia Florestal e entidades ambientalistas a fim de 
intensificar a fiscalização e a proteção das microbacias; 

- promover convênios com universidades, institutos de pesquisa e órgãos competentes para a execução 
de estudos que visem orientar e normalizar o manejo e a conservação das microbacias; 

- aplicar a lei estadual de águas subterrâneas (Decreto n° 32.955 de 07/02/91) para disciplinamento 
e controle da exploração de águas subterrâneas em todo o município; 

- adotar critérios técnicos rigorosos na implantação de   obras de captação de água subterrânea 
(poço tubular profundo, cacimbas e nascentes) e medidas de proteção dos poços (laje, cimentação, 
higiene local e isolamento total das áreas circunvizinhas) de modo que não haja contaminação por 
infiltração de líquidos de superfície; 

- exigir o cumprimento da Lei Orgânica e da Lei de Uso e Ocupação do Solo Municipal e adotar a 
Resolução Conama n°. 004, de 18/09/85, que restringem a ocupação das áreas de várzeas (planícies 
de inundação) e alagadiços, bem como protegem os recursos hídricos e as matas ciliares. 

- exigir a implantação de sistemas de segurança para a coleta de líquidos perigosos, derramados em 
caso de acidentes, nos trechos de interseção de rodovias e ferrovias com as drenagens municipais; 

- executar obras de terraplanagem preferencialmente no período de estiagem de modo a evitar 
problemas de erosão e assoreamento dos canais de drenagem. 
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SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES 

O sistema viário e de transportes, dado seu caráter indutor e estruturador do processo de urbanização, 
bem como a sua inter-relação com o uso e ocupação do solo, foi analisado de maneira integrada a 
estes processos para a compreensão da problemática urbana de Campinas. 

A proposta de ordenamento fisíco-territorial apresentada no item Macrozoneamento de Planejamento, 
bem como as diretrizes definidas para o município e para as macrozonas de planejamento apresentadas 
no capítulo Caracterização e Diretrizes para o Ordenamento Físico-Territorial do Município de 
Campinas, incorporam diretrizes específicas para o sistema viário e transportes que contemplam 
essa inter-relação. 

Objetivando orientar a ação municipal, definiu-se também um conjunto de propostas de intervenções 
viárias (vide Mapa XX - Anexo IV) a serem implantadas no curto, médio e longo prazos, buscando 
corrigir as distorções existentes e os estrangulamentos do sistema, de forma a adequá-lo ao crescimento 
que se espera para Campinas e a corroborar a proposta de ordenamento físico-territorial. 

A política municipal de transportes e sistema viário deve buscar a otimização da circulação de 
pessoas e bens no município, observando os princípios de preservação ambiental, de qualidade de 
vida urbana, desenvolvimento social, racionalização e economia dos investimentos públicos, 
destacando-se os seguintes objetivos: 

- democratização do sistema de transportes e sistema viário, com prioridade ao transporte público 
coletivo e de pedestres sobre o transporte individual, através de dispositivos adequados à realidade 
social, garantindo acesso seguro a todas as camadas sociais, incluindo os indivíduos portadores de 
deficiência; 

- adequação da oferta de transportes às demandas atual e projetada, procurando compatibilizar a 
acessibilidade local às propostas de uso e ocupação do solo, consubstanciadas no macrozoneamento; 

- estabelecimento de política tarifária orientada pela concepção de que devem ser preservados os 
interesses da economia popular, da afirmação da cidadania e do direito de usufruto da cidade; 

- estabelecimento de políticas de remuneração dos custos operacionais, partilhados entre usuários e 
beneficiários do sistema; 

- implantação de sistema de monitoramento de transporte de cargas, no que diz respeito a operações 
de carga e descarga, circulação em vias públicas, transporte de produtos perigosos e áreas para 
terminais de cargas. 

Estes objetivos deverão ser consubstanciados na administração municipal através: 
- do estabelecimento de planos e programas que promovam a melhoria dos sistemas viário, de 

circulação de veículos e pedestres, do transporte de passageiros e cargas, em harmonia com a 
proteção do meio ambiente, e através da otimização do atual sistema viário e de transportes, com 
maior racionalização e integração dos diversos modos de transporte. 

- do estabelecimento do planejamento e da operação do sistema de transporte de forma integrada 
entre as diversas esferas de governo; 
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- do estabelecimento de critérios que ofereçam melhor fluidez ao tráfego em geral, regulamentando 
e controlando atividades que atraiam ou gerem tráfego; 

- do investimento na melhoria da qualidade do tráfego, visando oferecer maior segurança ao usuário, 
com efetiva fiscalização, policiamento, engenharia de tráfego, operação e educação; 

- do investimento na melhoria da qualidade do sistema de transporte público coletivo, para oferecer 
melhor nível de serviço a custo compatível com a capacidade econômica da população, implantando, 
por exemplo, faixas exclusivas para ônibus, corredores e terminais de integração para o transporte 
coletivo, integração físico-tarifaria, etc; 

- do investimento na adequação dos ramais ferroviários existentes no município, desativados ou 
não, para utilização por transporte coletivo urbano de passageiros; 

- do investimento no sistema de terminais rodoviários do município, adequando os equipamentos 
existentes ou implantando alternativas mais adequadas à realidade geopolítica de Campinas. 

HABITAÇÃO 

As questões relativas à habitação estiveram presentes no processo de análise da problemática urbana 
do município, bem como na formulação das diretrizes da proposta de estruturação urbana, que 
apontaram áreas propícias para implantação de habitações de interesse social. 

A partir do seminário interno ''Desenvolvimento urbano e habitação para o pobre" - realizado em 11 
de agosto de 1994, organizado pela Sehab/Cohab e pela Seplama, com participação da Secretaria de 
Governo, das Secretarias de Ação Regional, Sanasa, Setransp/Erndec, Obras, Negócios Jurídicos, 
Educação e Saúde - foi constituído um grupo de trabalho com técnicos destas secretarias para 
estudos e definições de instrumentos juridico-urbanísticos de apoio à política habitacional e para a 
indicação de áreas propícias à implantação de projetos habitacionais. 

É com base no trabalho do GPD/Seplama e nas discussões desse grupo que são apresentadas as 
seguintes orientações a serem contempladas na política habitacional do município, sob a perspectiva 
de assegurar o direito social da moradia: produção de novas unidades habitacionais, com prioridade 
para o atendimento às famílias de menor renda, e regularização fundiária e melhoria de assentamentos 
carentes, dotando-os de infra-estrutura, equipamentos e serviços urbanos. 

Constituem formas de atuação para execução da política municipal de habitação: a ação direta do 
poder público na promoção e gestão de programas de produção, melhoria e regularização habitacional; 
apoio às iniciativas autogeridas de cooperativas e associações; incentivo aos empreendimentos 
privados voltados para a habitação de interesse social; ações em parceria com entidades comunitárias 
e privadas; assistência jurídica gratuita para a solução de conflitos relativos à locação (notadamente 
cortiços) e à propriedade (notadamente o usucapião); coordenação de esforços públicos, comunitários 
e privados no sentido de melhorar a qualidade e reduzir os custos de acesso à habitação em Campinas. 

Para efeito de identificação da população para a qual a política habitacional deve estar prioritariamente 
voltada, define-se habitação de interesse social como aquela ocupada ou destinada às famílias de 
baixa renda, assim consideradas em função de sua restrita capacidade de pagamento pela moradia 
ou em razão da necessidade de correspondente subsídio. 
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Para atingir os objetivos da política habitacional e compatibilizá-los com outros objetivos da política 
urbana e da política social do município, deverão ser atendidas as seguintes diretrizes: 

- a política municipal deverá basear-se na diversidade de programas habitacionais, tendo em vista 
sua integração urbanística, sua qualidade e a redução dos custos: quanto à modalidade de produção 
(direta, conveniada, consorciada, por autogestão, por mutirão); quanto à modalidade de atribuição 
das unidades produzidas (casa própria, cessão de uso e locação social); quanto à tipologia da 
edificação (vertical ou horizontal); quanto à tecnologia das construções; e quanto ao produto 
oferecido (unidade acabada, lote urbanizado, embrião, cesta de materiais); 

- os programas de investimentos e a atribuição de recursos a cada tipo de programa deverão ser 
discutidos e aprovados em Conselho, que deverá definir as diferentes modalidades e sua priorizacão, 
segundo sua adequação ambiental, urbanística, econômica, social e cultural; 

- os conjuntos habitacionais deverão ser localizados em zonas dotadas de infra-estrutura e serviços 
urbanos; 

- os projetos dos conjuntos habitacionais de interesse social deverão priorizar as soluções urbanísticas 
e arquitetônicas que minimizem os movimentos de terra, no sentido de evitar os danos ao meio 
ambiente e reduzir os custos de implantação e de manutenção; 

- as iniciativas de alteração de legislação urbanística e de transformação urbana de áreas da cidade 
deverão considerar os impactos nas condições de habitação, em especial os processos de valorização 
imobiliária e a conseqüente expulsão das famílias mais pobres; 

- nos casos de necessidade de remoção de unidades habitacionais por razões de risco, ou de 
necessidade de obras públicas, as famílias desalojadas deverão ser reassentadas em áreas adjacentes, 
sem prejuízo de compensações financeiras cabíveis; 

- o município deverá estabelecer normas urbanísticas especiais, que incentivem a produção de habi 
tação de interesse social por agentes privados e comunitários, incluindo a flexibilização das leis de 
parcelamento, uso e ocupação e do Código de Edificações e, ainda, estímulos de caráter fiscal. 

A Lei do Plano Diretor cria as zonas habitacionais de interesse social - ZHIS, onde os terrenos 
vazios deverão ser ocupados com moradias populares na proporção mínima de 80%. Nessas zonas 
o poder público e os proprietários privados poderão utilizar meios urbanísticos que reduzam os 
custos de urbanização e de construção. Os planos de urbanização das ZHIS deverão visar à integração 
de favelas e bairros populares carentes com a construção de novos conjuntos. 

INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

No processo de análise e proposição de diretrizes para o desenvolvimento urbano de Campinas foi 
feito um esforço de articulação com as secretarias municipais responsáveis pela infra-estrutura urbana, 
no sentido de contemplar as questões específicas de cada setor de forma interligada às questões 
gerais da problemática urbana. 

A administração municipal vem adotando uma série de medidas com o objetivo de implantar no 
município um Sistema de Disposição e Tratamento Final de Resíduos, voltado ao equacionamento 
do problema da destinação de resíduos, tanto domésticos, quanto industriais, em Campinas, onde o 
volume de resíduos gerado já atinge cifras preocupantes em face do tamanho da sua população e da 
expressão de suas atividades econômicas. 
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A área destinada à implantação do referido sistema, denominado Complexo Delta, situa-se na região 
sudoeste da cidade, nas imediações do Parque São Jorge, Parque Fazendinha e Parque Santa Bárbara. 
Uma vez completados o licenciamento ambiental e a definição e implementação das parcerias entre 
instâncias públicas e privadas, sua instalação contará com unidades do seguinte tipo: Aterro Sanitário 
(AS); Central de Tratamento de Resíduos Industriais (CTRI); Sistema de Triagem, Seleção, 
Recuperação e Reciclagem (STSRR); Central de Britagem de Entulho (CBE); Usina Integrada de 
Tratamento e Destinaçao Final (UITDF). O Complexo Delta vem sendo implantado por etapas. No 
momento, apenas o Aterro Sanitário encontra-se em operação, embora já estejam sendo desenvolvidos 
estudos relativos à implantação das demais unidades do sistema. 

A administração municipal vem procurando implementar medidas mitigadoras dos impactos negativos 
da operação desse sistema, sendo a principal delas a institucionalização das áreas envoltórias da área 
destinada à implantação do sistema de tratamento de resíduos. Há evidências de que a urbanização 
do entorno mais imediato dos locais de disposição de resíduos, sem o devido controle, tem levado a 
eventuais comprometimentos na operação em locais dessa natureza. Por outro lado, também é muito 
claro o comprometimento da qualidade de vida de áreas residenciais já existentes ou que se implantam 
nas imediações de locais destinados à disposição e/ou tratamento de resíduos. 

Especialistas em Engenharia Sanitária indicam que a restrição à ocupação urbana no entorno imediato 
da área destinada à disposição e/ou ao tratamento de resíduos previne impactos nocivos decorrentes 
dessa atividade, como, por exemplo, migração de chorume, migração aérea de gases, presença de 
vetores biológicos transmissores de doenças, acidentes com explosões, etc. Tais impactos são 
considerados negativos na medida em que contribuem para deteriorar o nível de qualidade de vida 
da população residente na área de influência, quer pela degeneração do padrão estético do ambiente, 
quer pelo desconforto, pela presença de insetos e, também, pelo alto risco de transmissão de 
doenças. 

Assim, levando-se em conta, de um lado, a preocupação de minimizar esses impactos e, de outro, a 
de respeitar as normas nacionais e internacionais sobre o assunto, foram definidas e institucionalizadas, 
através de lei municipal, duas áreas envoltórias de restrição urbana, A primeira, com restrição total 
do uso urbano, numa faixa de quinhentos metros a partir do perímetro externo da área destinada ao 
sistema de tratamento de resíduos, área essa que irá formar um cinturão verde de proteção ao 
Complexo Delta, 

O intuito que informou essa conduta foi o de deter a ocupação urbana e incentivar, na área, o 
reflorestamento com reconstituição da mata nativa e/ou reflorestamento energético, devendo essa 
medida ftmcionar como mitigadora dos impactos negativos do Complexo Delta, permitindo, ademais 
disso, a própria melhoria das condições ambientais de toda a região. 

Foi definida, ainda, uma segunda área perimetral, subseqüente à primeira, também de quinhentos 
metros, com restrição ao uso habitacional e institucional, permitindo-se apenas o uso industrial, à 
exceção das indústrias de produtos alimentares, de bebidas e laboratórios de transformação de 
produtos médicos, veterinários ou farmacêuticos. 
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Além dessa política de destinação final de resíduos, os planos de infra-estrutura urbana existentes, a 
saber: Plano Diretor de Águas (1993) e Plano Diretor de Esgoto (1994), elaborados pela Sanasa e o 
Plano Diretor de Limpeza Urbana (1993), da Secretaria de Serviços Públicos, foram considerados 
na proposta de ordenamento físico-territorial como elementos importantes na definição das 
potencialidades e restrições à ocupação urbana das diferentes regiões do município (vide Mapa XIX 
- Anexo III). Desta forma, algumas diretrizes são resultado deste esforço de articulação com as 
áreas de grande impacto no processo de urbanização. 

Entende-se ainda que as políticas relativas a infra-estrutura urbana e serviços públicos e equipamentos 
sociais devem buscar a realização dos seguintes objetivos: 

- promoção da distribuição e da apropriação da infra-estrutura, dos serviços públicos e equipamentos 
sociais, de forma socialmente justa e equilibrada no município; 

- aplicação de instrumentos que permitam ao município a intervenção eficaz no provimento de 
infra-estrutura e nos serviços públicos, para melhoria da qualidade de vida dos habitantes e do 
meio ambiente; 

- democratização do acesso aos bens culturais, esportivos e de lazer do município; 
- compatibilização da oferta e da manutenção da infra-estrutura, dos serviços públicos e equipamentos 

sociais com as diretrizes do macrozoneamento de planejamento do município. 

As políticas de infra-estrutura de saneamento e de destinação final e tratamento de resíduos devem 
ter como diretrizes básicas: 

- adequar o processo de expansão de redes às diretrizes do macrozoneamento; 
- considerar a abrangência metropolitana na questão do abastecimento de água e esgotamento sanitário 

e destinação final dos resíduos; 
- adotar uma política permanente de conservação da água de abastecimento; 
- definir critérios de cobrança das despesas com a prestação dos serviços de esgotamento sanitário, 

produção e distribuição da água potável fluorada, mediante a imposição de tarifas e taxas 
diferenciadas, observados os aspectos técnicos, os custos, a destinação social dos serviços e o 
poder aquisitivo da população beneficiada; 

- priorizar obras de saneamento em áreas com maior concentração de população, notadamente nos 
bairros de baixa renda; 

- não executar obras de saneamento nas áreas ocupadas consideradas de risco ou impróprias à 
ocupação urbana, salvo aquelas emergenciais e indispensáveis à segurança da população, até sua 
remoção do local; 

- procurar alternativas tecnológicas de saneamento para áreas distantes da malha urbana e para 
áreas onde haja interesse em conter a ocupação urbana; 

- monitorar e controlar os antigos aterros, de forma a transformar os locais em áreas de lazer, 
evitando as eventuais contaminações do solo, ar e água; 

- definir e implantar novos projetos e programas de disposição e tratamento de resíduos sólidos 
sustentados em alternativas tecnológicas que minimizem os riscos de poluição ambiental e os 
danos à saúde da população. 
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Caracterização por 
Macrozonas 

MACROZONA 1 - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA 

c 

 
empreende as APAs municipais dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio¹ , onde se 
localiza o Observatório do Capricórnio, parte da APA estadual dos rios Piracicaba 
e Jaguari, a área entre os rios Atibaia e Jaguari, até a região dos bairros Carlos 
Gomes, Monte Belo e Chácara Gargantilha. 

É uma área de reconhecido valor ambiental para o município, necessitando de gestões 
ambientalmente sustentáveis das atividades instaladas e a instalar, bem como medidas para preservação 
do seu patrimônio natural, urbanístico e cultural (vide Mapa V - Anexo III). 

Perímetro da Macrozona 

Partindo do ponto de encontro da rodovia Campinas-Mogi Mirim com a divisa intermunicipal 
Campinas-Jaguariúna; segue por esta divisa, a leste, acompanhando-a até encontrar a divisa 
interdistrital de Sousas no ponto localizado próximo à rodovia D. Pedro I; segue pelo limite 
interdistrital até encontrar a divisa do loteamento Caminhos de San Conrado; deflete à esquerda e 
segue por esta até atingir a estrada municipal CAM 010; deflete à direita e segue por esta estrada 
numa distância de 1 .400rn até atingir a divisa da gleba 2 da fazenda Maria Amélia, conforme planta 
apresentada no protocolo 5.517/78; deflete à esquerda e segue por esta divisa até encontrar novamente 
a divisa interdistrital de Sousas; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar o rio Atíbaia; 
deflete à esquerda e segue pelo rio Atibaia até encontrar a divisa intermunicipal Campinas-Jaguariúna 
no ponto inicial desta descrição. 

As APAs municipais vêm sendo objeto de um Plano de Manejo, em elaboração na Seplama/PMC com vistas à sua 
regulamentação. Esta macro zona foi considerada como uma única área de planejamento (A.P1), dado que o trabalho do Plano 
de Manejo pressupõe recortes espaciais específicos. 
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Caracterização 
 
. Dados Gerais 
 
A Macrozona 1 possui uma área de aproximadamente 217 km2, que corresponde a 27,39 % da área 
do município. Constitui-se em sua maior parte de área rural e caracteriza-se por apresentar baixa 
densidade de urbanização. 

A população desta macrozona, segundo o Censo Demográfico de 1991, é de 14.204 habitantes, 
correspondendo a 1,68% da população total do município, sendo que 10.385 habitantes concentram-
se na zona urbana (73%) e 3.819 na zona rural (27%). 

O distrito de Joaquim Egídio possui 89,25 km2 e uma densidade de 31,85 habitantes por Km2, 
conforme dados do Censo de 1991. Sousas, por sua vez, possui uma área de 65,50 Km2 e uma 
densidade de 149,25 hab/Km2. As áreas desses distritos representam 11,14 % e 8,18 %, 
respectivamente, do total da área do município. 

Em 1991, os distritos de Sousas e Joaquim Egídio concentravam 9.776 habitantes e 2.843 habitantes, 
respectivamente, representando 1,15% e 0,34% do total da população do município (846.238 
habitantes). 

Acompanhando-se a evolução da população rural dos dois distritos, observa-se que, no caso de 
Joaquim Egídio, a população rural manteve-se estável no período de 1970 a 1980 (1.821 e 1.813 
habitantes, respectivamente), verificando-se um decréscimo significativo, em números absolutos, 
em 1991 (1.691 habitantes). Já o distrito de Sousas apresentava em 1970 um volume de população 
rural bem mais elevado que o de Joaquim Egídio: 2.574 habitantes. Em 1980, Sousas chegou a 
apresentar um incremento de mais de 26% e sua população rural alcançou 3.253 habitantes, quase o 
dobro da de Joaquim Egídio. Em 1991, no entanto, a população rural de Sousas exibiu uma forte 
diminuição (com uma taxa negativa de 14% a.a.), passando a registrar apenas 617 habitantes, ou 
seja, volume bastante inferior ao de Joaquim Egídio, apesar do fato de Joaquim Egídio ter também 
apresentado um decréscimo em seu contingente rural (taxa negativa de 0,63% a.a.). 

Embora nas décadas de 70 e 80 o volume de população rural do distrito de Sousas fosse mais 
elevado que o de Joaquim Egídio, a participação desse contingente populacional no total da população 
de Sousas sempre foi menos expressiva. Em 1970, enquanto o grau de urbanização de Joaquim 
Egídio era de 28,73 %, em Sousas, 55,5 % da população já estava residindo no meio urbano. Essa 
tendência à urbanização processou-se nos dois distritos no período de 1970 a 1991. Joaquim Egídio, 
no entanto, registrou em 1991 um grau de urbanização de apenas 40,52 %, ou seja, mais da metade 
de sua população ainda vivia no meio rural. 

Em Sousas, os anos 80 marcaram um intenso processo de urbanização, já que a participação de sua 
população urbana no total da população do distrito passou de 57,7 % em 1980 para 93,5 % em 
1991, isto é, apenas 6,5 % da população de Sousas vivia no meio rural na data do Censo. 
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Esse acentuado processo de urbanização em Sousas foi acompanhado de uma das faces mais perversas 
da urbanização brasileira, ou seja, com menos de 10 mil habitantes, esse distrito já apresentava em 
1991 uma população favelada da ordem de 787 habitantes, correspondendo a 8,59 % da população 
urbana do distrito. 

Aí encontram-se o núcleo de favela Jardim Conceição, com oitenta barracos, e as invasões do Jardim 
Conceição II, com 65 construções precárias em alvenaria, e Jardim Sorirama, ressaltando-se que as 
favelas e invasões do Jardim Conceição encontram-se em situação de risco, uma vez que estão 
sujeitas a enchentes, deslizamentos e desabamentos. 

• Meio ambiente 

Esta macrozona, onde encontram-se os mananciais hídricos dos rios Atibaia e Jaguari, é uma área de 
recarga regional do aqüífero subterrâneo da cidade. Apresenta exploração nao-criteriosa de águas 
subterrâneas e, em loteamentos urbanos, captação através de poços, cacimbas e nascentes 
contaminados por fossas negras em áreas sem saneamento básico. 

Essa macrozona caracteriza-se pelos relevos do Planalto Atlântico, onde se destacam três unidades 
distintas: morrotes alongados paralelos, serras alongadas e morros com serras restritas (vide Mapa 
XVII - Anexo III). 

O patrimônio mineral existente sustenta o rico sistema de relevo e paisagens e é constituído por 
rochas ornamentais, pedra de talhe e cantaria, e ainda, areia e material de empréstimo, que têm sido 
explorados pela construção civil. Essa utilização, muitas vezes predatória, deverá ser normatizada, 
licenciada e fiscalizada. Deverão ainda ser identificados os bens a serem definitivamente preservados 
e aqueles que constituirão reserva de recurso para utilização futura. 

Os processos erosivos que ocorrem, condicionados pelas características dos solos e pela morfoiogia 
dos terrenos, são intensificados pelo parcelamento inadequado do solo para fins urbanos e pela 
mineração predatória. Tais processos, além de descaracterizarem a paisagem, assoreiam os rios, 
comprometendo também os recursos hídricos (vide Mapa XVI - Anexo III). 

É a região do município onde a cobertura vegetal primitiva está mais bem representada, com 
fragmentos florestais descontínuos, mas em condições de preservação, o que ainda permite a sua 
recuperação. Também registram-se segmentos importantes de mata ciliar a serem expandidos. 

Quanto ao que já se conhece da atividade econômica na área rural, além da exploração mineral, 
verificam-se as atividades agropecuárias, com a presença de gado de leite e do cultivo de café e da 
cana. A cultura anual parece ser pouco significativa e a cultura perene é desenvolvida com mais 
expressão em Joaquim Egídio. O reflorestamento com eucaliptos e a existência de campos limpos 
ocupam extensões relevantes nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, respectivamente. 

Registra-se a prática de empreendimentos urbanos clandestinos na zona rural, sem a anuência ou até 
mesmo sem o conhecimento antecipado da prefeitura de Campinas, Esses empreendimentos não 
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atendem a critérios recomendados para a área - que, além de apresentar fragilidades do meio físico, 
como tipo de solo e declividades, necessita de proteção aos bens naturais - bem como não contemplam 
as finalidades estabelecidas pelo Incra. 

• Parcelamento, uso e ocupação do solo 

Os distritos de Sousas e Joaquim Egídio tiveram origem no final do século passado, através da 
produção cafeeira, o que justificou a implantação de um ramal férreo junto aos núcleos urbanos, em 
formação, para garantia do rápido escoamento da produção. 

Até a década de 50 não houve expansão significativa da ocupação urbana. A partir daí, principalmente 
em Sousas, em função da alteração das características econômicas do município de Campinas, 
implantaram-se algumas indústrias e surgiram os primeiros loteamentos urbanos de pequeno porte. 

A partir da década de 70 teve início a aprovação de loteamentos bem maiores e periféricos, destinados 
à população de renda mais elevada, com área média dos lotes de 600m2 (Caminhos de San Conrado, 
Colinas do Ermitage e Morada das Nascentes). Na década de 80 outros loteamentos foram aprovados: 
Jardim Botânico, Jardim Martinelli, Colinas das Nações, Parque Jatibaia, Residencial Cândido 
Ferreira e Imperial Parque. A localização desses loteamentos determinou, em grande parte, a 
configuração do perímetro da zona de expansão urbana definido em 1980 e retificado em 1981, para 
atender exigências da Lei federal 6.766/79, e que vigorou até a unificação dos dois perímetros pela 
Lei 8.161/94. É importante notar que, no caso de Sousas, a zona urbana atinge dimensões 
significativas, resultando em grandes áreas ainda hoje não ocupadas. Em Joaquim Egídio isso não 
ocorreu, de forma que sua área urbana hoje se encontra quase que totalmente ocupada. 

Com relação às glebas não parceladas, constata-se que existe, na zona urbana um total de 1.328,24ha, 
(vide Mapa XIII - Anexo III). Pelo cadastro do IPTU constata-se a existência de 5.390 lotes vagos, 
que correspondem a uma área total de 467 ha, sendo 5.041 lotes vagos em Sousas e 318 em Joaquim 
Egídio. A maior concentração dos lotes vagos está no loteamento Caminhos de San Conrado (vide 
Mapa XIV - anexo III). 

As glebas não parceladas são áreas remanescentes de antigas fazendas situadas, em parte, na zona 
urbana e adjacentes a áreas loteadas, localizadas ao longo da margem esquerda do rio Atibaia, caso 
das fazendas Santana, Santo Antônio, Santa Odila, Pedra Alta, Jatibaia e Maria Amélia. Essas fazendas 
pertencem a antigos proprietários e possuem destinação rural, sendo ocupadas por pastos, plantações 
de cana e de eucaliptos. De uma forma geral, possuem topografia pouco acidentada. 

A insuficiência dos acessos e a carência de infra-estrutura básica colaboram para desestimular o 
parcelamento dessas áreas para empreendimentos urbanos nos dois distritos, ressaltando-se que a 
Sanasa coloca restrições ao atendimento de eventuais demandas por saneamento básico no curto 
prazo, pois implicariam execução de obras de reforço do sistema de adução e novas fontes de 
captação (vide Mapa XIX - Anexo III). 
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Em Joaquim Egídio, algumas das glebas não parceladas encontram-se ocupadas por pequenas e 
antigas chácaras, e o restante constitui-se de partes de fazendas, não possuindo, desta forma, 
interligação à infra-estrutura básica existente no seu núcleo urbano e agravada pela topografia 
acidentada. 

Ambos os distritos, além de configurarem um quadro particular no contexto ambiental também 
apresentam construções remanescentes dos períodos canavieiro e cafeeiro, cujos elementos 
arquitetônicos históricos ou institucionais merecem cuidados especiais. 

Essa região funcionou ainda como pólo de atração da migração estrangeira, em especial a italiana. 
O processo de aculturamento dessas populações resultou na criação de tradições sociais e religiosas 
que têm como referência física de apoio o cenário natural e o conjunto de obras civis ali implantadas. 

As fazendas e seu contexto paisagístico, as casas-sede, terreiros e posteriores colônias, as tulhas, 
estações do ramal ferroviário, os núcleos urbanos e todos os demais vestígios das sucessivas fases 
históricas revelam os valores dessa região de Campinas. 

Cabe destacar que o Observatório Astronômico do Capricórnio, situado na área rural de Joaquim 
Egídio, corre risco de desativação em função de pedreiras em atividade que produzem dispersão de 
partículas sólidas no ar, bem como em função da aproximação de loteamentos e estradas, cuja 
iluminação artificial noturna prejudica o trabalho de observação e de pesquisa. 

Atualmente, a área central de Sousas, bem como alguns quarteirões situados ao longo daav. Antônio 
Carlos Couto de Baixos, apresentam concentração de estabelecimentos de usos comerciais e de 
prestação de serviços de âmbito local e geral sendo de grande porte especialmente aqueles localizados 
na referida avenida (vide Mapa XII - Anexo III). 

Alguns loteamentos aprovados em décadas passadas começam a adquirir uma diferenciação na 
malha urbana. É o caso do Jardim Botânico, loteamento estritamente residencial, que abriga população 
de alta renda, e do Caminhos de San Conrado, de grande dimensão, com ocupação rarefeita e com 
residências de padrão de construção médio e alto. Esses loteamentos assumiram características de 
loteamentos "fechados", embora essa forma de urbanização não seja prevista pela legislação urbanística 
do município. 

Já no Jardim Conceição, que apresenta características habitacionais de baixa renda, vêm se observando 
usos distintos do residencial, como bares e mercearias, etc, que, apesar da desconformidade com a 
lei, são demandados por aquela população. 

A maioria dos loteamentos do distrito de Sousas encontram-se classificados como zonas 3 e 4,2 

portanto predominantemente residenciais, sem que tenha sido previsto local para a implantação de 
usos demandados para o atendimento das necessidades de comércio e serviços das áreas residenciais. 

* Lei de Uso e Ocupação do Solo, nº. 6.03 1/88, em vigor no município. 
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A ausência dessa possibilidade legal nas proximidades, ou mesmo no interior de áreas residenciais já 
habitadas, aliada a fatores de localização e de demanda de comércio e serviços, poderá induzir o 
surgimento desordenado dessas atividades, descaracterizando, inclusive, as áreas residenciais. 

Em que pese o aumento de construções habitacionais nos loteamentos, ainda persiste a tendência de 
implantação de áreas de chácaras de recreio nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. As poucas 
quadras do núcleo central do distrito de Joaquim Egídio encontram-se totalmente ocupadas por 
habitações e, ainda hoje, são circundadas por chácaras e fazendas. As atividades terciárias no distrito 
de Joaquim Egídio são de âmbito local, sendo que já existem consultas para a ampliação desses 
usos. 

A Cetesb registra apenas duas indústrias no distrito de Sousas: a Prodome Química e Farmacêutica 
Ltda. e a Nittow Papel S.A. As demais indústrias são "secas" e produzem apenas o esgoto do tipo 
doméstico. 

A legislação de uso e ocupação do solo nos distritos não prevê a implantação de indústrias, situação 
reforçada por legislações complementares que proíbem a implantação de indústrias poluidoras nos 
dois distritos. 

A ocupação da região de Carlos Gomes, Monte Belo e Gargantilha apresenta predominância de 
chácaras de recreio. Destaca-se o núcleo Carlos Gomes, cuja preservação como patrimônio histórico 
deve merecer avaliação especial. 

• Infra-estrutura 

Ocorrem inundações na região central do distrito de Sousas e no loteamento Vale das Garças, em 
função da ocupação das planícies de inundação do rio Atibaia. O córrego dos Pires, afluente do rio 
Atibaia, que corta a favela Cristo Rei no distrito de Sousas* também apresenta problemas, uma vez 
que existem barracos assentados na sua área de inundação. Também sofre problemas de inundações 
a região central do distrito de Joaquim Egídio, devido a ocupação das planícies de inundação do 
ribeirão das Cabras. 

A área dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio apresenta um sistema viário linear, sendo a rodovia 
Heitor Penteado a via estruturadora3. São fatores determinantes desse tipo de configuração os 
acidentes geográficos, principalmente o rio Atibaia, o ribeirão das Cabras e a topografia irregular, 
que contribuíram para tornar o sistema viário descontínuo e estreito. O rio Atibaia, que é o separador 
físico da região, conta com apenas uma ponte de acesso veicular integrando essas regiões, 
condicionando a linearidade do sistema viário local. 

A captação do trânsito se dá através de vias antigas, estreitas e com crescente uso comercial. Nas 
áreas urbanas o trânsito é desordenado e lento nos horários de pico, dada a associação do trânsito de 

³ Ver documento "Proposta preliminar para o uso , ocupação e parcelamento urbano na APA municipal". 
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passagem, trânsito locai e de estacionamento lindeiro utilizando um viário cuja circulação atende 
aos dois sentidos, 

Há cruzamentos que exigem tratamento a curto prazo, pois apresentam grandes níveis de conflito: 
av, Antônio Carlos Couto de Barros x Rua Paula Valério, av. Isabelita Vieira x Av. Mário Garnero, 
av. Isabelita Vieira sobre o rio Atibaia, r. 13 de Maio x R. Maneco Rosa. 

A rodovia Heitor Penteado, nos trechos de Campinas a Sousas e deste a Joaquim Egídio, apresenta 
capacidade de suporte superior às demandas atuais. 

O sistema de transporte realizado por ônibus é satisfatório, sendo que a interligação mais significativa 
é com a área central da cidade, através de linhas radiais, A circulação local é atendida por uma linha 
circular em Sousas e uma linha setorial entre Sousas e Joaquim Egídio. 

Observa-se ainda a existência de ramal ferroviário desativado (CC.T.F.L,), interligando os distritos 
em questão ao distrito-sede. 

O abastecimento de água na região é feito a partir do reservatório Pulmão, localizado junto às ETAs 
3 e 4, por meio de duas linhas principais, a subadutora Nova Campinas - Sousas e a subadutora San 
Conrado, estando ainda previstas obras de reforço para a região, Joaquim Egídio e Sousas são 
atendidas quase que totalmente por rede coletora, à exceção dos loteamentos Caminhos de San 
Conrado, Colinas do Ermitage, Imperial Parque, Parque Jatibaia, Vila Janete e Vila Martinelli. A 
região foi dividida pela Sanasa em quatro áreas de esgotamento, assim caracterizadas: 

Área 1 - Jardim Botânico: situada à margem direita do rio Atibaia, é formada pelo Jardim Botânico, 
já dotado de rede coletora de esgotos, mas que ainda não está em operação. 

Área 2 - Sousas: compreende a região mais adensada do setor, sendo cortada pelo ribeirão dos 
Pires e córrego das Cabras. 

Área 3 - Caminhos de San Conrado: situa-se na região ao norte do setor, abrangendo o loteamento 
Caminhos de San Conrado. É uma área de baixa ocupação, caracterizada por chácaras de 
recreio e lazer Devido à baixa ocupação da área, e tendo em vista a previsão de um 
adensamento lento, é recomendável que a curto e médio prazo o atendimento seja feito 
por meio de fossas individuais. 

Área 4 - Joaquim Egídio: Compreende o distrito de Joaquim Egídio, onde nasce o ribeirão das 
Cabras. 

MACROZONA 2 -     ÁREA COM RESTRIÇÃO À URBANIZAÇÃO - ARU 

Área predominantemente rural, localizada na porção norte/nordeste do município, na saída para 
Mogi-Mirim, com restrição à urbanização, onde devem ser mantidas as características rurais com 
estabelecimento de critérios adequados de manejo das atividades agropecuárias, de exploração mi-
neral e de parcelamento do solo (vide Mapa VI - Anexo III). 
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Perímetro da Macrozona 

Partindo do ponto de encontro da linha do divisor de águas da bacia do ribeirão Anhumas com a 
divisa intermunicipal Campinas - Paulínia, segue por esta, a leste, até encontrar o rio Atibaia; segue 
por este até encontrar o limite interdistrital de Sousas; deflete à direita e segue por este até encontrar 
a divisa da gleba 2 da fazenda Maria Amélia, conforme planta apresentada no protocolo 5.517/78; 
segue por esta até encontrar a estrada municipal CAM 010; segue por esta numa distância de 1.400m 
até atingir a divisa do loteamento Caminhos de San Conrado; segue por esta divisa até encontrar a 
divisa interdistrital de Sousas; deflete à direita e segue por este numa distância de aproximadamente 
2.1 OOm até encontrar a linha de alta-tensão; deflete à direita e segue por esta até encontrar a estrada 
que passa entre o sítio Santa Terezinha e a fazenda Anhumas; deflete à direita e segue por esta até 
encontrar a divisa do loteamento Chácaras São Rafael; segue por esta divisa, até encontrar a divisa 
do loteamento Parque dos Pomares; segue por esta até encontrar a linha de alta-tensão; deflete à 
esquerda e segue por esta até encontrar a linha do prolongamento da divisa do loteamento Parque 
Luciamar; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Parque Luciamar; 
segue por este até encontrar o córrego de divisa do loteamento Parque Xangrilá; segue por este 
córrego até encontrar a estrada municipal CAM 333; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar 
a rodovia Campinas-Mogi Mirim; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a estrada mu-
nicipal CAM 328; deflete à direita e segue por esta até encontrar um caminho situado a 200m após 
o córrego Água Funda; deflete à direita e segue por este numa distância aproximada de 1 .OOOrn, até 
encontrar a linha do divisor de águas da bacia do ribeirão Anhumas; deflete à esquerda e segue por 
esta até encontrar a divisa intermunicipal Campinas-Paulínia, ponto inicial desta descrição. 

Caracterização   

  . Dados gerais 

De acordo com o Censo de 1991, a população desta macrozona é de 3.936 habitantes, representando 
0,47% da população do município, sendo que cerca de 80% desse contingente encontra-se em zona 
rural. 

Possui área de aproximadamente 102 km2, que corresponde a 12,87 % da superfície do município. 
A densidade média da região é baixa, situando-se entre 0 e 5 hab/ha. 

Esta macrozona é subdividida em duas Áreas de Planejamento: região do Vale das Garças (AP 2) e 
área predominantemente rural entre a SP-340 e o limite da APA (AP 3). 

• Meio ambiente 

Região distante da área urbana consolidada, é predominantemente rural e apresenta grandes extensões de pasto 
limpo e sujo, bem como matas, culturas perenes e anuais, com destaque para a cana-de-açúcar. 
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Encontram-se atividades de recreação e lazer, tais como clubes, haras e chácaras, tanto na zona rural 
quanto em parte da área urbana. Há importante presença de áreas com potencial para mineração nas 
várzeas do rio Atibaia, bem como formação localizada de ravinas e voçorocas na margem esquerda 
do córrego Tanquínho (AP 3). 

O ioteamento Vale das Garças está localizado na planície de inundação do rio Atibaia, onde o lençol 
freático é pouco profundo, resultando em inundações freqüentes e risco de contaminação do aqüífero 
subterrâneo (vide Mapas XV, XVI e XVII - Anexo III). 

• Uso e ocupação do solo 

Na zona rural desta macrozona destaca-se a existência de diversas glebas resultantes de 
desmembramentos com áreas em torno de l00.000m²; sítios e chácaras de recreio com áreas entre 
10.000 e 20.000m² além da presença do Jockey Club, diversos haras e a subestação de Furnas. 

As áreas situadas dentro do perímetro urbano nesta macrozona estão incrustadas em zona rural, 
distantes da área urbana consolidada e da maioria dos centros de emprego. 

Grande parte da área é parcelada em chácaras de recreio e moradia, na forma de loteamentos ou 
condomínios (Chácara Bocaiúva Nova, Vale das Garças, entre outros), alguns dos quais clandestinos 
(Jd. Monte Belo II, Chácaras Gargantilha), além de um pequeno núcleo de favela no Recanto dos 
Dourados. 

Registram-se na zona urbana cerca de 650 ha de áreas não urbanizadas, muito distantes da área 
urbana consolidada, sem infra-estrutura e sem nenhuma atividade, quer urbana, quer rural É também 
expressivo o número de lotes vagos, especialmente no Vale das Garças e Recanto dos Dourados 
(AP 2), de acordo com os dados do IPTU /93 (vide Mapas XIII e XIV - Anexo III). 

Em que pese as informações do cadastro do IPTU não registrarem o fato, em vistoria à região 
constatou-se a existência de condomínios residenciais clandestinos em região vizinha ao Vale das 
Garças (AP 2). 

Na revisão do perímetro urbano, já regulamentado na Lei 8.161/94, foram excluídas as áreas não 
parceladas e com características rurais, procurando minimizar os impactos negativos da urbanização 
nessa região. 

• Infra-estrutura 

Os loteamentos existentes não possuem, em sua maior parte, pavimentação e rede de coleta de 
esgoto, sendo que o sistema viário é formado basicamente por estradas vicinais de terra batida, o 
que dificulta o atendimento por transporte coletivo, o qual, de resto, é precário, uma vez que a 
demanda é rarefeita. 
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A área é atravessada por diversas linhas de alta-tensão, oleoduto e ferrovia, valendo destacar a 
preservação e exploração turística da linha de trem entre a estação Anhumas e o município de 
Jaguariúna, cortando a região a leste da SP 340 (AP 3). 

MACROZONA 3 - ÁREA DE URBANIZAÇÃO CONTROLADA NORTE-AUC-N 

Área que apresenta dinâmicas distintas de urbanização, as quais necessitam ser orientadas e controladas 
para evitar processo de ocupação desordenado. Compreende as regiões de Barão Geraldo, Sta. 
Mônica/São Marcos/Campineiro/Amarais e o corredor da rodovia D. Pedro I, incluindo a região do 
entorno do condomínio Sítios Alto da Nova Campinas (vide Mapa VII - Anexo III). 

Perímetro da Macrozona 

Partindo do cruzamento da via Anhangüera com a divisa intermunicipal Campinas - Sumaré, segue 
pela divisa, a norte, até encontrar a linha do divisor da bacia do ribeirão Anhumas; deflete à direita 
e segue pela linha do divisor, numa distância aproximada de 4.400m, até encontrar um caminho; 
deflete à direita e segue por este até encontrar a estrada municipal CAM-328; deflete à esquerda e 
segue por este até encontrar a rodovia Campinas - Mogi Mirim; deflete à esquerda e segue por esta 
até encontrar a estrada municipal CAM-333; deflete à direita e segue por esta até encontrar o córrego 
no prolongamento da divisa do loteamento Parque Xangrilá; deflete à direita e segue por este córrego, 
passando pelo loteamento Parque Xangrilá até a divisa do loteamento Parque Lucimar; segue por 
esta e pelo seu prolongamento até encontrar a linha de alta-tensão; deflete à direita e segue por esta, 
atravessando o loteamento Parque dos Pomares, até encontrar a divisa do loteamento; deflete à 
direita e segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Chácaras São Rafael; segue por esta, 
contornando o loteamento até encontrar a estrada que passa entre as fazendas Santa Terezinha e 
Anhumas; deflete à direita e segue por esta última até encontrar a linha de alta-tensão; deflete à 
esquerda e segue por esta até encontrar a divisa interdistrital de Sousas; deflete à direita e segue por 
esta última até encontrar a divisa intermunicipal Campinas - Valinhos; deflete à direita e segue pela 
divisa até encontrar o ramal férreo da Fepasa; deflete à direita e segue por este, até encontrar o 
prolongamento do anel viário; deflete à direita e segue por este até o trevo no cruzamento com a 
rodovia Heitor Penteado e a rodovia D. Pedro I; segue por esta, a norte, até o trevo no cruzamento 
com a rodovia Milton Tavares de Lima; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa da 
fazenda Santa Elisa, deflete à direita e segue por esta até encontrar a estrada dos Amarais; deflete à 
direita e segue por esta até encontrar a divisa do aeroporto dos Amarais; deflete à esquerda e segue 
contornando a área do aeroporto, até encontrar novamente a estrada dos Amarais; deflete à esquerda 
e segue por esta até encontrar a via D. Pedro I; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a 
via Anhangüera; deflete à direita e segue por esta até encontrar a divisa intermunicipal Campinas -
Sumaré, ponto inicial desta descrição. 
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Caracterização 

• Dados Gerais 

A Macrozona 3 possui uma área de 121,16 km2, representando 15,29 % da área total do município. 
De acordo com o Censo Demográfico de 1991, a área rural da macrozona abriga 3.905 habitantes, 
enquanto a população urbana é de 50.424 habitantes, com densidade populacional média e baixa. 
Maiores densidades são registradas apenas no centro de Barão Geraldo e na região dos Amarais. 
A população total da macrozona é de 54.329 habitantes, representando 6,42% da população total 
do município. A população favelada da macrozona, que concentra-se principalmente na região do 
complexo São Marcos/Santa Mônica/Campineiro (AP 5), é da ordem de 6.942 habitantes, 
representando 10,24 % da população favelada do município e 12,78 % da população total da 
macrozona. 

Esta macrozona está dividida em seis Áreas de Planejamento: Região de Barão Geraldo (AP4), 
Região dos Amarais (APS), Eixo D. Pedro I, entre CEASA e Santa Cândida (AP 6), Região do Jd. 
Miriam e Parque Xangrilá (AP7), Parque Imperador/ Fazenda Brandina (AP 8) e Região Notre 
Darne / Condomínios Gramado e Nova Campinas (AP 9). 

A macrozona apresenta tendência para a localização de empreendimentos de abrangência regional, 
ao longo da rodovia D. Pedro I, e grande concentração de pólos de atração de demanda, tais como: 
universidades de abrangência regional: Unicamp e Puccamp; equipamentos comerciais de abrangência 
regional: Ceasa, supermercado atacadista Makro, Uemura; áreas reservadas para empreendimentos 
de pesquisa e alta tecnologia: Pólo I da Ciatec, parcialmente implantado, e Pólo II, em implantação. 

Estão previstos ainda projetos de caráter metropolitano, a saber: TIC - Terminal Intermodal de 
Cargas, ligado à Fepasa, compreendendo terminal de transportadoras para carga e descarga (em 
implantação) e armazéns alfandegados; Centac- Central de Atacadistas, áreas para atividades de 
transporte e armazenamento, áreas para atividades industriais e comerciais; implantação da 
complementação do anel rodoviário de Campinas; implantação do Trem Intrametropolitano - TIM 
(vide Mapa XXII - Anexo III). 

Ressalte-se a existência de consultas para implantação de um condomínio de alto padrão (Alphacamp, 
Alphaville Campinas, com 120 alqueires) e de um complexo educacional que abrange do 1o. ao 3o. 
graus (Ipep - Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa). A macrozona apresenta, como já foi 
mencionado, dinâmicas distintas de ocupação, visto que as áreas urbanas ocupadas são isoladas, 
interligando-se apenas pelos eixos rodoviários. 

A atual Lei de Uso e Ocupação do Solo (n°. 6.031/88) não tem dado conta da dinâmica da macrozona, 
exigindo revisão das regras urbanísticas, no sentido de adequar o processo de ocupação ao provimento 
da infra-estrutura, com definição de critérios para a manutenção da qualidade ambiental. 

É necessário salientar que em função da Lei Estadual n°, 8.550/93, que transferiu a área de Betel 
para o município de Paulínia, redefiniu-se o traçado da zona urbana nesse trecho (Lei n° 8.161/94) 
(vide Mapa IV - Anexo III). 
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- Meio ambiente 

A Macrozona 3 é constituída por terrenos colinosos ondulados e suavemente ondulados, favoráveis 
a diferentes modos de ocupação, tanto em conseqüência das características dos seus componentes, 
como por seu comportamento bastante estável. Situa-se aí a maior reserva de latossolo roxo (terras 
de grande fertilidade) do município. Registra-se ainda a existência de matas nativas, com destaque 
para a mata Santa Genebra, tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas 
- Condepacc (vide Mapa XVII - Anexo III). 

Nas áreas com uso agrícola constata-se o predomínio de culturas perenes, com destaque para a 
cana-de-açúcar. Registra-se também a presença de áreas com pasto limpo e sujo e diversas chácaras 
com módulo mínimo do Incra, próximas à estrada da Rhodia e nos limites ao norte do município. 

Nesta macrozona é preocupante o avanço acelerado da urbanização sobre áreas com solos férteis, 
bem como a presença de loteamentos e condomínios com finalidade urbana em zona rural, nas 
regiões de Barão Geraldo e do Alto da Nova Campinas. 

Apresenta bom potencial de água subterrânea em terrenos colinosos, localizados ao longo da rodovia 
D. Pedro I e a leste da rodovia Campinas - Mogi-Mirim. Apresenta, ainda, potencial para exploração 
de argila - ao longo do ribeirão Anhumas e na região da fazenda Sta. Eudóxia, fora do perímetro 
urbano - e de pedra para brita, em áreas vazias dentro do perímetro urbano, na fazenda Santa 
Genebra. 

Encontram-se em atividade lavras de areia e de argila, bem como de material de empréstimo (saibro). 
Os impactos associados a essas atividades são a erosão nas margens do rio e a formação de cavas 
alagadas e abandonadas na várzea (areia e argila) e, ainda, barrancos de corte abandonados (saibro), 
fazendo-se necessária a reversão dessas situações de degradação, em conformidade com a legislação 
em vigor. 

Outro fato a ser ressaltado nesta macrozona é que, embora apresente predominância de baixas e 
médias densidades de ocupação, as suas drenagens, córrego do Quilombo e ribeirão da Anhumas, 
têm águas bastante poluídas e apresentam possibilidade de enchentes acentuadas. Isto se deve, 
principalmente, ao lançamento de esgostos in natura e à ocupação das faixas ribeirinhas de proteção 
(vide Mapa XVI - Anexo III). A região de mananciais (bacia do córrego Samambaia) tem uso 
residencial, apresentando ocupação avançada na região de proteção hídrica (vide Mapa XV -
Anexo III). 

• Parcelamento, uso e ocupação do solo 

Os parcelamentos urbanos são em sua maioria de uso residencial, e encontram-se alguns em área 
rural, bem como chácaras de recreio com módulo mínimo do Incra. 

Esta macrozona apresenta a maior área em glebas não parceladas dentro do perímetro urbano do 
município, totalizando 4.441,70ha. (vide Mapa XIII - Anexo III). Desse total, uma porção de 
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1.002 ha já foi objeto de estudo global, com definição de uso e ocupação do solo abrangendo o Pólo 
de Alta Tecnologia (Pólo II do Ciatec) e a área do Terminal Intermodal de Cargas - TIC Da área 
restante (3.439,70 ha) cerca de 1961 ha deverá ser objeto de estudo global de uso e ocupação do 
solo, visando a uma adequada incorporação dessas glebas à área urbanizada. 

Com base no trabalho de caracterização das áreas não parceladas no interior do perímetro urbano 
do município, realizado pela Seplama, foram identificadas nesta macrozona três áreas que se encontram 
em condições de urbanização, perfazendo um total de 808,70 ha, situadas na divisa do município de 
Campinas com Sumaré, compreendendo parte do Parque Rural Fazenda Santa Cândida e áreas ao 
longo da rodovia General Milton Tavares de Lima. 

Ao longo da estrada da Rhodia e nas proximidades do sítio de recreio Gramado, foram identificadas 
ainda glebas com cerca de 371 ha e 159 ha, respectivamente, com possibilidades de urbanização, a 
médio e a longo prazos. 

Verifica-se a existência de 11.056 lotes vagos na macrozona, que totalizam LI43 ha, localizados 
principalmente no Parque das Universidades, Jardim São Gonçalo, Parque Ceasa, Real Parque, 
Bosque de Barão Geraldo, Cidade Universitária, Parque Imperador, Jd, Xangrilá, Jd. Myriam Moreira 
da Costa e Parque dos Pomares (vide Mapa XIV - Anexo III). 

Detalhando-se agora as questões por Áreas de Planejamento, observa-se que na AP 4, formada 
basicamente pelo distrito de Barão Geraldo, destacam-se: o centro de Barão Geraldo, os bairros 
Cidade Universitária, Real Parque e Guará, o Pólo II da Ciatec, o campus da Unicamp e os 
equipamentos de saúde de abrangência regional (Hospital das Clínicas, Centro Médico e Centro 
Infantil de Investigações Hematológicas Boldrini). 

De acordo com os dados do Censo de 1991, a AP4 abriga uma população de 27.485 habitantes, da 
qual cerca cerca de 40% situam-se em Barão Geraldo, 27% na Cidade Universitária e o restante no 
Real Parque, Guará e Pólo II da Ciatec. 

Apesar da predominância de imóveis residenciais, o centro de Barão Geraldo vem recebendo um 
grande número de estabelecimentos de comércio e serviços, que fazem com que esta região tenha 
uma relativa autonomia em relação ao centro de Campinas. Ao redor da Unicamp implantaram-se 
loteamentos para população de alta e média renda, que, ao terem se consolidado, promoveram 
expressiva valorização imobiliária da região. 

A AP 4 apresenta bairros de chácaras, como o Guará, com residências de alto padrão, verificando-
se também a presença de condomínios residenciais e parcelamentos em área rural. Mescladas às 
áreas de urbanização consolidada e em processo de urbanização, ocorrem atividades agrícolas. Existe 
ainda um núcleo de favela, já urbanizado, com 546 habitantes em 111 domicílios, localizado no Real 
Parque, 

Cerca de 60% da área urbana desta AP está identificada como área não urbanizada, em glebas de 
grandes dimensões. Verifica-se a existência de 5.571 lotes vagos, que perfazem uma área de 416 ha 
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e representam cerca de 50% do total de lotes da macrozona, de acordo com os dados do cadastro do 
IPTU/93, principalmente concentrados no Real Parque e Guará. 

Analisando a atual Lei de Uso e Ocupação do Solo (n° 6.031/88), tem-se que, além dos 25% da área 
desta AP que estão em zona rural, do restante, cerca de 40% correspondem a zonas residenciais, 
Z-3 e Z-4, predominando a Z-3, residencial unifamiliar, na área de Barão Geraldo, Cidade Universitária 
e parte do Guará. 

A área correspondente à Unicamp é classificada como Z-l 8, zona de proteção especial. O zoneamento 
em vigor destina cerca de 15% da área da AP às atividades industriais (Z-l4), correspondendo a 
uma área ao longo da estrada para Paulínia. Em Barão Geraldo, encontra-se pequena área com 
zoneamento Z-l 1, que permite usos gerais de comércio e de serviços situada ao longo da av. Albino 
José Barbosa de Oliveira. Este desenho da Z-l 1 deverá ser revisto em função das possibilidades de 
usos e adensamento ainda existentes, uma vez que já geram conflitos no sistema viário. 

A área do Pólo II da Ciatec é regida por legislação específica (Lei 8.252/95) que permite implantação 
de usos industriais, comerciais, de serviços e habitacionais unifamiliares e multifamiliares horizontais. 

Na região do Guará, o zoneamento define uso residencial (Z-3 e Z-4) para áreas com características 
ambientais que necessitam de tratamento especial. Trata-se da várzea do ribeirão Anhumas e de 
vastas porções de solo com alta fertilidade. A mera restrição a tamanho de lote da Z-4 (residencial) 
não garante a ocupação adequada quanto às questões ambientais. Na Z-3 (residencial) pode-se 
subdividir terrenos em lotes de até 250m2, o que seguramente não é adequado para a região. 

A Área de Planejamento 5 compreende o Jardim Campineiro, Jardim São Marcos, Jardim Santa 
Mônica, Chácara dos Amarais, Recanto Fortuna, Vila San Martin e o loteamento Terminal Intermodal 
de Cargas (TIC). A população desta AP, de 21.763 habitantes, está concentrada, em sua maior 
parte, nos loteamentos Jardim Campineiro, São Marcos e Santa Mônica. Os dois primeiros estão 
localizados ao norte da rodovia D. Pedro I, onde verifica-se concentração significativa de atividades 
de comércio e serviços, principalmente no Jd. Campineiro, com atividades ligadas a materiais de 
construção, incluindo o supermercado Uemura. 

Ao sul da rodovia D. Pedro I estão o loteamento Jd. Santa Mônica, com uso residencial, e o loteamento 
Chácaras dos Amarais, com predominância de uso industrial e de depósitos de armazenamento. Ao 
longo da estrada dos Amarais, atualmente em duplicação, estão localizadas atividades de serviços, 
tais como postos de gasolina e o cemitério N. Srª, da Conceição. A Vila San Martin é bastante 
isolada da cidade de Campinas, tendo mais ligações com o bairro do Matão, localizado no município 
vizinho de Sumaré. 

A área apresenta vastas regiões ocupadas por fazendas, com solo de alta fertilidade, e ainda alguns 
remanescentes de matas e capoeiras. 
 
A renda familiar dos habitantes da AP 5 é predominantemente média-baixa e baixa, sendo significativa 
a presença de núcleos de favelas, especialmente ao longo do córrego do Quilombo. O Censo de 
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1991 identificou 6.396 habitantes em 1.411 domicílios, quase 30% da população desta AP, vivendo 
em condições precárias. As ocupações desse tipo estão avançando na direção sul, ao longo do 
córrego, na região denominada Agreste, Parte desses núcleos sofre inundações constantes e está 
incluída no Programa de Combate às Enchentes de Campinas, que será financiado pelo BID - Banco 
íníeramericano de Desenvolvimento, com obras de desassoreamento do córrego e com a remoção 
da população das áreas de risco para uma gleba da fazenda Santa Genebra, na outra margem 
do córrego, a ser urbanizada especialmente para recebê-la, O restante da favela deverá ser urba-
nizado. 

Em face da pequena diferença de renda entre as famílias moradoras nos loteamentos regulares e a 
população favelada, observa-se uma integração social na carência de serviços e equipamentos públicos. 

Mais da metade da AP 5 corresponde a área rural. Apenas 30% da área inserida no perímetro urbano 
é residencial com zoneamanto Z-3 e Z-2. Predomina o uso Z-2, de características estritamente 
residenciais, permitindo comércio, serviços e usos institucionais apenas locais. Outros 60% 
correspondem ao uso industrial, Z-14 e Z-16, em iguais proporções. No restante da AP 5 são 
permitidos os usos comerciais e de serviços locais e gerais em Z-l 1. 

Boa parte da área vazia que tem zoneamento industrial está reservada para a implantação dos terminais 
de carga e outras indústrias. 

Nas áreas residenciais dos Jardins S. Marcos, Santa Mônica e Campineiro, registra-se a convivência 
de outros usos com a habitação, à revelia da legislação. 

Ressalta-se a presença do Pólo I da Ciatec, parcialmente implantado, e do Terminal Intermodal de 
Cargas - TIC, em implantação, ligado à Fepasa, compreendendo vários empreendimentos de alto 
impacto, acima citados. 

A AP 6 é composta por loteamentos de ocupação recente, tais como Parque dos Jacarandás, Parque 
das Universidades, Parque Rural fazenda Sta. Cândida, e pela fazenda Santa Genebra, Nas 
proximidades e ao longo dos eixos rodoviários, encontram-se o Campus I da Puccamp, o Ceasa, o 
supermecado atacadista Makro e , ainda, industrias de médio e grande porte. De maneira geral, o 
mercado de trabalho da região oferece quantidade significativa de empregos, que deverá ser aumentada 
com a instalação do Ciatec II. 

Abriga uma população de 966 habitantes distribuídos em 302 domicílios, verificando-se também 
uma invasão na área da Puccamp/Parque das Universidades. Conforme o cadastro do IPTU/93, a 
AP 6 apresenta 1.685 lotes vagos, representando 91% do totai dos lotes da Área. 

A Lei de Uso e Ocupação (n° 6.031/88) possibilita a mescla de usos nesta AP As áreas industriais 
estão localizadas ao longo dos eixos rodoviários (D. Pedro I, Campinas - Mogi Mirim, General 
Milton Tavares de Lima), enquanto o uso residencial predomina no interior dos bairros. Há ainda 
vasta área definida como Z-l 8, que corresponde à fazenda Sta. Genebra e ao Ceasa, 
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A AP 7 compreende os loteamentos Parque Xangrilá, Jardim Myriam Moreira da Costa, Parque dos 
Pomares, Chácara São Rafael e Parque Luciamar, distantes da malha urbana consolidada e com 
ocupação mais recente. Apresenta carência de infra-estrutura, e de equipamentos sociais e de lazer, 
de modo que sua ocupação deve vincular-se ao equacionamento destes problemas. 

O nível de ocupação dos loteamentos é baixo: cerca de 93% dos 2.034 lotes estão desocupados, de 
acordo com o Cadastro do IPTU/93, mas vale ressaltar que este percentual está provavelmente 
subestimado, em face do grande número de novas construções ainda não regularizadas. 

A população residente é de 1.257 habitantes, conforme dados do Censo Demográfico de 1991, 
sendo que 17% são cadastrados como população rural. 

A maioria dos parcelamentos existentes são de uso residencial, e apenas os lotes lindeiros à estrada 
SP-340 (rodovia Campinas/Mogi-Mirim) são ocupados por comércio, serviços, barracões e algumas 
indústrias (vide Mapa XII - Anexo III). 

A prefeitura de Campinas vem recebendo consultas para a instalação de alguns empreendimentos de 
impacto e de interesse para todo o município. Trata-se principalmente da instalação do complexo 
educacional do 1o. ao 3o. graus denominado Ipep - Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa, próximo 
ao Jardim Miriam Moreira da Costa, consulta que se encontra em tramitação. Outra consulta diz 
respeito à implantação do empreendimento Alphacamp, da Construtora Albuquerque Takaoka, com 
120 alqueires, na fazenda Santa Terezinha. Foi ainda aprovada nessa AP a implantação de prédios 
residenciais verticais (HMV5) da Cooperativa Habitacional Santana, com cerca de 880 unidades e 
521 lotes urbanizados. 

A AP 8 conta com apenas um loteamento, o Parque Imperador, com ocupação recente. A maior 
parte desta AP era rural, passando a urbana a partir da Lei n° 8.161 de 16/12/94, que dispõe sobre o 
perímetro urbano de Campinas. A proposta de ampliação do traçado da zona urbana ao longo da 
rodovia D. Pedro I justificou-se pela necessidade de viabilização de novos pólos comerciais e de 
serviços, objetivando a implementação da proposta de descentralização dessas atividades. 

A AP 8, que abriga uma população de 1.283 habitantes, segundo o Censo de 1991, apresenta carência 
de infra-estrutura, notadamente de sistema viário. O nível de ocupação do Parque Imperador é de 
cerca de 25% dos seus 395 lotes, segundo dados do cadastro do IPTU/93. 

Grande parte desta AP é formada por parte da fazenda São Quirino e por extensa área pertencente 
à Feac - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Em relação a esta última área já 
existem consultas de diretrizes, tornando-se necessário estabelecer critérios urbanísticos globais 
que garantam a sua incorporação à área urbanizada de forma adequada e com garantia do provimento 
de infra-estrutura. 

A atual lei de uso e ocupação destina ao uso industrial a faixa ao longo dos eixos rodoviários D. 
Pedro I e Campinas-Mogi e destina como área de preservação a faixa ao longo do ribeirão Anhumas. 
Para o restante da área é previsto o uso residencial. 
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A AP 9 é composta pelos loteamentos ILLe de France, Sítios de Recreio Gramado, Sítios Alto da 
Nova Campinas e Chácara Oak Hills e pela área rural vizinha ao município de Valinhos. Localiza-se 
muito próxima ao centro urbano, apresentando ótima acessibilidade pela rodovia D- Pedro I e pelo 
eixo da rodovia Heitor Penteado e av. Moraes Salles, que dão acesso à região central e aos distritos 
de Sousas e de Joaquim Egídio. 

A população residente nesta AP é de 1.575 habitantes, segundo o Censo de 1991, dos quais 20% 
encontram-se na área rural. A ocupação urbana é estritamente residencial e de alto padrão, abrigando 
também colégios e clubes particulares. 

De acordo com os dados do cadastro do IPTU/93, existem na AP 9 cerca de 550 lotes, dos quais 
77% são vagos, e estão cadastrados 178 imóveis residenciais horizontais. Entretanto, verifica-se 
que aquele cadastro encontra-se bastante defasado em relação a esta área, posto que o Censo de 
1991 registra para esta AP 544 unidades domiciliares e 24 para fins não-domiciliares, o que permite 
deduzir a existência de grande número de construções de alto padrão não regularizadas. 

A vocação ocupacional desta área, como um todo, tem se caracterizado pelo padrão residencial de 
alta renda, através do preenchimento dos inúmeros lotes e áreas vagas aí existentes, O setor imobiliário 
tem se organizado para produzir nessa região condomínios horizontais fechados, atendendo às 
demandas de mercado. Registra-se a existência de dois condomínios verticais em construção na 
região do Notre Dame. O início dessas obras gerou uma mobilização do bairro contra a possibilidade 
de verticalização prevista na Lei 6.031/88, que resultou na alteração da legislação. 

As regras urbanísticas vigentes geram alguns conflitos com a ocupação real do solo na Área, 
especialmente em relação à infra-estrutura viária, de drenagem e de saneamento. A tendência de 
ocupação no padrão de condomínios horizontais tem gerado espaços compartimentados e segregados, 
além de inviabilizar a instalação de equipamentos públicos, devido à não~doaçao de áreas públicas. 

Nesta AP foi constatada a existência de condomínios residenciais em área rural autorizados 
pela prefeitura, os quais já foram englobados no perímetro urbano através da Lei nQ, 8J61 de 
16/12/94. 

. Infra-estrutura 

Quanto às condições de abastecimento de água, a Macrozona é abrangida pelo sistema produtor das 
ETAs 3 e 4 e abastecida a partir da subadutora Norte. A conclusão do anel central, prevista pela 
Sanasa, permitirá melhor operacionalização do sistema, de forma a atender à demanda reprimida e 
ao crescimento nos próximos dez anos desta região (vide Mapa XIX - Anexo III), 

Esta macrozona conta com sistema de coleta de esgoto que atende cerca de 62% da população, É 
dotada de um sistema de interceptação que segue ao longo do ribeirão das Pedras, lançando os 
efluentes no ribeirão Anhumas. 
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Destaque-se que o Real Parque, localizado na AP 4, é a região com maiores carências de infra-
estrutura, sem pavimentação e, praticamente, sem saneamento básico, seguida do Parque das 
Universidades/campus I da Puccamp. O Guará tem pouca infra-estrutura, dada sua condição de área 
de chácaras de recreio. 

Os loteamentos da região do São Marcos/Amarais (AP 5) têm infra-estrutura básica e pavimentação, 
enquanto o San Martin não está pavimentado e apenas uma parte tem rede de esgoto. Ressalta-se a 
ocorrência de inundações nas favelas localizadas nos Jardins Campineiro, São Marcos e Sta. Mônica 
devidas à ocupação das planícies de inundações pelos barracos. 

O córrego São Quirino, que corta o loteamento Parque Imperador, tem provocado inundações em 
diversas residências em razão do subdimensionamento do bueiro existente sob a linha férrea que 
corta o loteamento, (AP-8) (vide Mapa XVIII - Anexo III). 

Sob o aspecto macroviário, verifica-se que a estrutura viária da macrozona é caracterizada por 
grandes eixos rodoviários (rodovias Campinas Mogi-Mirim, General Milton Tavares de Lima, D. 
Pedro I e Anhangüera, além da estrada Amarais), que induziram a formação de grandes adensamentos 
com características distintas, interligados entre si e com a área central da cidade através desses eixos 
rodoviários (vide Mapa XX - Anexo III). 

A estrutura viária da AP 4, mais especificamente a de Barão Geraldo, é antiga e descontínua, o que 
acarreta baixa capacidade de suporte em relação à demanda, exigindo intervenções a curto prazo. 
As vias estruturais, como a estrada da Rhodia, já apresentam problemas de saturação e existe demanda 
por interligação entre Barão Geraldo e a estrada SP-340 (Campinas/Mogi-Mirim). 

A Cidade Universitária possui sistema viário mais recente, com características de grelha e boa 
capacidade de suporte, porém o sistema estruturador é descontínuo, o que provoca conflitos de 
tráfego. A área contígua à Cidade Universitária deverá sofrer um aumento considerável de atividades 
e fluxo de veículos à medida que se consolide a implantação do Pólo II da Ciatec. 

Os principais conflitos viários da AP 4 são os seguintes: av. Albino J. B. de Oliveira/ av. Romeu 
Tortima; av. Sta. Isabel; v. Albino J. B. de Oliveira; r. Dr. Gilberto Pattaro; av. Sta. Isabel; estrada da 
Rhodia/av. Carlos Martins; estrada da Rhodia/ acesso à fazenda Rio das Pedras; estrada do Xadrez. 

O transporte é realizado por sistema tronco-alimentador adequado à demanda existente. 

A AP 5, região do São Marcos/Amarais, apresenta conflitos de acessibilidade no sistema viário 
local, que acarretam problemas de articulação com o sistema estruturador, o qual apresenta baixa 
capacidade de tráfego e geometria inadequada. Cortada pela rodovia D. Pedro I, a Área tem problemas 
de descontinuidade urbana e de transposições. O entroncamento da estrada dos Amarais, principal 
acesso ao bairro, com a rodovia D. Pedro I é conflituoso, subdimensionado e perigoso para o 
tráfego de pedestres e de veículos. Pode-se identificar os seguintes conflitos viários: rodovia D. 
Pedro I; estrada dos Amarais, estrada dos Amarais/av. Uemura, acesso ao TIC, acesso ao Ceasa. 
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O transporte é realizado por linhas convencionais radiais adequadas à demanda. 

O sistema viário da AP 6 é composto pelas rodovias D, Pedro I e Campinas - Mogi-Mirim. A 
acessibilidade, a partir dos bairros lindeiros, é inadequada e não se verifica a existência de ligações 
interbairros. Destaca-se o conflito viário existente no acesso da rodovia D. Pedro I ao Parque das 
Universidades. 

O sistema viário das APs 7 e 8 é formado por vias com características locais, apresentando capacidade 
para a demanda existente. Há diretrizes viárias já definidas pela prefeitura em função da implantação 
dos empreendimentos Alphacamp e Complexo Educacional - Ipep. 

Ressalta-se na AP 8 um conflito viário na transposição da rodovia D. Pedro I/acesso ao Parque 
Imperador que exige intervenção a curto prazo, além de provimento de sistema viário adequado 
quando da ocupação da área, recentemente incorporada à zona urbana. 

O sistema de transporte que atende as APs 6, 7, e 8 é radial, com atendimento adequado à demanda 
manifesta. 

Na AP 9, a circulação ocorre basicamente através do transporte individual, sobre um sistema viário 
descontínuo e de pouca articulação entre bairros. A demanda por transporte coletivo, pouco intensa, 
está atendida satisfatoriamente. 

O acesso para a região com grande concentração de condomínios ocorre apenas pela rua Eliseu 
Teixeira de Camargo, com características locais. Vale ressaltar que, de acordo com análises realizadas, 
no caso de ocupação de todos os lotes haverá grande redução do nível de serviço da via, tornando 
a circulação local bastante problemática, pois a quantidade de veículos em circulação estará, 
aproximadamente, 72% acima da capacidade de suporte da via. 

Dois projetos de impacto de caráter metropolitano: complementaçao do anel rodoviário de Campinas 
e Trem Intrametropolitano - TIM estão localizados nesta AP 

MACROZONA 4 - ÁREA DE URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA - ACON 

Área urbana por excelência, esta macrozona demanda a otimização e racionalização da infra-estrutura 
existente, através do controle do adensamento (notadamente nas áreas que já apresentam problemas 
de saturação) e do incentivo à mescla de atividades, à consolidação de subcentros e à implantação 
de atividades geradoras de emprego fora da área central (vide Mapa VIII - Anexo III), 

Perímetro da Macrozona 

Partindo do cruzamento da rodovia Santos Dumont com a rodovia dos Bandeirantes, segue por esta 
até encontrar a via Anhangüera; deflete à direita e segue acompanhando a divisa da fazenda Chapadão 
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até encontrar a via D. Pedro I; deflete à direita e segue por esta até encontrar a estrada dos Amarais; 
deflete à direita e segue por esta até encontrar a divisa com o aeroporto dos Amarais; deflete à 
direita e segue contornando a área do aeroporto até encontrar novamente a estrada dos Amarais; 
nesse ponto cruza a estrada e segue acompanhando a divisa da fazenda Santa Elisa até encontrar a 
rodovia Milton Tavares de Lima; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a rodovia D. 
Pedro I; deflete à direita e segue por esta até o trevo no cruzamento da rodovia Heitor Penteado e 
prolongamento do anel viário; segue pelo prolongamento do anel viário até encontrar o ramal férreo 
da Fepasa; deflete à esquerda e segue por este até encontrar a divisa do município; deflete à direita 
e segue por esta até encontrar a linha de alta-tensão no prolongamento da av. Baden Powel; deflete 
à direita segue pela linha de alta-tensão até encontrar uma linha reta do prolongamento da divisa do 
loteamento Jd. Antônio Von Zuben; deflete à direita e segue por esta até encontrar o prolongamento 
da rua Sargento Luiz de Moraes no cruzamento com a rua Bartira, na Vila Ypê; segue por esta até 
encontrar uma linha reta do prolongamento da divisa do loteamento Jardim Nova Europa; segue por 
esta até encontrar a divisa do loteamento Vila Campos Sales; segue por esta até encontrar a divisa 
do loteamento Parque da Figueira; segue por esta até encontrar a via Anhangüera; deflete à direita 
e segue por esta até encontrar o trevo no cruzamento com a rodovia Santos Dumont; deflete à 
esquerda e segue por esta até encontrar a rodovia dos Bandeirantes, ponto inicial desta descrição. 

Caracterização 

• Dados gerais 

A Macrozona 4 possui uma área aproximada de 125,73 Km2, correspondendo a cerca de 15,63% da 
área do município. 

A população dessa macrozona, segundo o Censo Demográfico de 1991, é de 585.325 habitantes, 
compreendendo 69,20% da população do município. Embora toda a macrozona se encontre no 
interior do perímetro urbano legal, o Censo de 1991 registra 0,02% de população em área rural. 

Segundo dados do cadastro do IPTU/93, dentre as sete macrozonas de planejamento, é a que apresenta 
o maior número de lotes vagos (um total de 31.053) em loteamentos aprovados, o que corresponde 
a 31% em relação ao total de lotes do município e a 23,80% do total de lotes dessa macrozona, 
perfazendo 1.891,67 ha. 

Esta macrozona concentra grandes áreas não parceladas que abrangem cerca de 2.000 ha, formadas 
principalmente por glebas no entorno do rio Capivari, entre as rodovias Santos Dumont e Bandeirantes, 
e pelas fazendas Roseira, Ribeirão, Cuscuzeiro, Santa Genebra, São Quirino e parte da fazenda 
Brandina (Feac - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas). Concentra também grandes 
áreas institucionais: fazenda Chapadão, fazenda Santa Elisa, Parque Ecológico Monsenhor José Salin 
(vide Mapa XIII-Anexo III). 

A população favelada é de 41.714 pessoas, que representam 7,12% da população urbana da 
Macrozona e 61,70% do total da população favelada do município, conforme dados do Censo 
Demográfico de 1991. 
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Considerando-se as áreas não parceladas e os lotes vagos dessa macrozona, pode-se afirmar que a 
mesma dispõe de área para acomodar aproximadamente 280.000 habitantes em ocupação do tipo 
horizontal (vide Mapas XIII e XIV - Anexo III). 

Esta macrozona está subdividida em dezesseis APs: fazenda Chapadão e fazenda Santa Elisa (AP 
10), Vila Costa e Silva/Chácaras Primavera (AP 11), Mansões de Santo Antônio (AP 12), São 
Quirino (AP 13), área da Feac /fazenda São Quírino (AP 14), Boa Vista/Via Norte (AP 15), Jardim 
Eulina/Jardim Chapadão/Vüa Nova (AP 16), Taquaral/N. Srª. Auxiliadora (AP 17), Jardim Garcia/ 
Campos Elíseos/Santa Lúcia/Maria Rosa (AP 18), Jardim Aurélia (AP 19), Vila Teixeira/Parque 
Itália/V. Industrial/São Bernado (AP 20), Centro/Cambuí/Bosque / Guanabara (AP 21), Vila Brandina/ 
Nova Campinas/Bairro das Palmeiras/Parque Ecológico (AP 22), Vila Pompeia/Jardim do Lago 
(AP 23), Proença/Ponte Preta (AP 24), Jardim Esmeraldina/Jardim São Vicente (AP 25). 

A Macrozona 4 compreende a região mais adensada do município e caracteriza-se por abranger 
toda a área central e bairros predominantemente de classe média e alta, concentrando o maior número 
de atividades urbanas do município. 

As atividades do setor de comércio e serviços concentram-se na área central, para onde convergem 
as principais vias arteriais, criando uma configuração tipicamente radial. Daí o elevado fluxo de 
passagem de veículos e pessoas, que utilizam uma estrutura viária com caráter mononuclean Assim, 
a estrutura viária desta macrozona configura-se como a principal da cidade, composta de vias que 
ligam a periferia da cidade à área central com características físicas e capacidades de tráfego definidas, 
bem como de vias coletoras e distribuidoras nas áreas mais densas, tendendo a constituir um sistema 
anelar (vide Mapa XX - Anexo III), 

Esta macrozona apresenta grande capacidade de atração do interesse regional, mas não possui 
equipamentos específicos para grandes exposições, centros de convenções associados a hotéis e 
outros serviços dessa natureza, 

É nesta macrozona que se encontra o centro urbano consolidado, com toda a sorte de atividades 
urbanas. No entorno desse centro verifica-se, em alguns bairros residenciais, forte tendência de 
localização de serviços, caso do Guanabara, e de comércio e serviços dirigidos às classes de renda 
mais alta, caso do Cambuí, Essa alteração de usos demonstra uma forte tendência de ampliação do 
centro urbano, ainda que com grau diferenciado de especialização (vide Mapa XII - Anexo III). 

As atividades industriais são segregadas pela lei de uso e ocupação em algumas zonas específicas. A 
elas são destinadas áreas localizadas predominantemente ao longo das principais rodovias. Poucas 
são as atividades industriais distribuídas na área urbana mais consolidada. 

Nas proximidades do centro, na direção leste, localizam-se bairros de alta renda que guardam o 
padrão horizontal e que não demonstram sinais de transformações a curto e médio prazo, apresentando 
ainda muitos lotes vagos- Recentemente constatou-se interesse na construção de habitações horizontais 
de alta renda na forma de condomínios fechados. 
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A verticalização configura um eixo já bastante visível na direção norte-sul. A partir do centro segue 
para o Cambuí, e daí para o norte, na direção do Taquaral, Mansões Santo Antônio, Jardim Flam-
boyant, Vila Nova. Para o sul, esse eixo alcança o Bosque, Proença, Swift, Vila Pompéia e Cidade 
Jardim. 

A maior parte da classe alta localiza-se muito próxima do centro, em bairros exclusivamente 
residenciais ou mistos, onde a habitação mistura-se a atividades de comércio e serviços de padrão 
sofisticado. 

A população de alta renda se abastece na área central e, mais recentemente, nos estabelecimentos de 
grande porte localizados ao longo dos principais eixos viários, tais como o Carrefour D. Pedro I, 
Carrefour Valinhos, shopping centers, o hipermercado Extra etc, utilizando-se do transporte indi-
vidual, sendo poucos os usos comerciais e de serviços, mesmo de natureza local, permitidos nesses 
bairros horizontais pela legislação de uso e ocupação do solo em vigor, obedecendo ao conceito de 
segregação de uso que a população parece desejar. 

A população de renda média circunda a área central, a leste da via Anhangüera, em bairros de 
ocupação mais antiga e com razoável nível de consolidação. Essa população se utiliza 
predominantemente da área central para suas compras e serviços, sendo também cada vez mais 
atraída para os grandes equipamentos periféricos. São poucas as atividades de comércio e serviços 
no interior dos bairros residenciais de classe média. Observa-se, no entanto, uma tendência de 
consolidação de subcentros nas regiões do Taquaral, São Bernardo e Cidade Jardim/V. Pompéia. 

Antigos bairros de população de baixa renda, localizados em áreas que já foram periféricas mas que 
hoje são quase centrais, transformaram-se em bairros onde predomina atualmente a classe média. 
Mesmo antigos conjuntos de casas populares sofreram esta transformação e não mais apresentam a 
feição tradicional do conjunto de casas totalmente homogêneo. 

Nos últimos anos, a implantação de conjuntos habitacionais da Cohab foi direcionada para a nova 
periferia da cidade, em glebas localizadas após a rodovia Bandeirantes, conformando bairros-
dormitório. 

As regras de uso e ocupação do solo em vigor acentuam a segregação de usos, não propiciando a 
formação - necessária - de um centro secundário nessa região. Embora o zoneamento preveja aí 
atividades de comércio e serviços de âmbito local e até de maior porte, não as permite quando 
associadas à moradia- o que, se fosse permitido, responderia às necessidades das famílias de baixa 
renda. 

A maioria das favelas desta macrozona ocupa as áreas públicas de loteamentos, muitas delas localizadas 
em bairros de classe média e alta, podendo-se citar as favelas concentradas na região do ribeirão 
Anhumas, Jd. Flamboyant, Vila Brandina, Jd. São Fernando, Vila Georgina e, especialmente, aquelas 
localizadas na região entre as rodovias Anhangüera, Bandeirantes e Santos Dumont. Nestes casos, 
sua localização foi possivelmente induzida pelas possibilidades de emprego, equipamentos e 
abastecimento. A posição das últimas administrações municipais tem sido a de urbanizar as favelas, 
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mantendo as famílias nas suas localizações sempre que possível e reiocando apenas aquelas situadas 
em áreas de risco. Com isto, vem se consolidando uma heterogeneidade de renda e de tipo de 
ocupação habitacional em vários bairros, ainda que sejam visíveis os sinais de segregação entre as 
favelas e áreas circunvizinhas mais ricas. Destacam-se as Áreas de Planejamento 13, 18 e 24 como 
as de maiores concentrações de núcleos de favelas. 

A lei de uso e ocupação do solo não propõe instrumentos específicos para o tratamento urbanístico 
das favelas e invasões. As regulamentações que tratam da habitação de interesse social são muito 
restritas, não se reportando à questão como um todo e nem mesmo à integração desses bairros com 
a cidade. 

Existem nesta macrozona barreiras físicas à ocupação e à articulação entre bairros, e, também, 
desses bairros com o centro urbano, o que torna a estrutura viária descontínua, acarretando problemas 
de circulação. São poucas as travessias nas rodovias que hoje servem à área urbanizada, bem como 
os acessos diretos a essas rodovias. Ao mesmo tempo, esses eixos têm sido cada vez mais utilizados 
para deslocamentos de caráter intramunicipal, místurando-se, como conseqüência, o tráfego local 
com o de passagem. As ferrovias em operação também cortam a área urbanizada, provocando 
grandes dificuldades para travessias. No entanto, a possibilidade de adequação dos sistemas 
ferroviários ao transporte de passageiros é um potencial que deve ser utilizado. Assim, a existência 
de leitos de ferrovias não utilizados, ou de ramais subutilizados, permitiu a instalação do sistema 
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e permitirá a implantação do TIM (Trem íntrametropolitano) a 
custos mais acessíveis do que os das soluções convencionais de transporte de massa subterrâneo. 

As disposições controladoras e orientadoras dos usos nem sempre têm logrado sucesso, Muitas 
áreas para as quais a atual lei de uso e ocupação do solo permite a instalação de comércio e serviços 
locais e gerais, principalmente em corredores contíguos ao sistema viário estrutural, não se 
constituíram em áreas comerciais estruturadas, isso se deve ao fato de as áreas assim zoneadas não 
serem suficientemente densas para configurar uma centralidade, além de gerar conflitos entre tráfego 
de passagem e local. 

Por outro lado, a implantação de novas infra-estruturas em algumas áreas da cidade está a exigir um 
tratamento especial, não previsto pela legislação vigente. É o caso do vale do Piçarrao, em que 
grandes áreas desocupadas, muito próximas ao centro, passaram a merecer um tratamento diferenciado 
quanto aos padrões legalmente definidos para sua ocupação, em razão dos grandes investimentos 
em acessibilidade e infra-estrutura, de drenagem e saneamento realizados recentemente. 

Vale ressaltar a presença, nesta macrozona, de projetos de impacto e de grande porte, com caráter 
metropolitano (vide Mapa XXII - Anexo III): implantação do Trem íntrametropolitano (APs 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 24); nova rodoviária (alternativas em estudo nas APs 18, 19, 20, 21); 
empreendimentos de comércio e serviços ao longo da rodovia D. Pedro I (AP 14). E também com 
caráter urbano: conclusão das obras do Piçarrão (APs 19,20,24); operação urbana de ocupação do 
vale do Piçarrão (APs 19,20,24); marginais ao Anhumas (APs 13,17); duplicação da av. Jonh Boyd 
Dunlop(AP 1-8); implantação do sistema VLT-Veículo Leve sobre Trilhos (APs 13,16, 17,18,21, 
23); empreendimentos residenciais de grande porte em diversos pontos da macrozona. 
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• Meio ambiente 

A Macrozona 4 é constituída por terrenos colinosos ondulados e inclinados, colinosos suavemente 
ondulados e colinosos ondulados. Ocupa a totalidade do interflúvio entre a bacia dos rios Atibaia e 
Capivari, englobando as cabeceiras dos rios que fluem para estas bacias, tais como: ribeirão Anhumas, 
córrego do Quilombo e córrego Piçarrão (vide Mapas XV e XVII - Anexo III). 

São preocupantes nesta macrozona o grau de alteração das condições naturais dos terrenos e a 
degradação e saturação da infra-estrutura, decorrentes do crescimento rápido e desordenado da 
urbanização, condicionando alguns dos problemas ambientais observados, tais como enchentes, 
ocupação inadequada dos vales e planícies fluviais e a deterioração da qualidade das águas dos rios. 
Acrescem-se a estes problemas aqueles provocados pela excessiva concentração de atividades e 
deslocamentos e pela alta densidade de ocupação, especialmente da área central da cidade, refletindo-
se em formas variadas de poluição e congestionamentos. 

A resolução dos problemas ambientais observados nesta macrozona vincula-se muito mais à adequação 
e implantação de obras de infra-estrutura e à definição de critérios legais para a reorientação e 
ordenamento da ocupação do que a diretrizes de manejo e conservação do meio físico. 

As duas bacias hidrográficas mais problemáticas são as do córrego Piçarrão e do ribeirão Anhumas, 
especialmente no trecho em que percorrem esta macrozona, devido ao seu elevado grau de urba-
nização. 

Quanto à exploração da água subterrânea, esta macrozona apresenta alta densidade de poços tubulares 
profundos, com elevada concentração de poços em locais restritos, podendo causar superexploração 
do aqüífero local e interferência entre poços tubulares profundos. O uso da água subterrânea é 
predominantemente industrial, especialmente junto às principais rodovias, seguido pelo abastecimento 
público e comercial. 

Destaque-se também a ocorência de processos erosivos nos terrenos colinosos ondulados da parte 
sudoeste do município, abaixo da via Anhangüera, onde se observam voçorocas e ravinamentos de 
alta intensidade e freqüência, causados pela ocupação urbana, que acelera a dinâmica superficial do 
solo, expondo o solo residual, mais susceptível à erosão das águas. A concentração de águas pluviais 
e a desordenação do escoamento superficial são outros fatores que favorecem a formação de processos 
erosivos de alta intensidade. Nesta macrozona destaca-se a problemática ambiental do Jardim Novo 
Campos Elíseos (AP 18). Este tipo de degradação ambiental também é observado nas áreas de 
extração de material de empréstimo (vide Mapa XVI - Anexo III). 

Quanto aos recursos minerais, a Macrozona apresenta potencialidade para exploração de argila para 
cerâmica vermelha e diabásio para brita. Existem diversos empreendimentos ativos, apesar dos 
conflitos gerados pelo avanço da urbanização sobre as áreas de exploração: várias lavras de areia e 
argila na várzea e leito ativo do rio Capivari (AP 18), lavra de diabásico para brita na rodovia 
Campinas - Monte-Mor (AP 18) e aproveitamento de água mineral no Jardim São Pedro (AP 25). 

A exploração mineral gera impactos como formação de cavas alagadas e abandonadas (lavras de 
areia e argila) e comprometimento da mata ciliar, provocando degradação intensa da várzea do rio 
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Capivari e grande área de lavra abandonada com taludes íngremes, associada à antiga pedreira de 
diabásieo. Essas áreas devem ser objeto de plano de recuperação do solo, sob responsabilidade do 
empreendedor ou superficiário. 

A prioridade para a ocupação urbana nessa macrozona é incompatível com a atividade de mineração, 
devendo ser aí proibidos novos empreendimentos, Essa atividade deve ser reservada para a exploração 
em outras macrozonas que tenham potencial mineral 

Cabe destacar a presença de grande parte da bacia do córrego Saniambaia, área de proteção de 
manancial (captação do Atibaia para Campinas), bem como de alguns remanescentes de mata nativa 
na região do Jd. Esmeraidína/São Pedro/São Vicente (AP 25) e região do Jd. S, Fernando/V Orozimbo 
Maia/Carlos Lourenço. Essa ülima região apresenta sério conflito devido a ocupação inadequada, 
lotearnentos, favelas e usos incompatíveis em área de proteção de manancial. Vale ressaltar que os 
parâmetros da legislação urbanística não correspondem às necessidades ambientais aí verificadas. 

Nas proximidades do rio Capivari (AP 18) também existe um remanescente de mata nativa, a prin-
cipal reserva botânica da região sudoeste, denominada Mata de Santa Terezinha, decretada de proteção 
permanente pela Lei n° 6.743/91. A Lei Complementar n°. 2/91, Lei do Plano Diretor, previa a 
instalação de um Parque zoobotânico na região compreendida pela várzea do rio Capivari e a mata 
de Santa Terezinha, mas este projeto está sendo revisto mediante o pedido de tombamento da Mata 
de Santa Terezinha e a proposta de implantação de um plano de recuperação da várzea do rio 
Capivari (DMA/Seplama e SAR/Oeste). 

É importante destacar também a presença de grandes fazendas nesta macrozona: a fazenda Chapadão, 
de propriedade do Exército, com cerca de 1.200 ha, a vizinha fazenda Santa Elisa, da Secretaria da 
Agricultura, com 600 ha, e a fazenda Mato Dentro, também do Estado, que abriga o Parque Ecológico 
Monsenhor José Salin (AP 10). Essas fazendas possuem características especiais e são de grande 
importância no contexto da cidade, contribuindo para o equilíbrio ambiental de Campinas e mesmo 
da região. Formam uma extensa área encravada na ocupação urbana, mantendo parte de suas 
características naturais graças a sua condição de propriedade pública e ao tipo de uso que ali se 
estabeleceu, 

A fazenda Chapadão abriga o 11o. Brigada de infantaria, e a Santa Elisa é utilizada para pesquisa 
agronômica e representa um dos maiores conjuntos de laboratórios em ciências agronômicas da 
América Latina. Ambas são áreas ricas em recursos naturais e possuem grandes extensões, assentadas 
em rochas do tipo diabásico, que dão origem ao latossolo roxo, sendo os melhores solos para 
agricultura (vide mapa XVII - Anexo III). 

• Infra-estrutura 

Quanto às condições de abastecimento de água a macrozona é abastecida ao sul pelas ETAs 1 e 2 e 
ao Norte pelas ETAs 3 e 4 e é quase que totalmente atendida corn rede de água e esgoto, havendo 
necessidade de execução de reforços para o sistema de abastecimento, enquanto o sistema de 
esgotamento demanda execução de sistemas de tratamento, que estão dimensionados no Plano Diretor 
de Águas (vide Mapa XIX - Anexo III). 
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Esta previsão é tão somente em termos de reforço dos sistemas existentes uma vez que com a 
conclusão do Anel Central haverá condições de melhor operacionalização dos sistemas de distribuição. 
Assim, foram previstas obras mais localizadas, com as execuções: do Sistema de Distribuição João 
Erbolato (Jardim Chapadão) (APs 10 e 16) e do Sistema de Distribuição Carlos Lourenço (AP 24). 

Outra área que vem sofrendo grande adensamento é o setor Conceição, para o qual está prevista a 
construção de um sistema de preservação, na área da Sanasa, que deverá ser alimentado a partir da 
adutora Norte   (AP 17). 

Quanto às condições de esgotamento, fazem parte da macrozona os setores Anhumas, Piçarrão, 
Samambaia, Costa e Silva e parte do Santa Lúcia. 

Nas APs 18 e 19 há infra-estrutura de saneamento básico e pavimentação instalada, à exceção de 
partes do bairro Novo Campos Elíseos e adjacências, que não estão servidas por rede de esgoto. 
Dentro das previsões de investimentos na região constam obras de implantação de coletor-tronco de 
esgotos na av. das Amoreiras. 

Por tratar-se da região mais densamente ocupada do município, a Sanasa, juntamente com a prefeitura, 
vem procurando solucionar os problemas de saneamento nesta área. Encontram-se em execução o 
sistema de coleta e afastamento do setor Anhumas (AP 13), devendo ser concluído até 1996, e a 
estação de tratamento, cuja conclusão está prevista para 1998. Também o sistema de coleta e 
afastamento do setor Piçarrão encontra-se em execução e está sendo estudada a execução da estação 
de tratamento (APs 19, 20 e 24). 

De maneira geral, na AP 22 a área loteada é bem servida de infra-estrutura, com exceção de duas 
pequenas porções sem coleta de esgoto e pequenos trechos sem pavimentação. Na V. Brandina, 
contígua ao eixo da Heitor Penteado e próxima ao Parque Ecológico, há uma área de inundação que 
prejudica algumas ruas e residências do bairro e que está incluída no Procen - Programa de Combate 
as Enchentes. Nesse programa de investimentos estão também as obras de drenagem, com substituição 
de galerias, e de alargamento na via Norte-Sul, eixo estrutural para o sistema de transportes, que faz 
divisa com as APs 21 e 22. Essa via apresenta hoje inconvenientes com as freqüentes inundações 
que atingem diretamente não apenas a população lindeira à mesma, mas todos aqueles que se utilizam 
desse eixo estrutural da cidade. 

Na AP 24 a maioria dos bairros tem infra-estrutura básica e pavimentação, à exceção da região do 
São Fernando e imediações, que tem pelo menos 45% de sua área sem rede de coleta de esgoto. 

Para o setor Santa Lúcia está previsto um sistema de coleta e transporte dos esgotos através de dois 
interceptores marginais ao rio Capivari, que encaminharão os efluentes até a estação de tratamento 
a ser construída na margem direita do rio, próximo à rodovia dos Bandeirantes. Estas obras não 
deverão ser executadas a curto prazo. 

Sob o aspecto da drenagem, é nesta macrozona que se concentram os principais pontos críticos de 
enchentes do município. São de dois tipos os motivos desses problemas. O primeiro diz respeito a 
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um sistema de drenagem que não mais atende à demanda gerada pela bacia de contribuição, em 
função do aumento das áreas impermeabilizadas causado pelo crescimento e adensamento 
indiscriminado, e o segundo tipo é resultado da ocupação e impermeabilização dos fundos de vale e 
áreas de inundação, portanto um problema estrutural e de difícil solução. As situações mais 
problemáticas ocorrem no córrego Piçarrão e ribeirão Anhumas, principalmente pelo elevado grau 
de urbanização observado nesta macrozona (vide Mapa XVIII - Anexo III). 

A impermeabilização extensiva dentro e fora dos lotes está levando a uma situação crítica os sistemas 
de drenagem instalados, demandando onerosas soluções estruturais para o equacionamento dos 
problemas de inundação, que prejudicam não apenas a população aí residente, mas também a que 
passa por essa região. No eixo da via Norte-Sul, por exemplo, que ainda apresenta lotes vagos e 
possibilidade de adensamento, são necessárias obras de vulto para solucionar os problemas de 
inundação. 

O ribeirão Anhumas apresenta inúmeros pontos de inundação desde suas nascentes até a passagem 
sob a rodovia D. Pedro X atingindo as APs 21, 22, 13, 14, 17 e 24. Iniciando-se pelo córrego 
Proença, o primeiro ponto de inundação é na Vila Lemos, na rua Serra dos Cristais, onde inúmeras 
casas são atingidas pela inundação do córrego, O segundo ponto de inundação ocorre no início do 
canal da av. Princesa d'Oeste e na rua Afonso Pena, onde a galeria existente apresenta-se 
subdimensionada em relação aos grandes empreendimentos que se instalaram na microrregião, 
podendo-se citar como exemplo o hipermercado Extra, causando a inundação de diversas casas (AP 
24). O terceiro ponto ocorre no final da rua Bráulio Gomes, no Jardim Proença. Esta rua termina no 
aterro da Fepasa, cujo bueiro ali existente é insuficiente para escoar as águas pluviais da bacia que 
converge para este ponto (AP 24). O quarto ponto acontece na av. Princesa d'Oeste, entre as avenidas 
imperatriz Dona Teresa Cristina e Moraes Sales, onde verificam-se subdimensionamento da rede e 
falta de um sistema de captação para a região (APs 21 e 22). O quinto ponto ocorre na av, José de 
Souza Campos, entre as ruas Gustavo Ambrust e Alecrins, cujo canal ali existente é revestido em 
gabiões e apresenta seção insuficiente (AP 22). 

O córrego da Av. Orozimbo Maia apresenta dois pontos problemáticos: o primeiro é a galeria sob as 
ruas Regente Feijó, Aquidabã, Francisco Glicério, Barão de Jaguara, César Bienrrenbach, Irmã 
Serafina e av. Anchieta, entre as ruas General Osório e Barreto Leme, que apresenta-se 
subdimensionada; o segundo ocorre nas ruas Rodrigues Alves e Delfino Cintra, onde também verifica-
se o subdimensionamento da rede existente (AP 21). 

A confluência dos córregos Proença e Orozimbo Maia caracteriza-se como outro ponto crítico de 
inundação. O córrego Brandina, afluente do ribeirão Anhumas, apresenta pontos de inundação nas 
ruas Buriti, Osvaldo Von Zuben e Antônio Rogê Ferreira (APs 17 e 21). A confluência do córrego 
Água Suja e ribeirão Anhumas, ocasiona inundação em diversas residências da rua Arlindo Carpino 
(AP 17). A rua Moscou, marginal ao riberão Anhumas, é um ponto crítico de inundação, devido à 
ocupação nas áreas de inundação do ribeirão (AP 13). Finalizando, há outros pontos de inundação: 
a área do kartódromo Afrânio Peixoto e o cruzamento da av. Brasil com Barão de Itapura, ambos 
em função de um sistema de drenagem insuficiente (APs 16 e 21). 

69 



Quanto ao córrego do Piçarrão, o primeiro ponto de inundação é na av. Francisco de Angelis, no Jardim 
Okita, onde a rede de águas pluviais existente encontra-se subdimensionada (AP 24). O segundo 
ponto ocorre na rua Lauro Sodré, que apresenta um sistema de drenagem obsoleto para a demanda atual 
(AP 24). O terceiro está localizado no final da rua Antônio F. Laranja, na área da Concrelix, e ocorre 
devido ao estreitamento da seção do canal ali existente (AP 18). O quarto ponto de inundação acontece na 
favela Nova Ipaussurama, no Jardim Ipaussurama, devido á proximidade das residências com o córrego 
(AP 18). 

A infra-estrutura de sistema viário e transportes da Macrozona 4 caracteriza-se por densidade 
populacional elevada e alto índice de motorização. Apresenta configuração geométrica, com 
características marcadamente radioconcêntricas. É constituída por vias estruturais de grande 
penetração, articuladas entre si por vias inter-setoriais que, por falta de continuidade, nem sempre 
definem anéis concêntricos em relação à área central da cidade, exceto no caso do anel mais central, 
formado pelas avenidas Moraes Sales, Senador Saraiva, Orozimbo Maia e Anchieta, e de um segundo anel, 
formado pelas avenidas Aquidabã, Lidgerwood, Andrade Neves, Barão de Itapura e Brasil, e ruas Santa 
Cruz, Cel. Silva Teles e Cel. Quirino. 

Apesar dessa estrutura viária radioconcêntrica, nota-se que as vias estruturais de penetração não 
encontram suporte viário na área central da cidade, cuja capacidade viária é inadequada por conservar 
ainda o traçado original, gerando dificuldades de circulação em geral, conflitos entre pedestres, carga e 
descarga, além de grande carência de áreas de estacionamento (vide Mapa XX -Anexo III). 

Outro fator agravante da descontinuidade da estrutura viária é a existência de grande quantidade de barreiras 
físicas que provocam a fragmentação da macrozona, acarretando sérios problemas de circulação, 
mormente nos pontos de travessia, exigindo intervenções localizadas mediante a definição de diretrizes 
macroviárias para o município (vide Mapa XXII - Anexo III). Entenda-se por tais diretrizes a estrutura 
física viária ideal do ponto de vista da continuidade, acessibilidade e circulação, definida a partir de análises 
e estudos integrados de uso do solo, transportes, meio ambiente e infra-estrutura. Assim, propõe-se um 
sistema que mantenha a atual configuração da malha viária, preservando as interligações radiais e 
diametrais da área central da cidade com os demais subcentros, já consolidados, ao mesmo tempo que 
promova a interligação entre os subcentros existentes e propostos através de obras de 
complementação viária, de correções geométricas e alterações operacionais. 

Esta macrozona tem importância significativa no âmbito metropolitano, pois é limitada por rodovias 
(Anhangüera, D. Pedro I, Bandeirantes, Santos Dumont) e concentra considerável número de 
equipamentos de caráter regional e metropolitano. 
Os estudos para implantação do Trem Intrametropolitano - TIM, com área de influência direta sobre os 
municípios de Vinhedo, Campinas e Sumaré, prevêem a integração do sistema de transporte ferroviário 
de passageiros com o sistema de ônibus municipal e intermunicipal, através de estações e terminais de 
integração. 
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Quanto ao transporte, considerando-se a radíoconcentricidade da estrutura viária e a dinâmica 
manifesta de deslocamento de passageiros, pode-se identificar os seguintes sistemas: VLT (Veículo 
Leve sobre Trilhos); tronco-alimentador (Barão Geraldo, Campo Grande, Ouro Verde); diametral; 
circular interbairros e radial. 

O sistema VLT utiliza-se dos ramais férreos desativados e atualmente opera no trecho compreendido 
entre a estação da Fepasa e av. Amoreiras. Apresenta alguns problemas operacionais decorrentes do 
aproveitamento do traçado original da ferrovia da Fepasa, o qual não é adequado ao transporte 
urbano de passageiros, e ainda de gargalos de ordem operacional, a saber: estações terminais de 
linha (Central e Campos Elíseos), operação marcha à vista (falta de equipamento de controle 
operacional) e existência de passagens inferiores nas estações V Teixeira e Jardim Aurélia, acarretando 
problemas de acessibilidade. 

A existência desses problemas limita a capacidade operacional do sistema, que não está integrado ao 
sistema tronco-alimentador Amoreiras e apresenta demanda baixa e número de composições reduzido, 
necessitando de ampliação. 

No tocante à rede de transporte público, o sistema atual ocorre predominantemente por ônibus a 
diesel e apresenta problemas decorrentes da estrutura viária disponível, da estrutura operacional e 
de características da demanda manifesta (íntermitência, grande heterogenidade espacial, etc). 
Apresenta extensa cobertura, com grande dispersão de itinerários que são canalizados pelos corredores 
das avenidas Amoreiras, John Boyd Dunlop, Robert Bosch/Lix da Cunha, e pelas próprias rodovias 
Anhangüera e Santos Dumont os quais também interligam a Macrozona 5 ao centro. 

O atendimento por transporte coletivo, heterogêneo, é dificultado pela deficiência de viário e pela 
intensa demanda manifesta. 

Na área central e entorno, a grande concentração de atividades de comércio e serviços atrai grande 
número de viagens, gerando problemas de congestionamento, superlotação de veículos, aglomeração 
de usuários de ônibus nos pontos e nos acessos aos terminais. As vias de ligação entre os bairros e 
a área central formam corredores estruturais urbanos constituídos pelas seguintes vias: rodovia 
Santos Dumont av. das Amoreiras, av, John Boyd Dunlop, av. Lix da Cunha, av. Brasil/estrada dos 
Amarais, rodovia Gal. Milton Tavares de Lima (SP-332), rodovia Campinas-Mogi-Mirim (SP-340), 
av. N. Srª, de Fátima/av, Carlos Grimaldi, av. Moraes Sales/rodovia Heitor Penteado, av. Francisco 
de Paula Souza/av. Abolição. 

Foram identificados os seguintes conflitos no sistema viário, relacionados por Área de Planejamento 
(vide Mapa XX - Anexo III): 
- viaduto Miguel Vicente Cury (APs 20 e 21) 
- av. Orosimbo Maia/av. Delfino Cinfra/r. José Paulino (AP 21) 
- av. Orosimbo Maia/av. Brasil (AP 21) 
- av. Orosimbo Maia/r. Cel. Quirino (AP 21) 
- av. Moraes Sales/r. Cel. Quirino (AP 21) 
- rua Proença/av, dos Esportes (AP 21) 
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- av. Andrade Neves/av. Barão de Itapura (AP 21) 
- rua Proença/rua Tomas Ortale (AP 21) 
- rua Tomas Ortale/av. dos Esportes (AP 21) 
-  av. dos Esportes/av. Monte Castelo (APs 21 e 24) 
- av. dos Esportes/av. Princesa D'Oeste (APs 21,22 e 24) 
- av. Moraes Sales/av. Princesa D'oeste (APs 21 e 22) 
- av. Eng° Antônio Fco. de Paula Souza/av. Marechal Carmona/ Av. Saudade (AP 24) 
- rua Ana Justina/rua Abolição (AP 24) 
- av. Gal. Carneiro/av. Washington Luiz (AP 24) 
- av. Gal. Carneiro/av. João Jorge (APs 20 e 24) 
- av. Aquidabã/av.Faria Lima (AP 24) 
- av. Joaquim Vilac/av. Sales de Oliveira (AP 20) 
- av. Sales de Oliveira/rua Pereira Lima (AP 20) 
- av. Amoreiras/av. Faria Lima (AP 20) 
- av. Joaquim Vilac/av. John Boyd Dunlop (AP 20) 
- av. Faria Lima/av.Prestes Maia (APs 20 e 24) 
- av. Amoreiras/av. Fco. Oliveira de Paula Nazaré (AP 20) 
- av. Prestes Maia/av. São Luiz do Paraitinga (AP 20) 
- rotatória da via Anhangüera/rod. Santos Dumont (APs 20, 23 e 24) 
- Balão do Castelo (AP 16) 
- av. Marechal Rondon/rua José A. César/rua do Açúcar (AP 16) 
- Balão do Tavares (AP 16) 
- av. Gov. Pedro de Toledo/via Expressa Suleste (A 16) 
- rua Joaquim Vilac/av. Alberto Sarmento (APs 19 e 20) 
- rua José Bonifácio/av. Moraes Sales (AP 22) 
- av. Jesuino M. Machado/av. Moraes Sales (AP 22) 
- av. Princesa d'Oeste/av. Guarani (AP 22) 
- av. Princesa d'Oeste/av. Antônio Carlos de Sales Jr. (AP 24) 
- av. Jorge TibiriçáVav. Washington Luiz (AP 24) 
- av. Jorge Tibiriçá/av. Eng°.Antonio Fco. de Paula Souza (AP 24) 
- av.Eng0. Antônio Fco. de Paula Souza/rua Joaquim R. Sobrinho (AP 24) 
- av. Antônio Fco. de Paula Souza/rua Deoclésio C. Matos (AP 24) 
- av. Prestes Maia/av. Paulo Leite de Barros (APs 20 e 22) 
- av. Fernão Pompeu de Camargo/marginal ao Piçarrão (AP 24) 
- via Anhangüera/av. São José dos Campos (ÁP 24) 
- av. Barão de Monte Alegre/av. Abelardo Pompeu do Amaral (AP 20) 
- av. John Boyd Dunlop/av. José Pancetti (AP 19) 
- av. John Boyd Dunlop/via Anhangüera (APs 18 e 19) 
- av. Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar/av. José Pancetti (AP 19) 
- av. Marechal Rondon/av. Getulio Vargas (AP 16) 
- av. Getulio Vargas/av. Brasil (APs 10 e 16) 
- estrada dos Amarais/rodovia D. Pedro I (AP 10) 
- av. Heitor Penteado/av. Miguel Nascentes Burnier (APs 11,13 e 17) 
- av. Heitor Penteado/av. Almeida Garret/Av. Theodureto de A. Camargo (APs 11 e 17) 
- av. Cirene de A. Camargo/av. do Cobalto (AP 13) 
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- rodovia D. Pedro I/Shopping Galeria (AP 14) 
- rodovia D. Pedro I/av. Carlos Grimaldi (AP 14) 
- av. Carlos Grimaldi/rua Prof Alexandre Chiarini (AP 17) 
- av. Carlos Grimaldi/rua Pedro Bonhome (AP 17) 
- rodovia Heitor Penteado/Fundo de vale próximo a rotatória da rod. D. Pedro I (AP 22) 
- rodovia Heitor Penteado/av. José Bonifácio (AP 22) 

-  Parcelamento, uso e ocupação do solo, sistema viário e transportes 

AP 10 

Esta AP congrega duas fazendas de grande porte, Chapadão e Santa Elisa, com cerca de 1.200 ha e 
600 ha, respectivamente, as quais se constituem em barreiras físicas à urbanização na direção norte 
e noroeste. 

A fazenda Chapadão, de propriedade do Exército, abriga a Escola Preparatória de Cadetes, o Círculo 
Militar, o aeroporto dos Amarais e uma área de treinamentos. Estas instalações ocupam apenas 
cerca de 20% da área da fazenda. O Censo de 1991 indica uma população residente de 877 pessoas, 
em 204 domicílios, praticamente ausentes do cadastro do IPTU, que registra 70 unidades residenciais 
horizontais. Estima-se que a população recenseada seja aquela residente na Escola Preparatória de 
Cadetes. 

A fazenda Santa Elisa, de propriedade do governo do Estado, abriga atividades de pesquisa do 
Instituto Agronômico. O Censo indica uma população de 140 habitantes, provavelmente funcionários 
residentes na fazenda. 

Registram-se alguns expressivos remanescentes de matas e capoeiras em ambas as propriedades, 
sendo que uma pequena porção da fazenda Santa Elisa está tombada pelo patrimônio .histórico. 
Ressalta-se a importância de ações dirigidas àreconstituição das matas ciliares e dos córregos presentes 
em ambas as fazendas, tendo em vista a preservação dos mananciais locais e, portanto, das condições 
de irrigação do solo e continuidade das pesquisas agronômicas da fazenda Santa Elisa. 

Lindeiro à fazenda Santa Elisa está um dos principais cemitérios de Campinas, o Nossa Sra. da 
Conceição, que atrai um fluxo considerável de pessoas para essa região. Não existem ocupações por 
favelas e invasões. 

De acordo com as normas da legislação atual de uso e ocupação do solo (Lei n° 6.031/88), a AP 10 
é quase que integralmente classificada como Z-18, ou seja, zona de preservação, à exceção de um 
pequeno trecho a noroeste, na confluência das rodovias Anhangüera e Bandeirantes, destinado a 
uso industrial (Z-14). Cabe indicar a necessidade de um estudo específico de utilização de parte da 

4 A caracterização do parcelamento, uso e ocupação do solo, sistema viário foi organizada por áreas de planejamento. 
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área da fazenda Chapadão, dadas as características de solo e propriedade pública. Nesse sentido, 
recomendam-se usos rurais de interesse social e usos urbanos de interesse público de caráter 
institucional, tais como áreas verdes, áreas de lazer, equipamentos culturais e esportivos. 

O sistema viário nesta AP sofre interferência direta das ocupações existentes em seu entorno, 
notadamente o cemitério e o clube, já citados. Apresenta grave conflito de tráfego, resultante de 
insuficiência do sistema viário, no entroncamento da rodovia D. Pedro I com a estrada dos Amarais, 
(av. Cônego Antônio Roccato). É satisfatório o serviço de transporte coletivo, com oferta adequada 
à demanda. 

AP 11 

Estimada em 600 ha, congrega as UTBs da Vila Costa e Silva/Miguel Vicente Cury e Parque Taquaral. 
De acordo com o Censo Demográfico de 1991, esta área abriga 24.069 habitantes, a maior parte 
localizada nas Vilas Costa e Silva/Miguel Vicente Cury, com cerca de 60%, restando no Parque 
Taquaral cerca de 40% desse total. 

A ocupação dos bairros é predominantemente residencial, com cerca de 93% dos imóveis cadastrados 
como tal, 1,8% como comerciais e 4,3% como industriais e depósitos, situados ao longo da rodovia 
General Milton Tavares de Lima. Os imóveis residenciais são predominantemente horizontais, 
mesclados por usos comerciais de âmbito local, existindo uma verticalização incipiente no Parque 
Taquaral e na Vila Costa e Silva. 

O setor apresenta ainda grandes áreas não parceladas, compreendendo cerca de 35% de sua área 
total. Trata-se de três grandes áreas, duas de propriedade particular, das quais sendo uma gleba e um 
desmembramento em chácaras de recreio, e a terceira de propriedade do governo do Estado, parte 
da fazenda Santa Elisa. Os loteamentos implantados na AP apresentam cerca de 46% de lotes vagos, 
que correspondem a 2.162 unidades. Cerca de metade dos lotes do Parque Taquaral e Parque Alto 
do Taquaral encontra-se desocupada, sendo uma tendência recente a ocupação desses loteamentos. 

A renda familiar da AP é variada, concentrando-se famílias de renda alta, média-alta no Parque 
Taquaral, enquanto nos demais bairros predominam famílias de renda média e baixa, caso da Vila 
Costa e Silva. Não existem núcleos de favelas e nem mesmo invasões recentes nessa área. 

Cerca de 50% da AP estão em Z-3, zona residencial de baixa densidade, que permite verticalização 
sob consulta. Cerca de 15% estão em Z-4, estritamente residencial de baixíssima densidade, e outros 
15% são Z-18, zona de preservação. Uma pequena faixa lindeira à via D. Pedro I é Z-14, zona 
industrial. 

As atuais regras urbanísticas não contemplam possibilidades de adensamento adequado à região, 
que é bem servida pelo sistema viário estrutural, a despeito dos problemas de articulação, e constitui-
se numa extensão de bairros bem consolidados. Por outro lado, as possibilidades de geração de 
empregos, seja pela permissão de instalação de atividades não incômodas na AP, seja pela possibilidade 
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de mesclar claramente usos residenciais com outros usos, não são incentivadas pela lei de uso e 
ocupação em vigor. 

Apesar de estar localizada às margens das rodovias Gal. Milton Tavares de Lima e D. Pedro I, vias 
estruturais da região, não possui acessos em quantidade e qualidade compatíveis com a demanda 
gerada na AP. O sistema viário estrutural apresenta falta de articulação e necessidade de ligações 
com o sistema principal, 

O sistema viário local apresenta baixa capacidade de suporte nas vilas Costa e Silva e Miguel Vicente 
Cury e grande reserva da capacidade no Parque Taquaral O atendimento por transporte coletivo 
urbano é adequado à demanda, notando-se conflito apenas no acesso à rodovia GaL Milton Tavares 
de Lima. 

AP 12 

Está estimada em 200 ha e compreende os bairros Santa Cândida, Chácaras Primavera e Mansões 
Santo Antônio (UTB 24). De acordo com o Censo Demográfico de 1991, esta área abriga 3,283 
habitantes, que correspondem a 0,56% da população total da macrozona e 0,39% da população 
total do município. Não foi constatado nenhum núcleo de favela. 

A ocupação residencial se dá em cerca de 85% dos imóveis cadastrados nesta AP. Os imóveis são 
predominantemente horizontais, existindo uma tendência de verticalização nas Mansões Santo Antônio 
e Santa Cândida, A prefeitura recebe muitas consultas para verticalização nessa região, as quais 
dependem de estudos específicos para o seu deferimento. É necessário rever os critérios de aprovação, 
especialmente no que se refere aos gabaritos dos prédios e à ocupação de topos de morro, de modo 
a reverter-se o impacto negativo da verticalização em curso. 

A AP 12 apresenta uma área não parcelada de 192 ha formada por remanescente da fazenda Santa 
Genebra, que mantém atividade rural com produção de cana, além de várias chácaras vazias, e mata 
remanescente do loteamento Parque Rural Fazenda Santa Cândida. Os lotes vagos, de acordo com 
os dados de IPTU, somam cerca de 718 unidades, representando 47% do total de lotes da AP 12, 
numa área de aproximadamente 80 ha. No loteamento Santa Cândida constata-se a presença de usos 
diferenciados, destacando-se os usos comerciais, de serviços e industriais, cuja maioria não é 
cadastrada no IPTU, localizados ao longo da rodovia D. Pedro I. 

Destaca-se ainda um número significativo de estabelecimentos de prestação de serviços e comércio, 
especialmente de venda de carros, nos quarteirões situados ao longo da av. Miguel Nascentes Burnier, 
saída para Mogi Mirim. 

Na região de Chácaras Primavera estão concentradas famílias corn renda alta e rnédia-alta, enquanto 
na região do Santa Cândida predomina a renda média-baixa. 

Não estão previstos, a curto prazo, investimentos em empreendimentos de impacto. No entanto, a 
possibilidade de licenciamento de prédios de vários pavimentos e o interesse que a produção imobiliária 
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vem demonstrando pelo setor, em especial devido a sua localização estratégica, devem resultar num 
adensamento residencial expressivo nos próximos anos, com desdobramentos relativos à infra-
estrutura, notadamente a viária, e à descaracterização da paisagem, com impacto visual e 
comprometimento das condições de insolação e ventilação das edificações horizontais. 

O sistema viário local é recente e apresenta capacidade de suporte ao tráfego superior à demanda 
gerada na AP. Interliga-se ao sistema viário do município através das rodovias D. Pedro I e Miguel 
N. Bournier. Porém, o acesso do sistema viário local às rodovias é deficiente, exigindo intervenções 
de maneira a prover de boas articulações a integração do sistema local com o estrutural. A AP é 
atendida por transporte coletivo urbano, com a oferta apenas adequada à demanda. 

AP 13 

Esta AP tem área estimada em 350 ha e compreende a UTB São Quirino. Loteada a partir da 
fazenda de mesmo nome, concentra loteamentos residenciais de população de alta e média-alta 
rendas, a maioria bastante consolidadas. A população total é de 22.549 habitantes. Apresenta 
estabelecimentos comerciais de abrangência regional, com especial destaque para lojas de móveis e 
alguns poucos estabelecimentos industriais e depósitos, especialmente concentrados ao longo das 
marginais à via que leva ao entroncamento da SP-340. Ao longo da avenida Lafayete Arruda Camargo 
verifica-se pequena incidência de usos comerciais e de serviços de âmbito local. A ocupação é 
predominantemente horizontal e de baixa densidade. 

Contém um condomínio de excepcional qualidade de implantação, pois mantém praticamente intacta 
porção de mata significativa em seu interior, convivendo com a ocupação residencial de padrão 
elevado. Apresenta um número considerável de núcleos de favela, acessíveis a partir da rua Moscou. 
São os núcleos de V. Nogueira, São Quirino, D. Bosco e os da região do Jd. Santana, abrigando 
6.661 habitantes, ou seja, mais de 30% da população total da AP. Alguns desses núcleos têm 
regularizada a posse da terra e foram parcialmente urbanizados, como é o caso do D. Bosco. No 
entanto, alguns deles, localizados, à margem direita do Ribeirão Anhumas, sofrem constantes 
inundações e estão em situação de risco, sendo muitos os barracos atingidos. Estão previstas obras 
de contenção de enchentes nesse córrego, na região das favelas, e também grandes obras a montante, 
caso do canal da Boa Esperança. No âmbito do Procen estão previstos investimentos para urbanização 
do conjunto de favelas da rua Moscou, bem como a remoção e realocação dos barracos que estão 
em área de risco de inundação. Não existem invasões recentes nessa AP. 

Apesar da proximidade e quantidade de população favelada, a relação entre essa população e os 
bairros lindeiros é quase inexistente, em função da ausência de transposições do ribeirão para o 
acesso à AP lindeira, a leste (AP 14, que congrega os grandes empreendimentos de caráter 
terciário), e da segregação social desta população em relação aos bairros de renda elevada. 
Nos loteamentos há ainda cerca de 26% de lotes vagos (1.243 unidades) e algumas glebas vazias na 
parte norte da AP, na região do loteamento Jd. Santana. No entanto, essa área vaga apresenta 
problemas de drenagem, dificultando a sua utilização. 
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Predomina na AP o zoneamento Z-3, estritamente residencial de baixa densidade. Uma pequena 
porção (15%) é Z-l 1, corredor de uso diversificado ao longo da avenida marginal à rodovia Mogi-
Mirim, linearidade essa que deverá ser revista em função dos problemas que poderá gerar, Os restantes 
5% são Z-l 8, zona de preservação. 

No que se refere aos loteamentos consolidados de renda alta e média presentes na AP, as regras 
urbanísticas não geram conflitos significativos. No entanto, as regras atuais não são adequadas ao 
tratamento a ser dado para a manutenção da população favelada nas áreas que não apresentam risco, 
bem como para a realocação daquela em situação de risco. De um lado, poderão ser previstos 
mecanismos legais que possibilitem a utilização de parte dos vazios urbanos existentes nas imediações 
para habitação popular, assegurando-se, porém, critérios de atendimento a famílias com vínculos 
locais consolidados. De outro, o incentivo ao loteamento, ou desmembramento, de áreas que não se 
enquadrem como de interesse rural ou ambiental, com doação de áreas públicas, poderá vir a suprir 
a carência de áreas para equipamentos comunitários, especialmente dirigidos à população carente. 
A implantação de usos diversificados nesta AP propiciará ainda geração de empregos próximos aos 
locais de moradia. 

Finalmente, um maior número de transposições do ribeirão Anhumas, mesmo que para pedestres, 
poderia melhorar a acessibilidade para a população favelada confinada na margem esquerda do 
córrego à AP 14, onde existem áreas vazias que poderiam estar recebendo equipamentos ou mesmo 
habitação. 

O viário estrutural instalado tem poder de indução de grandes empreendimentos para a área. já que 
as avenidas Miguel N. Burnier e Heitor Penteado são vias limítrofes e com funções estruturais junto 
à malha viária - porém, com falta de articulações adequadas. Embora com a acessibilidade privilegiada, 
apresenta significativa barreira física, o ribeirão Anhumas, com apenas duas travessias de pedestres, 
junto à via férrea Mogiana, desativada. 

O atendimento por transporte coletivo é de boa qualidade, realizado por vias com considerável 
capacidade de suporte. Na margem direita do ribeirão verifica-se presença de mata ciliar significativa, 
de preservação permanente, bem como da estação Anhumas ferrovia que, restaurada e oferecendo 
passeio turístico de pequeno percurso, é atração turística para a cidade. 

AP 14 

Com área estimada em 310 ha e população de 1.948 habitantes, compreende a UTB Carrefour, 
Galleria e Iguatemi - lindeira ao Parque São Quirino e ao Jd. Flamboyant, a oeste, e ao bairro V. 
Brandina ao sul -, que está em parte ocupada por grandes equipamentos comerciais, tendo, no 
entanto, um remanescente desocupado de proporções significativas. 

Estão aí instalados o hipermercado Carrefour, na parte norte, junto à rodovia D. Pedro I, o shopping 
center Galleria, também junto a esse anel rodoviário, o shopping center Iguatemi e o hipermercado 
Eldorado, ambos muitos próximos do bairro V. Brandina e do centro. Próximo ao ribeirão Anhumas, 
está em fase de implantação um condomínio residencial horizontal. 
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Na margem esquerda do ribeirão, já nos limites da AP 13, está instalada uma favela de grandes 
proporções. Na AP 14 não existem favelas antigas, registrando-se apenas a presença de uma ocupação 
denominada Jd. Flamboyant, com 1.810 moradores, contígua ao bairro de mesmo nome, muito 
próxima ao shopping center Iguatemi. No entorno da AP verifica-se a presença de 19,04% da 
população favelada do município. 

Esses empreendimentos de grande porte, que exercem funções que abrangem a cidade como um todo e 
a região, são classificados, para efeitos do IPTU, como imóveis comerciais verticais, sendo no entanto 
construções de dois ou três pavimentos, seguindo os padrões usuais dos shoppings centers no Brasil. 

Têm sido feitas muitas consultas à prefeitura Campinas sobre as possibilidades de instalação, na região, 
de empreendimentos que nela configurariam um centro de comércio e serviços de alto padrão, dirigido às 
classes de renda mais alta e com abrangência regional. Há interesse, por exemplo, na construção de um 
Centro Internacional de Negócios, complexo com hotel de dezessete pavimentos, heliporto, centro de 
convenções e outros serviços correlatos, para instalação a curto prazo. O mercado imobiliário acredita que 
essas atividades podem ser mescladas com habitação de alta renda, em condomínios com unidades 
verticais e horizontais, como o Conjunto Residencial Bougainville, com área de cerca de 10 ha, já em 
construção. 

A maior parte do território da AP 14, na fazenda São Quirino, é Z-3, residencial horizontal de baixa 
densidade, permitindo apenas construções verticais com coeficiente de aproveitamento igual a um, sob 
consulta. Uma pequena faixa é Z-ll, destinada para usos comerciais, serviços locais e gerais com 
características de corredor ao longo da D. Pedro L Com relação à área da Feac, 12% é Z-3, destinada ao 
uso residencial horizontal, 13% é Z-6, destinada ao uso residencial coletivo, e 14% é Z-l l .  

As regras legais não respondem a grande parte das pressões por usos e ocupações que o mercado 
imobiliário e as intervenções do poder público na área vêm apontando. As possibilidades de instalação de 
condomínios, na prática parcelamentos sem doação de área pública, reforçam o problema de ausência 
de áreas para a instalação de equipamentos e serviços públicos. A convivência de grandes condomínios e 
de grandes empreendimentos de abrangência regional, sem diretriz ambiental e fisico-territorial prévia do 
poder público, resulta num espaço urbano fragmentado e segregado. Impõe-se, portanto, um estudo global 
da AP no que tange à reserva de áreas públicas e, em especial, do sistema viário. 

Por se tratar de uma grande área vazia, o sistema viário estruturador ainda não está consolidado, 
apresentando problemas de continuidade e articulação, devidos à existência de barreiras físicas 
limítrofes à área (córregos, ferrovias e rodovias). A circulação local não apresenta problemas, já que a 
demanda gerada é inferior à capacidade viária implantada. O adensamento da área obrigará à 
reformulação do sistema viário. O transporte coletivo urbano é satisfatório, com oferta adequada à 
demanda, mas apresenta conflitos operacionais decorrentes das características do sistema viário em que se 
insere. 
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AP 15 

Tem área estimada em 458 ha e abrange a UTB Parque Via Norte e Vila Boa Vista. Abriga uma 
população de 9.447 habitantes, segundo o Censo de 1991. A maior parte dessa população está na 
Vila Boa Vista, conjunto habitacional para população de baixa renda, implantado nos anos 60. O 
loteamento Parque Via Norte, aberto nos anos 80, ocupa aproximadamente 60% da AP e encontra-
se com um baixíssimo grau de ocupação. 

Esta AP apresenta algumas indústrias, barracões comerciais e depósitos, além de uma indústria de 
grande porte, a Bosch. Os dados do IPTU registram cerca de oitenta estabelecimentos comerciais e 
treze industriais. Destacam-se também as instalações do Jockey Club, Iindeiras à via Anhangüera. 

Cerca de 60% dos lotes da área estão desocupados, perfazendo um total de quase 3.000 lotes vagos, 
provavelmente a maior parte no loteamento Parque Via Norte. As glebas vazias correspondem a 
cerca de 15% da AR 

A faixa de renda predominante é baixa, entre três e cinco salários mínimos, e apenas 20% da área 
abriga população em faixa de renda ligeiramente superior. 

Não se registram áreas com restrições especiais à ocupação, assim como também não há previsões 
de implantação de empreendimentos de impacto a curto prazo. 

Cerca de 40% da área destina-se ao uso residencial, Z-2 e Z-3, predominando esta última zona; 
outros 40% estão destinados para atividades industriais, Z-14 e Z-15; os demais 20%, Z-18, são 
ocupados pelo Jockey Clube. As glebas vazias do setor têm zoneamento industrial 

A AP é totalmente circundada por rodovias (Anhangüera, Campinas-Monte-Mór e Bandeirantes) e 
não apresenta integração com os bairros vizinhos, dadas as dificuldades de transposição para estas, 
A implantação do Trem Intrametropolitano, que demandará obras de vulto para acessibilidade 
adequada, por sobre a rodovia Campinas-Monte-Mór, 

O atendimento por transporte coletivo é satisfatório no que diz respeito à oferta, mas apenas razoável 
em relação à operação, em virtude das características geográficas da área. 

AP 16 

Com área estimada em 870 ha, engloba as UTBs Vila Nova, Castelo, Bonfim e Chapadão/Jd. Eulina. 
Congrega 43,123 habitantes, conforme o Censo de 1991, sendo o bairro Chapadão/Eulina o mais 
populoso, com 38% da população Socai, enquanto o Castelo abriga 30%, Bonfim 18% e Vila Nova 
os restantes 14%, É uma área com predominância de ocupação residencial consolidada de padrão 
médio e médio-alto. 
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A AP 16 registra uma taxa de verticalização de aproximadamente 17%, que corresponde a 2.220 
imóveis, concentrados especialmente no Bonfim e em Castelo, com 59% e cerca de 30% dos imóveis 
verticais da AP, respectivamente. No entanto, no interior de cada bairro, a taxa de verticalização, 
embora importante, não é predominante: do total dos imóveis do Bonfim, 30% são verticais, enquanto 
em Castelo essa proporção alcança cerca de 15%. Esses dois bairros estão mais próximos do centro 
da cidade. 

Do total de imóveis cadastrados pelo IPTU na AP 16, cerca de 95,2% são residenciais, 2,8% são 
comerciais e 2% abrigam indústrias ou depósitos. As atividades de comércio e serviços estão 
concentradas nos corredores, tais como Andrade Neves, Alberto Sarmento e rua Francisco José de 
Camargo Andrade havendo transformação em uso de residências unifamiliares, ao norte da av. Barão 
de Itapura, provavelmente ainda não captada pelos cadastros do IPTU. Existe uma concentração 
significativa de atividades mistas de indústria, comércio e estocagem no bairro do Chapadão, ao 
longo da via Anhangüera e av. Lix da Cunha. 

Na região de Vila Nova, especialmente ao longo da rua Carolina Florence, concentra-se grande 
número de atividades de prestação de serviços e comércios de âmbito regional, além de atividades 
industriais. 

No que se refere à quantidade de lotes vazios em cada bairro, o Chapadão é o que se apresenta 
menos consolidado, com cerca de 30% de lotes vagos, enquanto o Bonfim tem cerca de 12% e 
Castelo e Vila Nova, 8% e 6%, respectivamente. O cadastro do IPTU identifica cerca de 1.900 lotes 
vagos. 

O bairro do Castelo abriga população de renda entre alta e média-alta, Vila Nova e Bonfim, classes 
de renda média e média-alta, enquanto o Chapadão apresenta certa heterogeneidade de renda, com 
predominância das faixas de renda média, existindo pequenas porções de baixa renda e também de 
renda média-alta. Neste último bairro, ao norte, está localizado o núcleo de favela Jd. Eulina, que 
congrega, segundo o Censo de 1991, 674 habitantes, ou seja, 1,56% da população total da AP. 
Identifica-se uma invasão junto a este núcleo de favela, o qual sofre inundações periódicas causadas 
por problemas de subdimensionamento da transposição de drenagem sob a via Anhangüera. Por esta 
razão, estão aí previstas obras de urbanização e de remoção de cerca de sessenta barracos, que serão 
transferidos para lotes urbanizados nas proximidades do Jd. São Marcos, ao norte, fora da AP, além 
da rodovia D. Pedro I. 

A lei de uso do solo atual classifica a metade do território como Z-3, cerca de 30% como corredores 
Z-11, Z-12 e Z-l 3, cerca de 10% como Z-9 (zona de alta densidade) e 10% como Z-l 8. As densidades 
líquidas de saturação para a AP são da ordem de 400 hab/ha, enquanto a ocupação atual atinge cerca 
de 55 hab/ha de densidade bruta. Guardadas as devidas ressalvas sobre as possibilidades de comparação 
desses dados, acredita-se que ainda exista um grande potencial de adensamento nas áreas dos 
corredores. 

A mistura de uso é adequada somente para algumas UTBs dessa AP, de maneira a diminuir as 
distâncias a serem percorridas, bem como o adensamento em geral, em função da acessibilidade 
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existente e da economia geral de infra-estrutura já instalada nesses bairros. É necessária a revisão 
das densidades possíveis nas zonas de corredor, em função da real capacidade de suporte das vias, 
em especial em relação aos usos comerciais e de serviços linderiros à avenida Brasil 

No geral, esta AP apresenta condição de acessibilidade adequada através da av, Lix da Cunha e de 
um sistema viário interno com boas condições operacionais, à exceção do bairro do Castelo, que já 
atinge relativo nível de saturação. A descontinuidade geral do sistema viário sobrecarrega algumas 
vias e existem problemas de acesso e travessia da via Anhangüera. 

Dentre as alternativas para a localização do novo terminal rodoviário, duas se encontram nesta área, 
no bairro do Bonfim, na sua porção sul mais próxima do centro, uma próxima a av. Alberto Sarmento 
e outra à av. Dr. Mascarenhas, ambas junto ao ramal férreo, o que certamente vai alterar as condições 
de uso e ocupação deste bairro e do setor como um todo, devendo-se considerar ainda a implantação 
do TIM. 

O atendimento por transporte coletivo é satisfatório, e os conflitos existentes são resultado da 
deficiência de viário. Há grande concentração de linhas rodoviárias na av. Lix da Cunha. 

AP 17 

Estimada em 650 ha, a AP congrega as UTBs Jardim N. Sra, Auxiliadora/Taquaral, Jd. Flamboyant 
e Parque Brasília. Muito próxima da AP 2L a área de maior dinamismo de comércio e serviços da 
região, a AP 17 apresenta-se como um conjunto de bairros predominantemente de classe média que 
está sofrendo transformações. No seu limite norte está o Parque Portugal, muito utilizado pela 
população para lazer e prática de esportes. O contigente populacional presente na AP é de 52302 
habitantes, sendo que cerca de 42% estão no R Sra, Auxiliadora/Taquaral, 32% no Flamboyant e 
26% no Pq. Brasília. 

A região apresenta, segundo dados do IPTU, um percentual considerável (cerca de 28%) de imóveis 
em unidades verticais. Dada a sua proximidade ao Guanabara e ao Cambuí, bairros situados na AP 
21, que apresentam forte tendência à verticalização, pode-se considerar que essas transformações, 
especialmente no Jd. Nossa Sra. Auxiliadora/Taquaral (que apresenta uma taxa de verticalizaçao de 
mais de um terço dos imóveis), sejam um extravasainento da ocupação da área central, com comércio 
e serviços e edificações verticais já disseminados pelo bairro e não mais restritos à vias principais, 
Essa verticalizaçao é exclusivamente dirigida para o uso residencial. 

A AP 17 tem uso predominantemente residencial. É no bairro N. Sra. Auxiliadora/Taquaral que se 
concentram as atividades de comércio e serviços (com 310 estabelecimentos do total de 495 na AP), 
especialmente nas avenidas Júlio Prestes, Paula Bueno, Armando Sales de Oliveira e Nossa Senhora 
de Fátima. Verifica-se no corredor da avenida Carlos Grimaldi a concentração de prestação de 
serviços, especialmente oficinas mecânicas, e no da José Bonifácio, além dos usos de comércio e 
serviços locais, uma concentração de habitações multifamiliares verticais. No loteainento Chácara 
da Barra, principalmente na rua Monte Aprazível, também verifica-se mescla de usos, mas não tão 
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intensa. Não se percebe, na verdade, uma transformação no sentido da substituição do uso residencial 
por usos comerciais e de serviços, mas, muitas dessas atividades podem estar ocorrendo junto às 
residências, sem licença de funcionamento e sem formalização do IPTU. 

Do total de lotes existentes nessa AP, cerca de 12% estão desocupados (1.332 unidades), sendo que 
a maior concentração está no Pq. Brasília, com 35% de lotes vagos, enquanto o Jd. Flamboyant tem 
40% e o Taquaral apenas 25%. Existe apenas uma gleba desocupada, que se localiza na porção leste 
do N. Sra Auxiliadora/Taquaral. 

Se a renda média familiar desta AP pode ser genericamente classificada como de classe média, 
pode-se concluir que a região N. Sra. Auxiliadora/Taquaral apresenta um padrão de residências 
típico de população em situação de renda mais favorável que o restante da AP, havendo algumas 
áreas de alta renda. Já no Pq. Brasília e na porção norte do Flamboyant encontra-se uma população 
de renda média/baixa, além de um contingente favelado. São vários os núcleos de favela na AP 17: 
o Jd. Flamboyant, o Pq. Brasília, o Jd. Conceição/Taquaral, Jd. Boa Esperança, o Jd. Guararapes e 
parte da V. Lídia, este último localizado na margem direita do ribeirão Anhumas. O total de população 
favelada é de 2.141 habitantes (cerca de 4% da AP), e sua maior proporção está no Jd. Flamboyant, 
1.810 pessoas localizadas, em sua maior parte, junto às áreas vazias da gleba da Feac na AP 14. Não 
existem invasões recentes. 

Do ponto de vista da legislação urbanística, a AP 17 apresenta um grande potencial para o 
adensamento, com 30% do seu território como Z-9 e várias porções de corredores de uso comercial 
e de serviços e usos mistos com residências. Cerca de 40% do território está em Z-3, residencial de 
baixa densidade, mas que possibilita verticalização sob consulta. 

A diversificação de usos é aconselhável, dadas as tendências de instalação de atividades de comércio 
e serviços na AP, porém a segregação em corredores e nos padrões Z-9 não parece responder 
adequadamente a proposta de estrutura urbana apresentada no Plano Diretor. 

De maneira geral, esta AP não apresenta carência de infra-estrutura de água, esgoto, drenagem e 
pavimentação, mas algumas porções do sistema viário estrutural estão na iminência da saturação, 
em face da verticalização que começa a acontecer. Apresenta dificuldades nas articulações dos 
principais cruzamentos e parte de seu sistema viário encontra-se incompleto. Destaca-se a lagoa do 
Taquaral como pólo gerador de tráfego. 

A AP é bem atendida por transporte coletivo, mas a grande concentração de linhas de ônibus nos 
principais corredores contribui para a saturação, agravada pela circulação de linhas rodoviárias. 

AP 18 

Esta AP situa-se entre as rodovias Anhangüera, Bandeirantes e Santos Dumont e está estimada em 
2.280 ha, compreendendo as UTBs Jd. Garcia/Campos Elíseos, Novo Campos Elíseos/Santa Lúcia 
e Maria Rosa. Possui 124.753 habitantes (15% do total de Campinas), distribuídos em bairros de 
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renda média e baixa. Cerca de 47% da população está na área do Jd. Garcia/Campos Elíseos, 46% 
em Novo Campos Elíseos/Santa Lúcia e apenas 7% na região do loteamento Maria Rosa. 
Recentemente foi finalizado e ocupado o conjunto habitacional Vila União, com 5.000 unidades, em 
área lindeira à rodovia dos Bandeirantes. É a área menos consolidada da Macrozona 4, 

A ocupação é predominante residencial, em unidades horizontais, registrando-se a tendência de 
construção de conjuntos habitacionais verticais de quatro pavimentos, especialmente na região do 
Jd. Garcia/Campos Elíseos. Estão presentes alguns estabelecimentos comerciais e indústrias, porém 
em número muito reduzido em face do tamanho da população aí instalada. Destaca-se a presença do 
hospital da Puccamp, de grandes proporções. 

A ausência de um centro comercial e de serviços e de equipamentos públicos na região, que possam 
servir a um setor tão populoso da cidade, aumenta os deslocamentos para o centro de Campinas, 
onerando uma população em sua maioria de baixo poder aquisitivo, bem como sobrecarregando um 
sistema viário que não tem capacidade adequada. 

A maior parte da população dessa AP, cerca de 70%, aufere renda entre três e cinco salários mínimos, 
estando o restante dividido entre as categorias de renda imediatamente superiores e inferiores. 

Estão presentes na região vários núcleos de favela, nos quais vivem 16.461 pessoas, cerca de 13% 
do total da população da AP. Trata-se dos núcleos Jd. Campos Elíseos I e II, Jd. Londres I e II, Jd. 
Anchieta, Vila Padre Manoel da Nóbrega, Jd. Paulicéia e Jd. Ipaussurama, estes na região do Jd. 
Garcia/Campos Elíseos; Jd. Novo Campos Elíseos, Jd. Sta. Lúcia, Jd. Yeda I e II, Jd, Capivari, Jd. 
Alvorada, Jd. Sta. Lúcia, Jd, Ipiranga e V. Palácios, no Novo Campos Elíseos e imediações: e, 
finalmente, Jd. Maria Rosa I e II Existem também várias invasões; V. Perseu Leite de Barros, V. 
Palácios, Jd. Maria Rosa e Pq. São Paulo. A maioria desse núcleos está assentada em áreas públicas, 
originalmente destinadas ao sistema de lazer ou à instalação de equipamentos públicos dos respectivos 
loteamentos acarretando carência de áreas para a implantação destes equipamentos e serviços na 
região. 

A AP ainda apresenta muitas glebas desocupadas (960 ha), dentre elas a fazenda Roseira, as chácaras 
Sta. Lúcia, S. Pedro e Sto. Antônio e chácaras de recreio resultantes de desmembramentos do Incra. 
Várias são as áreas vazias ao longo da rodovias Santos Dumont e, Bandeirantes e do rio Capivari. 

Há muitos lotes vagos nos parcelamentos implantados, 6.017 unidades, especialmente na região do 
Novo Campos Elíseos e Maria Rosa. No entanto, para qualquer consideração sobre a capacidade de 
adensamento da região através da ocupação dos lotes vagos deverão ser aprofundadas as investigações 
para se conhecer a ordem de grandeza dos mesmos, uma vez que poderão ser detectados muitos 
lotes com construções clandestinas, ainda não constantes do IPTU, apesar da lei de regularização de 
1991. 

A maior parte da AP (65%) tem zoneamento habitacional, predominando Z-l nas regiões já loteadas 
e Z-2 e Z-3 naquelas a lotear. Parte é industrial, 15%, estando a maior extensão em Z-l4 e pequena 
parcela em Z-l5, para usos industriais incômodos. Os usos comerciais e de serviços locais e gerais 
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estão localizados ao longo das principais ruas e avenidas, configurando-se uma distribuição linear 
dessas atividades, sem incentivar a formação de um subcentro. Apenas 3% da AP está zoneada como 
Z-5, que permite a ocupação multifamiliar vertical,e localiza-se nas imediações do VLT e da transposição 
da rodovia Anhangüera. O restante é zona de preservação, especialmente ao longo do rio Capivari, região 
que se encontra degradada. 

A região é servida pelo sistema VLT e pelo corredor Amoreiras. No entanto, o sistema viário é 
descontínuo, com falta de vias estruturais que organizem os fluxos de tráfego, e apresenta dificuldades na 
transposição de rios e córregos. Apresenta uma densidade de drenagem significativa, o que demanda um 
padrão de ocupação urbana planejado e controlado. O número limitado de transposições das rodovias 
também é um fator que condiciona a ocupação. O sistema de transportes é precário e necessita de 
organização e investimento, em especial a instalação de um terminal de integração com o VLT nos 
Campos Elíseos e terminais de ônibus no Jardim Garcia e Jardim Yeda. 

Há infra-estrutura de saneamento básico e pavimentação instaladas, à exceção de partes do bairro Novo 
Campos Elíseos e adjacências, que não estão servidas por rede de esgoto. Estão previstas obras de 
implantação de coletor-tronco de esgotos na av. das Amoreiras, bem como a abertura, drenagem e 
pavimentação da avenida 1, no Novo Campos Elíseos, o que poderá ter um papel estruturador no 
sistema viário da região. 

Com um equacionamento mais adequado dos transportes coletivos, integrando o transporte sobre trilhos - 
implantado e a implantar - com o sistema de ônibus, estas áreas e as lindeiras sofrerão alterações de 
atividades, havendo necessidade de modificações nas atuais restrições legais, considerando-se 
também a implantação do TIM, o mesmo acontecendo no caso da operação urbana do vale do Piçarrão. 

Embora a acessibilidade para a área seja grande, suas ligações com o entorno são quase inexistentes, o que 
a torna muito segregada. O sistema viário da região está em processo de transformação, com a necessária 
implantação da complementação do entroncamento da via Anhangüera com a av. John Boyd Dunlop, 
através das vias marginais com diretrizes já estabelecidas. O transporte coletivo poderá ser racionalizado e 
melhorado com a integração VLT/ônibus na estação Vila Teixeira. 

Constatam-se pressões para a ocupação de áreas vagas no entorno da av. John Boyd Dunlop por 
empreendimentos de grande porte, dada a alta acessibilidade para a região. 

Nesta AP está localizada uma alternativa para implantação de terminal rodoviário (próximo à rotatória da 
Bosch, junto à estrada Campinas-Monte-Mor), o que seguramente deve alterar suas características, em função 
da instalação de usos complementares. 

AP 19 

Área estimada em 340 ha, abrange a UTB Jardim Aurélia e conta com 25.288 habitantes, de acordo com o 
Censo de 1991. 
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A ocupação é predominantemente residencial, segundo os dados do IPTU, com 88,98% dos imóveis 
cadastrados com essa finalidade. Verifica-se a existência de vários conjuntos habitacionais, muitos 
deles verticais, com padrão de população de renda média-baixa, e ainda de concentração de usos 
comerciais de grande porte, como o supermercado Enxuto e o shopping Unimart 

Registra-se significativa taxa de verticalização, com cerca de 40% dos imóveis em unidades residenciais 
verticais. A quantidade de lotes vagos é baixa (735), correspondendo a 17% do total de lotes. 
Existem duas glebas vazias que correspondem a 43,93 ha. A homogeneidade de renda é grande, no 
patamar médio/baixo, e não existem núcleos de favelas e invasões. 

Constatam-se pressões para ocupação de áreas vagas no entorno da av. Jonh Boyd Dunlop por 
empreendimentos de grande porte, dada a alta acessibilidade da região. Nesse setor está localizado 
terreno que poderá vir a contemplar a implantação do terminal rodoviário, dentre as alternativas 
existentes, o que se, concretizado, deverá alterar as características do setor com a instalação de usos 
complementares. 

Quanto ao zoneamento legal, a Z-3 predomina no setor (65%), a Z-6 ocupa cerca de 15% e alguns 
trechos de corredor Z-l 1 e Z-12 situam-se ao longo da avenida John Boyd Dunlop, disposição esta 
que deverá ser revista, uma vez que a implantação de atividades terciárias de médio e grande porte 
poderá onerar sobremaneira o sistema viário, Há ainda na área um pequeno trecho de Z-l 8. 

O sistema viário é descontínuo, com poucas vias estruturais de penetração na área central (AP 21) 
e de interligação com as APs lindeiras. Apresenta também deficiências de transposição das barreiras 
físicas (ferrovias, rodovias e córregos). É necessário corrigir as articulações da via Anhangüera com 
a av. John Boyd Dunlop, bem como das marginais ao córrego do Asilo e ao Piçarrão, 

O atendimento por transporte coletivo é apenas razoável, em função das características do sistema 
viário em que se insere, A implantação do TIM e a correta operação do VLT, integrado ao sistema 
de ônibus, elevarão o padrão do atendimento por transporte coletivo urbano na área. 

A área possui infra-estrutura de saneamento básico, à exceção de partes do bairro Novo Campos 
Elíseos e adjacências, não servidas por redes de esgoto. Estão previstas, para a região, obras de 
implantação do coletor tronco de esgotos na av. das Amoreiras. 

AP 20 

Estimada em 690 ha, a área inclui as UTBs Vila Teixeira, Pq. Itália, Pq, Industrial e São Bernardo, 
É bastante populosa, contando com 38.672 habitantes, conforme o Censo 1991, e caracteriza-se 
como uma região bastante consolidada. 

Pelos dados do IPTU, verifica-se a predominância de usos residenciais (7.817 horizontais e 2.044 
verticais) em relação aos 627 usos comerciais e de serviços e 147 industriais, muito embora na 
região da V. Teixeira haja muitos estabelecimentos comerciais e de serviços ao longo de vias estruturais, 
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como a av. Prestes Maia, que apresenta predominância de comércio e serviços diversificados de 
abrangência regional e um número bastante significativo de indústrias de médio e grande portes, 
incômodas e não-incômodas. Da mesma forma, ao longo da av. das Amoreiras verifica-se a ocorrência 
em maior escala e na mesma proporção de serviços e comércio de âmbito setorial, destacando-se o 
comércio regional que também ocorre na área. Ao longo da Anhangüera ocorre a predominância de 
serviços diversificados de abrangência setorial e regional, além do comércio de âmbito regional e 
industrial de grande porte. 

Cabe destacar a região do Parque Itália, composta de áreas particulares, municipais, estaduais e 
federais, tais como: praça de esportes, cadeia pública, igrejas, Departamento de Limpeza Urbana da 
Prefeitura, Senai, Hotel Vila Rica, sede da Cohab, Juizado de Menores, Sucen, Centro de Saúde, 
Hospital Mário Gatti, Hospital Infantil Álvaro Ribeiro, Secretaria da Receita Federal e Apae. 

Esta AP apresenta nível de renda bastante homogêneo, abrigando uma população de renda média. 
Não se verifica assentamento de população favelada. 

Identificam-se duas glebas não parceladas, uma de propriedade do cortume Firmino Costa, situada 
próxima ao Parque Industrial, com cerca de 32 ha, e outra de propriedade do Lar dos Velhinhos, 
com aproximadamente 7 ha. 

De acordo com os dados do IPTU, cerca de 10% dos lotes da AP estão vagos, permitindo concluir 
que a área encontra-se bastante consolidada. 

Cerca de 50% da área destina-se ao uso multifamiliar vertical Z-5, que prevê a implantação de 
comércio e serviços apenas locais, além do uso habitacional. Outros 30% estão classificados como 
Z-l 1 e Z-12, que têm características predominantes de comércio e serviços mas permitindo também 
o uso habitacional, todos esses podendo ocorrer em construção verticais. Aproximadamente 10% 
da área é Z-9, uso misto em unidades verticais, e os outros 10% referem-se a Z-14, destinada ao uso 
industrial não-incômodo. 

Os usos permitidos pela legislação em vigor incentivam a localização de atividades diferenciadas, 
em especial aquelas de abrangência regional, principalmente nos bairros mais próximos ao centro. 
Os coeficientes de aproveitamento permitem densidades médias, porém muito superiores àquelas 
encontradas hoje na região. 

Está previsto na região um empreendimento de impacto de especial importância para a AP e para a 
cidade como um todo: a urbanização do vale do Piçarrão. 

Esta AP, bem como a AP 24, está localizada imediatamente ao sul do centro da cidade e teve nível 
de acessibilidade bastante itensificado com a construção do túnel sob a ferrovia. Embora grande 
parte do fluxo de veículos que se utilizam do túnel venha de outras regiões para ter acesso ao centro, 
o bairro de São Bernardo se alterou signficativamente com esse investimento. As intervenções que 
se pretende realizar na drenagem e no sistema viário abrem possibilidades para ocupação urbana 
com características de alta centralidade. 
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Está prevista a implantação do complexo viário do Piçarrão, que proporcionará a complementação 
do terceiro anel viário de Campinas, oferecendo assim melhores opções de circulação. 

De uma maneira geral esta AP apresenta razoável acessibilidade, identificando-se conflitos viários e 
de transportes de ordem estrutural devidos à descontinuidade do sistema viário e à conseqüente 
dificuldade de circulação. O atendimento por transporte coletivo é satisfatório. A implantação do 
TIM e a operação adequada do VLT, integrado ao sistema de ônibus, propiciarão a otimização do 
sistema de transporte coletivo. 

AP 21 

Com área estimada em 715 ha, compreende as UTBs Centro, Cambuí, Guanabara e Bosque, que, 
embora tenham características diferenciadas, estão sofrendo alterações de caráter urbano que guardam 
semelhanças importantes. De acordo com o Censo de 1991, estão concentrados nessa AP 69.003 
habitantes, configurando o padrão de ocupação mais denso da cidade. O Cambuí é o bairro mais 
populoso, com cerca de 38% do total da AP, enquanto o Centro e Bosque respondem por 24% e 
21,2%, respectivamente, e o Guanabara pelos 16,8% restantes. 

Nesses bairros verifica-se grande quantidade de imóveis em unidades verticais (considerando-se 
cada unidade autônoma dos condomínios como um imóvel), tanto para uso residencial quanto para 
os outros. O que apresenta maior taxa de verticaüzaçao é o Centro, com cerca de 82% dos imóveis 
verticalizados, seguido do Bosque, com 76%, e do Cambuí, com 71,5%. O Guanabara apresenta a 
menor taxa de verticalizaçao, de 66,5%. Verifica-se nessa AP rápido crescimento da verticaüzaçao, 
em especial nos anos 80. 

E interessante verificar que esse fenômeno tem predominância do uso residencial, que corresponde 
a 89% do total de imóveis verticais, relação que é observada nas quatro UTBs. 

No entanto, apesar das altas taxas de verticaíização, essas áreas contêm muitos lotes com construções 
de um ou dois pavimentos e muitos lotes vagos. A partir dos dados recentes do IPTU, verifica-se a 
existência de cerca de 703 lotes vagos, que correspondem a 6,6% do total de lotes da AP, 16,2% 
deles no Centro, 21,2% no Bosque, 52,2% no Cambuí e apenas 10,4% no Guanabara. Ressalvando-
se as distorções dos dados do IPTU, pode-se afirmar que há ainda um potencial considerável para 
adensamento e verticaüzaçao, mesmo sem considerar possíveis demolições e reciclagens para 
mudanças de uso. É preciso, no entanto, definir critérios rigorosos para garantir que essas 
transformações se dêem de forma adequada, 

Amaior parte dos edifícios residenciais corresponde a padrões de renda médio-alto e alto, A 
concentração de comércio e serviços no Cambuí é dirigida para as classes mais altas, e no Centro 
estão as atividades mais diversificadas que atendem a todos os estratos da população. Mesmo nas 
edificações horizontais verifica-se reciclagem de uso, passando muitos imóveis a abrigar comércio e 
serviços, com a concentração evidente de serviços de saúde no Guanabara, pouco refletida nos 
dados do IPTU, com destaque para a concentração de serviços hospitalares na av. Barão de Itapura. 
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Apesar desta AP conter o centro urbano principal, o uso predominante de imóveis é residencial. 
Através das informações recentes do IPTU, pode-se constatar que 87% dos imóveis são residenciais, 
enquanto em 12,3% desenvolvem-se atividades comerciais, em 0,6% as de prestação de alguns 
serviços e de estocagem e comercialização de produtos, e em apenas 0,1% há uso industrial. Não 
estão disponíveis nos dados do IPTU indicações claras das atividades de serviços, que, por esse 
motivo, foram consideradas agregadas às atividades de comércio. Evidentemente, esses dados não 
dão conta das atividades irregulares: a que é exercida no próprio local da moradia, aquela dos 
vendedores ambulantes e a dos estabelecimentos sem licença de funcionamento. 

Os dados de renda, datados do Censo de 1980, indicam predominância de camadas de renda média-
alta e alta em toda AP, estando no entanto as camadas de renda mais altas concentradas no Cambuí 
e em alguns poucos trechos do Centro e do Guanabara. As fronteiras da AP 21 abrigam uma população 
de renda média. Verifica-se a existência de cortiços e pensões nas imediações da rodoviária e do 
viaduto Miguel Vicente Cury. Não existem favelas nem invasões nesta AP. 

Observa-se a presença de algumas praças antigas, resultantes da urbanização inicial da cidade, sendo 
que o Bosque dos Jequitibás constitui-se em área de preservação (Z-18), o que lhe confere condições 
institucionais especiais para a garantia de sua preservação. 

No que se refere às regras do zoneamento, verifica-se que a maior parte da AP 21 apresenta condições 
favoráveis ao adensamento, ao estabelecer os coeficientes de aproveitamento (CA) de lotes mais 
altos permitidos na cidade. Cerca de 35% do território está em Z-17, que permite CA igual a 5, e 
30% situam-se em Z-6 e Z-7, cujos CA vão de 1 a 3. O uso habitacional é incentivado no padrão da 
mais alta densidade, sendo que, no Centro pode ser em edificação exclusiva ou mista com outros 
usos. Os usos permitidos são de comércio, serviços e institucional, que podem ser de abrangência 
local e, especialmente, geral, servindo a toda a cidade. 

No Cambuí, onde predominam Z-6 e Z-7, a Lei 6.031/88 permite a ocupação residencial vertical de 
média e alta densidade, sendo os outros usos incentivados em padrões menos densos. 

Cerca de 20% do território compõem-se de Z-9, Z-10 e Z-13, que também induzem usos permitidos 
em altas densidades. Apenas 3% do território corresponde a ocupações de baixa densidade e pequenas 
porções são Z-18, dada a presença do Bosque dos Jequitibás, algumas praças e edifícios de valor 
histórico. 

De maneira geral, o uso legal da AP 21 incentiva a ocupação muito densa, inadequada em face das 
condições atuais de saturação da infra-estrutura, em especial do sistema viário e do sistema de 
drenagem. Além disso, os usos permitidos na AP 21 também atraem usuários de toda a cidade, o que 
tem implicações para a saturação da infra-estrutura. 

A densidade ocupacional da AP é da ordem de 96,50 hab./ha. Relativizando-se as condições de 
obtenção das informações de densidade, e considerando-se o potencial de ocupação otimizada dos 
lotes, pode-se estimar uma possibilidade de adensamento, segundo os parâmetros legais, da ordem 
de pelo menos quatro a cinco vezes a ocupação atual. Caso isto se confirme, será iminente o colapso 
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das condições urbanas se não se realizarem investimentos substanciais, certamente vultosos, ou se 
não se restrigirem as atuais condições de uso e ocupação. 

A mencionada saturação do sistema viário traduz-se em restrições ao fluxo de veículos e, 
especialmente, em dificuldades para o estacionamento Já que as exigências legais quanto às vagas 
de estacionamento nas ocupações verticalizadas não vêm dando conta dessa inconveniência. 

Apenas para os imóveis residenciais de alto padrão é que estas exigências vêm sendo atendidas. As 
recém-instaladas atividades de comércio e serviços, recicladas nas antigas residências, sem licença 
de funcionamento, nem sempre oferecem vagas compatíveis com a sua atividade. A circulação pelas 
estreitas ruas do Centro é muito prejudicada, resultando em dificuldades de operação do sistema de 
transporte coletivo. 

O fato de inexistirem centros secundários consolidados em outras regiões da cidade reforça a situação 
de saturação da área central, que atrai um número expressivo de pessoas que aí circulam por transporte 
coletivo e individual 

Esta AP abriga o principal terminal de ônibus urbanos junto ao viaduto Miguel Vicente Cury e 
também, a rodoviária, situada na av. Andrade Neves. Na seleção de áreas adequadas para abrigar o 
novo terminal rodoviário existe a possibilidade de readequação do atual terminal rodoviário, que 
sem dúvida vai alterar a estrutura atual dessa AP, em especial das áreas vizinhas ao novo terminal. 
Há grande movimentação de usuários de ônibus nos pontos e acessos aos terminais, bem como 
inadequada distribuição dos pontos de ônibus. Em determinadas vias da área central identificam-se 
congestionamentos e superlotação de veículos. 

A implantação do TIM e a operacionalização do VLT tenderão a causar problemas de circulação de 
pedestres e ônibus no sistema viário desta AP, pois as respectivas estações terminais distam, 
aproximadamente, 500m do centro comercial. Tal questão deverá ser objeto de estudo específico. 

AP 22 

Esta AP está estimada em 910 ha e abrange as UTBs Nova Campinas, Vila Brandina, Parque 
Ecológico e Bairro das Palmeiras. Esses bairros são estritamente residenciais e de alto padrão, 
abrigando também clubes e colégios particulares. A população aí residente, 14.399 habitantes segundo 
o Censo de 1991, utiliza-se do comércio e dos serviços instalados no Cambuí e nos shoppings 
centers. Na av. Moraes Sales, no trecho compreendido entre a via Norte-Sul e as proximidades da 
rua Piquete, verifica-se a incidência de comércio e serviços locais e gerais que atendem à demanda 
dos bairros residenciais do entorno. A Nova Campinas, a porção mais ocupada e mais próxima do 
centro, abriga aproximadamente metade do total de habitantes da área, a V. Brandina 29% e o 
bairro das Palmeiras e adjacências cerca de 21%. Constata-se a existência de muitos lotes vagos 
nessa AP, num total de 2.388, assim distribuídos: a Nova Campinas com 32%, V. Brandina 38% e 
Palmeiras e adjacências com 31%. Estima-se que 45 % dos lotes disponibilizados na AP estejam 
vazios. 
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De acordo com os dados do cadastro do IPTU, a maior parte dos imóveis apresenta ocupação 
horizontal, havendo, no entanto, alguma verticalização incipiente em V. Brandina e na Nova Campinas, 
com cerca de 14% e 8,5% de imóveis verticais, respectivamente, todos para fins residenciais. Verifica-
se o recente lançamento de empreendimento privado compreendendo quatorze blocos de edifícios 
de dez pavimentos, contendo quatro apartamentos por andar, em terreno com 24.000 m2 na área de 
propriedade da Feac. 

A população da AP é predominantemente de média-alta e alta renda, em iguais proporções, e 
verifica-se clara tendência imobiliária para abrigar condomínios fechados para a população de alta 
renda. Não foram constatadas glebas não urbanizadas de tamanho significativo. 

Existem na área duas favelas, V. Brandina I e II, que, de acordo com o Censo Demográfico de 1991, 
abrigam respectivamente 370 domicílios com 1.623 habitantes e 42 domicílios com 194 habitantes. 
Cabe lembrar que a política geral do Departamento de Urbanização de Favelas tem sido a de manter 
a população favelada nos seus locais de ocupação, concedendo-lhes o direito real de uso e iniciando 
obras de urbanização. 

A política de remoção só é praticada nos assentamentos que apresentam problemas de risco quanto 
à estabilidade, segurança e saúde, ou que sejam atravessados por obras necessárias. Nesse sentido, 
a favela da V. Brandina deverá sofrer obras de urbanização na maior parte de sua área, devendo 
parte da sua população ser removida para área a ser urbanizada na gleba da Feac, próxima do local 
da favela, dentro dos investimentos previstos no Procen. Esta AP não apresenta invasões recentes. 

A princípio, a vocação ocupacional da AP 22 como um todo tem sido exclusivamente residencial de 
alta renda, através do preenchimento dos lotes vagos existentes. O setor imobiliário tem se organizado 
para construir nessa região condomínios horizontais fechados, atendendo às demandas do mercado. 
Não existe previsão para a instalação de nenhum equipamento de impacto nesse setor, a curto ou 
médio prazos. 

A fazenda Mato Dentro, que abriga o parque ecológico Monsenhor José Salin, área de lazer de 
importância regional, com cerca de 220 ha, ocupa boa parte desta AP. 

A totalidade do território da AP 22 tem uso estritamente residencial, classificado em Z-3 e Z-4, de 
baixa e baixíssima densidade. No geral, as regras urbanísticas não geram conflitos para a ocupação 
real do solo, à exceção da tendência para ocupação no padrão de condomínios, que gera espaços 
compartimentados e segregados, além de inviabilizar a instalação de equipamentos públicos, em 
função da não-doação de áreas, o que não aconteceria se fossem definidas, para sua implantação 
regras semelhantes às dos loteamentos. 

A AP está localizada muito próxima ao centro urbano, ao longo do eixo de penetração da av. 
Moraes Salles e da rodovia Heitor Penteado, que dá acesso à região de Sousas. A circulação se dá 
basicamente através do transporte individual sobre um sistema viário descontínuo e de pouca 
articulação entre bairros, porém sem problemas operacionais de vulto, visto que sua capacidade de 
suporte ao tráfego apresenta grande reserva operacional. O atendimento por transporte coletivo 
apresenta oferta adequada à demanda existente. 
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AP 23 

Estimada em 350 ha, congrega a UTBs Vila Pompéia e, em parte, Jardim do Lago. De acordo com 
o Censo Demográfico de 1991, essa região conta com 21.608 habitantes, tendo uma população 
favelada de 576 habitantes. Essa área de planejamento caracteriza-se como uma região bastante 
consolidada, apresentando poucas glebas não urbanizadas. De acordo com os dados do IPTU somente 
14% dos lotes dessa área estão vagos, ou seja, 566 de um total de 4.281 lotes. Com relação aos 
lotes ocupados, constatou-se que 64% são residenciais horizontais, 28% verticais e 8% são de usos 
comerciais, industriais e de serviços, com predominância da abrangência regional, mas ocorrendo 
também usos locais e indústrias de porte médio. Recentemente implantou-se nessa AP o shopping 
Outlet Center, empreendimento com venda direta ao consumidor. Esses usos estão concentrados ao 
longo da av. Juscelino Kubistchek e da via Anhangüera e são compatíveis com o dispositivo legal, 
constituindo-se como importantes subcentros, 

Embora seja limitada pelas rodovias Santos Dumont/Anhangüera e pelo leito férreo desativado, 
onde opera o VLT, a acessibilidade é grande em função da posição geográfica da primeira rodovia, 
que cruza a área em direção ao aeroporto de Viracopos e a Indaiatuba, especialmente na V Pompéia 
e Jd. do Lago, bairros lindeiros ao entroncamento entre as rodovias Anhangüera e Santos Dumont, 
que são servidos pelas estações finais de linha do VLT. 

O sistema viário local apresenta capacidade de suporte ao tráfego adequada à demanda, porém com 
problemas de continuidade em relação às APs vizinhas, devidos às citadas barreiras físicas. O 
atendimento por transporte coletivo é satisfatório, com oferta adequada à demanda, mas apresenta 
pontos de conflito em razão das características do sistema viário. 

AP 24 

Estimada ern 1,750 ha, engloba as UTBs Ponte Preta, Proença, São Fernando/V. Orozimbo Maia/ 
Carlos Lourenço, Nova Europa/Pq. da Figueira e Jd. das Oliveiras/Swift. Essa área está localizada 
ao sul do centro da cidade e concentra uma população da ordem de 112.055 habitantes, cerca de 
13% do total de Campinas, distribuída da seguinte maneira: 12,5% na Ponte Preta; 18,9% no Proença; 
19% no São Fernando/V. Orozimbo Maia/Carlos Lourenço; 19,1% no Nova Europa/Pq. da Figueira; 
30,5% no Jd. das Oliveiras/Swift. 

Esses bairros são bem consolidados com a predominância do uso residencial, à exceção do eixo da 
av. Prestes Maía, o qual, no trecho próximo à rotatória, apresenta a predominância de serviços 
diversificados de abrangência regional, destacando-se no local uma grande incidência de oficinas 
mecânicas e transportadoras de cargas. O comércio também apresenta a mesma abrangência regional 
e as indústrias caracterizam-se pelo médio e grande porte. 

Destaca-se, ainda, ao longo da av. Marechal Carmona, a incidência de serviços diversificados de 
âmbito local, setorial e regional, com grande número de gráficas. Outro trecho a ser destacado 
refere-se a uma mancha linear situada ao longo da av. Eng°. Antônio Francisco de Paula Souza, que 
apresenta serviços diversificados de abrangência local, setorial e regional. Também a avenida General 
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Carneiro tem grande presença de usos comerciais. Próximo a av. Abolição implantou-se o 
supermercado Jumbo Extra, que funciona como grande pólo gerador de deslocamentos. 

A verticalização é dispersa na AP, mas concentra-se sobretudo no Proença e ao longo da av. Princesa 
d'Oeste e da Ponte Preta. Existe ainda a perspectiva de verticalização de grande parte da área das 
Chácaras Eglantina, situada entre o Jd. Nova Europa e Jd. das Oliveiras, cujo projeto, já aprovado, 
prevê a implantação de conjunto residencial para 7.000 famílias. 

A população dessa AP apresenta níveis de renda muito diferenciados, sendo que 70% têm nível de 
renda média, aproximadamente 20% têm renda imediatamente superior e o restante, que habita a 
região do São Fernando e adjacências, aufere baixa renda. 

A população favelada dessa AP corresponde a 14,5% de toda população favelada do município. O 
núcleo de favela Jd. Paranapanema com 1.583 habitantes; os núcleos Jd. Santa Eudóxia, Jd. São 
Fernando, Jd. Itatiaia e Jd. das Andorinhas estão na área do São Fernando/V. Orozimbo Maia/ 
Carlos Lourenço, têm 4.970 habitantes; e os núcleos V. Ipê, V. Georgina e Jd. Carlos Lourenço, 
localizados no Jd. das Oliveiras/Swift, 3.496 habitantes. Observa-se uma área de invasão denominada 
Jd. Tamoio, no São Fernando. 

Essa AP contém glebas não urbanizadas que correspondem a aproximadamente 280 ha. De acordo 
com os dados do IPTU, cerca de 24% dos lotes da AP estão vagos, totalizando 6.325 unidades 
localizadas principalmente na região do São Fernando e imediações e no Nova Europa/ Pq. da 
Figueira. A região mais ocupada é a da Ponte Preta e adjacências. 

Cerca de 65% da AP destina-se aos usos residenciais, com nítida predominância da Z-3. Cerca de 
10% destina-se a Z-5, com características de verticalização, permitindo apenas comércio e serviços 
locais na Ponte Preta; 3% são Z-6, que permite verticalização corri comércio e serviços locais e 
gerais e maiores coeficientes de adensamento na região do Proença. Outros 13% correspondem a 
Z-ll e Z-12, predominando esta última, com comércio, serviços, instituições locais e gerais de 
todos os portes, situados ao longo do corredor Francisco de Paula Souza/Saudade - linearidade 
esta a ser revista em função dos conflitos hoje existentes, vis-à-vis as potencialidades colocadas 
pela legislação de uso e ocupação. Aproximadamente 5% da área é Z-9, uso misto em unidades 
verticais passíveis de adensamento, localizada especialmente no vale do Piçarrão e Jd. dos Oliveiras/ 
Swift. 

Nas áreas São Fernando/Vila Orozimbo Maia/Carlos Lourenço e Jd. das Oliveiras/Swift, cerca de 
metade do território está em área de proteção de manancial do ribeirão Samambaia, afluente do rio 
Atibaia, a montante de sua captação. No entanto, as regras das zonas aí definidas (Z-3 e Z-l1) são 
incompatíveis com esta preservação. 

Esta AP possui sistema viário estruturador, tanto de penetração (avenidas Prestes Maia, João Jorge, 
Antônio Francisco Paula Souza, Washington Luiz, Abolição e Saudade), quanto de interligação 
(Baden Powell, Jorge Tibiriçá, Alberto Medaljon e Princesa d'Oeste), com grande capacidade de 
suporte ao tráfego. Porém, mesmo com sistema viário de tal magnitude, apresenta problemas de 
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continuidade em relação à AP 21 e conflitos localizados. Parte deste sistema (av. Prestes Maia) 
atende também ao tráfego de origem rodoviária e parte (av. Antônio F. P. Souza), ao tráfego 
intermunicipal (Valinhos). A configuração deste sistema viário deverá sofrer profundas alterações 
quando da implantação do plano previsto para o vale do córrego Piçarrão, que virá a compor o 
terceiro anel viário do município. 

O sistema viário local é descontínuo, porém com capacidade de suporte adequada à demanda em 
grande parte da AP e incipiente e sem pavimentação em alguns loteamentos de baixo padrão. O 
atendimento por transporte coletivo é satisfatório, com problemas de ordem operacional localizados. 
A implantação do TIM, deverá operar como sistema-tronco de transporte coletivo, integrado ao 
sistema de ônibus. 

AP 25 

Estimada em 700 ha, localiza-se próxima à divisa com Valinhos e abrange as UTBs Jd Esmeraidina, 
São Pedro e São Vicente, abrigando 21.809 habitantes segundo o Censo 199 L Apresenta 200 ha de 
glebas não parceladas e um total de 2.903 lotes vagos, que correspondem aproximadamente a 120 
ha. O uso é predominantemente residencial, de baixa renda, com alguns estabelecimentos comerciais 
de caráter local, estando cadastrados pelo IPTU 64 estabelecimentos comerciais, doze industriais e 
dez barracões. Existem dois núcleos de favelas na área do Esmeraldina e vizinhança, totalizando 
1.764 habitantes, cerca de 8% da população da AP. 

Cabe destacar o processo de conurbaçao entre essa região e áreas urbanizadas de Valinhos, onde 
está localizado o hipermercado Carrefoun 

A maior parte (95%) da AP é zona residencial, Z-l, Z-2 e Z-3, predominando a Z-2, e 5% é Z-l 1. 
Além das inconveniências da pouca mescla de usos junto às moradias e da falta de pequenos centros 
para atender à população, a região apresenta um sério conflito quanto à existência de ocupação 
inadequada, loteamentos, favelas e corredores de uso nas áreas de proteção ao manancial, (bacia do 
Samambaia), bem como parâmetros inadequados da legislação em relação às características ambientais 
da região, 

O adensamento da AP, por ter ocorrido ao longo da av. Antônio Francisco de Paula Souza, que liga 
Campinas a Valinhos, induz a utilização desta via corno a principal via estruturadora da área, Embora 
possua grande capacidade de suporte e disponha de pontos de transposição, permitindo integração 
satisfatória dos adensamentos lindeiros, a Paula Souza apresenta problemas de acessibilidade em 
relação à AP 21. 

O sistema viário é heterogêneo, não apresenta boas condições operacionais devido a presença de 
barreiras físicas, topografia acidentada acarretando descontinuidade no sistema viário local. 

O atendimento por transporte coletivo é razoável, com oferta adequada à demanda e conflitos de 
ordem operacional. A implantação do TIM e do anel de complementação nos limites da AP, deverá 
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impor alterações comportamentais, no que diz respeito ao transporte coletivo e, eventualmente, ao 
adensamento urbano. 

MACROZONA 5 - ÁREA DE RECUPERAÇÃO URBANA - AREC 

Compreende a zona oeste do município e apresenta-se intensamente degradada em termos ambientais, 
concentrando população de baixa renda com carência de infra-estrutura, equipamentos urbanos e 
atividades terciárias. Necessita de definição de políticas que priorizem investimentos públicos visando 
à sua recuperação (vide Mapa IX - Anexo III). 

Perímetro da macrozona 

Partindo do cruzamento do rio Capivari com a divisa Íntermunicipal Campinas-Monte-Mor, segue 
por esta a norte até a via Anhangüera; deflete à direita e segue por esta até o trevo de entroncamento 
com a rodovia D. Pedro I; deflete à esquerda e segue por esta até o córrego do Boa Vista na divisa 
com a fazenda do Exército; deflete à direita e segue por ele até a intersecção da via Anhangüera 
com a rodovia dos Bandeirantes; segue por esta rodovia até a intersecção com a rodovia Santos 
Dumont; deflete à direita e segue por esta até encontrar o divisor de águas da sub-bacia do rio 
Capivari; deflete à direita e segue por este até encontrar o divisor de águas da bacia do rio Capivari-
Mirim; segue por este até encontrar o ramal férreo da Fepasa; segue por este na direção norte numa 
distância aproximada de 700m; deflete à esquerda e segue pelo prolongamento da divisa do loteamento 
Parque Aeroporto; segue por este até encontrar o limite da zona urbana; segue por esta até encontrar 
um córrego; deflete à direita e desce por este córrego, numa distância de 800m, até atingir a estrada 
municipal CAM-351; deflete à direita e continua por esta estrada, numa extensão de 40m, até 
atingir uma nova estrada; deflete à esquerda e continua por esta estrada, até encontrar o rio Capivari; 
segue por este até encontrar a divisa intermunicipal Campinas-Monte Mor, ponto inicial desta 
descrição. 

Caracterização  

Dados gerais 

A Macrozona 5 possui uma área de aproximadamente 92,40 km2, correspondendo a cerca de 11,66% 
da área do município. A maior parte da macrozona encontra-se dentro do perímetro urbano. 

A população dessa região, segundo o Censo Demográfico de 1991, é de 153.165 habitantes (18,41 % 
da população do município), sendo 3,70% em área rural e 96,30% em área urbana. A população 
favelada é de 12.049 pessoas, cerca de 7,90% da população urbana da macrozona e 17,82% da 
população favelada do município. 

Esta macrozona está subdividida em quatro Áreas de Planejamento: região de Aparecidinha/Sta. 
Bárbara (AP 26); região do Campo Grande/Florence (AP 27); região do Ouro Verde/Mauro 
Marcondes/DICs COHAB (AP 28); Distrito Industrial (parte). 
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Compõe-se por grandes adensamentos populacionais, com características exclusivamente 
habitacionais, apresentando condições precárias de urbanização, carência de infra-estrutura de 
serviços e empregos. 

Possui grande número de barreiras físicas naturais - rio Capívari e afluentes, córrego do Piçarrão e 
afluentes -, bem como construídas, tais como rodovias, ferrovias, linhas de alta-tensao e oleoduto. 

A presença de projetos de impacto com caráter metropolitano (terminal graneleiro, Trem 
Intranietropolitano, prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, duplicação do corredor de 
exportação) e de grandes projetos com caráter urbano (duplicação da av, John Boyd Dunlop, 
Complexo Delta, Hospital Ouro Verde, implantação da av. das Indústrias) impõe intervenções de 
controle por parte do poder público de modo a não agravar, ainda mais, as já precárias condições de 
vida urbana prevalecentes na região (vide Mapa XXII - Anexo III). 

As regras atuais de uso e ocupação do solo (Lei n°, 6.031/88) não incentivam a formação de 
subcentros, nem a diversificação de atividades junto à moradia. Tampouco possibilitam a instalação 
de atividades produtivas. Com efeito, ao possibilitarem a localização de comércio e serviços nos 
corredores viários, não favorecem a consolidação de centros dos bairros, 

No que diz respeito às áreas a lotear para uso habitacional, a legislação não incentiva tipologias 
diferenciadas e mais adequadas a novos padrões de adensamento e de proteção ambiental. 

Com relação ao transporte coletivo, a redução da freqüência de viagens motorizadas ao centro da 
cidade e/ou a diminuição do cumprimento das mesmas, principalmente para determinados motivos 
de viagens (compras, serviços, saúde, educação etc), são medidas altamente aconselháveis. 

O surgimento de subcentros atenderia a esta orientação e poderia ser incentivado pela adequada 
flexibilização dos regulamentos de uso e ocupação do solo e outros mecanismos. Identificam-se três 
locais no interior da Macrozona 5 que seriam propícios à configuração de subcentros: entorno dos 
terminais urbanos Ouro Verde, Campo Grande e região do distrito de Nova Aparecida. Esta última 
alternativa poderia vir a desempenhar outras funções urbanas além daquelas ligadas ao consumo, 
atenuando efeitos indesejáveis principalmente sobre o sistema de transporte, decorrentes do acelerado 
processo de conurbação com Hortolândia (bairros Jardim Rosolém e Jardim Amanda) e Sumaré. 
Esta região dispõe de infra-estrutura de transporte de carga que a caracteriza como especializada no 
setor. 

Outro aspecto fundamental em relação à macroestrutura rodoviária desta macrozona é o estudo do 
Dersa para prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, inviável vis-à-vis as premissas anteriormente 
estabelecidas (vide Mapa XXII - Anexo III). 

A viabilidade técnica e econômica para o prolongamento da rodovia dos Bandeirantes, sob o aspecto 
de "excelência de qualidade dos sistemas urbanos", aponta a alternativa de contorno na região 
sudoeste, que pode e deve ser compatibilizada à Macrozona 7 e à ampliação do aeroporto de 
Viracopos. Tal diretriz complementará o anel de contorno rodoviário de Campinas, através de outra 
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diretriz nas divisas entre Monte-Mor e Hortolândia, conectando-se à rodovia Dom Pedro I (vide 
Mapa XXII - Anexo III). 

• Meio ambiente 

A macrozona apresenta-se intensamente degradada em termos ambientais. Está, em sua maior parte, 
sobre terrenos colinosos ondulados, pertencentes à bacia do rio Capivari. Ocupa também porções 
de terrenos colinosos suavemente ondulados, que dominam nos divisores d'água das bacias dos rios 
Capivari, Atibaia e Capivari-Mirim (vide Mapas XV e XVII - Anexo III). 

Os terrenos colinosos ondulados são muito susceptíveis à erosão em sulcos, ravinas e boçorocas, 
bem como apresentam erosão fluvial acentuada. Estes processos são freqüentemente acentuados 
por armamentos inadequados, pela falta de obras de drenagem de águas superficiais, falta de 
pavimentação, desbastes e terraplanagem dos loteamentos implantados, que vêm comprometendo a 
qualidade dos loteamentos, com problemas de assoreamento e inundação na região do rio Capivari 
e na bacia do Piçarrão (vide Mapa XVI - Anexo III). 

A macrozona apresenta ainda deficiências quanto à disponibilidade de água subterrânea, que é restrita 
à zona do aqüífero sedimentar que ocorre apenas na porção norte da mesma. Identifica-se a 
contaminação de poços e cacimbas por fossas negras nos loteamentos Jardim São Judas Tadeu e 
Satélite íris. Parte da várzea do Rio Capivari encontra-se bastante alterada por atividades de mineração 
de argila e areia. 

Registra-se a presença de aterros sanitários no Complexo Delta (AP 27), em Santa Bárbara (AP 26) 
e o lixão da Pirelli (AP 27) e ainda do Distrito Industrial de Campinas (AP 29) com possíveis 
imapctos ao meio ambiente, exigindo um monitoramento por parte do poder público. 

Pode-se citar os seguintes pontos de conflito de uso: lavra predatória de argila e areia às margens do 
rio Capivari (AP 27 e AP 28); proximidade de loteamentos e de aterros sanitários nas áreas de 
exploração mineral (AP 28 e AP 29); possível conurbação com os municípios de Sumaré e Hortolândia 
em áreas com problemas erosivos (AP 26 e AP 27). 

• Parcelamento, uso e ocupação do solo 

A ocupação é predominantemente popular, compreendendo conjuntos habitacionais da Cohab. Há 
muitos loteamentos em áreas impróprias, com carência de infra-estrutura, equipamentos sociais e 
área de lazer, além de áreas com favelas e ocupações. Na área rural identificam-se grandes extensões 
de pasto sujo e limpo, cultura de cana-de-açúcar, áreas com reflorestamento de eucalipto e pequenas 
manchas de mata. 
Na macrozona foram identificados 2.633 ha de glebas não parceladas, localizadas em área urbana 
(vide Mapa XIII - Anexo III). É importante ressaltar que é nessa macrozona que se localiza a área 
do Complexo Delta (complexo de disposição final e tratamento de resíduos sólidos),com 409,31 ha, 
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e de sua perimetral, definida como Z-l 8, com 274 ha, na qual só poderá ocorrer o reflorestamento 
orientado. 

Essa área não está computada na totalização das áreas vagas da macrozona. Já as áreas vagas 
situadas nas proximidades da segunda perímetral devem ser objeto de um estudo global, em função 
de suas grandes dimensões e das restrições de uso devidas à sua proximidade com o aterro sanitário 
(vide Mapa XXII - Anexo III). 

As glebas vagas situadas nas imediações da General Eletric, com área de 93,90 ha, apresentam-se 
em condições de urbanização a curto prazo, em função da possibilidade de instalação de infra-
estrutura, porém não são propícias ao uso habitacional. 

Há 1.669,78 ha de glebas não parceladas situadas ao longo do rio Capivari, próximas ao Jd. Maracanã, 
Parque Itajaí, Residencial Mauro Marcondes, conjuntos habitacionais da Cohab (DIC) e à CAM-
35 L Os investimentos públicos relativos ao abastecimento de água e complementação do sistema 
viário feitos na região conferem a essas glebas a condição de urbanização a curto prazo. 

Ainda existem glebas que perfazem 364,66 ha de áreas passíveis de urbanização, localizadas na 
região do Parque Valença e Chácaras Cruzeiro do Sul, as quais deverão ser ocupadas a médio e 
longo prazos, em função da inexistência de infra-estrutura. Tendo em vista a problemática relativa à 
infra-estrutura básica da região, recomendou-se na redefinição do traçado da zona urbana a 
incorporação somente da área onde estão sendo implantados os loteamentos de interesse social 
realizados pela Cohab (Parque da Floresta, Parque São Bento e Mauro Marcondes). É importante 
frisar que, em função da proximidade ao aeroporto de Viracopos e das curvas de ruído que atingem 
algumas dessas áreas, as mesmas não são propícias ao uso habitacional. 

A macrozona apresenta 25,984 lotes vagos, num total de 1.828,28 ha, localizados no Jardim Maracanã, 
Jardim Liliza, Jardim Sul América, Cidade Satélite íris, Jardim Campo Grande, Vila Aeroporto, 
Parque Universitário de Viracopos, Jardim Planalto e Jardim Aeroporto Campinas, segundo dados 
do IPTU/93 (vide Mapa XIV - Anexo III), 

Detalham-se a seguir as características de uso e ocupação do solo das Áreas de Planejamento que 
compõem essa Macrozona. 

AP 26 

Compreende áreas já consolidadas, como os bairros Santa Bárbara e Fazendinha e o distrito de 
Nova Aparecida, no qual situam-se os núcleos de Aparecidinha e o conjunto habitacional Padre 
Anchieta, Abriga uma população de 31.077 habitantes, 60% em Nova Aparecida/Padre Anchieta e 
o restante em Santa Bárbara/Fazendinha. 

O núcleo de Aparecidinha apresenta um pequeno centro secundário que atrai usuários do município 
vizinho de Hortolândia, o qual encontra-se em processo de conurbação com Campinas. O conjunto 
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habitacional Padre Anchieta tem alta porcentagem de imóveis verticais, com padrão de quatro 
pavimentes e de uso residencial. Existem várias favelas, e invasões e uma quantidade significativa de 
glebas vazias, cerca de 60% da AP, aí incluídas as invasões e os desmembramentos em chácaras de 
recreio nos padrões do Incra. Quanto aos lotes, cerca 40% estão vagos, a maior parte na UTB Santa 
Bárbara/Fazendinha. Essa região apresenta um número pequeno de estabelecimentos comerciais, 
provavelmente de suprimento das necessidades básicas locais, bem como de indústrias regularmente 
instaladas. 

No que tange à legislação atual de uso e ocupação do solo (Lei n° 6.031/88), predominam as áreas 
de zoneamento industrial, Z-14 e Z-l 5, que ocupam pelo menos 60% da AP, enquanto apenas 25% 
são zonas residenciais, Z-2 e Z-3, predominando esta última. Há uma pequena extensão de corredor 
Z-l 1 no interior da área residencial, situado ao longo da av. Francisco Aguirre Proença, linearidade 
essa que deverá ser revista. Existe ainda uma pequena área Z-l8. 

AP 27 

Compreende a região do Campo Grande/Florence/Pq. Valença e abriga uma população de 47.761 
habitantes. Apresenta tecido urbano descontínuo, contrastando bairros com densidade razoável; 
como os loteamentos Jardim Florence, Jardim Rossim e o conjunto habitacional Parque Itajaí, com 
vazios urbanos e loteamentos antigos não ocupados. 

Foram identificadas glebas vazias, no perímetro urbano, junto à Cerâmica V8 e ao longo do rio 
Capivari, próximas ao Jardim Maracanã e Parque Itajaí. Alguns loteamentos são antigos e apresentam 
grande quantidade de lotes vagos, cerca de 14.756, de acordo com informações do cadastro do 
IPTU/93, correspondendo a 1.070 ha. A ocupação é recente, predominando loteamentos de baixa 
renda, conjuntos habitacionais da Cohab, favelas e muitas invasões. 

Os núcleos de favela abrigam uma população de 4.709 habitantes, destacando-se os do Jardim 
Florence, Campo Grande, Rossin, Cidade Satélite íris, São Judas Tadeu, Três Estrelas, Princesa 
d'Oeste, Novo Maracanã, Metrópolis, Maracanã e Lisa I e II. 

O Complexo Delta, que ocupa vasta extensão desta AP, está destinado à implantação e operação de 
sistema de tratamento e destinação final de resíduos, através do qual pretende-se equacionar o 
crucial problema da destinação de resíduos domésticos e industriais gerados em Campinas, que já 
atingem cifras significativas, em face do tamanho da população da cidade e da expressão das suas 
atividades econômicas, em especial a industrial. 

Sua instalação contará com unidades do seguinte tipo: aterro sanitário, central de tratamento de 
resíduos industriais, sistema de triagem, seleção, recuperação e reciclagem, central de britagem de 
entulho, usina integrada de tratamento e destinação final. 

O Complexo Delta vem sendo implantado por etapas. No momento, apenas o aterro sanitário encontra-
se em operação, mas já estão sendo desenvolvidos estudos para a implantação das demais unidades 
do sistema. 
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A região é carente de infra-estrutura, equipamentos urbanos, comércio e serviços, sendo que as 
poucas atividades existentes concentram-se ao iongo da av. John Boyd Dunlop. Verifica-se pequena 
incidência de comércio de âmbito local, no interior dos bairros e coexistindo com as residências. 

A maior parte da área tem zoneamento predominantemente residencial, Z-3, e o zoneamento industrial 
está localizado ao longo da rodovia dos Bandeirantes, nas áreas de entorno do Complexo Delta e da 
região da Pirelli. 

A Z-l 1 está disposta linearmente ao longo da av. John Boyd Duniop até o limite do município. 

AP 28 

Abrange a região do Ouro Verde, Mauro Marcondes e os DICs I a VI (respectivamente: Monsenhor 
Luis Fernandes de Abreu, Antônio Mendonça de Barros, Rui Novaes, Lesch Walesha, Jd. Acadêmico 
e Parque Itajaí), abrigando uma população de 78.577 habitantes. 

As glebas vazias identificadas encontram-se próximas ao conjunto residencial Mauro Marcondes e 
aos da Cohab. Os lotes vagos são da ordem de 8.000, de acordo com dados do IPTU/93, os quais, 
no entanto, podem apresentar distorção tendo em vista o grande número de moradias em construção 
e/ou não regularizadas, característica dos bairros da região. 

Também nesta AP a ocupação é recente, com predomínio de loíeamentos de baixa renda, conjuntos 
habitacionais da Cohab (muitos dos quais com quatro pavimentos), favelas e muitas invasões. Dentre 
as APs da Macrozona 5, é a que concentra o maior número de favelados (6.965), correspondendo a 
58 % do total da população favelada dessa MZ. 

É pequeno o número de estabelecimentos comerciais e de serviços, denotando a carência dessas 
atividades e de equipamentos ern geral Destaca-se a presença do terminal Ouro Verde, cujo entorno 
apresenta uma concentração de atividades comerciais e de serviços de abrangência local e setorial, 
em especial de comércio de materiais de construção. Essa concentração de atividades - reforçada 
pelo Hospital Ouro Verde, em implantação, e pela construção do shopping de produtos 
hortifrutigranjeiros, próximo ao terminal - pode transformar a área num centro secundário de comércio 
e serviços. 

Destacam-se ainda as avenidas Ruy Rodrigues, Suaçuna, Coacyara e ítamarati como concentradoras 
de atividades terciárias, notadainente comerciais. 

Ressalte-se a ocorrência de usos locais, tais como açougue, sorveteria, mercearia, imobiliárias, igrejas, 
oficinas de reforma, cabeleireiros, drogarias e bares nos conjuntos habitacionais da Cohab, bem 
como uma mescla de usos, com atividades de nível local que servem aos demais bairros. Predomina, 
pela atuai lei de zoneamento (n°, 6.031/88), a Z-3. 
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AP 29 

É formada pelo Distrito Industrial de Campinas, onde existem cerca de dezenove indústrias de 
grande e médio porte. 

• Infra-estrutura 

Grande parte da Macrozona não possui saneamento básico, nem pavimentação. Quanto às condições 
de abastecimento de água, devido ao grande adensamento da região, foram necessárias providências 
no sentido de viabilizar o atendimento dos novos núcleos, com prazo para execução em 1995. 

Cerca de 20% da área loteada da AP 26 está sem pavimentação, mas, de maneira geral, a área 
apresenta infra-estrutura básica e rede de esgoto. Deverão ser executadas obras no Jardim Campo 
Grande (AP 27) e na região dos conjuntos habitacionais do Distrito Industrial e Padre Anchieta 
(APs 29 e 26, respectivamente). Nas APs 27 e 28, cerca de 60% da área loteada não tem saneamento 
básico nem pavimentação. 

Para as regiões do Parque Santa Bárbara (AP 26), Campo Grande (AP 27), Parque Valença (AP 27) 
e Ouro Verde (AP 28) está prevista a implantação de sistema de coleta e de afastamento e tratamento 
de esgoto. Observam-se dois pontos de inundação na bacia do Piçarrão, junto aos bairros Jardim 
Rossin e Jardim Florence, devidos à ocupação das áreas de inundação pelas favelas ali existentes 
(AP 27). Esta AP é prejudicada pela existência de problemas de drenagem. 

Nas áreas ao longo do rio Capivari estão previstos investimentos públicos de abastecimento de água 
e de complementação do sistema viário (APs 27 e 28). 

• Sistema viário 

O sistema viário estruturador, composto pelas avenidas John Boyd Dunlop e Ruy Rodrigues, rodovias 
dos Bandeirantes,Campinas - Monte-Mor e via Anhangüera, possui característica essencialmente 
radial, tanto urbana como rodoviária. As vias estruturais de ligação, não se interligam, em virtude da 
existência de barreiras físicas, o que conforma o desenvolvimento de bairros isolados ao longo das 
vias radiais (vide Mapa XX - Anexo III). 

O atendimento por transporte coletivo responde à demanda existente, porém de forma inadequada. 
Apresenta problemas operacionais devidos à precariedade do sistema viário, ao não-cumprimento 
das ordens de serviço no que diz respeito às tabelas horária e de itinerário e à falta de segurança em 
função de não haver treinamento de mão-de-obra e manutenção adequada da frota. 

A grande distância da região onde se situam os terminais Ouro Verde e Campo Grande em relação 
à área central da cidade, e ainda a demanda manifesta na macrozona, induziram a adoção do sistema 
tronco-alimentador por ônibus. 
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Sob o aspecto viário e de transporte, destaca-se, a existência de projetos de caráter metropolitano e 
urbano, já citados anteriormente. 

AP 26 

O sistema viário da AP 26 não possui boas interligações com o sistema estruturador do município, 
e os principais pontos de conflito são: trevo da via Anhangüera/via D. Pedro I, rua Humberto Mazzoni 
e rotatória da av. Cardeal Dom Agnelo ROSSI. 

Nas regiões de Santa Bárbara e Aparecidinha o transporte é realizado por linhas de ônibus com 
características radiais. Em Aparecidinha, por força da conurbaçao com o município de Hortolândia, 
existe grande migração de demanda, havendo previsão de implantação de terminal de ônibus na região. 

Está prevista a implantação do Trem Intra-metropolitano na AP 26, bem como a duplicação do 
corredor de exportação da Fepasa, que a perpassa. 

AP 27 

Apresenta um sistema viário descontínuo, e sua acessibilidade depende especialmente de uma 
transposição na av, John Boyd Dunlop sob a rodovia dos Bandeirantes. As extensas regiões da AP 
não têm comunicação entre si, sendo separadas pela várzea do rio Capivari. 

A av. John Boyd Dunlop apresenta capacidade de suporte ao tráfego inferior tanto à demanda 
manifesta, quanto à esperada. Assim, foi elaborada proposta de intervenção, no sentido de oferecer 
melhor fluidez e segurança aos usuários. 

Está sendo implantada a primeira fase da duplicação da av. John Boyd Dunlop, no âmbito maior de 
um plano de tratamento do corredor de transporte coletivo que corresponde a implantação da segunda 
pista, Na segunda etapa, que deverá ser executada a médio prazo, prevê-se a implantação de pistas 
marginais para o tráfego local A terceira etapa, com implantação prevista a longo prazo, contempla 
o corredor de transporte coletivo. 

O sistema de transporte coletivo é precário para atender a uma população que dele depende para 
quase todas as atividades, uma vez que não existem centros de comércio e serviços e nem mesmo 
centro de empregos a curtas distâncias. É necessária a instalação de terminal urbano na região da 
Pirelli. Os principais pontos de conflito ocorrem ao longo da av. John Boyd Dunlop. 

AP 28 

Esta AP também apresenta um sistema viário descontínuo, e sua acessibilidade ocorre apenas pela 
av, Ruy Rodrigues. Da mesma forma, o sistema de transportes coletivos é bastante precário e a 
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população dele depende para quase todas as atividades. É necessária a instalação de terminal urbano 
na região dos DICs. Destaca-se nesta AP a presença do terminal Ouro Verde e do Hospital Ouro 
Verde. Verifica-se ainda necessidade de ligações macroviárias e identificam-se conflitos viários na 
transposição da rodovia dos Bandeirantes com Av. Suaçuna, desta com a av. Jacaúna e desta com 
rua Iracema. Também nesta AP está prevista a duplicação do corredor de exportação da Fepasa. 

AP 29 

A localização, aí, do Distrito Industrial exige melhores ligações macroviárias, no sentido de permitir 
que as viagens de transporte com destino aos locais de trabalho não tenham que se utilizar do 
sistema viário central. 

MACROZONA 6 - ÁREA DE URBANIZAÇÃO  CONTROLADA  SUL - AUC-S 

Região localizada a leste da rodovia Santos Dumont, onde devem ser estabelecidos critérios de 
controle da urbanização, em especial para grandes empreendimentos, de forma a garantir que o 
processo de ocupação seja acompanhado do provimento de infra-estrutura, de equipamentos e de 
áreas para comércio e serviços, bem como da preservação da qualidade do meio ambiente (vide 
Mapa X - Anexo III). 

Perímetro da macrozona 

Partindo do ponto de encontro da rodovia dos Bandeirantes com a rodovia Santos Dumont, segue 
por esta na direção norte até a rodovia Anhangüera; segue por esta na direção sul até o final da 
divisa do loteamento Parque da Figueira; deflete à esquerda e segue por esta até a divisa do loteamento 
Campos Sales; segue por esta até a divisa do loteamento Jardim Nova Europa; deflete à direita e 
segue em linha reta até encontrar a rua Bartira, na Vila Ypê; segue por esta até encontrar o 
prolongamento da rua Sargento Luiz de Moraes; deste ponto segue em linha reta passando pela 
divisa do loteamento Jardim Antônio Von Zuben até encontrar a linha de alta-tensão; deflete à 
esquerda e segue por esta até a divisa intermunicipal, Campinas - Valinhos; deflete à direita e segue 
por esta até encontrar o divisor de águas da sub-bacia do rio Capivari, limite da Macrozona 7; 
deflete à direita e segue por este até encontrar a rodovia Santos Dumont; deflete à direita e segue 
por esta até a rodovia dos Bandeirantes, ponto inicial desta descrição. 

Caracterização  

Dados gerais 

A Macrozona 6 possui uma área de aproximadamente 33 km2, que corresponde a pouco mais de 
4,16% da superfície do município. Sua população, pelo Censo de 1991, é de 20.555 habitantes, 
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2,43% da população municipal, compreendendo 2.926 habitantes em zona rural e 17.629 em zona 
urbana. A população favelada da macrozonaé de 5.154 pessoas, ou seja 7,62% da população favelada 
do município e mais de 30% da população total da Macrozona. 

A região situada entre a rodovia Santos Dumont e estrada velha de Indaiatuba e na área do rio 
Capivari concentra mais de 90% da população da Macrozona, bem como a maior parte da população 
favelada. Esta macrozona subdivide-se em três Áreas de Planejamento: região do Jardim das Bandeiras 
(AP 30), região do Parque Jambeiro/Fazenda Remonta (AP 31) e região rural de Saltinho (AP 32). 

• Meio ambiente 

Constitui-se essencialmente de terrenos colinosos ondulados e inclinados, que embora sejam 
apropriados a urbanização, apresentam problemas específicos relativos à deciividade e à erosão, os 
quais exigem manejo adequado (vide Mapa XVII - Anexo III). 

Tem grandes extensões de pasto limpo e sujo, bem como áreas rurais com produção agrícola (figos, 
uvas, entre outras), especialmente na divisa com Valinhos. 

Apresenta potencialidade restrita para exploração de areia e argila nas proximidades do rio Capivari 
e de rocha gnaissica para brita (pontualmente) (vide Mapa XVI - Anexo III). Registra-se a presença 
de lavras de areia e argila, associada ao leito ativo e várzea do rio Capivari, além de lavra de gnaisse 
para brita. Os impactos associados a esses empreendimentos referem-se à formação de cavas alagadas 
na várzea do rio (argila, areia); e à alteração no modelo do relevo e praça de lavra abandonada 
(brita), Há ainda olarias e cerâmicas ao longo do rio Capivari, em zona urbana, 

A região situada na margem esquerda do rio Capivari (AP 30, UTBs 65 e 66A) apresenta boas 
condições de permeabilidade em função da grande quantidade de áreas vagas, condição essa que 
deve ser mantida. A presença do aqüífero cristalino na macrozona indica potencialidade dos recursos 
hídricos subterrâneos, cuja exploração deverá, no entanto, ser avaliada. 

*Parcelamento, uso e ocupação do solo 

Esta macrozona compreende áreas urbanas e rurais. A área rural (AP 32), localizada na divisa com 
Valinhos, é formada por sítios com produção agrícola, especialmente figos, uvas e goiabas. Na zona 
urbana também encontram-se granjas e chácaras, além de porções de fazendas e grandes glebas sem 
ocupação. Estas áreas somam mais de 2.500 ha, merecendo destaque, por sua dimensão, a fazenda 
Bradesco (AP 30), com cerca de 560 ha, e a fazenda Remonta (AP 31), antiga coudelaria do Exército, 
com mais de 700 ha. Deverão ser objeto de estudo global, visando à sua adequada inserção na 
estrutura urbana da cidade (vide Mapa XIII - Anexo III). 

Um terço desta macrozona apresenta parcelamento urbano. São, em grande parte, loteamentos 
pouco consolidados, com grande número de lotes vagos. 
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A região do Jardim das Bandeiras (AP 30) abrange a área entre a rodovia Santos Dumont e a estrada 
velha de Indaiatuba, uma vasta área abaixo do Rio Capivari com poucos loteamentos isolados e a 
fazenda Bradesco. A região entre a rodovia Santos Dumont e a estrada velha de Indaiatuba é a mais 
ocupada da Macrozona, apesar de ainda conter muitas glebas e lotes vagos. 

Destaca-se a existência de loteamentos que foram implantados apenas em parte e alguns que não 
foram sequer implantados (vide Mapas XIII e XIV - Anexo IV). Algumas dessas glebas vagas 
encontram-se inseridas em região já loteada e servida de infra-estrutura, próxima ao Jardim do 
Lago, Jardim das Bandeiras e Jardim N. Sra. de Lourdes. 

A expansão da ocupação vem se dando com maior intensidade ao longo da estrada velha de Indaiatuba. 
Encontra-se em construção, nessa região, um conjunto habitacional de padrão populacional de renda 
média-baixa, com cerca de 2.000 unidades em prédios de quatro pavimentos, e outros pedidos de 
construção de condomínios verticais estão em tramitação na prefeitura de Campinas, cuja implantação 
vem sendo analisada pela prefeitura. 

É também na região da AP 30 que se concentra o maior número de favelas da macrozona, implantadas 
especialmente em áreas públicas, reservadas para sistema de lazer dos loteamentos, em geral 
localizadas em fundo de vale. Nas favelas localizadas nas praças 2 e 4 do Jardim das Bandeiras 
existem barracos em áreas críticas de inundação do córrego Taubaté, afluente do rio Capivari. 

Na região ao sul do rio Capivari há uma grande extensão de área vazia na zona urbana, a qual é 
imprópria à urbanização a curto prazo, em função de restrições quanto ao provimento de infra 
estrutura e à grande distância da área urbanizada. 

A maioria dos imóveis da AP 30 destina-se ao uso residencial, verificando-se também a presença de 
indústrias e depósitos, especialmente nas marginais ao longo da rodovia Santos Dumont. Em que 
pese a desatualização dos dados do IPTU, especialmente em regiões pouco consolidadas e dinâmicas 
como esta, as informações do cadastro imobiliário já indicam um número significativo de 
estabelecimentos comerciais nesta área de planejamento. 

Vale destacar ainda a presença do Centro de Atividades dos Trabalhadores - CAT, complexo de 
lazer do Sesi, com 80.000m2, localizado na rodovia Santos Dumont, ao sul do rio Capivari. 

A região do Parque Jambeiro/fazenda Remonta (AP 31) é formada basicamente por loteamentos em 
implantação, com muitos lotes e glebas vagas, e chácaras, além da grande área da fazenda Remonta. 
Os loteamentos apresentam carência de infra-estrutura, em especial rede de esgoto e pavimentação. 
As áreas vagas situadas nas proximidades do Parque Jambeiro são propícias à urbanização em função 
da infra-estrutura já implantada. 

Esta AP faz divisa com o município de Valinhos, na qual predominam chácaras com produção 
agrícola, de recreio, lazer e moradia. A diretriz de ocupação para esta região no Plano Diretor de 
Valinhos, atualmente na Câmara Municipal daquele município, é de baixa densidade. 
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 Infra-estrutura 

O sistema viário principal é formado por dois grandes eixos rodoviários (Anhangüera e Santos 
Dumont), que recebem, além da demanda metropolitana, aquela gerada pelos adensamentos lindeiros, 
sobrecarregando a rotatória de acesso principal à cidade. Na divisa com Valinhos está prevista a 
implantação do anel rodoviário de complementação, cujas obras estão paralisadas, causando, além 
da deteriorização das mesmas, graves danos ao meio ambiente. E importante ressaltar que a 
implantação deste anel permitirá a retirada do tráfego intermunicipal de passagem da área urbana do 
município (vide Mapas XX e XXII - Anexo III). 

Com relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, segundo a Sanasa, a região localizada 
entre a rodovia Santos Dumont, estrada velha de Indaiatuba e rio Capi vari é a que oferece melhores 
condições de atendimento, podendo receber empreendimentos a curto prazo (vide Mapa XIX -
anexo III). Na região do Parque Jambeiro, fazenda Remonta e Chácaras Eglantina, estão previstas 
obras para ampliação do abastecimento, para as quais foi solicitado financiamento junto a Caixa 
Econômica Federal, devendo ser iniciadas em 1995. Portanto, a ocupação desta região deverá ocorrer 
de forma gradual 

Para a área da fazenda Bradesco e a região localizada além do rio Capivari não existe previsão de 
atendimento por água e esgoto; portanto, trata-se de regiões com grandes restrições quanto à sua 
ocupação. 

Com relação à drenagem, essa macrozona apresenta somente uni ponto crítico, como já foi dito, na 
região do córrego Taubaté, que é afluente do rio Capivari, mais precisamente nas praças 2 e 3 do 
Jardim das Bandeiras, que estão ocupadas por favelas (vide Mapa XVIII - Anexo III). 

O sistema viário é descontínuo, não permitindo a ligação entre bairros, O atendimento do sistema de 
transporte é precário em função da demanda, à exceção do Jd. das Bandeiras e entorno, área bem 
atendida devido à boa acessibilidade proporcionada pela rodovia Santos Dumont. 

MACROZONA 7 - ÁREA IMPRÓPRIA À URBANIZAÇÃO - AIU 

Localizada ao sul do município, é uma área imprópria à urbanização em razão da presença de 
mananciais hídricos, exigindo definição de critérios de manejo adequados para as atividades existentes 
e a serem instaladas (vide Mapa XI - Anexo III). 

Perímetro da macrozona 

Partindo do cruzamento da divisa intermunicipal Campinas - Monte Mor com o rio Capivari, segue 
por este, por uma distância de aproximadamente 2.450m, até encontrar um córrego; deflete à direita 
e segue por este, na direção sul, até encontrar o limite da ZEU, segue por este até a divisa do Parque 
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Aeroporto, em linha reta, até o ramal férreo da Fepasa; deflete à direita e segue por este na direção 
sul até encontrar o divisor de águas da bacia do rio Capivari-Mirim; deflete à esquerda e segue por 
este até encontrar o divisor de águas da sub-bacia do Capivari; segue por este até o limite 
intermunicipal Campinas - Valinhos; deflete à direita e segue por este até o cruzamento do rio 
Capivari no ponto inicial desta descrição. 

Caracterização  

• Dados gerais 

A Macrozona 7 possui uma área de aproximadamente 103Km2, que corresponde a cerca de 13% da 
área do município, constituindo-se na sua maior parte por zona rural. A população dessa região, 
segundo o Censo Demográfico de 1991, é de 10.362 habitantes (1,22% da população do município), 
sendo que 2.854 habitantes (27,5%) situam-se em zona rural e 7.508 (72,5%) em zona urbana. A 
população favelada é de 962 pessoas, cerca de 1,42 % da população do município e 12,8% da 
população urbana da macrozona. 

Mais da metade da população urbana está localizada em áreas previstas para expansão do aeroporto 
de Viracopos, as quais serão desapropriadas conforme projeto do Estado, em que pese o fato de, 
dado o vulto dos recursos necessários à implantação do projeto, não se dispor de previsão de 
encaminhamento do problema. 

Esta macrozona é subdividida em cinco Áreas de Planejamento: região rural de Friburgo/Aeroporto 
de Viracopos (AP 33); Jd. Planalto de Viracopos (AP 34); Distrito Industrial (parte) (AP 35); 
região rural na divisa com Valinhos (AP 36); região do Campo Belo/região rural do Descampado 
(AP 37). 

• Meio ambiente 

A macrozona 7 compreende os mananciais hídricos do rio Capivari-Mirim, a montante da captação 
do município de Indaiatuba, e do rio Capivari, a montante da captação deste pelo município de 
Campinas (vide Mapa XV - Anexo III). 

Destaca-se também nessa região a existência de uma grande área com potencial de extração mineral 
(jazidas de argila para cerâmica vermelha na AP 33), de áreas de produção agrícola e de remanescentes 
de matas e de cerrado, únicos exemplares desta vegetação no município (vide Mapa XVI - Anexo 
III). A área rural desta macrozona é formada por fazendas, sítios e chácaras responsáveis pela 
maior área de cultura perene do município (AP 36 e AP 37). Registra-se, ainda, a presença de áreas 
com reflorestamento de eucalipto, cultura anual e áreas de pasto limpo (AP 33). 

Há utilização de água subterrânea, principalmente para irrigação de culturas, tais como goiaba e 
figo, além do consumo humano. A densidade de poços é alta, principalmente na região situada a 
leste da rodovia Santos Dumont (AP 36 e AP 37). No entanto, o sistema de drenagem dessa região 
é pouco denso, fator responsável pela baixa disponibilidade hídrica. 
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. Parcelamento, uso e ocupação do solo 

O parcelamento para fins urbanos desta macrozona teve início nos anos 50, em função da consolidação 
do aeroporto de Viracopos. Hoje, predominam na região bairros populares, de baixa renda, pouco 
consolidados e com graves problemas de infra-estrutura. 

Com exceção do Jd. Fernanda, que se encontra praticamente todo ocupado, a área urbana desta 
macrozona caracteriza-se pela existência de muitos lotes e glebas vagas, algumas decorrentes de 
loteamentos cancelados. São mais de 15 mil lotes vagos, equivalentes a cerca de 620 ha, e mais de 
440 ha entre glebas vagas e partes de fazendas, tais como Estiva, Palmeiras e Bonfim (vide Mapas 
XIII e XIV - Anexo III). 

Vale destacar a presença de várias favelas e ocupações, localizadas principalmente em área pública 
reservada para sistema de lazer dos loteamentos, a exemplo do Jd. Campo Belo I e II, Descampado 
e Jd Fernanda. 

São praticamente inexistentes os estabelecimentos comerciais e de serviços, mesmo aqueles destinados 
ao apoio imediato à habitação (vide Mapa XII - Anexo III), 

Encontram-se ainda nesta Macrozona parte do Distrito Industrial de Campinas e a indústria Singer. 

O projeto de maior impacto previsto para esta região é a ampliação do aeroporto de Viracopos, 
ampliando os atuais 5 Km2 para 17,77 Km2. Esta ampliação vai ocupar grande parte da área urbana 
da macrozona. Para tanto, está prevista a desapropriação, total ou parcial, de 25 loteamentos, 
compreendendo aproximadamente 10.900 lotes, além de uma favela (vide Mapa XXII - Anexo III). 
O decreto de desapropriação data de 1979, sendo que, até agora, apenas uma pequena parte foi 
efetivamente desapropriada. 

Tem-se verificado, nos últimos anos, uma intensificação do crescimento populacional nos bairros 
atingidos pelo decreto, embora a prefeitura não esteja fornecendo alvará de construção e nem 
investindo em infra-estrutura e equipamentos definitivos nessas áreas. 

A situação tem se agravado à medida que cresce o número de pessoas vivendo em condições 
precárias, reivindicando melhorias para a região, ao mesmo tempo que a Infraero e o governo do 
Estado, responsáveis pela desapropriação, não têm prazo para executá-la. Vale também lembrar 
que, com a expansão do aeroporto, alguns bairros ficarão ainda mais isolados da área urbana, como 
é o caso do Jd. Fernanda e Jd. Itaguaçu, no limite sul do município. 

. Infra-estrutura 

A infra-estrutura da região é bastante precária, principalmente quanto ao abastecimento de água e 
à destinação final de esgoto, O problema de abastecimento de água acontece principalmente nos 
bairros que serão atingidos pela expansão do aeroporto. Aí o abastecimento é feito através de 
poços domésticos e cisternas da Sanasa, colocadas em alguns cruzamentos. Em função do decreto 
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de desapropriação, a Sanasa não tem atendido, até agora, a reivindicação da população para instalação 
de rede de abastecimento, mas já tem previsão das obras necessárias ao atendimento definitivo 
dessa área, sendo que para a execução (em 1996) de parte dela, uma linha de alimentação de 
5.100 m, foi solicitado financiamento junto à Caixa Econômica Federal (vide Mapa XIX -Anexo 
III). 
É importante ressaltar que o equacionamento dos problemas de infra-estrutura dessa macrozona 
mediante soluções convencionais pode ser um fator de indução à ocupação urbana na região, em 
especial pela acessibilidade proporcionada pela rodovia Santos Dumont, o que não é aconselhável. 

Quanto ao esgotamento sanitário, o problema é de destinação final dos dejetos. A região possui 
duas áreas naturais de esgotamento, sendo uma para o Capivari-Mirim e outra para o ribeirão 
Viracopos, seu afluente. Aquele rio é classificado pela Cetesb como classe 1, isto é, na sua bacia não 
é permitido o lançamento de esgotos, mesmo que tratados. O esgotamento é feito atualmente por 
meio de fossas sépticas e poços absorventes, mas este atendimento vem se tornando cada vez mais 
precário, principalmente no Jd. Fernanda, onde as obras de esgotamento foram iniciadas, prevendo 
o lançamento, dos dejetos no rio Capivari-Mirim, a montante da captação de água para o município 
de Indaiatuba. As obras foram embargadas pela Cetesb e a solução encontrada foi a reversão dos 
esgotos para o rio Capivari, com a construção de coletor-tronco, linha de recalque e uma estação 
elevatória de esgoto. 

Em que pese o decreto de desapropriação para ampliação do aeroporto de Viracopos, o estudo da 
Sanasa para o esgotamento da região contempla os loteamentos Jd. Fernanda, Vila Palmeiras, Jd. 
São Domingos, Jd. Campo Belo, Cidade Singer e Jd. São João. Pelo decreto, está prevista a 
desapropriação total dos três últimos loteamentos e de 10% do loteamento São Domingos. 

Existem pontos de inundação em área ocupada por favela no córrego Viracopos (Pq. das Indústrias) 
(vide Mapa XVIII - Anexo III). 

O sistema viário principal da macrozona é de caráter metropolitano, e o escoamento do tráfego se 
dá pela rodovia Santos Dumont. O restante da região apresenta um sistema viário descontínuo 
(vide Mapa XX - Anexo III). O atendimento por transporte coletivo é precário em função da 
demanda rarefeita. Vale ressaltar a proximidade do aeroporto de Viracopos com o corredor de 
exportação da Fepasa, que futuramente poderão estar integrados. 
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     Diretrizes para o Ordenamento Físico-               
Territorial do Município de Campinas 

A 

s orientações estratégicas que fundamentam o macrozoneamento de planejamento 
do município de Campinas constituem o quadro básico a partir do qual foram 
definidas as diretrizes para o ordenamento físico-territorial do município, que são 
apresentadas a seguir 

As diretrizes por macrozona e demais subdivisões territoriais buscam compor o 
conjunto de orientações para o Município e responder também aos problemas específicos de cada 
região, explicitados na caracterização das macrozonas. Tais diretrizes dizem respeito às orientações 
gerais para o ordenamento das macrozonas como um todo e às específicas por Área de Planejamento 
e por Unidade Territorial Básica, objetivando atender suas particularidades. 

As Macrozonas 1 e 2 fogem a esse padrão, tendo em vista compreenderem áreas predominantemente 
rurais, com significativo grau de homogeneidade. 

A Macrozona 1, como já mencionado, foi considerada uma única Área de Planejamento, de modo 
que as diretrizes para seu ordenamento são descritas de maneira mais detalhada e recuperadas de 
forma sintética na apresentação de diretrizes para as UTBs - procedimento também usado para a 
macrozona 2, subdividida em apenas duas APs. 

DIRETRIZES GERAIS PARA O MUNICÍPIO 

.  controlar a expansão e a ocupação urbana, buscando equilibrar a distribuição das atividades e 
otimizar a infra-estrutura instalada, através: 

- da implantação de programa de revitalização da área central; 
- do estabelecimento de critérios para o controle adequado da expansão do centro para seu 
entorno; 

- do fomento ao surgimento de novos subcentros e consolidação dos já existentes; 
- do estabelecimento de critérios que possibilitem a ocorrência da mescla de usos não-incômodos 
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e o controle do adensamento, buscando compatibilizá-los com as condições da infra-estrutura 
e com as características socioculturais e ambientais; 
- da preservação das características históricas, socioculturais e do ambiente construído de 
alguns bairros antigos; 
- do estabelecimento de critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo que garantam uma 
ocupação adequada com relação aos recursos ambientais, tratando as diferentes regiões da 
cidade de acordo com suas especificidades geológicas e geotécnicas. 
- da preservação das planícies de inundação de áreas que não foram objeto de parcelamento, 
para a implantação de áreas verdes, parques lineares, bacias de detenção e quadras de esportes, 
não sendo permitida a construção de edificações nas mesmas; 
- da implantação de vias marginais em áreas e cotas isentas de inundação; 
- do estabelecimento de critérios para o controle da impermeabilização do solo e das enchentes 
em áreas já ocupadas, bem como para os novos parcelamentos; 
- da definição de regras urbanísticas para condomínios e do fechamento de loteamentos que 
garantam a reserva de áreas públicas para equipamentos e adequação do sistema viário; 
- da regulamentação da implantação de atividades terciárias de grande porte e projetos 
complexos de ocupação; 
- da manutenção e preservação de áreas verdes e de áreas de proteção dos mananciais, visando 
ao equilíbrio ambiental; 
- da exigência de plano global de ocupação, quando da alteração de uso e parcelamento das 
grandes glebas existentes; 
- da definição de critérios para recuperação das áreas degradadas pela exploração mineral; 
- do estabelecimento de regras para urbanização ou remoção de favelas que considerem as 
questões ambientais, especialmente quanto à necessidade de desobstrução de fundos de vale 
e de planícies de inundação; 
- do estabelecimento de critérios de reserva de áreas sem impermeabilização a serem 
considerados no parcelamento, na ocupação e na urbanização de praças e áreas públicas; 
- da definição de política que priorize os investimentos públicos buscando a melhoria e 
recuperação das condições de urbanização, de transportes, infra-estrutura, equipamentos e 
serviços, bem como a recuperação das áreas degradadas; 
- da orientação da política tributária para adequar as alíquotas do IPTU, previstas para as 
diferentes regiões, às diretrizes propostas de uso e ocupação; 
- da definição de critérios de parcelamento que tratem as diferentes regiões segundo suas 
especificidades e condições geológicas e geotécnicas, com exigência de laudo técnico para 
aquelas cujas características desaconselhem o parcelamento e a ocupação; 

 

- Implantar sistema viário interbairros de forma a transformar a configuração radial do sistema 
viário atual, em sistema misto (sistema interbairros + anelar + radial + diametral) preservando as 
áreas mais densas do trânsito de passagem, orientando a circulação urbana através de vias de 
capacidade de suporte adequada, promovendo a interligação entre os subcentros existentes e 
propostos, através de obras de complementação viária, correções geométricas e alterações 
operacionais, com vistas a incrementar a não-viagem, democratizar o acesso aos serviços, otimizar 
a circulação inter-setorial e respaldar a implementação de propostas de uso do solo; 
- Preservar os leitos férreos desativados e respectivas faixas "non aedificandi" para transporte 
de passageiros, local, turístico ou de lazer, e/ou áreas complementares à urbanização local; 
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- reestudar o sistema VLT, analisando alternativas de traçado, localização das estações e 
integração plena ao sistema por ônibus; 

- garantir, a curto e médio prazos, como parte importante do sistema viário proposto, a 
implantação da complementação do anel rodoviário e suas marginais, que terão as funções de 
evitar o acesso do tráfego rodoviário de passagem à malha viária urbana e permitir a circulação 
do tráfego urbano periférico independente do rodoviário; 

- promover a otimização do sistema de transporte coletivo por ônibus, através da adoção de 
sistemas operacionais diversificados, tais como integração temporal, vias segregadas, 
conceito tronco-alimentador com integração temporal, etc. 

- preservação das faixas "non aedificandf” marginais ao leito férreo ativado, linhas de alta-
tensão, 
dutos e oleodutos para sistema viário e/ou áreas complementares à urbanização; 

- garantir a implantação do Trem Intrametropolitano; 
- manter as características rurais das áreas férteis com uso agrícola, com orientação para 

manejo adequado, bem como estabelecer critérios e orientações para implantação de usos 
não-rurais compatíveis com as atividades rurais; 

- exigir que os parcelamentos em área rural obedeçam à legislação do Incra, atendendo ao 
módulo mínimo estabelecido para a região; 

- preservar e recuperar as áreas de matas remanescentes e a vegetação ciliar; 
- aplicar a legislação pertinente para controle da exploração das águas subterrâneas, notadamente 
nas regiões que apresentam maior densidade de poços; 
- regulamentar a atividade de mineração, considerando o disposto no Código de Mineração, que 
trata de autorização de pesquisa, licenciamento e concessão de lavra, como também as legislações 
estaduais e municipais pertinentes; 

 

- condicionar a permissão de atividade de mineração ao atendimento das exigências legais de 
EIA/Rima e Prad; 

- observar o prescrito no Código Florestal para autorização de lavras próximas a rios e cursos 
d'água; 

- restringir a lavra de areia para a construção civil, argila para cerâmica vermelha e cascalho, 
nas planícies de inundação dos rios; 

- conceder permissão de lavras para áreas de empréstimo (saibro, cascalho, etc.) mediante o 
regime de licenciamento do Código de Mineração vigente, mesmo para a prefeitura municipal 
(esta só poderá desenvolver lavra por intermédio de empresa habilitada, ainda que estatal). 

MACROZONA 1 - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA 

Área de reconhecido valor ambiental para o município, necessita de gestões ambientalmente 
sustentáveis das atividades instaladas e a instalar, adotando-se medidas para preservação do 
patrimônio natural, urbanístico e cultural presente nesse território. 

São diretrizes para esta macrozona: 

• preservar o patrimônio natural, urbanístico e cultural e definir critérios de gestão 
ambientalmente sustentável para as atividades instaladas e a instalar; 
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manter as atividades rurais com orientação para o manejo adequado; 
estabelecer critérios para implantação de atividades turísticas, recreativas e culturais na zona rural, 
respeitando o módulo mínimo do Incra e considerando os impactos ambientais decorrentes, no 
sentido de evitá-los ou minimizá-los; 
garantir a recarga do aqüífero subterrâneo através da desobstrução dos fundos de vale e da 
preservação das planícies de inundação, estabelecendo critérios para exploração de águas 
subterrâneas e percentuais mínimos de permeabilização do solo; 
assegurar a maior quantidade e a melhor qualidade dos recursos hídricos, protegendo as regiões 
produtoras de água, e dar prioridade ao uso rural, avaliando a capacidade de uso agrícola das 
terras e o manejo adequado para a agricultura, pastagens e reflorestamentos; 
condicionar a autorização de atividade de mineração à consulta prévia aos órgãos gestores das 
APAs, cumpridas as exigências de EIA/Rima e Prad. 
preservar as características do sítio atual da área urbana, proibindo a verticalização e o adensamento 
e permitindo a mescla de usos, desde que o grau de incomodidade seja controlável e os usos 
liberados não sejam conflitantes com o uso residencial já implantado, ou que venha a se implantar; 
remover as favelas assentadas nas áreas e planícies de inundação, especialmente as localizadas à 
margem do córrego dos Pires; 
efetuar o levantamento dos imóveis a serem preservados em função de suas características 
arquitetônicas, históricas e culturais, notadamente o núcleo Carlos Gomes; 
criar sistemas normativos, bem como medidas adequadas para as APAs, que busquem viabilizar 
formas de preservação e recuperação de bens arquitetônicos e culturais presentes nas áreas rural e 
urbana; 
não serão permitidos loteamentos: em áreas correspondentes às zonas de vida silvestre, reservas 
ecológicas e demais áreas de vegetação permanente; nas planícies de aluvião em faixas onde há 
ocorrência de solos hidromórficos e/ou com nível de lençol freático alto, e em áreas alagadiças 
sujeitas a inundações mais freqüentes; 
nas áreas onde o parcelamento poderá ser admitido, deverão ser estabelecidos critérios visando à 
compatibilização do meio físico ao meio antrópico através: 
- da conservação do solo, estabilização de encostas, controle da erosão e do assoreamento da 

rede de drenagem durante e após a implantação do empreendimento; 
- da minimização das modificações das características topográficas e morfológicas do relevo; 
- do controle de impactos ambientais que possam acarretar prejuízos à qualidade dos recursos 

hídricos; 
- da manutenção ou criação de condições que possibilitem a recuperação dos recursos naturais 

degradados; 
- do controle, nos terrenos da própria gleba parcelada, dos processos de escoamento superficial 

gerados pela implantação de armamentos, de modo a evitar problemas de erosão, de 
assoreamento dos córregos receptores e agravamento de fenômenos de inundação; 

- da manutenção da cobertura vegetal existente na gleba a ser parcelada na ocasião da abertura 
dos loteamentos, exceto nas áreas estabelecidas para implantação do arruamento; 

- em caso da inexistência de sistema público de coleta, tratamento e disposição final de esgotos, 
o projeto de parcelamento deverá conter soluções quanto à infiltração de efluentes nos terrenos, 
de acordo com as normas vigentes; caso o nível do lençol freático seja alto, as soluções 
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técnicas deverão prever a coleta, afastamento, tratamento e disposição final em áreas que 
apresentem condições físicas adequadas à implantação dessas obras de saneamento; 

- da adequação dos loteamentos ou condomínios clandestinos localizados na área urbana à 
legislação vigente; 

- da reversão à situação original do terreno dos parcelamentos que não se enquadrarem às 
condições mencionadas. 

- melhorar a acessibilidade dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, através da elevação da 
capacidade do sistema viário estruturados e da implantação de novos acessos que utilizem o sistema 
vicinal existente ou as faixas unon aedificandi”, lindeiras às linhas de alta-tensão, oleodutos ou 
ramais férreos; 

- definir critérios de controle de abertura ou extensão de estradas que implique intensificação do 
tráfego de veículos automotores, bem como de abertura de loteamentos e empreendimentos com 
atividades noturnas, visando à manutenção das condições de funcionamento do Observatório do 
Capricórnio; 

- manter as características físicas e operacionais das vias locais dos distritos para preservar a qualidade 
de vida e o patrimônio sociocultural; 

- priorizar o transporte coletivo, com atendimento conforme a distribuição espacial da demanda (no 
caso, recomenda-se o sistema tronco-alimentador por ônibus); 
- preservar os leitos férreos desativados e respectivas faixas "non aedificandi”  para eventual 

utilização 
por transporte de passageiros, turístico/lazer ou local 

- estabelecer regras de parcelamento de modo à manter as características atuais de ocupação (chácaras 
de recreio, hotéis fazenda) com baixa densidade na UTB 21; 

- condicionar o parcelamento e a ocupação das glebas não parceladas ao provimento da infra-estrutura 
(notadamente sistema viário, esgotamento sanitário e abastecimento d'água), com parâmetros de 
baixa densidade nas UTBs 39, 40A e 41; 

- preservar as características do sítio atual com baixa densidade proibindo-se a verticalizaçao e 
permitindo-se a mescla de usos não incômodos nas UTBs 40 e 42; 

- preservar o patrimônio histórico e arquitetônico nas UTBs 40 e 42. 

MACROZONA 2 - ÁREA COM RESTRIÇÃO À URBANIZAÇÃO - ARU 

Área com restrição à urbanização, onde devem ser mantidas as características rurais, com 
estabelecimento de critérios adequados de manejo das atividades agropecuárias, de exploração 
mineral e de parcelamento do solo. 

Diretrizes para a Macrozona: 

. manter as características das áreas rurais com orientação para o manejo adequado; 
• estabelecer critérios para ocupação por atividades turísticas, recreativas e culturais em zona rural, 

respeitando o módulo mínimo do Incra, de modo a não descaracterizar o ambiente natural, 
considerando o impacto ambiental e as condições de infra-estrutura, notadamente as estradas 
vicinaís; 

- identificar e preservar as áreas de matas e paisagens significativas existentes na região; 
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garantir a recarga do aqüífero subterrâneo através da desobstrução dos fundos de vale e da 
preservação das planícies de inundação, estabelecendo critérios para a exploração de águas 
subterrâneas e percentuais mínimos de permeabilização do solo; 
preservar a ocupação rural na região da microbacia do córrego da fazenda Monte d'Este e recuperar 
a mata ciliar; 
avaliar a conveniência ou não de exploração mineral das jazidas existentes, estabelecendo critérios 
para eventual exploração racional; 
compatibilizar a ocupação urbana às características do entorno rural através de: definição de critérios 
específicos de ocupação da zona urbana, compatíveis com as características de baixa densidade, 
garantindo a solução de forma localizada dos problemas de infra-estrutura e implantação 
ambientalmente adequada nas UTBs 1 e 3; estabelecimento de critérios de parcelamento do solo 
na zona urbana, com base nas diretrizes de preservação ambiental nas UTBs 1 e 3; 
estabelecer política tributária de forma a não estimular o parcelamento e o uso urbano intensivo da 
terra; 
os sistemas viário e de transporte deverão atender apenas a situação manifesta, através, 
preferencialmente, das estradas vicinais com reserva de capacidade para utilização por transporte 
coletivo. 

MACROZONA 3 - ÁREA DE URBANIZAÇÃO CONTROLADA NORTE - AUC-N 

Área com diferentes dinâmicas de urbanização, que necessitam ser controladas para evitar processo 
de ocupação desordenado. 

Diretrizes para a Macrozona: 

• controle da urbanização visando garantir as condições de funcionalidade do centro de Barão Geraldo 
enquanto área de múltiplas atividades, com densidades e tipologias compatíveis, evitando o 
adensamento inadequado e o estrangulamento das redes de infra-estrutura, permitindo a mescla de 
usos com restrição aos usos incômodos; 

• permitir a consolidação da tendência de localização de grandes estabelecimentos de comércio e 
serviços ao longo da D. Pedro I, estabelecendo critérios para implantação adequada de atividades, 
em termos ambientais e infra-estruturais (notadamente os sistemas viário e de transporte); 

• garantir a possibilidade de ampliações da infra-estrutura destinada ao comércio atacadista de 
produtos hortifrutigranjeiros contíguas a atual área do Ceasa; 

• garantir um padrão de baixa densidade para AP 4 com exceção do centro de Barão Geraldo; 
• estudar a flexibilização de usos com restrição e controle dos usos incômodos nas UTBs 2, 4 e 5, 
limitando a implantação dos mesmos com base no porte, nas características de incomodidade e de 
geração de tráfego intenso e/ou pesado; 

• permitir a flexibilização de usos nas UTBs 7,9 e 10, com controle do porte, das características de 
incomodidade e de geração de tráfego intenso e/ou pesado; 

• manter as características residenciais dos bairros Parque dos Jacarandás e Parque das Universidades 
(UTB 8); 
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- limitar a ocupação mais densa, até o divisor da microbacia Anhumas/Taquaral definindo para o 
restante daUTB 22B o uso residencial com baixa densidade que garanta a preservação da microbacia 
do córrego São Quirino; 
- garantir um padrão de média densidade para o Recanto Fortuna e área adjacente (Sítio Mirassol), 
acrescidas ao perímetro urbano, inclusive para habitação de interesse social, compatibilizada com 
a capacidade das infra-estruturas nas UTBs 9 e 10; 
- preservar a área pertencente à bacia do córrego Samambaia objetivando a proteção de mananciais 
e controlar a contaminação por esgoto e agro tóxicos; 
- garantir um padrão de ocupação de baixa densidade para as UTBs 2,3 A e 22B, definindo critérios 
específicos para o parcelamento em chácaras de lazer, recreio e moradia, que contemplem exigências 
relativas às questões de preservação da qualidade ambiental e de solução para os problemas de 
infra-estrutura; 
- rever as possibilidades de usos e adensamento concentradas ao longo da av. Albino José Barbosa 
de Oliveira; 
- priorizar investimentos de infra-estrutura no Jardim São Marcos/Jardim Sta, Mônica e remover 
população em área de risco; 
- implantar intervenções na estrutura viária para adequação à demanda existente e correção dos 
problemas de descontinuidade complementando a malha viária local de modo a integrar o sistema 
viário interbairros; 
- priorizar o transporte coletivo através de sistema tronco-alimentador por ônibus, otimizando-o 
em Barão Geraldo e implantando-o no corredor Amarais; 
- garantir a implantação do Trem Intrametropolitano e do anel rodoviário de complementação 
equacionando o impacto decorrente de sua implantação; 
preservar/manter as áreas rurais com uso agrícola, com orientação para manejo adequado (APs 4, 
5 e 9); 
- preservar as matas significativas da região; 
- recuperar as matas ciliares dos córregos que nascem na mata Santa Genebra (APs 4 e 5), com a 
implantação de parques lineares, formando corredores de interligação das matas remanescentes 
pertencentes ao mesmo ecossistema; 
- preservar as microbacias do córrego São Quirino e Anhumas/Cíatec (APs 4, 6, 7 e 8); 
- definir critérios ambientais, notadamente na área pertencente à microbacia do córrego fazenda 
Monte D'Este, para incorporação de áreas à malha urbana, levando em consideração a recuperação 
da vegetação ciliar e cursos d'água, da flora e fauna. 
- avaliar o interesse e os impactos da exploração dos recursos minerais existentes e estabelecer 
regras para exploração racional e recuperação das áreas mineradas (AP 4). 
- manter as características das áreas rurais existentes com orientação para manejo adequado das 
atividades, objetivando notadamente a proteção da bacia do Samambaia, na AP 9. 
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MACROZONA 4 - ÁREA DE URBANIZAÇÃO CONSOLIDADA - ACON 

Área urbana por excelência, onde se faz necessária a otimização e racionalização da infra-estrutura 
existente, através do controle do adensamento, do incentivo à mescla de atividades e à consolidação 
de subcentros e à implantação de atividades geradoras de emprego fora da área central. 

Diretrizes para a Macrozona: 

• controlar a expansão e a ocupação urbana da macrozona, buscando equilibrar a distribuição das 
atividades e otimizar a infra-estrutura instalada através de: 

- critérios específicos para ocupação dos diferentes setores identificados (APs e/ou UTBs) com 
base na capacidade da infra-estrutura instalada e projetada; 

- critérios de controle e de requalificação das áreas já comprometidas pelo adensamento; 
- priorização dos investimentos públicos para as áreas ocupadas e com carência de infra-estrutura; 
- abertura de novas possibilidades de adensamento e de localização de atividades geradoras de 

emprego em locais potencializados pelos investimentos públicos, notadamente em viário, 
transporte e drenagem; 

- fomento e consolidação de subcentros notadamente nas UTBs 27, 47 e 59; 
- regulamentação da implantação de atividades terciárias, de grande porte, e de projetos 

complexos de ocupação, de caráter regional e metropolitano, na região lindeira à rodovia D. 
Pedro I; 

- estruturação do sistema viário e de transportes, promovendo a interligação entre bairros através 
de obras de complementação viária, de correções geométricas e alterações operacionais. 

• garantir a implantação da complementação do anel rodoviário e suas marginais; 
- garantir a implantação do Trem Intrametropolitano equacionando o impacto decorrente de sua 

implantação; 
• implantar sistema viário inter-bairros de forma a integrar a configuração radial do sistema viário 

atual, promovendo a interligação entre os subcentros existentes e propostos, através de obras de 
complementação viária, correções geométricas e alterações operacionais, com vistas a incrementar 
a não-viagem, democratizar o acesso aos serviços, otimizar a circulação inter-setorial e respaldar 
a implantação de propostas de uso do solo; 

• dar continuidade ao sistema VLT, até a macrozona 5, integrando-o aos demais sistemas de transporte; 
• priorizar o sistema de transporte coletivo por ônibus, otimizando-o através de sistemas tronco- 

alimentador, inter-setorial e circular, além dos convencionais; 
• recuperação e urbanização de favelas considerando as questões ambientais, especialmente quanto 

a necessidade de desobstrução de fundos de vales e de planícies de inundação, notadamente nas 
APs 13 e 14; 

• conter os processos de transformação (verticalização/adensamento), da instalação de atividades 
face à situação de estrangulamento, saturação das infra-estruturas e da degradação da qualidade 
ambiental na AP 21, revendo e provendo de adequada manutenção o sistema de drenagem; 

• permitir as transformações de uso que deverão ser compatibilizadas com a capacidade e com 
investimentos em infra-estrutura na UTB 30, contendo a descaracterização do bairro e a implantação 
de usos incômodos; 
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investir na recuperação e revitalização do centro, com vistas a resolver os problemas de saturação 
de infra-estruturas e degradação do ambiente construído, estabelecendo regras para a manutenção 
da mescla de usos com incentivo especial para os usos habitacionais, hotéis, atividades culturais 
noturnas, etc; 
garantir o provimento adequado de infra-estrutura para suportar as transformações de uso e 
verticalização em curso na UTB 35; 
restringir o adensamento e a instalação de atividades poluidoras na Bacia do Córrego Samambaia 
(AP 25); 
estabelecer critérios de manejo das atividades minerárias, condicionando às exigências do 
licenciamento ambiental; 
preservar os maciços florestais, notadamente a mata Santa Terezinha; 
preservar a área da fazenda Santa Eliza com manutenção das atividades de pesquisa agrícola; 
incentivar a preservação da área da fazenda Chapadão para usos rurais de interesse social e usos 
urbanos de interesse público e de caráter institucional; 
garantir um padrão de baixa densidade para as APs 11, 13 e 22 e UTB 17; 
garantir um padrão de média densidade para a AP 12; 
limitar a altura das edificações em especial nas cristas dos morros, com objetivo de evitar o impacto 
visual e descaracterizaçao da paisagem natural; 
estudar a flexibilização de usos com restrição e controle dos usos incômodos nas UTBs 16,18, 19, 
33 e 36 e nas APs 13 e 20, limitando a implantação dos mesmos com base no porte, nas características 
de incomodidade e de geração de tráfego intenso e/ou pesado; 
permitir a flexibilização de usos nas UTBs 27 (parte), 28 e 34 e APs 12 (com exceção de parte das 
chácaras Primavera e Parque das Flores), 15, 18, 19, 23, 24 e 25, com controle do porte, das 
características de incomodidade e de geração de tráfego intenso e/ou pesado; 
dimensionar o potencial de adensamento em função da infra-estrutura em especial saneamento 
básico, drenagem e sistema viário, nas UTBs 18, 19 e 29; 
manter as regras atuais de adensamento e da mescla de usos com restrição aos usos incômodos, na 
UTB 13; 
permitir o adensamento desde que seja garantida a adequação do sistema viário, nas UTBs 20, 55, 
56, 57, 58, 60 e 61, em especial no Vale do Piçarrão; 
manter as características residenciais, com controle de instalação de atividades para evitar a saturação 
dos corredores na UTB 32; 
rever e prover de adequada manutenção, o sistema de drenagem nas UTBs 57 e 59; 
rever a linearidade da zona 11 e 12 ao longo do corredor Francisco de Paula Souza, nas UTBs 61 e 62; 
manter as condições atuais das áreas não parceladas encravadas na mancha urbana (AP 10), de 
forma a contribuir para o equilíbrio ambiental de Campinas e da região; 
preservar as características históricas de parte da Vila Industrial e a característica horizontal do 
São Bernardo; 
preservar no parcelamento de áreas da AP 22, as planícies de inundação com possível aproveitamento 
para parques lineares e bacias de detenção; 
implantar áreas de contenção de enchentes nas planícies fluviais em áreas ainda não ocupadas da 
AP 25; 
elaborar estudo específico para recuperação da planície fluvial do rio Capivarí, totalmente 
descaracterizada pela atividade de mineração, com vistas à transformação da área em parque 
público, com a incorporação da mata Santa Terezinha; 
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exigir Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - Prad para áreas mineradas e degradadas; 
estabelecer critérios que garantam uma ocupação adequada com relação aos aspectos ambientais; 
correção dos problemas críticos de drenagem especialmente no ribeirão Anhumas, desde suas 
nascentes até a passagem sob a rodovia D. Pedro I e no córrego Piçarrão. 

MACROZONA 5 - ÁREA DE RECUPERAÇÃO URBANA - AREC 

Área ambientalmente degradada e com carência de infra-estrutura, equipamentos urbanos e atividades 
terciárias, necessitando de investimentos para sua recuperação. 

Diretrizes para a macrozona: 

- definir política que priorize os investimento públicos, buscando a melhoria e recuperação das 
condições de urbanização, de transportes, infra-estrutura, equipamentos e serviços, bem como a 
recuperação das áreas degradadas; 

• estabelecer critérios de uso e ocupação do solo que fomentem a mescla de atividades na região, 
especialmente aquelas geradoras de emprego, limitando apenas aquelas prejudiciais ao meio ambiente 
e incompatíveis com a capacidade da infra-estrutura e com usos já instalados, principalmente nas 
APs 27 e 28; 

• fomentar o surgimento de subcentros, notadamente na região do Campo Grande, bem como o 
fortalecimento dos centros de bairro, através da definição de incentivos à implantação de atividades 
terciárias e secundárias que não gerem incômodos; 

• garantir a urbanização das áreas públicas já existentes, de forma a ocupá-las com o uso 
originariamente previsto (lazer e institucional), e garantir nos novos empreendimentos que as 
áreas reservadas para lazer e equipamentos sejam adequadas e utilizadas para os fins previstos; 

• estabelecer critérios de reserva de áreas permeáveis, considerando o parcelamento de novas áreas, 
e a transformação/renovação de áreas já parceladas e a urbanização de praças e áreas públicas, 
bem como a possibilidade de ocupação do sub-solo; 

• rever as possibilidades de usos e adensamento hoje concentradas apenas ao longo da rodovia 
Francisco Aguirre Proença (Campinas-Monte Mor) e da av. John Boyd Dunlop; 

• definir critérios adequados para a implantação de novos assentamentos urbanos, além de estudos 
de caráter geológico e geotécnico, tendo em vista a fragilidade do solo, nas UTBs 11,12,43,45, 
46 e 52; 

- intervir na estrutura viária para promover ligações interbairros e corrigir os problemas de 
descontinuidade, nas APs 26,27 e 28; 

• prover a macrozona de transporte de grande capacidade, mantendo-se o conceito de sistema tronco- 
alimentador, com integração temporal; 

• garantir a implantação do Trem Intra-metropolitano equacionando o impacto decorrente de sua 
implantação; 

• integrar a região dos DICs da Cohab ao sistema VLT de maneira a propiciar alternativas de acesso 
à região; 

• preservar as faixas "NON aedificandi “ marginais ao corredor de exportação; 
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- priorizar a transferência da população localizada na área crítica de inundação do córrego Piçarrão 
e do Capivari, seguida da recuperação da planície fluvial com aproveitamento para parque linear e 
reurbanização das áreas remanescentes, nas APs 26 e 27 e UTBs 46 e 51; 

- desenvolver estudo para a várzea do Capivari, visando à eventual exploração dos recursos minerais, 
com recuperação e aproveitamento na forma de parque linear, dando continuidade à recuperação 
de parte da várzea contida nas APs 27 e 28; 

- definir áreas passíveis de exploração minerai que não conflitem com a ocupação urbana, garantindo 
condições para sua exploração racional; 

- estabelecer critérios para exploração de argila e areia, definindo exigências de recuperação das 
áreas com exploração; 

- estabelecer critérios de urbanização que garantam a manutenção de taxa de permeabilidade elevada; 
- implantar coletores e estação de tratamento de esgotos; 
- detectar os locais de contaminação de poços e cacimbas e propor medidas minimizadoras nas 

áreas de ocupação de baixa renda, bem como priorizar a instalação de saneamento básico nesses 
locais; 

- fiscalizar e avaliar o risco de contaminação industrial nos poços existentes no Distrito Industrial 
(AP 29); 

- controlar e/ou recuperar as áreas de disposição final de resíduos sólidos presentes na macrozona. 
-  recuperar as condições de urbanização da região do Campo Grande (AP 27) através da elaboração 

de um plano de estruturação das mesmas; 
- recuperar as áreas degradadas por processos erosivos na região dos DICs e Cohab; 
- priorizar soluções localizadas, relativas a drenagem e ao saneamento, com vistas a não incentivar 

o adensamento indiscriminado da região do Campo Grande (UTBs 45 e 46); 
 

- garantir um padrão de média densidade, inclusive para habitação de interesse social, compatibilizada 
com a capacidade da infra-estrutura na AP 26; 

- estabelecer critérios que permitam o adensamento, desde que garantida a implantação adequada 
da infra-estrutura na AP 28, 

MACROZONA - 6 ÁREA DE URBANIZAÇÃO CONTROLADA SUL - AUC-S 

Área onde devem ser estabelecidos critérios de controle da urbanização, de forma a garantir que o 
processo de ocupação seja acompanhado do provimento de infra-estrutura e equipamentos, bem 
como da preservação da qualidade do meio ambiente. 

Diretrizes para a macrozona: 

- estabelecer critérios de controle do parcelamento e do adensamento na zona urbana, de forma a 
garantir que o processo de ocupação seja acompanhado do provimento da infra-estrutura e de 
equipamentos, bem como da preservação da qualidade do meio ambiente, notadamente nos casos 
de grandes empreendimentos (APs 30 e 31); 

- fomentar a implantação de atividades não residenciais na região em condição de urbanização da 
AP 30, em função da demanda manifesta e futura, de forma a garantir o equilíbrio da ocupação 
urbana e a descentralização; 
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• estabelecer critérios que garantam a incorporação de forma adequada à área urbanizada de grandes 
áreas ainda não parceladas (APs 30 e 31); 

• manter a ocupação com densidade média e baixa, através da definição de critérios específicos para o 
parcelamento e ocupação do solo na UTB 63; 

• restringir a ocupação, a curto prazo, da região ao sul do rio Capivari, na UTB 65, para a qual não 
há previsão de atendimento por água e esgoto; 

• remover barracos em áreas de risco de inundação no Jardim das Bandeiras; 
• preservar e manter como rurais as áreas de produção agrícola, com orientação para manejo adequado 

das mesmas e em especial o disciplinamento do tratamento das águas superficiais em função do 
uso para irrigação (AP 32); 

• implantar sistema viário hierarquizado tipo misto (sistemas perimetral e radial), de forma a integrar 
esta macrozona às demais regiões da cidade, através do provimento de acessos e de circulação 
viária adequados, sendo necessário, para tanto, garantir a implantação das seguintes diretrizes: 
anel rodoviário de complementação e suas marginais, complexo viário Anhangüera/Santos Dumont, 
ligação do Parque Jambeiro à Vila Ipê; 

• priorizar o transporte coletivo, através de sistema tronco-alimentador por ônibus, e otimizar o 
sistema através de linhas interbairros; 

• adequar o limite intermunicipal Campinas - Valinhos quando da implantação do anel rodoviário; 
• avaliar nos estudos de uso e ocupação do solo o interesse e os impactos da exploração dos recursos 

minerais existentes e estabelecer regras para exploração racional e recuperação das áreas mineradas; 
• adotar medidas preventivas de processos erosivos e taxas de permeabilidade que garantam a 

qualidade ambiental no parcelamento de novas áreas, na microbacia do córrego Sete Quedas (Aps  
   30, 31 e 32); 
• recuperar as áreas com problemas de erosão na microbacia do córrego Taubaté; 
• estabelecer critérios de urbanização que garantam a manutenção de taxa de permeabilidade elevada 

nas UTBs 65 e 66A. 

MACROZONA - 7 ÁREA IMPRÓPRIA À URBANIZAÇÃO - AIU 

Área imprópria à urbanização, em virtude da presença de mananciais hídricos, exigindo definição de 
critérios de manejo adequado para as atividades existentes e a serem instaladas. 

Diretrizes para a Macrozona: 

• preservar os mananciais, matas e cerrados, com definição de incentivos à recuperação do 
ecossistema; 

• efetuar gestões junto aos municípios limítrofes, objetivando uma atuação conjunta na preservação 
dos manaciais; 

• definir incentivos à manutenção das áreas de produção agrícola, com orientações para o manejo 
adequado das mesmas; 

• fiscalizar e avaliar o risco de contaminação industrial nos poços existentes no Distrito Industrial 
(AP 35); 
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estabelecer critérios específicos para a ocupação da área urbana, com exigências rigorosas relativas 
às soluções dos problemas infra-estruturais, especialmente na bacia do Capivari Mirim e na área 
sob influência das curvas de ruído do aeroporto de Viracopos; 
envidar esforços junto à Infraero/governo do Estado para solução do problema das áreas já ocupadas, 
incluídas no decreto de desapropriação para ampliação do aeroporto; 
equacionar as condições de abastecimento e esgotamento das áreas ocupadas, que serão 
desapropriadas para ampliação do aeroporto, através da melhoria das soluções locais existentes, 
como monitoramento e regularização dos poços e melhoria e manutenção regular dos sistemas de 
fossas sépticas e sumidouros; 
equacionar a situação de carência de infra-estrutura dos bairros remanescentes da desapropriação 
do aeroporto através de alternativas tecnológicas localizadas, aliando o atendimento das necessidades 
básicas ao controle da expansão e do adensamento; 
implantar sistemas viário e de transportes de forma a atender apenas à situação manifesta e aos 
projetos de caráter metropolitano e regional, previstos em função de ampliação do aeroporto; 
priorizar a atividade minerária e estabelecer critérios para exploração do potencial existente nessa 
área, com exigência de execução de PRAD - Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, para 
as áreas exploradas. 
estabelecer critérios e medidas geotécnicas para controle de terraplanagem e de processos erosivos, 
nas UTBs 53, 54, SOA e na AP 36; 
preservação dos mananciais, matas e cerrados, na AP 37, restringindo a ocupação aos bairros já 
existentes e incentivando a manutenção da produção agrícola com manejo adequado; 
priorizar soluções localizadas para os problemas de saneamento já existentes de modo a não 
incentivar o adensamento e a ocupação, nas UTBs 66 e 67; 
recuperação da área degradada próxima à indústria da Singer (área de fundição). 
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Investimentos Estruturais Previstos 

N 

os itens anteriores, discutiu-se um conjunto de tendências e de questões estruturais 
relacionadas ao desenvolvimento de Campinas, indicando-se diretrizes de 
planejamento e gestão para o seu enfrentamento nos âmbitos das macrozonas, das 
áreas de planejamento e das unidades territoriais básicas. 

Considerando-se que a condução política da administração frente aos prováveis 
investimentos públicos e privados programados para o município assume um papel estruturador na 
dinâmica da localização de atividades, direcionando o uso e a ocupação do solo, neste tópico são 
analisados os impactos decorrentes da implantação dos principais investimentos previstos para a 
região, tendo como premissa a gradual implementação das diretrizes incorporadas nesta proposta 
de estruturação urbana e ordenamento territorial (vide Mapa XXIII - Anexo III), 

Diante do quadro geral de crise fiscal e financeira do setor público, que comprometeu a sua capacidade 
de realização de investimentos, optou-se pela formulação de hipóteses diferenciadas de atuação da 
administração no direcionamento dos principais investimentos estruturadores previstos para o 
município. 
A diferenciação das duas hipóteses formuladas baseia-se, principalmente, na implantação de dois 
investimentos públicos de caráter estruturador já previstos na área de transportes de massa, que são 
o Trem Intra-metropolitano (TIM) e a extensão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), hoje 
parcialmente implantado no município. 

Nas duas hipóteses, consideraram-se o crescimento geral da cidade e, especificamente, o 
comportamento das macrozonas e das áreas de planejamento de maneira coerente com as tendências 
atuais de localização de atividades, pressupondo-se que; 

- são observados os requisitos de preservação e ocupação controlada na região das APAs de Sousas 
e Joaquim Egídio; 

- as áreas de mananciais recebem regulamentação especial e o Poder Executivo consegue diminuir 
as pressões para a sua ocupação e, ainda, efetivar a desocupação de alguns locais, como nas 
proximidades do aeroporto; 
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 - as áreas vizinhas ao anel rodoviário, nas suas porções norte e leste, continuam a ser ocupadas com  
atividades industriais e comerciais de grande porte, em especial na região do encontro do anel com 
a rodovia Anhangüera, com a implantação do terminal de cargas; 

• nas áreas vizinhas ao anel rodoviário, na porção sudeste, a ocupação urbana é controlada com 
bloqueio para acesso às áreas de manancial e facilidade de acesso para o interior do anel, em 
direção ao centro de Campinas; 

• algumas regiões da cidade já apresentam indícios de centralidade quanto à diversificação das 
atividades terciárias e apresentam alguma verticalização, podendo ser consideradas como embriões 
de subcentros; 

• a região sudoeste da cidade recebe tratamento prioritário através de planos, projetos e investimentos; 
• os grandes vazios urbanos são estudados de maneira que o município passe a ter propostas claras 

de integração urbana e/ou preservação ambiental; 
• a região de Barão Geraldo mantém o mesmo perfil de ocupação; 
• a região da gleba da Feac continua a receber investimentos importantes da iniciativa privada e 

começa a se consolidar como área de concentração de atividades, principalmente dirigidas às 
classes de renda alta e média-alta, na continuidade dos investimentos iniciados com a instalação 
dos shoppings e do hipermercado Carrefour. 

Na primeira hipótese, considera-se a implantação do trecho inicial do TIM, com característica de 
"pré-metrô", entre Hortolândia e a estação Campinas, cruzando grande parte da mancha urbana. 
Nesta hipótese o centro principal continua a predominar enquanto principal pólo de atração de 
deslocamentos, mas a alocação de atividades no vale do Piçarrão altera essa polarização, configurando 
um centro expandido para o sul da estrada de ferro. O que é hoje um centro que tem seus limites na 
estrada de ferro expandir-se-á para o vale do Piçarrão, recebendo atividades comerciais, de escritórios 
e de prestação de serviços em geral, de médio e grande porte. 

Considera-se que a implantação deste sistema atenderá às populações residentes nos bairros que 
cruza, nos seus deslocamentos interbairros e com destino ao centro, e que possibilitará, em algumas 
de suas estações, integração intermodal. As estações, ao serem projetadas com acesso para as áreas 
de ambos os lados do leito da estrada de ferro, contribuirão para a redução da segregação entre 
porções urbanas entrecortadas pela ferrovia. 

Ao cruzar a área do Piçarrão, para onde está prevista uma operação urbana em parceria com a 
iniciativa privada (operação essa que prevê alteração no uso do solo e nos índices de aproveitamento 
e de ocupação do solo hoje vigentes), este modo de transporte poderá ser utilizado como principal 
meio de acesso. Se a operação urbana for bem sucedida, o vale do Piçarrão poderá transformar-se 
no centro expandido de Campinas, com condições mais convenientes de utilização do que qualquer 
uma das outras áreas contíguas ao centro. 

Com a implantação do TIM, supõe-se ainda que parte do crescimento urbano de Campinas será 
transferido para os municípios vizinhos de Hortolândia e Valinhos, dada a melhoria das condições 
de acesso a esses municípios. 
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Numa segunda hipótese de priorização de investimentos públicos, não se efetiva a implantação do 
TIM mas dá-se prosseguimento à implantação do VLT, com características efetivas de “pré-metrô” 
Também nesta hipótese o centro principal continua a exercer o seu papel e a região do Piçarrão 
começa a receber atividades predominantemente relacionadas com a prestação de serviços e 
comerciais, iniciando-se um processo de desconcentração do centro principal 

As possibilidades de desbloqueio da rodovia dos Bandeirantes, em função do seu prolongamento, 
são especialmente consideradas no trecho contíguo aos bairros Boa Vista/ e Santa Bárbara, o que 
contribuirá para o aumento da acessibilidade da região. 

É incentivada a criação de um subcentro na região sudoeste, contendo o terminal Campos Elíseos 
do VLT existente e as atividades de prestação de serviços públicos já alocadas na região. Aí será 
incentivada a localização de atividades similares àquelas encontradas no centro principal, de maneira 
que parte dos moradores dessa região e de toda a região sudoeste seja para aí atraída, também 
contribuindo para o processo de desconcentração de atividades do centro principal 

Inicia-se a reorganização geral da região sudoeste, além da rodovia dos Bandeirantes, a partir da 
implantação da avenida das Indústrias, de projetos integrados de habitação de interesse social e de 
incentivo ao desenvolvimento de subcentros de atividades terciárias. 

Assim como na hipótese anterior, a administração implementa diretrizes de ocupação para os grandes 
vazios urbanos existentes no município, de maneira a integrá-los ao seu entorno imediato e a prever 
uma ocupação que contemple usos adequados à organização da cidade como um todo. Neste caso, 
essas diretrizes de ocupação assumem o importante papel de contribuir para a integração física 
entre bairros. 

Nas duas hipóteses formuladas, o adensamento previsto para a mancha urbana aponta para a incompa-
tibilidade entre a legislação vigente e as diretrizes definidas na proposta de estruturação urbana, 
neste processo de revisão do Plano Diretor. 

Na primeira hipótese, com a implantação do Trem Intra-rnetropolitano, e a facilidade que esse 
modo de transporte trará à região oeste/sudeste de Campinas, deverá ser previsto um aumento 
geral de densidades nas áreas ao longo do TIM, em especial no entorno de algumas estações 
estrategicamente escolhidas. Assim, será necessária a revisão das regras de zoneamento dessa região 
como um todo. 

Para que esse empreendimento seja potencializado, e para que sejam internalizados pelo município 
os seus benefícios, minimizando as incompatibilidades uso do solo/transportes, outros aspectos 
deverão ser abordados, quais sejam: 

- revisão das regras de zoneamento na região da futura estação Bosch do TIM, permitindo a instalação 
de atividades de comércio e de serviços de todos os portes e especializações, de maneira que 
possam competir com as atividades oferecidas na área central da cidade; 
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• revisão geral das regras de zoneamento no município de Campinas nas regiões atravessadas pelo 
TIM, limítrofes aos municípios vizinhos, de modo a promover regras em harmonia com os outros 
municípios (trata-se das áreas de Aparecidinha/Boa Vista e do Samambaia, Esmeraldina etc); 

• revisão nas regras de zoneamento na região da futura estação do TIM, em área limítrofe aos 
bairros Bonfim, Jd. Aurélia, Vila Industrial e Vila Teixeira, a qual já experimenta mudança nos 
usos residenciais, que passa para usos terciários, evidenciando um subcentro; com a possibilidade 
de integração da estação do TIM com a do VLT, no Jd. Aurélia, as chances de proliferação de 
atividades terciárias ficam ampliadas; 

• revisão nas regras do zoneamento na região da futura estação do TIM no Proença/Ponte Preta, a 
montante do Piçarrão, a qual já apresenta uma verticalização e uma diversificação de atividades 
que poderão constituí-la em subcentro; a proximidade ao Piçarrão deverá induzir um tratamento 
em conjunto com a operação urbana; 

• rever as regras de zoneamento na região do entorno da futura estação Samambaia do TIM, de 
maneira a não induzir o adensamento na área de proteção ao manancial; 

• revisão do zoneamento da Z-15 próxima a Aparecidinha, lindeira à Bandeirantes, de modo a 
equacionar os problemas das invasões já existentes e preparar a região para o aumento de população 
que, seguramente, ocorrerá com a implantação de uma estação local do TIM; 

• na estação central do TIM deverá ser prevista intervenção física com ampla acessibilidade para o 
sul da linha férrea, promovendo uma integração com a área do Piçarrão; as regras do zoneamento 
deverão ser revistas; 

• pode-se prever a instalação de população de renda predominantemente média nas proximidades 
dos limites do município de Valinhos, sendo também necessária a revisão das regras gerais de 
ocupação para uma adequação a essa tendência. 

Na segunda hipótese, como o principal modo de transporte é o sistema VLT, as sugestões aqui 
apresentadas aventam a possibilidade de sua extensão, especialmente para a região sul do município, 
considerando a recomendação anteriormente apontada de que o VLT seja adaptado para ter 
características de "pré-metrô". 

Com o intuito de serem compatibilizados os efeitos da implantação deste projeto ao uso e ocupação 
do solo, bem como de serem minimizadas as incompatibilidades já diagnosticadas, sugere-se para 
efeito da legislação urbanística: 

• alteração de índices e de usos permitidos na região da atual estação final do VLT, no Campos 
Elíseos, de maneira a induzir a criação de um subcentro, tendo em vista a existência de vários 
equipamentos públicos nas proximidades da administração regional Sudoeste, que poderão funcionar 
como elemento indutor da instalação de atividades diversificadas; 

• elaboração e implantação de um plano de reorganização geral e do sistema viário na região abaixo 
da Bandeirantes, com o intuito de maior integração física e social; 

• enfatizar o papel integrador da avenida das Indústrias; 
• rever as regras de zoneamento nas áreas lindeiras à rodovia dos Bandeirantes em função do 

desbloqueio da mesma, especialmente nas proximidades dos acessos previstos; 
• com uma possível extensão do VLT até os DICs, deverão ser previstas pequenas alterações de 

zoneamento na região destes para possibilitar serviços compatíveis com uma estação terminal; 
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a extensão do VLT para o Taquaral possibilita uma integração entre regiões com características 
físicas e sociais muito diferenciadas; no entanto, tendo ern vista que este empreendimento não 
deverá ocorrer, senão a longo prazo, não foram previstas alterações na legislação nesta etapa de 
revisão; 
rever as regras de zoneamento em áreas estratégicas do Campo Grande e do Ouro Verde, de 
maneira a induzir a organização de centros secundários nesses locais, e verificar as possibilidades 
de integração em função da avenida das Indústrias e das regras de um plano urbanístico mais geral; 
prever, na instalação do parque linear ao longo do Capivari, possibilidades de implantação de 
serviços e equipamentos públicos, que venham a contribuir para a reorganização física da área e 
melhorias sociais em geral; 
alteração das densidades em algumas regiões do setor sudoeste, permitindo adensamento nas 
áreas mais propícias do ponto de vista do transporte e da infra-estrutura. 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No........ /95 

TITULO I -         DA POLÍTICA URBANA 

TITULO II -    DO PLANO DIRETOR DE CAMPINAS E DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE 

TÍTULO III-    DO   ORDENAMENTO   DO   TERRITÓRIO,    DO   PROCESSO    
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TITULO IV -      DAS POLÍTICAS SETORIAIS 

TITULO V -       DOS INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS 

TITULO VI -     DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
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PLANO DIRETOR DE CAMPINAS 

TÍTULO I - DA POLÍTICA URBANA 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o - Esta lei complementar estabelece as normas e procedimentos para a política urbana do 
Município, fixa seus objetivos e suas orientações estratégicas, prevê instrumentos para a sua 
execução e define diretrizes para as políticas setoriais. 

Art. 2o - Fica instituído o Plano Diretor de Campinas, como instrumento básico da política 
urbana e do processo contínuo de planejamento do município. 

CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS 

Art. 3o -     São objetivos da política urbana do município: 

I -   contribuir para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes; 

II-  ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais do município. 

Art. 4o -     Os objetivos definidos no artigo anterior serão alcançados através da implantação das 
seguintes políticas e princípios: 

I -  ordenamento do território que promova um desenvolvimento equilibrado, balizado 
pela definição de critérios e limites de crescimento conformes à capacidade de suporte 
do meio natural, capacidade de suporte do sistema de infra-estruturas e equipamentos e 
às necessidades de abastecimento e bem-estar da população; 

II- participação popular na gestão do desenvolvimento urbano do município, notadamente 
no processo de planejamento; 

III- priorização da proteção e recuperação do patrimônio natural, entendido como bens de 
preservação permanente, recursos naturais e paisagens; 

IV- priorização da proteção e recuperação do meio-ambiente da zona urbana, especialmente 
nos setores de drenagem, saneamento, poluição, áreas de risco ao assentamento humano 
e áreas verdes e de interesse social e histórico; 
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V- justa distribuição da infra-estrutura e dos serviços urbanos; 

VI- política habitacional que assegure o direito à moradia a toda a população, estabelecendo 
programas públicos e estimulando programas privados que permitam o acesso da 
parcela mais pobre a soluções com melhor qualidade; 

VII- prioridade ao transporte público coletivo; 

VIII- descentralização das decisões e do processo de planejamento; 

IX-    estabelecimento de mecanismos efetivos e transparentes para a atuação conjunta 
dos setores público e privado em projetos de interesse do município; 

X -    integração entre os órgãos e entidades federais, estaduais e municipais , durante a 
elaboração, avaliação e execução de planos, projetos e programas urbanísticos, 
objetivando sua compatibilização; 

XI- compatibilização entre os investimentos setoriais de todos os níveis de governo com 
os objetivos e diretrizes do Plano Diretor de Campinas; 

XII- cooperação entre o município de Campinas e os municípios vizinhos para a definição 
de políticas, normas, projetos e programas de interesse comum, tendo como objetivo 
consolidar instrumentos para uma gestão metropolitana. 

TITULO II -     DO PLANO DIRETOR DE CAMPINAS E DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE 

CAPÍTULO I - DAS DIRETRIZES, NORMAS E OBJETIVOS 

Art 5° -     O Plano Diretor regula os processos de desenvolvimento urbano, seus programas e 
projetos e condiciona as ações dos agentes públicos e privados para a totalidade do território municipal. 

Parágrafo Único -   O Plano Plurianual deverá ser compatível com os objetivos e diretrizes do Plano 
Diretor e com as prioridades de ação dele decorrentes. 

Art. 6° -     Constituem o Plano Diretor de Campinas as diretrizes, normas e instrumentos com vista: 

I -     ao ordenamento do território municipal; 

II-     à regulação e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo; 
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III  à promoção das políticas setoriais para: 

a) Meio Ambiente; 
b) Habitação; 
c) Sistema Viário e de Transportes; 
d) Infra-estrutura de saneamento e drenagem; 
e) Equipamentos Sociais e Serviços Públicos. 

Art. 7° -     São objetivos do Plano Diretor de Campinas: 

I -   propiciar ao conjunto da população melhores condições de acesso ao emprego, à 
habitação, aos transportes, aos equipamentos e serviços urbanos e a um meio-ambiente 
saudável; 

II- estabelecer mecanismos de gestão do desenvolvimento urbano, compatibilizando-o 
com a capacidade de suporte do meio ambiente natural, com as necessidades de 
abastecimento e bem-estar da população, assim como com a capacidade de provimento 
de infra-estrutura e equipamentos; 

III- promover o desenvolvimento equilibrado e a redução das desigualdades entre as áreas 
do município, pela distribuição justa de infra-estrutura, dos serviços públicos e pela 
eliminação de fatores de segregação espacial da população de baixa renda; 

IV- estabelecer mecanismos de participação da comunidade no planejamento urbano e na 
fiscalização de sua execução, estimulando a população para a defesa dos interesses 
coletivos, reforçando o sentimento de cidadania e proporcionando o reencontro dos 
habitantes com a cidade; 

V -    promover a distribuição mais justa dos custos de urbanização do município, assim como 
a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária gerada pelos investimentos 
públicos; 

VI- propiciar a descentralização do planejamento municipal e a integração das diferentes 
políticas setoriais; 

VII- promover a preservação, recuperação e desenvolvimento do patrimônio ambiental, 
natural e cultural; 

VIII- estabelecer os mecanismos que assegurem o cumprimento da função social da 
propriedade; 

IX- compatibilizar o desenvolvimento urbano com o sistema de transporte, visando a 
ampliação da qualidade do serviço e padrões desejáveis de segurança. 
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CAPÍTULO II - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE 

Art. 8° -     A propriedade urbana cumpre soa função social quando atende às exigências fundamentais 
de ordenamento do território do município expressas no Plano Diretor. 

Art 9°-     A intervenção do Poder Público sobre o uso da propriedade urbana tem como finalidade: 

I- recuperar em benefício coletivo a valorização acrescentada pelos investimentos públicos 
à propriedade particular; 

II- adequar a densidade populacional e o uso e ocupação dos imóveis aos condicionantes 
ambientais e à disponibilidade de infra-estrutura e serviços urbanos; 

III- gerar recursos para a demanda de infra-estrutura e de serviços públicos provocada 
pela intensificação da ocupação do solo e diversificação do seu uso e para implantação 
de infra-estrutura em áreas não servidas; 

IV- promover o adequado aproveitamento dos vazios urbanos ou terrenos subtilizados ou 
ociosos, coibindo a sua retenção especulativa; 

V- promover a regularização jurídica e a integração e melhoria urbana de assentamentos 
produzidos à margem das normas urbanísticas, especialmente favelas, loteamentos 
clandestinos e áreas de auto-construção; 

VI- obter terrenos a custos adequados para implantação de equipamentos sociais e habitação 
de interesse social; 

VII-  viabilizar os programas de preservação e recuperação ambiental 

CAPÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS E RECURSOS 

Art. 10 -     São instrumentos da aplicação do Piano Diretor de Campinas, sem prejuízo de outros 
previstos na legislação municipal, estadual ou federal: 

I-  de caráter político-institucional: 
a) o processo de planejamento municipal; 
b) a participação popular; 

II- de caráter financeiro-contábil: 
a) o Fundo Municipal de Gestão Urbana; 
b) outros fundos especiais; 
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III- de caráter urbanístico: 
a) solo criado; 
b) operação interligada e operação interligada para habitação de interesse social; 
c) operação urbana; 
d) parcelamento, remembramento e edificação compulsórios; 
e) desapropriação, inclusive mediante títulos da dívida pública; 
í) legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo, obras e edificações; 
g) legislação de licenciamento e fiscalização; 
h) Planos Locais de Gestão Urbana; 
i) Zonas Habitacionais de Interesse Social; 
j) urbanização consorciada; 
l) transferência do potencial construtivo; 
m) direito de preempção; 
n) ressarcimento dos custos de infra-estrutura; 
o) Áreas de Proteção Ambiental - APAs 

IV- de caráter tributário: 
a) imposto predial e territorial urbano; 
b) contribuição de melhoria; 
c) incentivos e benefícios fiscais; 
d) tarifas diferenciadas e taxas. 

Art. 11 - Nos termos do art. 173 da Lei Orgânica Municipal, entende-se como Solo Criado a 
área edifícada superior à área total do terreno no qual se localiza, a qual implicará em 
ressarcimento ao Município, proporcionalmente à quantidade de área edifícada a mais, 
segundo disposições a serem regulamentados em legislação específica. 

Art. 12 - Entende-se por Operação Interligada a alteração pelo Município, de determinados 
parâmetros urbanísticos, mediante contrapartida dos interessados e segundo outras disposições 
a serem regulamentadas em legislação específica. 

Art. 13 - Entende-se por Operação Interligada para Habitação de Interesse Social, aquela cuja 
contrapartida será necessariamente na forma de construções habitacionais, de terrenos ou de 
recursos financeiros destinados a moradias para população de baixa renda. 

Art. 14 - Entende-se por Operação Urbana o conjunto de intervenções em infra-estrutura e 
equipamentos e normas específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo definidas pelo 
Poder Público, para uma área da cidade delimitada por Lei, onde deverá ser exigida 
contrapartida dos proprietários e empreendedores correspondentes aos benefícios ocasionados 
pela mesma operação. 

Art. 15 - Nos termos do art. 177 da Lei Orgânica do Município de Campinas, é facultado ao 
Município exigir dos proprietários de terrenos urbanos não edificados, subtilizados ou não 
utilizados que promovam o seu aproveitamento adequado, sob pena, sucessivamente, de: 
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I -     parcelamento ou edificação compulsórios; 

II- imposto sobre a propriedade predial e territorial progressivo no tempo; 

III- desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. 

Parágrafo Único -        Ficam definidos como terrenos passíveis de aplicação deste instrumento: 

I - os terrenos urbanos situados em perímetros de influencia de investimentos públicos 
em infra-estrutura, desde que não sujeitos a restrições de natureza ambiental de 
ocupação, na forma da Lei; 

II- os terrenos incluídos nos perímetros das Zonas Habitacionais de Interesse Social, onde 
o parcelamento e a edificação deverão corresponder às determinações do Plano de 
Urbanização definido para essas zonas, conforme o artigo 72 desta Lei e demais normas 
estabelecidas em Lei específica; 

III- os terrenos incluídos nos perímetros das Operações Urbanas, onde o parcelamento e a 
edificação deverão corresponder aos parâmetros estabelecidos na Lei da respectiva 
operação. 

Art. 16 - Entende-se por Urbanização Consorciada a cooperação entre o Município e o setor 
privado ou associações comunitárias, tendo por objetivo a execução de infra-estrutura ou de 
equipamentos públicos ou de habitação de interesse social, em terrenos de propriedade pública ou 
privada, nas formas definidas em Lei, 

Art. 17 - Pela Transferência do Potencial Construtivo, os proprietários impedidos de utilizar seu 
terreno por restrições de natureza ambiental e urbanísticas definidas pelo Poder Público, inclusive 
tombamento, poderão obter o direito de utilizar o potencial construtivo restante em outro terreno, 
em zonas e na forma definidos em Lei. 

Art. 18 - Pelo Direito de Preempção, o Município terá prioridade para aquisição de terrenos para 
execução de equipamentos, programas de proteção ambiental e reservas fundiárias para habitação 
de interesse social, nas Zonas Habitacionais de Interesse Social, nas APAs e nas áreas de operações 
urbanas, na forma da Lei Federal e de legislação municipal específica, 

Art. 19 - Pela Contribuição de Melhoria o Município deverá recuperar o custo de investimentos 
em iirfra-estruturas e equipamentos públicos, mediante o pagamento, pelos proprietários de imóveis, 
de valores proporcionais ao custo das obras realizadas, na forma da Lei. 

Art. 20 - O Executivo poderá vincular a licença de construir, mesmo que o projeto atenda aos 
parâmetros legais, ao ressarcimento pelo empreendedor dos custos de ampliação da infra-estrutura, 
sempre que um ou mais de seus componentes forem inexistentes ou insuficientes, face à demanda 
existente, ou ao seu incremento decorrente do empreendimento pretendido. 
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Art. 21 - A aplicação doe instrumentos definidos nos artigos de 11 a 20 dependerá de legislação 
específica que definirá, entre outros aspectos e no que couber os critérios para sua aplicação, áreas 
abrangidas, prazos e valores. 

SEÇÃO I - DO FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO URBANA 

Art. 22 - Será criado, mediante Lei, o Fundo de Gestão Urbana que constituir-se-à do produto das 
receitas a seguir especificadas: 

I - Solo Criado; 
II- Operações Interligadas e Operações Urbanas; 
III- Ressarcimento dos custos de Infra-estrutura; 
IV- quaisquer outros recursos ou rendas que lhe sejam destinados; 
V -   rendas provenientes da aplicação de seus próprios recursos; 
VI-   recursos direcionados provenientes de doações, empréstimos e outras operações 

financeiras. 

Art. 23 - Os recursos do Fundo Municipal de Gestão Urbana serão aplicados na implantação dos 
seguintes itens, conforme programas e projetos definidos pelas respectivas secretarias responsáveis: 

I - implantação e conservação de equipamentos sociais; 

II- implantação ou melhoria da rede de saneamento básico; 

III- obras viárias constantes da rede estrutural; 

IV- obras de drenagem; 

V -   projetos de reabilitação do patrimônio histórico vinculados à habitação de interesse 

social; 

VI-   programas destinados à preservação e recuperação ambiental. 

Art. 24 - O Fundo Municipal de Gestão Urbana será administrado pelo Poder Público, com a 
participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU e dos demais conselhos 
setoriais instituídos. 
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TITULO III - DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, DO PROCESSO 
DE PLANEJAMENTO URBANO E DA ESTRUTURAÇÃO URBANA 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 25 - Para atender às funções econômicas e sociais do Município, o território municipal será 
ordenado de modo a compatibilizar o desenvolvimento urbano com o uso e a ocupação do solo, 
com a oferta de transportes, de saneamento básico e dos demais serviços urbanos e com a preservação, 
recuperação e desenvolvimento do patrimônio cultural e natural, bem como o uso racional dos 
recursos naturais. 

Art. 26 - O ordenamento do território far-se-á através do processo de planejamento contínuo, 
dos investimentos públicos em infra-estrutura e políticas setoriais, e da regulação e controle do 
parcelamento, do uso e da ocupação do solo. 

Art. 27 -     A regulação do uso e da intensidade da ocupação do solo considerará, sempre: 

            I -   a capacidade de sustentação ambiental;  

II- o patrimônio natural e cultural;  

III- a segurança individual e coletiva;  

IV- a qualidade de vida; 

V -  a oferta suficiente ou projetada de 

a) saneamento básico; 
b) transporte coletivo; 
c) drenagem; 
d) outros serviços urbanos essenciais. 

VI-   a necessidade de equilíbrio entre usos , de modo a evitar os grandes deslocamentos 
entre moradia, emprego e serviços, assim como a segregação social. 

Art. 28 -      Para ordenamento da ocupação do solo, o Municipio será dividido em Zona Rural 
e Zona Urbana. 

Art. 29 - A estruturação urbana definida para o Município de Campinas está explicitada no 
Macrozoneamento, o qual abrange as áreas urbana e rural do Município, nos termos do que determina 
o parágrafo l° do Art. 181 da Constituição Estadual de São Paulo. 
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CAPÍTULO II - DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O ORDENAMENTO 
TERRITORIAL 

Art. 30 -    A intervenção pública no ordenamento urbano obedecerá às seguintes orientações 
estratégicas, tendo em vista a proposta de estruturação urbana explicitada no Macrozoneamento: 

I -     proteção, recuperação e desenvolvimento do patrimônio ambiental; 

II- preservação de áreas impróprias à urbanização e de interesse ambiental; 

III- manutenção das áreas rurais com a finalidade produtiva que lhe é específica, devendo 
a implantação de usos não rurais compatíveis ser subordinada às diretrizes deste Plano 
Diretor; 

IV- controle da incorporação à malha urbana de grandes glebas ainda existentes no interior 
do perímetro urbano, notadamente nas regiões em processo dinâmico de urbanização; 

V -     recuperação das áreas precariamente urbanizadas, com requalificação e estruturação urbana, 
buscando a articulação dos bairros existentes e criação de subcentros, com fomento à 
mescla de atividades e geração de empregos, objetivando a reversão da condição de 
periferia ou dormitório, sem contudo incentivar um adensamento contínuo da mesma; 

VI-    reestruturação do espaço consolidado e urbanizado do município, buscando equilibrar a 
distribuição das atividades e otimizar a infra-estrutura instalada e programada, passando 
necessariamente: 

a) pela revitalização da área central, permitindo que esse espaço desempenhe o papel 
histórico, cultural e simbólico que lhe cabe e garantindo-lhe condições de 
funcionalidade, através do controle do adensamento e da concentração excessiva 
de atividades não residenciais; 

b) pela preservação das características históricas, sócio- culturais e do ambiente 
construído de bairros antigos; 

c) pela manutenção e preservação das áreas verdes, de áreas com vocação rural e de 
proteção de mananciais; 

d) pela estruturação do sistema viário e de transportes, considerando as intervenções 
previstas, de modo a diminuir os fluxos de passagem pelo centro; 

e) pela implantação do terminal rodoviário intra-urbano, de modo a garantir a integração 
dos diversos modos de transporte; 

f) pelo fomento e consolidação de sub-centros ao sul da rodovia Anhanguera; 
g) pela regulamentação de atividades terciárias de grande porte e projetos de caráter 

regional e metropolitano, na região lindeira à rodovia D. Pedro I; 
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h) pela abertura de novas possibilidades de adensamento e geração de emprego em 
locais potencializados pelos investimentos públicos, notadamente em viário e 
transportes; 

í) pela permissão da expansão do centro, com intensificação de atividades e 
adensamento da ocupação em áreas do entorno com controle adequado, 

VII-  articulação entre as intervenções no sistema viário e de transporte com a regulação do 
uso do solo, adequando suas funções de uso à hierarquia das vias, de modo a garantir 
uma situação de equilíbrio no desenvolvimento e estruturação do espaço urbano; 

VIII- regularização fundiária e urbanística de áreas de favelas consolidadas situadas nas 
diferentes áreas da cidade, de modo a garantir sua integração aos bairros circundantes, 
sempre considerando os requisitos de segurança e qualidade ambientais; 

IX- implementação de instrumentos que viabilizem a utilização de áreas adequadas para 
equipamentos e programas habitacionais, evitando as ocupações desordenadas, danosas 
à qualidade de vida e ao meio ambiente; 

X - adequação da política tributária municipal, notadamente as alíquotas do IPTU, às 
diretrizes de uso e ocupação do solo de cada região da cidade. 

Art. 31 -    A intervenção pública obedecerá aos seguintes critérios para a proteção da Zona Rural 
e a garantia das condições de abastecimento alimentar no município: 

I -   incentivo ao desenvolvimento de atividades agropecuárias, agro-industriais e florestais, 
com manejo ambientalmente adequado dos recursos naturais, a partir dos levantamentos do 
uso real do solo e das classes de capacidade de uso; 

II- quando ocorrer a perda das características produtivas de exploração agropecuária, 
agro-industrial e florestal, devidamente atestada em laudo técnico a ser aprovado pela 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente e pelo INCRA, deverão ser 
definidos novos usos não conflitantes com a finalidade rural, tais como atividades de 
interesse científico, de preservação, culturais, educacionais, turísticos, esportivos ou 
de lazer em geral, respeitando-se o módulo mínimo do INCRA. 

CAPÍTULO III - DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

Art. 32 -     Leis específicas estabelecerão normas gerais e de detalhamento do planejamento municipal 
relativas às seguintes matérias, observadas as diretrizes fixadas nesta Lei Complementar; 

I-    perímetro urbano; 

145 



II- parcelamento do solo para fins urbanos; 

III- uso e ocupação do solo; 

IV- obras e edificações; 

V -   licenciamento e fiscalização de obras de terraplanagem, de edificações e demolições; 

VI- tombamento e preservação do patrimônio cultural; 

VII- licenciamento e fiscalização de atividades e posturas municipais; 

VIII- licenciamento e fiscalização de atividades geradoras de impactos ambientais; 

IX- controle de impactos no sistema de transportes; 

X -   projetos com características especiais de porte ou de uso; 

XI- zoneamento e parâmetros especiais para habitação de interesse social; 

XII- proteção e recuperação ambiental; 

XIII- concessão de permissão e de doação de áreas públicas; 

XIV- regularização de áreas de favelas; 

XV- regularização de parcelamentos clandestinos; 

XVI- licenciamento e controle de atividade mineraria; 

XVII-licenciamento e exploração de águas subterrâneas. 

Art. 33 -    Ficam assim definidas as seguintes expressões relativas à legislação urbanística: 

§ 1o- Empreendimento de Impacto - é aquele que pela sua própria dimensão e natureza, possa 
comprometer o meio ambiente e a capacidade dos serviços urbanos dispomVeis, até o seu 
limite máximo, sem observância da reserva de segurança; 

§ 2o- Parcelamento do Solo - é todo e qualquer processo de divisão do território municipal, nos 
termos da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979; 

§ 3o- Uso do Solo - é a qualificação diferenciada que adquirem as diversas partes do território 
municipal, em função da destinação e da implantação nas mesmas, em caráter 
permanente, de empreendimentos físicos e de atividades; 



§ 4o-  Ocupação do Solo: é a relação entre o total da área edifícada e o terreno, 
compreendendo a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento; 

I -    Taxa de Ocupação - é o fator pelo qual deve ser multiplicada a área do lote ou da gleba 
para obter-se a área que poderá ser ocupada pela edificação; 

II -    Coeficiente de Aproveitamento - é o fator pelo qual deve ser multiplicada a área do 

lote ou gleba para se obter a área máxima de construção permitida para os pavimentos 
superiores de uma edificação; 

§ 5°- Densidade de Ocupação - é o número ideal de habitantes por hectare, previsto para 
garantir o equilíbrio ambiental e a compatibilidade com a oferta de infra-estrutura, 

I -     Baixa densidade - é aquela inferior a í 50 habitantes por hectare; 

II- Média densidade - é aquela compreendido entre 150 e 401 habitantes por hectare; 

III-   Alta densidade -  é aquela superior a 401 habitantes por hectare. 

SEÇÃO I -     DOS CRITÉRIOS E DIRETRIZES PARA FORMULAÇÃO E REVISÃO DA 
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

Art 34 - A revisão das normas urbanísticas existentes, tendo por finalidade sua adequação às 
diretrizes e objetivos do Plano Diretor, deverá ser feita por lei, cujos projetos serão submetidos à 
apreciação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU. 

§ 1º- as alterações na legislação de uso deverão considerar, além dos aspectos 
ambientais e de capacidade da infra-estrutura, os incômodos causados pelos mesmos à 
vizinhança, nos aspectos de ruídos, odores, fumaça, dificuldades de circulação e 
perigos diversos; 

§ 2 - as alterações na legislação de parcelamento e de ocupação do solo deverão considerar 
obrigatoriamente estudos técnicos específicos, especialmente de geomorfologia, 
geotecnia e de hidrologia, com ênfase nos aspectos que interfiram na taxa de 
permeabilidade do solo; 

§ 3 - todas as iniciativas de alteração da legislação urbanística deverão levar em conta os 
efeitos nas condições de habitação, em especial os processos de valorização que possam 
resultar na expulsão das famílias de baixa renda 

Art 35 - Toda e qualquer alteração nos parâmetros da atual legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo que resulte em benefícios para os terrenos abrangidos será objeto de contrapartidas 
de interesse geral da cidade, devidas pelos proprietários desses terrenos, na forma da legislação 
específica. 
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Art. 36 - Nas zonas onde fique demonstrada a saturação da infra-estrutura e da capacidade de suporte 
do meio natural, o município deverá reduzir os índices de ocupação do solo adequando-os à capacidade 
existente. 

Art. 37 - Nas zonas onde houver a necessidade e possibilidade de execução de obras de adequação da 
infra-estrutura para manutenção dos índices, seu custo deverá ser ressarcido pelos novos 
empreendedores, na forma da Lei. 

Art. 38 - A regularização fundiária de favelas deverá ser condicionada pela prévia avaliação das 
condições geotécnicas e geomorfológicas do conjunto de asssentamento e de cada uma de suas 
unidades, de modo a impedir a continuidade da ocupação em áreas de risco. 

Art. 39 - Para garantir a melhor localização dos equipamentos, assim como a preservação e melhor 
aproveitamento dos recursos naturais, o município poderá aceitar que a doação de áreas de lazer e 
institucionais de terrenos incluídos nos perímetros das Zonas Habitacionais de Interesse Social ou de 
Operações Urbanas seja feita em outro terreno incluído no mesmo perímetro, de acordo com o plano 
geral de ocupação definido para a ZHIS ou para a Operação Urbana respectiva. 

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO URBANO 

Art. 40 - O planejamento municipal ordenará o crescimento do Município, estabelecendo as 
prioridades de investimentos e as diretrizes de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como os 
instrumentos que serão aplicados para incentivo e controle do desenvolvimento urbano. 

Art. 41 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente - SEPLAMA coordenará as ações 
de planejamento necessárias à implantação deste Plano Diretor, com o apoio, no que couber, do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU e do Conselho Municipal do Meio Ambiente - 
COMDEMA e do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas -CONDEPACC. 

§ 1 °- Os órgãos responsáveis pelo planejamento municipal deverão, sempre que necessário, 
consultar e decidir de maneira integrada com os seguintes organismos: 

I -     Secretarias de Ação Regional - SARs; 

II -    Secretarias com interfaces mais diretas com o desenvolvimento urbano: 
a) Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, responsável pela articulação e controle 

das ações governamentais e pelo processo de orçamentação; 
b) Secretaria de Finanças - SF, responsável pela administração da política tributária 

municipal; 
c) Secretaria de Transportes - SETRANSP e Empresa Municipal de Desenvolvimento 

de Campinas - EMDEC; 
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d) Secretaria de Obras; 
e) Secretaria de Habitação e COHAB/Carnpinas; 
f) SANASA, 

III-    secretarias municipais responsáveis pelas políticas setoriais, sempre que matérias de 
seu interesse tenham interface com os objetivos, diretrizes e normas definidas pelo 
Plano Diretor; 

§ 2o- qualquer Secretaria Municipal poderá solicitar sua participação em decisões sobre 
regulamentos e intervenções do planejamento urbano que julgue afetarem as políticas 
setoriais de sua responsabilidade. 

Art. 42 - Constituem matérias de especial interesse para o planejamento urbano para cujo 
tratamento e implementação a SEPLAMA deverá buscar a cooperação de outros órgãos municipais 
ou ter garantida a sua participação nas decisões sob responsabilidade de outros organismos: 

I- a integração dos agentes setoriais de planejamento e de execução da administração 
municipal e dos órgãos e entidades federais e estaduais, para aplicação das diretrizes 
e políticas setoriais previstas nesta Lei Complementar; 

II- a coordenação das negociações entre o Poder Público e o setor privado para realização 
de pianos e projetos de interesse do Município; 

III-    a articulação entre a ação municipal e a dos municípios vizinhos; 

IV-   o acompanhamento e a avaliação dos resultados da implementação do Plano Diretor 
de Campinas, assim como a coordenação de seu processo de revisão; 

V -    a criação e atualização de um sistema de informações sobre o município, 
compreendendo, entre outros: 

a) o cadastro de terrenos municipais, seu uso e atribuição; 

b) o cadastro de infra-estrutura; 

c) o cadastro de uso e ocupação do solo, compreendendo o levantamento de terrenos 
particulares vazios; 

d) o banco de dados ambientais do Município; 

VI-   a definição dos critérios para a tributação diferenciada e para a delimitação das diferentes 
zonas de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana; 
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VII- a atualização da Planta de Valores do Município; 

VIII- a definição dos critérios de uso e das condições de concessão ou alienação dos imóveis 
públicos municipais; 

IX- a ampla divulgação dos dados e informações; 

X -  a realização de análises e formulação de propostas que lhe forem solicitadas pela  
sociedade civil. 

Art. 43 -    É garantida a participação da população no planejamento municipal pela representação de 
entidades, nos termos da Lei Orgânica Municipal e legislação municipal específica. 

SEÇÃO I - DOS PLANOS LOCAIS DE GESTÃO URBANA 

Art. 44 - Os Planos Locais de Gestão Urbana serão elaborados para uma ou mais Áreas de 
Planejamento, com base nas orientações estratégicas, diretrizes, normas e objetivos definidos neste Plano 
Diretor, com as seguintes finalidades: 

I -     adequar os parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo às condições 
ambientais, urbanísticas e sócio econômicas dessas parcelas do território; 

II- possibilitar o detalhamento das políticas setoriais tendo em conta a realidade local e a 
participação direta dos funcionários mais ligados à sua execução; 

III- garantir a participação da população na definição e na fiscalização das matérias tratadas 
nos incisos anteriores; 

IV- desenhar as diretrizes viárias e de preservação ambiental. 

Parágrafo Único - Os Planos Locais de Gestão Urbana serão elaborados sob responsabilidade da 
SEPLAMA, devendo ser discutidos no espaço institucional das SARs. 

Art. 45 - Os Planos Locais de Gestão Urbana poderão definir a aplicação das normas urbanísticas para a 
área interna ao seu perímetro, podendo detalhar, restringir ou flexibilizar e mesmo definir normas 
adequadas às realidades locais. 

Parágrafo único - Todas as alterações dos parâmetros da legislação vigente de parcelamento, uso e 
ocupação do solo contidas nos Planos Locais de Gestão Urbana serão objeto de 
aprovação por Lei. 
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Art. 46 - Os Planos Locais de Gestão Urbana deverão definir as soluções para regularização, 
melhoria ou oferta de novas habitações de interesse social, de acordo com as diretrizes e os 
instrumentos estabelecidos no Capítulo III do Título IV desta Lei. 

Art. 47 - Os Planos Locais de Gestão Urbana deverão considerar os planos setoriais existentes, 
buscando, em seu processo de elaboração os entendimentos necessários com os organismos 
responsáveis pelas diferentes políticas setoriais, de modo a garantir políticas e intervenções adequadas 
localmente e compatíveis com o conjunto da cidade. 

CAPÍTULO IV - DA ESTRUTURAÇÃO URBANA 

SEÇÃO I - DAS MACROZONAS DE PLANEJAMENTO 

Art. 48 - O Macrozoneamento de Planejamento tem por finalidade propor o ordenamento e definir 
orientações estratégicas de planejamento do crescimento e das políticas públicas, programas e projetos 
em áreas diferenciadas do território municipal, visando o equacionamento de sua problemática 
ambiental, urbanística e socioecônomica. 

Art. 49 - Para a estruturação urbana e o ordenamento territorial, o município será dividido em 
sete macrozonas, a saber: 

I- MACROZONA 1 - Área de Proteção Ambiental - APA; 

Compreende as APA’S municipais dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, onde se 
localiza o Observatório do Capricórnio, parte da APA Estadual dos rios Piracicaba -
Jaguarí, a área do interflúvio do Rio Atibaia/Jaguarí e a região dos baiiTos Carlos 
Gomes, Monte Belo e Chácaras Gargantilha. 

II- MACROZONA 2 - Área com Restrição à Urbanização - ARU; 

Área predominantemente rural, localizada na porção Norte/Nordeste do Município, 
na saída para Mogi-Mirim, É uma área com restrição à urbanização, onde devem ser 
incentivadas as características rurais com estabelecimento de critérios adequados de 
manejo das atividades agropecuárias, de exploração mineral e de parcelamento do 
solo. 

III-  MACROZONA 3 - Área de Urbanização Controlada Norte - AUC-N; 

Área que apresenta dinâmicas distintas de urbanização, as quais necessitam ser 
orientadas e controladas para evitar processo de ocupação desordenado. Compreende 
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as regiões de Barão Geraldo, Sta. Mônica/ São Marcos/ Campineiro/ Amarais e o 
corredor da Rodovia D. Pedro I, incluindo a região do entorno do Sítios Alto da Nova 
Campinas. 

IV- MACROZONA 4 - Área de Urbanização Consolidade - ACON 

Área urbana mais intensamente ocupada, onde se fazem necessárias a otimização e 
racionalização da infra-estrutura existente, através do controle do adensamento, 
notadamente nas áreas que já apresentam problemas de saturação; o incentivo à mescla de 
atividades e à consolidação de subcentros; e atividades geradoras de empregos fora da 
área central. 

V- MACROZONA 5 - Área de Recuperação Urbana - AREC 

Compreende a zona oeste do município e apresenta-se intensamente degradada do ponto 
de vista ambiental, concentrando população de baixa renda, com carência de infra-
estrutura, equipamentos urbanos e atividades terciárias. Necessita de definição de políticas 
que priorizem investimentos públicos visando sua requalifícação urbana. 

VI- MACROZONA 6 - Área de Urbanização Controlada Sul - AUC-S 

Região localizada a leste da Rodovia Santos Dumont onde devem ser estabelecidos 
critérios de controle da urbanização, em especial para grandes empreendimentos, de forma 
a garantir que o processo de ocupação seja acompanhado do provimento de infra-
estrutura, de equipamentos e de áreas para comércio e serviços, bem como da preservação 
da qualidade do meio ambiente. 

VII- MACROZONA 7 - Área Imprópria à Urbanização - AIU 

Localizada ao sul do Município, é uma área imprópria à urbanização devido a presença de 
mananciais hídricos, exigindo definição de critérios de manejo adequado para as 
atividades existentes e a serem instaladas. 

Parágrafo Único -    Os perímetros das macrozonas estão descritos na Seção I, do ANEXO I, que é parte 
integrante desta Lei. 

Art. 50 - As macrozonas referidas no art.48 terão diretrizes estratégicas específicas para orientar um 
desenvolvimento adequado, respondendo às questões estruturais identificadas, definidas nesta lei e nos 
Planos Locais, descritas nos artigos de 8o ao 14 do Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 

Art. 51 - Para o ordenamento territorial, as Macrozonas são divididas em trinta e sete Áreas de 
Planejamento - APs, constituindo recortes espaciais delimitados em função da dinâmica de estruturação urbana. 
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Parágrafo Único -    A delimitação das trinta e sete Áreas de Planejamento é feita no mapa 1, 
constante do Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 

Art. 52 - Para o ordenamento territorial, a área urbana do Município fica subdividida em setenta 
e sete Unidades Territoriais Basícas-UTBs, correspondentes a um bairro ou conjunto de bairros 
com grau significativo de homogeneidade, limitados por barreiras físicas. 

Parágrafo Único -    A delimitação das setenta e sete Unidades Territoriais Básicas é feita no mapa 
1, constante do Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 

Art.52 - As Áreas de Planejamento e as Unidades Territoriais Básicas constituirão as bases 
espaciais para a elaboração dos Planos Locais, que poderão corresponder a uma ou mais Áreas de 
Planejamento ou Unidades Territoriais Básicas. 

Parágrafo Único -    As APs e as UTBs guardarão relação com a divisão do município em SARs, 
conforme os Quadros I e II do Anexo 1, que é parte integrante desta Lei. 

SEÇÃO II - DAS DIRETRIZES GERAIS 

Art. 53 - Constituem diretrizes gerais e comuns às diferentes macrozonas, devendo ser consideradas 
na elaboração dos Planos Locais de Gestão Urbana, nas alterações da legislação urbanística e nas 
políticas setoriais: 

I-      o controle da expansão e da ocupação urbana, buscando equilibrar a distribuição das 
atividade e otimizar a infra-estrutura instalada, através de; 

a) fomento ao surgimento de novos subcentros e consolidação dos já existentes; 

b) estabelecimento de critérios que possibilitem a ocorrência da mescla de usos não 
incômodos e o controle do adensamento, buscando compatibilizá-lo com as 
condições da infra-estrutura e com as características socioculturais e ambientais; 

c) preservação das características históricas, socioculturais e do ambiente construído 
de bairros antigos; 

d) estabelecimento de critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo que garantam 
uma ocupação adequada com relação ao patrimônio ambiental, tratando as diferentes 
regiões da cidade de acordo com suas especificídades geológicas e geotécnicas; 

* A delimitação das Macrozonas, APs e UTBs consta dos Mapas 1 e 2 desta publicação. 
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e) preservação das planícies de inundação e ocupação de áreas que não foram objeto 
   de parcelamento e de ocupação, para a implantação de áreas verdes, parques lineares, 
    bacias de detenção, quadras de esportes, não permitindo a construção de edificações 
    e de vias marginais nas mesmas; 

f) exigência de reserva de áreas públicas para equipamentos e de adequação do sistema 
viário como condição para condomínios e fechamento de loteamentos; 

g) regulamentação da implantação de atividades terciárias de grande porte e projetos 
complexos de ocupação; 

h) manutenção e preservação de áreas verdes e de áreas de proteção dos mananciais, visando o 
equilíbrio ambiental; 

i) exigência de plano global de ocupação, quando da alteração de uso e parcelamento das grandes 
glebas existentes; 

j)  recuperação das áreas degradadas; 

k) urbanização ou remoção de favelas, considerando sempre as questões ambientais, especialmente 
quanto a necessidade de desobstrução de fundos de vale e de planícies de inundação; 

II- a implantação de sistema viário inter-bairros de forma a transformar a atual configuração 
radial do sistema viário atual em sistema misto, preservando as áreas mais densas do 
trânsito de passagem, orientando a ciruculação urbana através de vias de capacidade 
de suporte adequada, promovendo a interligação entre os subcentros existentes e 
propostos, através de obras de complementação viária, correções geométricas e 
alterações operacionais, com vistas a incrementar a não-viagem; 

III- a preservação dos leitos férreos desativados e respectivas faixas "non aedificandi" 
para transporte de passageiros, local, turístico ou lazer, e/ou áreas complementares à 
urbanização local; 

IV- o reestudo do sistema VLT, analisando alternativas de traçado de localização das 
estações e integração plena ao sistema por ônibus; 

V -    a implantação, a curto e médio prazo, da complementação do anel rodoviário e suas marginais, 
que terão as funções de evitar o acesso do tráfego rodoviário de passagem à malha viária urbana e 
permitir a circulação do tráfego urbano periférico de modo independente do rodoviário; 

VI -      a preservação das faixas “non aedificandi” marginais ao leito férreo ativado, linhas de alta tensão ,             
dutos e oleodutos para sistema viário e/ou áreas complementares à urbanização; 
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VII -  a promoção da otimização do sistema de transporte coletivo por ônibus, através da 
adoção de sistemas operacionais diversificados; 

VIII- os esforços para garantir a implantação do Trem Intrametropolitano; 

IX -  a preservação e recuperação das áreas de matas remanescentes e em especial as de 
vegetação ciliar; 

X-    o estabelecimento de critérios de manejo das atividades minerárias, condicionando-as 
às exigências do licenciamento ambiental 

TÍTULO IV - DAS POLÍTICAS SETORIAIS 

 CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 55 - Esta Lei Complementar se ocupará somente das políticas setoriais mais diretamente 
ligadas à estruturação urbana e ao ordenamento territorial, quais sejam, a Política de Meio Ambiente, 
a Política de de Habitação, a Política de Sistema Viário e de Transportes e a Política de Infra-
Estratura de Saneamento e Drenagem, de Serviços Públicos e de Equipamentos Sociais. 

CAPITULO II - DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E METAS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Art. 56 - A política Municipal de Meio Ambiente tem por objetivo a consecução de um bom nível 
de qualidade de vida para toda a população, devendo constituir-se num instrumento de superação 
dos desequilíbrios ecológicos, através da implementação de um processo de desenvolvimento 
sustentável 

Art. 57 -     O objetivo definido no artigo anterior deverá ser buscado principalmente mediante: 

I -  a conscientização da população quanto aos valores ambientais (naturais e culturais) 
e a necessidade de proteção, recuperação e desenvolvimento do patrimônio existente, 
contribuindo para a valorização e afirmação da cidadania; 

II-  o controle e minimização do impacto ambiental, decorrente do processo de urbanização, 
sobre o solo, a água, o ar, a flora, a fauna, e a paisagem urbana e natural; 

 III-    o impedimento ou restrição da ocupação urbana em áreas frágeis, de baixadas e encostas 
 ou em áreas de risco, impróprias à urbanização, bem como em áreas de notável valor 
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paisagístico ou de interesse ambiental, especialmente as de proteção aos mananciais 
hídricos; 

IV-   o aprimoramento constante de indicadores da capacidade de suporte do meio natural à 
intervenção antrópica; 

Art. 58 - A atenção com a qualidade do meio ambiente natural e construído deverá estar presente e ser 
prioritária nas diretrizes de todas as políticas setoriais e nas intervenções locais promovidas pelo 
Executivo Municipal. 

SEÇÃO II - DA GESTÃO AMBIENTAL 

Art. 59 -    Serão objetos da gestão ambiental: 

I -     o Patrimônio Natural, compreendendo: 

a) bens de preservação permanente assim definidos por serem importantes na 
manutenção de ecossistemas naturais e da biodiversidade das espécies, a serem 
protegidos ou recuperados; 

b) bens que podem se caracterizar como recursos a serem utilizados em prol da vida 
humana distinguindo-se as categorias de recursos naturais renováveis e não 
renováveis, impondo-se a necessidade de definição de critérios que indiquem 
procedimentos para o consumo imediato, para formação de reserva voltada ao 
consumo futuro e para reposição dos recursos renováveis e restauração de áreas e 
sistemas impactados pela exploração. 

II-   O Patrimônio Cultural, estabelecendo como princípio a preservação do patrimônio 
histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, documental e ambiental do 
município de Campinas. 

SEÇÃO III - DAS DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 60 -     Dispõe sobre as diretrizes de educação ambiental e conscientização da população quanto as 
questões relativas a meio ambiente: 

I - implementação de programas de educação ambiental em especial para a rede de ensino, com 
ênfase nos temas de preservação do patrimônio ambiental, de microbacias hidrográficas, 
de minimização da geração de resíduos sólidos e do estímulo aos processos de reciclagem 
e não desperdício; 
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II- implementação de programas de divulgação ambiental que promovam o conhecimento 

e a participação pública nas definições e na implementação da política ambiental, com 
envolvimento da comunidade, especialmente em audiências e consultas públicas e 
parcerias nos processos de gestão e fiscalização ambiental. 

Art 61 -    Dispõe sobre as diretrizes para garantir a qualidade da água; 

I - preservação e recuperação dos corpos d' água e de suas margens, considerando-se ser 
a água o elemento vital para o equilíbrio de todos os ecossistemas, e em especial, para a 
vida humana; 

II- racionalização do uso da água, com o emprego mais eficiente nos sistemas urbanos, 
industriais e de irrigação, visando eliminar perdas e derperdícios, distribuindo os custos 
deste sistema, dentro do princípio do usuário-pagador; 

III-   criação de dispositivos legais que garantam o máximo de permeabilidade do solo para 
 absorção das águas pluviais, e conseqüentemente, um maior reabastecimento dos lençóis 
 freáticos, reduzindo~se, deste modo, os impactos decorrentes de drenagem superficial; 

IV-  levantamento dos poços tubulares profundos existentes no Município, visando o 
controle e proteção das águas subterrâneas, e a exigência de licença municipal para a 
abertura de novos poços tubulares profundos; 

V - monitoramento das sub~bacias, em especial a montante das captações e a jusante das 
estações de tratamento de esgoto, visando orientar a operação de reservatórios, estações de 
tratamento de água e esgoto, a captação para fins de irrigação e subsidiar ações de 
fiscalização e controle, em colaboração com as demais esferas de governo, dentro de 
uma visão de cooperação intermunicipal; 

VI- promoção, de modo integrado com os demais Municípios envolvidos, da gestão dos  
recursos hídricos e dos mananciais da região; 

VII- implantação de sistemas de tratamento de efluentes domésticos, industriais e agrícolas, 
com o propósito de devolver às bacias dos rios Quilombo, Anhumas, Piçarrão, Atibaia, 
Capivari, Capivari-Mirim e Jaguari, água em condição de reutilização, mantendo ou 
elevando o nível de oferta; 

VIII-estímulo, especificamente na abertura de novos loteamentos e empreendimentos de 
impacto, à instalação de um sistema primário de tratamento de esgoto e exigência de 
instalação de rede coletora de esgoto, e na falta desta, de um sistema de tratamento 
local adequado. 

Art 62 -    Dispõe sobre as diretrizes para preservação da flora, fauna, paisagem urbana e natural, 
e do patrimônio mineral: 
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 I -   preservação e recuperação de todos os maciços de matas remanescentes de vegetação 
nativa e ciliar em geral, em especial aquelas situadas em várzeas e áreas de interesse 
ambiental; 

II -   preservação e manejo de espécies faunísticas e de seus abrigos, no Município; 

III- impedimento à ocupação urbana, industrial e institucional, das áreas naturalmente 
impróprias a este tipo de uso, tais como, faixas envoltórias ou marginais a corpos 
d'água, remanescentes de matas nativas, várzeas, fundos de vale e áreas sujeitas a 
inundação, terrenos com declividade superior a 30%, topos de morro e sítios de 
excepecional beleza ou de valor científico, histórico e cultural; 

IV- preservação e manejo, nos espaços públicos da área urbana, do patrimônio botânico e 
de seus marcos paisagísticos, em especial a conservação e desenvolvimento da fauna 
e flora e a manutenção do patrimônio histórico, cultural e científico nas áreas do 
Bosque dos Jequitibás, Fazenda Santa Genebra e sua mata, Fazenda Santa Elisa e sua 
mata, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, Fazenda Chapadão, e demais 
unidades de conservação a serem criadas; 

V- manutenção da finalidade original das áreas destinadas a sistemas de lazer e 
institucionais, recebidas em doação pela Prefeitura, através da implementação de 
projetos paisagísticos e/ou implantação de equipamentos públicos; 

VI - definição de diretrizes de reflorestamento e de tratamento paisagístico em loteamentos, 
urbanização de áreas, condomínios fechados e conjuntos habitacionais; 

VII- controle e licenciamento dos movimentos, de terra tanto em áreas públicas como 
privadas; 

VIII- controle dos elementos publicitários. 

IX- preservação do patrimônio mineral, através do zoneamento mineral do Município, 
com a indicação dos bens minerais a serem preservados, assegurando que as áreas 
indicadas nos estudos de zoneamento do potencial mineral sejam consideradas 
relevantes na análise de vocações de uso e ocupação urbanas. 

Art. 63 -    Dispõe sobre as diretrizes de preservação em áreas de risco ou fragilidade ambiental: 

I- preservação das áreas ambientalmente frágeis, sujeitas a escorregamento, erosão, 
assoreamento e inundação; 

II- exigência de avaliação prévia de impacto ambiental, a ser especificada em regulamento, 
envolvendo todas as microbacias hidrográficas do Município, para a realização de 
obras estruturais de drenagem, como canalizações, retificações de canais, 

 

158 



redimensionamento da rede de drenagem de águas pluviais e desassoreamento periódico 
dos cursos de água; 

III- exigência de recuperação de área degradadas, por parte do responsável e/ou do 
proprietário da área, especialmente por atividades minerárias, de terraplanagem, de 
disposição de resíduos sólidos; 

IV- exigência de avaliação prévia de impacto ambiental, a ser especificada em regulamento, 
para aprovação das atividades minerárias, garantindo a fiscalização e cadastramento 
das empresas mineradoras para efeito de outorga e renovação de licenças específicas 
de mineração; 

V- exigência de avaliação prévia de impacto ambiental no licenciamento de áreas de bota- 
fora de resíduos de qualquer natureza, tais como resíduos domésticos, industriais e de 
serviço de saúde, entulhos da construção civil, restos de podas de árvores, etc, sendo 
vetado o despejo em áreas de preservação permanente e/ou várzeas. 

Art. 64 - Serão exigidos estudos de impacto ambiental, a serem elaborados pelo empreendedor, 
para autorizações de implantação e/ou ampliação de obras e/ou atividades potencialmente causadoras 
de impacto ambiental Tais estudos se classificam da seguinte forma: 

I -     Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA/RIMA) para autorização de 
empreendimentos que apresentem potencial de degradação ambiental de alta magnitude, 
conforme o estabelecido na Resolução CONAMA n°001/86 e demais legislação 
pertinente; 

II -   Declaração de Impacto Ambiental (D.LA), cujo modelo será definido em regulamento, 
para autorização de empreendimentos que apresentem potencial de degradação 
ambiental de baixa e média magnitude, tais como: atividades de mineração, 
empreendimentos imobiliários multifamiliares, centros comerciais e de serviços, 
indústrias, postos de combustíveis, etc. 

SEÇÃO IV - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 

Art. 65 -     São instrumentos da política ambiental do município, sem prejuízo de outros previstos 
nesta Lei e na legislação específica Federal, Estadual e Municipal: 

I -     o Sistema Municipal de Administração da Qualidade Ambiental, preconizado pela Lei 
Orgânica Municipal, no seu Art. 187; 

II-    o Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA/CAMPINAS e o Conselho 
Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas - CONDEPACC; 
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III- a  Legislação Ambiental Municipal, bem como as normas específicas que regulamentam 
o uso e ocupação do solo, em especial o Zoneamento Ambiental do Município; 

IV- o Banco de Dados Ambientais do Município, a ser criado, com o cadastro das seguintes 
atividades e/ou informações sobre: 

 

a) ações institucionais na área de meio ambiente; 

b) processos de licenciamento de empreedimentos efetiva ou potencialmente impac- 
tantes; 

c) atividades de monitoramento ambiental, integrados ao sistema de informações 
geográficas do Município; 

d) legislação ambiental existente; 

e) inventário, classificação e cadastramento do patrimônio ambiental, cultural e 
paisagístico do Município, bem como sua atualização permanente; 

f) entidades e órgãos que atuam na área de meio ambiente. 

V - o Sistema Municipal de Vigilância e Monitoramento Ambiental, o qual deverá ser 
implantado objetivando formar equipes de fiscalização junto às Secretarias de Ação 
Regional, para atuarem preventiva e corretivamente em relação às ações sobre o meio 
ambiente. 

VI- os consórcios intermunicipais; 

VII- o processo de educação ambiental; 

VIII- os estudos de avaliação de impacto ambiental; 

IX- os Fundos Municipais de Gestão Urbana e de Meio Ambiente; 

X -   as sanções administrativas (multas, embargos, reparação de danos causados); 

XI- os mecanismos de compensação financeira (incentivos tributários, isenção, anistia, 
remissão). 
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CAPÍTULO III - DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DAS FORMAS DE ATUAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 66 - A política habitacional do município visa assegurar o direito social da moradia, entendido 
como necessidade básica dos cidadãos, pela realização dos seguintes objetivos, em colaboração 
com outras esferas de governo: 

I - produção de novas unidades habitacionais com prioridade para o atendimento às famílias 
de menor renda; 

II- regularização fundiária e melhoria de assentamentos carentes, dotando-os da infra- 
estrutura, dos equipamentos e dos serviços urbanos, considerando as normas da Lei 
Orgânica Municipal. 

Art. 67 -     A política municipal de habitação compreende as seguintes formas de atuação: 

I -       ação direta na promoção e gestão de programas de produção, melhoria e 
regularização habitacional; 

II-    apoio técnico e financeiro às iniciativas autogeridas de cooperativas e associações; 

III- incentivo aos empreendimentos privados voltados para a habitação de interesse social; 

IV- ações em parceria com entidades comunitárias e privadas; 

V - assistência jurídica para solução de conflitos relativos à locação (notadamente cortiços) 
e à propriedade (notadamente usucapião), principalmente mediante convênios com 
entidades profissionais; 

VI- apoio aos esforços individuais para auto-construçao ou melhoria da habitação familiar; 

VII- coordenação de esforços públicos, comunitários e privados no sentido de melhorar a 
qualidade e reduzir os custos de acesso à habitação em Campinas, 

Art. 68 - Habitação de interesse social é aquela ocupada ou destinada às famílias de baixa renda, 
assim consideradas pela sua capacidade restrita de pagamento ou pela necessidade de subsídio. 

Art. 69 - Os programas públicos e privados de habitação de interesse social poderão ser promovidos 
em qualquer parte da zona urbana, de acordo com normas específicas, coerentes com as diretrizes 
do Macrozoneamento e deverão necessariamente ser implementados nas zonas especialmente 
demarcadas para esse fim, as Zonas Habitacionais de Interesse Social - ZHIS. 
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Parágrafo Único - poderão ser promovidos prograiras de construção ou melhoria habitacional na zona 
rural que visem a melhoria das condições habitacionais dos trabalhadores em atividades 
próprias dessa zona. 

SEÇÃO II - DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA HABITACIONAL 

Art. 70 -    Para atingir os objetivos da política habitacional e compatibiliza-los com outros obj etivos da 
política urbana e da política social do município, serão atendidas as seguintes diretrizes: 

I - política municipal baseada na diversidade de programas habitacionais, visando a sua 
integração urbanística, a qualidade e a redução de custos, assim como a sua adequação ao perfil 
socioeconômico e cultural dos diversos grupos de usuários: 

a) quanto à modalidade de produção (direta, conveniada, consorciada, por autogestão, 
por mutirão); 

b) quanto à modalidade de atribuição das unidades produzidas (casa própria, cessão 
de uso e locação social); 

c) quanto à tipologia da edificação (vertical ou horizontal); 
d) quanto à tecnologia das construções; 
e) quanto ao produto oferecido (unidade acabada, lote urbanizado, embrião, cesta de 

materiais). 
f) quanto à localização de programas e conjuntos habitacionais, que poderão ser 

promovidos em qualquer parte da zona urbana e obrigatoriamente nas ZHIS; 
 

II- discussão e aprovação dos programas de investimentos e a atribuição de recursos a 
cada tipo de programa pelo Conselho de Habitação, o qual deverá definir as diferentes 
modalidades e sua priorização segundo sua adequação ambiental, urbanística, 
econômica, social e cultural; 

III- consideração dos problemas dos municípios vizinhos na tomada de decisões sobre a 
política habitacional do município, buscando uma integração com os mesmos para a 
definição dos diferentes programas de construção, melhoria ou regularização; 

IV- estabelecimento de normas especiais que incentivem a produção de habitação de 
interesse social por agentes privados e comunitários, incluindo a flexibilização das leis 
de parcelamento, uso e ocupação do solo e do código de edificações, bem como 
estímulos de caráter fiscal; 

V - incentivo à participação da população demandatária e usuária na proposição, definição, 
execução e avaliação de programas e projetos habitacionais; 

V- adequação dos programas e projetos aos interesses e condições socioeconômicas dos 
usuários; 
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VII- integração dos programas habitacionais de construção com a política municipal de 

desenvolvimento urbano, de forma a garantir a ocupação racional do solo, a 
democratização do acesso aos terrenos urbanizados e a otimização dos investimentos 
públicos; 

VIII- localização de empreendimentos habitacionais de interesse social, públicos e privados, 
em zonas dotadas de infia-estrutura e serviços urbanos e capazes de absover o aumento 
da demanda. 

IX- priorização de soluções urbanísticas e arquitetônicas que minimizem os movimentos 
de terra, no sentido de evitar os danos ao meio ambiente e reduzir os custos de 
implantação e de manutenção; 

X - nos casos de necessidade de remoção de unidades habitacionais por razões de risco ou 
execução de obras públicas, as famílias desalojadas serão reassentadas, sempre que 
possível, em áreas adjacentes, sem prejuízo de outras compensações financeiras cabíveis. 

SEÇÃO III - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA HABITACIONAL 

Art. 71 -    Constituem instrumentos da política habitacional, sem prejuízo de outros previstos nesta 
Lei Complementar e na legislação federal, estadual e municipal: 

I - de caráter operacional: 
a) a Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB e a Companhia de Habitação - 

COHAB; 
b) o Conselho Municipal de Habitação, a ser criado e regulamentado por lei; 
c) os convênios com entidades, cooperativas e associações; 
d) os consórcios com a iniciativa privada. 

II- de caráter financeiro/contábil - um fundo a ser criado por Lei, destinado ao 
financiamento da produção e melhoria da habitação de interesse social, assim como 
dos subsídios atribuídos, cujas receitas principais serão as seguintes: 

a) dotação orçamentária; 
b) créditos suplementares, subvenções a ele destinados; 
c) recursos repassados ao Município decorrentes da elevação das alíquotas de tributos 

Estadual e Federal ou ainda de contribuições compulsórias, que na origem estejam 
vinculados ao incremento da produção habitacional; 

d) os retornos e os resultados de aplicações; 
e) multas e juros derivados de suas operações; 
f) o resultado da remuneração dos recursos não aplicados calculados com base em 

indexador oficial e acrescido de juros; 
g) contribuições ou doações de qualquer origem; 
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h) os de origem orçamentária do Estado e da Urião, destinados a programas 

habitacionais; 
i) os provenientes das Operações Interligadas para Habitações de Interesse Social;  
j) os provenientes de empréstimos internos e externos; 
k) os originários de empréstimos concedidos por associações, autarquias e empresas 

                               da administração indireta do Município, direcionados a programas habitacionais de 
                             interesse social, voltados a associados ou funcionários;  
                        l) os originários de contribuições mensais da Sociedade de Abastecimento de Água e 
                             Saneamento -SANASA e da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, corrrespondentes 
                           a 0,5% (meio por cento) para a primeira e 1,0% (um por cento) para a segunda, 

  calculados sobre suas receitas brutas;  
m) outros recursos destinados a programas habitacionais. 

III-   de caráter urbanístico e jurídico: 
a) legislação com parâmetros urbanísticos e construtivos específicos; 
b) a regularização específica; 
c) o usucapião urbano; 
d) a concessão do direito real de uso; 
e) a urbanização consorciada. 

IV - Gerais: 
a) as Zonas Habitacionais de Interesse Social - ZHIS; 
b) a política municipal de aquisição e gestão de terras para habitação; 
c) a política municipal de financiamento e de subsídios à habitação. 

Art. 72 - Zonas Habitacionais de Interesse Social - ZHIS - são porções do território municipal, 
reguladas e delimitadas por Lei, destinadas prioritariamente à promoção e manutenção de habitação de 
interesse social. 

§ 1 - as ZHIS poderão abranger terrenos vazios, terrenos ocupados por edificações passíveis de 
reciclagem para uso habitacional, áreas ocupadas por favelas, bairros populares carentes 
de melhoramentos e áreas da cidade com concentração de moradias precárias de aluguel; 

§ 2 - o poder municipal deverá desenvolver plano de urbanização para as ZHIS, coerente com 
os Planos Locais de Gestão Urbana, definindo, entre outros aspectos, os parâmetros 
de parcelamento e ocupação dos terrenos vazios, os critérios para reabilitação de 
edificações e as obras de urbanização das áreas de favelas e loteamentos; 

§ 3 - os empreendimentos públicos, comunitários e privados nas ZHIS poderão adotar 
parâmetros específicos de parcelamento, uso e ocupação do solo, definidos em 
legislação específica ou nos Planos Locais de Gestão Urbana; 
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§ 4 - nas ZHIS, todos os lotes deverão str ocupados na proporção mínima de 80% com 
habitação de interesse social, podendo os 20% restantes ser ocupados com outros 
usos ou outros tipos de habitação, atendida a legislação municipal e os Planos Locais 
de Gestão Urbana; 

§ 5 - os proprietários de terrenos vazios que não promoverem a sua ocupação conforme os 
parâmetros definidos pelo plano de urbanização ficam sujeitos à aplicação dos 
instrumentos previstos no art. 177 da Lei Orgânica Municipal; 

§ 6 - os lotes e unidades habitacionais aprovados conforme os planos das ZHIS não poderão 
ser remembrados, salvo para empreendimentos habitacionais de interesse social, ouvido 
o Conselho Municipal de Habitação. 

CAPITULO IV - POLÍTICA DE SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES 

SEÇÃO I -     DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SISTEMA 
VIÁRIO E TRANSPORTES 

Art. 73 -     A política municipal de sistema viário e de transportes visa a otimização da circulação 
de pessoas e bens no município, observando os seguintes princípios: 

I -     preservação ambiental urbana; 

II-    integração multimodal; 

III -   economia geral do sistema, especialmente de gestão;  

V- segurança e redução dos riscos de acidentes de trânsito;  

V -   comodidade.  

Art. 74 -     São objetivos da política municipal de Sistema Viário e Transporte: 

I -    a democratização do sistema viário, com prioridade do seu uso para o transporte 
público coletivo e pedestres sobre o transporte individual, garantindo acesso seguro a 
todas as camadas sociais, incluindo os indivíduos portadores de deficiências; 

II- a adequação da oferta de transportes às demandas atual e projetada, procurando 
compatibilizar a acessibilidade local com as diretrizes de uso e ocupação do solo 
definidas no Macrozoneamento, instituído pelo Plano Diretor; 

III- o estabelecimento de uma política tarifária orientada pela concepção de que devem ser 
preservados os interesses da economia popular, da afirmação da cidadania e do direito 
de usufruto da cidade; 
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IV- o estabelecimento de políticas de remuneração dos custos operacionais, partilhados 
entre usuários e beneficiários do sistema de transportes; 

V- a redução dos deslocamentos, como condição básica para a melhoria da qualidade de 
vida. 

SEÇÃO II -     DAS DIRETRIZES PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE SISTEMA VIÁRIO E 
TRANSPORTES 

Art. 75 -    São Diretrizes da Política de Sistema Viário e Transportes: 

I - promoção da melhoria do sistema viário, de circulação de veículos e de pedestres, do 
transporte de passageiros e de cargas, em harmonia com a preservação do meio ambiente, 
com maior racionalização e integração dos diversos modos de transporte; 

II- planejamento e operação do sistema de transporte de forma integrada entre as diversas 
esferas de governo; 

III- implementação de projetos e planos de forma a garantir a hierarquização do sistema 
viário e sua articulação, assegurando a compatibilização entre o uso da via e sua 
função; 

IV- fixação de critérios que ofereçam melhor segurança e fluidez ao tráfego em geral, 
através da regulamentação e controle das atividades atrativas ou geradoras de tráfego; 

V - investimento na melhoria da qualidade do tráfego, de modo a oferecer melhor segurança ao 
usuário, através da fiscalização, policiamento, engenharia de tráfego, operação e educação; 

VI- investimento na melhoria da qualidade do sistema de transporte público coletivo, para 
oferecer melhor nível de serviço a custo compatível com a capacidade econômica da 
população, através de medidas tais como: faixas exclusivas para ônibus, corredores e 
terminais de integração para o transporte coletivo, integração físico-tarifária etc. 

VII-  avaliação da viabilidade de adequação dos ramais ferroviários existentes no município, 
desativados ou não, para utilização por transporte coletivo urbano de passageiros; 

VIII- investimento no sistema de terminais rodoviários do município, através da adequação 
dos equipamentos existentes ou da implantação de alternativas mais adequadas; 

IX- implantação de sistema de monitoramento de transporte de cargas, no que diz respeito 
a operações de carga e descarga, circulação em vias públicas, transporte de produtos 
perigosos e áreas para terminais de cargas; 
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X -   definição e regulamentação de modalidades de terceirização dos serviços. 

SEÇÃO III - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SISTEMA VIÁRIO E 
TRANSPORTES 

Art 76 -    Constituem instrumentos da política municipal de Sistema Viário e Transportes, sem 
prejuízo de outros previstos nesta Lei Complementar e na legislação federal, estadual e municipal: 

I -    a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC; 

II- o Plano Diretor de Transportes, que atenderá aos objetivos de Política de Transportes 
e instituirá os mecanismos para garantir de sua aplicação; 

III- o Fundo Municipal de Trânsito e Transporte, a ser instituído por Lei; 

IV- a parceria com a iniciativa privada na implantação de equipamentos e infra-estrutura, 
na forma prevista em Lei. 

CAPÍTULO V - DA POLÍTICA DE INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO E DRENAGEM, 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

SEÇÃO I - DOS OBJETIVOS E DA FORMA DE ATUAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 77 - A política municipal de infra-estrutura, de serviços públicos e de equipamentos sociais 
visa atender aos seguintes objetivos: 

    I - a distribuição espacial equilibrada e a apropriação socialmente justa da infra-estrutura 
de água, esgotos e de drenagem, dos serviços públicos de lixo e iluminação e dos 
equipamentos sociais relativos à Cultura, Educação, Esportes, Lazer, Promoção Social, 
Saúde e Segurança Pública; 

II - a compatibilização da implantação e manutenção da infra-estrutura, dos serviços 
públicos e dos equipamentos sociais com as diretrizes do Macrozoneamento do 
Município; 

III -  a melhoria contínua da qualidade do atendimento à população do município. 

Art. 78 - A localização, dimensões e forma de gestão dos equipamentos, serão subordinadas às 
diretrizes e objetivos das políticas de Cultura, Educação, Esportes, Lazer, Promoção Social, Segurança 
Pública, Saúde e Turismo, de responsabilidade do Prefeito e das respectivas secretarias municipais. 
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Art. 79 - Compete ao sistema de planejamento apoiar as secretarias responsáveis pelas diferentes 
políticas setoriais na obtenção de terrenos e de contrapartidas para construção e manutenção dos 
equipamentos sociais. 

Art. 80 - A localização, capacidade e dimensões de equipamentos locais serão definidos nos Planos 
Locais, quando for o caso. 

SEÇÃO II - DAS DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 81 -    São diretrizes gerais da política de infra-estrutura de saneamento e drenagem, de serviços 
públicos e de equipamentos sociais, na sua interface com a política de ordenamento territorial: 

I -   obtenção de parcerias com agentes privados para construção e manutenção de redes e 
equipamentos públicos; 

II- desincentivo e proibição de invasão ou ocupação de áreas políticas por particulares, 
por meio de medidas que garantam a implantação de equipamentos ou a sua utilização 
para lazer ou outras atividades de interesse coletivo, incluindo a produção alimentar; 

III- política de gestão dos terrenos públicos que garanta áreas para implantação de 
equipamentos sociais; 

IV- participação social na gestão e proteção dos equipamentos e na gestão dos serviços. 

Art. 82 -     São diretrizes para a implantação e distribuição da infra-estrutura de saneamento e de 
destinação final e tratamento de resíduos: 

I -     adequação da expansão das redes às diretrizes do Macrozoneamento; 

II- consideração da abrangência metropolitana na questão do abastecimento de água, do 
esgotamento sanitário e destinação final dos resíduos; 

III- adoção de uma política permanente de conservação da água de abastecimento; 

IV- as despesas pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário e distribuição de 
água potável fluorada, deverão ser cobradas mediante a imposição de tarifas e taxas 
diferenciadas, observados os aspectos técnicos, os custos, a destinação social dos 
serviços e o poder aquisitivo da população beneficiada; 

V -  prioridade para obras de saneamento em áreas com maior concentração de população, 
notadamente nos bairros de baixa renda; 
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VI - não executar obras de saneamento nas áreas ocupadas consideradas de risco ou 
impróprias à ocupação urbana, salvo aquelas consideradas emergenciais e indispensáveis 
à segurança da população, até sua remoção do local; 

VII- procurar alternativas tecnológicas localizadas de saneamento para áreas distantes da 
malha urbana e para áreas onde haja interesse em conter a ocupação; 

VIII- monitorar e controlar os antigos aterros, de forma a transformar os locais em áreas de 
lazer, evitando as eventuais contaminações do solo, ar e água; 

IX-  definir e implantar novos projetos e programas de disposição e tratamento de resíduos 
sólidos, sustentados em alternativas tecnológicas que minimizem os riscos de poluição 
ambiental e os danos à saúde da população 

Art. 83 -     São diretrizes para a implantação e distribuição dos equipamentos sociais: 

I -    a observância das diretrizes definidas nesta Lei Complementar para as Macrozonas, 
as Áreas de Planejamento e as Unidades Territoriais Básicas; 

II- a concentração, sempre que operacionalmente possível, de diferentes tipos de 
equipamentos, como forma de facilitar o acesso dos cidadãos, simplificar a manutenção 
e diminuir custos de construção e manutenção, além de reduzir a necessidade de áreas; 

III- a localização de equipamentos públicos de abastecimento alimentar em áreas anexas 
aos terminais municipais de transporte; 

IV- a consolidação de corredores culturais no centro da cidade e em outros subcentros, 
buscando a preservação e a conservação dos bens tombados, mediante a ocupação 
por equipamentos sociais ou o incentivo à ocupação privada, coerente com os objetivos 
do Piano Diretor; 

V - a superação das barreiras arquitetônicas que dificultam o deslocamento e o acesso de 
deficientes visuais e motores. 

SEÇÃO III -  DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 
DE SANEAMENTO E DRENAGEM, DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS 

Art. 84 - Constituem instrumentos básicos para a execução da política de infra-estrutura, de 
serviços públicos e de equipamentos sociais, sem prejuízo de outros previstos nesta Lei Complementar 
e na legislação federal, estadual e municipal: 
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I -      o Sistema de Disposição e Tratamento Final de Resíduos - Complexo Delta; 

II- o Plano Diretor de Águas e o Plano Diretor de Esgotos, elaborados pela SANASA; 

III- o Plano Diretor de Limpeza Urbana, elaborado pela Secretaria de Serviços Públicos; 

IV- o Plano de Drenagem, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras; 

V -   o Fundo Municipal de Gestão Urbana; 

VI-   os instrumentos urbanísticos previstos nesta Lei, notadamente: 
a) Contribuição de Melhoria; 
b) Ressarcimento dos Custos de Infra-estrutura; 
c) Operações Urbanas e Interligadas e Urbanizações Consorciadas, na forma da Lei; 
d) legislação de parcelamento do solo. 

TÍTULO V - DOS INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS 

Art. 85 - Para consecução dos Objetivos e atendimento das Diretrizes deste Plano Diretor , os 
seguintes investimentos em saneamento, drenagem, recuperação ambiental, melhores viárias e no 
sistema de transportes, equipamentos sociais e habitação deverão ser priorizados, tanto no processo 
municipal de orçamentarão como nos entendimentos do município com outros níveis governamentais 
e com organismos financiadores: 

I - recursos para o Programa de Combate à Enchentes no Município de Campinas -
PROCEN-, que consistirá em um conjunto de intervenções na área urbana, agrupadas 
em 4 microbacias (Anhumas, Piçarrão, Capivari, Quilombo), visando melhorias no 
sistema de drenagem, ampliação e melhoria no sistema viário, ampliação no sistema de 
coleta e condução de esgotos sanitários, assim como melhorias em núcleos de 
favelas; 

II- investimentos destinados à consolidação do "Complexo Delta", complexo de tratamento 
e disposição de lixo hospitalar, domiciliar e industrial, incluindo usina de reciclagem, 
compostagem e incineração, aterro sanitário, central de tratamento de resíduos 
industriais, central de britagem de resíduos da construção civil; 

III- recursos para obtenção de terrenos, construção e urbanização nas áreas definidas como 
Zonas Habitacionais de Interesse Social - ZHIS; 

            IV- investimentos para saneamento do Córrego Piçarrão, Ribeirão Quilombo e Ribeirão 
Anhumas, envolvendo implementação de marginais, complementação de sistema viário 

                    implementação de interceptores de esgoto; 
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V -  investimentos destinados à consolidação do projeto de reurbanização da área do 
Palácio dos Azulejos; projeto de urbanização da área anexa ao Parque Portugal, 
incluindo a construção de Centro de Convenções com parceria com a iniciativa 
privada e da operação urbana Vale do Piçarrão, viabilizando recursos para a 
conclusão das obras dos túneis, da canalização do córrego e do sistema viário; 

VI- recursos para recuperação urbanística e ambiental em bairros carentes, com prioridades 
para a Macrozona 5. 

VII- investimentos no programa de pavimentação (plano comunitário) complementações e 
retificações viárias, obras de travessia, e sinalização viária, ajardinamentos, iluminação 
de bairros periféricos. 

VIII- investimentos em equipamentos de educação e saúde em áreas carentes incluindo 
construção de CEMEIS, EMEIS, EMPG, complementação do Hospital Ouro Verde e 
Centros de Saúde. 

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art 86 - Todas as disposições relativas à Lei 6.031/88 permanecerão em vigor até aprovação da 
legislação específica relativa a Planos Locais e instrumentos urbanísticos, baseada nas diretrizes 
definidas por este Plano Diretor. 

Ari. 87 - Esta Lei Complementar da Política Urbana e do Plano Diretor do Município, revoga a 
Lei Complementar no 2, do Plano Diretor ,de 26 de Julho de 1991. 

Art. 88 -    Esta Lei Complementar foi proposta ao Poder Legislativo pelo Prefeito...... em........e 

aprovado em....... pelos membros da — sessão legislativa, vereadores ........ 

Art, 89 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Anexo I 

SEÇÃO I - DOS PERÍMETROS DAS MACROZONAS 

SEÇÃO D - DOS CRITÉRIOS E DAS DIRETRIZES POR MACROZONA 

Quadro I - Divisão Físico-Territorial de Planejamento do Município de Campinas. 

Quadro II - Áreas de Planejamento por Região Administrativa (SAR). 

MAPA 1 - Macrozoneamento de Planejamento para o Município de Campinas. 

SEÇÃO I - DOS PERÍMETROS DAS MACROZONAS 

Art. Io. - A Macrozona 1 - Área de Proteção Ambiental - APA é delimitada pelo seguinte perímetro: 

Partindo do ponto de encontro da Rodovia Campinas-Mogi Mirim com a divisa intermunicipal, 
Campinas - Jaguariuna; segue por esta divisa, à leste, acompanhando-a até encontrar a divisa 
interdistrital de Sousas no ponto localizado próximo à Rodovia D. Pedro I, segue pelo limite 
interdistrital até encontrar a divisa do loteamento Caminhos de San Conrado; deflete à esquerda e 
segue por esta até atingir a estrada municipal CAM 010; deflete à direita e segue por esta estrada 
numa distância de 1.400,00m até atingir a divisa da gleba 2 da Fazenda Maria Amélia, conforme 
planta apresentada no protocolo 5517/78; deflete à esquerda e segue por esta divisa até encontrar 
novamente a divisa interdistrital de Sousas; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar o Rio 
Atibaia; deflete à esquerda e segue pelo Rio Atibaia até encontrar a divisa municipal, no ponto 
intermunicipal Campinas- Jaguaríuna no ponto inicial desta descrição. 

Art. 2o. - A Macrozona 2 - Área com Restrição à Urbanização - ARU é delimitada pelo seguinte 
Perímetro: 

Partindo do ponto de encontro da linha do divisor de águas da bacia do Ribeirão Anhumas com a 
divisa intermunicipal Campinas - Paulínia; segue por esta, à leste, até encontrar o Rio Atibaia; segue 
por este até encontrar o limite interdistrital de Sousas; deflete à direita e segue por este até encontrar 
a divisa da gleba 2 da Fazenda Maria Amélia, conforme planta apresentada no prot. 5517/78; segue 
por esta até encontrar a estrada municipal CAM 010; segue por esta numa distância de 1.400,00m 
até atingir a divisa do Loteamento Caminhos de San Conrado; segue por esta divisa até encontrar a 
divisa interdistrital de Sousas; deflete à direita e segue por este numa distância de aproximadamente 
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2.100,00m até encontrar a linha de alta tensão; deflete à direita e segue por esta até encontrar a 
estrada que passa entre o Sítio Santa Terezinha e a Fazenda Anhumas; deflete à direita e segue por 
esta até encontrar a divisa do Loteamento Chácaras São Rafael; segue por esta divisa, até encontrar 
a divisa do loteamento Parque dos Pomares; segue por esta até encontrar a linha de alta-tensão; 
deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a linha do prolongamento da divisa do Loteamento 
Parque Luciamar; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do Loteamento Parque 
Luciamar, e segue por este até encontrar o córrego de divisa do Loteamento Parque Xangrilá; segue 
por este córrego até encontrar a estrada municipal CAM 333; deflete à esquerda e segue por esta até 
encontrar a Rodovia Campinas-Mogi Mirim; deflete a esquerda e segue por esta até encontrar a 
estrada mumicipal CAM 328; deflete a direita e segue por esta até encontrar um caminho situado a 
200,00m após o córrego Água Funda; deflete à direita e segue por este numa distância aproximada 
de 1,000,00m, até encontrar a linha do divisor de águas da bacia do Ribeirão Anhumas; deflete a 
esquerda e segue por esta até encontrar a divisa intermunicipal Campinas-Paulínia, ponto inicial 
desta descrição. 

Art 3° - A Macrozona 3 - Área de Urbanização Controlada Norte-AUC-N é delimitada pelo seguinte 
perímetro: 

Partindo do cruzamento da Via Anhanguera com a divisa intermunicipal Campinas - Sumaré; segue 
pela divisa,, a norte, até encontrar a linha do divisor da bacia do Ribeirão Anhumas; deflete à direita 
e segue pela linha do divisor, numa distância aproximada de 4.400,OOm, até encontrar um caminho; 
deflete à direita e segue por este até encontrar a estrada municipal CAM-328; deflete à esquerda e 
segue por este até encontrar a Rodovia Campinas- Mogi Mirim; deflete à esquerda e segue por esta 
até encontrar a estrada municipal CAM 333; deflete à direita e segue por este até encontrar o 
córrego no prolongamento da divisa do loteamento Parque Xangrilá; deflete à direita e segue por 
este cóirego, passando pelo loteamento Parque Xangrilá até a divisa do Loteamento Parque Lucimar; 
segue por esta e pelo seu prolongamento até encontrar a linha de alta-tensão; deflete à direita e 
segue por esta, atravessando o loteamento Parque dos Pomares, até encontrar a divisa do loteamento; 
defíete à direita e segue por esta até encontrar a divisa do Loteamento Chácaras São Rafael; segue 
por esta, contornando o loteamento até encontrar a estrada que passa entre a Fazenda Santa Terezinha 
e a Fazenda Anhumas; deflete à direita e segue por esta até encontrar a linha de alta-tensão; deflete 
à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa interdistrital de Sousas; deflete à direita e segue 
por esta até encontrar a divisa intermunicipal Campinas - Valinhos; deflete à direita e segue pela 
divisa até encontrar o ramal férreo da Fepasa; deflete à direita e segue por este, até encontrar o 
prolongamento do anel viário; deflete à direita e segue por este até o trevo no cruzamento com a 
Rodovia Heitor Penteado e a Rodovia D. Pedro I; segue pela Rodovia D. Pedro I, à norte, até o 
trevo no cruzamento com a Rodovia Milton Tavares de Lima; deflete à esquerda e segue por esta até 
encontar a divisa da Fazenda Santa Elisa, deflete à direita e segue por esta até encontrar a estrada 
dos Amarais; deflete à direita e segue por esta até encontrar a divisa do Aeroporto dos Amarais; 
deflete à esquerda e segue contornando a área do aeroporto, até encontrar novamente a Estrada dos 
Amarais; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a Via D, Pedro I; deflete à esquerda e 
segue por esta até encontrar a Via Anhanguera; deflete à direita e segue por esta até encontrar a 
divisa intermunicipal Campinas - Sumaré, ponto inicial desta descrição. 
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Art. 4o. - A Macrozona 4 - M.Z.4 - Área de Urbanização Consolidada - ACON é delimitada pelo 
seguinte perímetro: 

Partindo do cruzamento da Rodovia Santos Dumont com a Rodovia dos Bandeirantes; segue por 
esta até encontrar a Via Anhanguera; deflete à direita e segue acompanhando a divisa da Fazenda 
Chapadão até encontrar a Via D. Pedro I; deflete à direita e segue por esta até encontrar a Estrada 
dos Amarais; deflete à direita e segue por esta até encontrar a divisa com o Aeroporto dos Amarais; 
deflete à direita e segue contornando a área do aeroporto até encontrar novamente a Estrada dos 
Amarais; nesse ponto cruza a estrada e segue acompanhando a divisa da Fazenda Santa Elisa até 
encontrar a Rodovia Milton Tavares de Lima; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a 
Rodovia D. Pedro I; deflete à direita e segue por esta até o trevo no cruzamento da Rodovia Heitor 
Penteado e prolongamento do anel viário; segue pelo prolongamento do anel viário até encontrar o 
ramal férreo da FEPASA; deflete à esquerda e segue por este até encontrar a divisa do município; 
deflete à direita e segue por esta até encontrar a linha de alta-tensão no prolongamento da Av. Baden 
Powel; deflete à direita segue pela linha de alta-tensão até encontrar uma linha reta do prolongamento 
da divisa do loteamento J. Antônio Von Zuben; deflete a direita e segue por esta até encontrar o 
prolongamento da Rua Sargento Luiz de Moraes no cruzamento com a Rua Bartira, na Vila Ypê; 
segue por esta até encontrar uma linha reta do prolongamento da divisa do loteamento Jardim Nova 
Europa; segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Vila Campos Sales; segue por esta até 
encontrar a divisa do loteamento Parque da Figueira; segue por esta até encontrar a Via Anhanguera; 
deflete à direita e segue por esta até encontrar o trevo no cruzamento com a Rodovia Santos Dumont; 
deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a Rodovia dos Bandeirantes, ponto inicial desta 
descrição. 

Art. 5o. - A Macrozona 5 - Área de Recuperação Urbana - AREC é delimitada pelo seguinte perímetro: 

Partindo do cruzamento do Rio Capivari com a divisa intermunicipal Campinas Monte-Mór, segue 
por esta a norte até a Via Anhanguera; deflete à direita e segue por esta até o trevo de entroncamento 
com a Rodovia D. Pedro I; deflete à esquerda e segue por esta até o córrego do Boa Vista na divisa 
com a fazenda do Exército; deflete à direita e segue por ele até a intersecção da Via Anhanguera 
com a Rodovia dos Bandeirantes; segue pela Rodovia dos Bandeirantes até a intersecção com a 
Rodovia Santos Dumont; deflete à direita e segue por esta até encontrar o divisor de águas da sub-
bacia do rio Capivari; deflete à direita e segue por este até encontrar o divisor de águas da bacia do 
rio Capivari-Mirim; segue por este até encontrar o ramal férreo da Fepasa; segue por este na direção 
norte numa distância aproximada de 700,00m; deflete à esquerda e segue pelo prolongamento da 
divisa do loteamento Parque Aeroporto; segue por este até encontrar o limite da zona urbana; segue 
por esta até encontrar uma córrego existente; deflete à direita e desce por este córrego, numa 
distância de 800,00m até atingir a estrada municipal CAM 351; deflete à direita e continua por esta 
estrada, numa extensão de 40,00m, até atingir uma nova estrada; deflete à esquerda e continua por 
esta estrada, até encontrar o rio Capivari; segue por este até encontrar a divisa intermunicipal Campinas 
- Monte Mór, ponto inicial desta descrição. 

Art. 6o. - A Macrozona 6 - Área de Urbanização Controlada Sul - AUC-S é delimitada pelo seguinte 
perímetro: 
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Partindo do ponto de encontro da Rodovia dos Bandeirantes com a Rodovia Santos Dumont, segue 
por esta na direção norte até a Rodovia Anhanguera, segue por esta na direção sul até o final da 
divisa do loteamento Parque da Figueira, deflete à esquerda e segue por esta até a divisa do loteamento 
Campos Sales, segue por esta até a divisa do loteamento Jardim Nova Europa, deflete à direita e 
segue em linha reta até encontrar a Rua Bartira, na Vila Ypê, segue por esta até encontrar o 
prolongamento da Rua Sargento Luiz de Morais, deste ponto segue em linha reta passando pela 
divisa do loteamento Jardim Antônio Von Zuben até encontrar a linha de alta tensão, deflete à 
esquerda e segue por esta até a divisa intermunicipal, Campinas - Valinhos deflete à direita e segue 
por esta até encontrar o divisor de águas da sub bacia do Rio Capivari, limite da macrozona 7; 
deflete à direita e segue por este até encontrar a Rodovia Santos Dumont; deflete à direita e segue 
por esta até a Rodovia dos Bandeirantes ponto inicial desta descrição. 

Art 7° - A Macrozona 7 - Área Imprópria à Urbanização - AIU - é delimitada pelo seguinte perímetro: 

Partindo do cruzamento da divisa intermunicipal Campinas - Monte Mor com o Rio Capivari; segue 
por este, por uma distância de aproximadamente 2,450m, até encontrar um córrego; deflete à direita 
e segue por este, na direção Sul, até encontrar o limite da ZEU, segue por este até a divisa do Parque 
Aeroporto, seguindo em linha reta até o ramal férreo da Fepasa; deflete à direita e segue por este na 
direção Sul até encontrar o divisor de águas da bacia do Rio Capivari-Mirim; deflete à esquerda e 
segue por este até encontrar o divisor de águas da sub-bacia do Capivari, segue por este até o limite 
intermunicipal Campinas - Valinhos; deflete à direita e segue por esta até o cruzamento do Rio 
Capivari no ponto inicial desta descrição. 

SEÇÃO II - DOS CRITÉRIOS E DAS DIRETRIZES POR MACROZONA 

Art. 8o - Na Macrozona 1 - Área de Proteção Ambiental - APA, os Planos Locais de Gestão Urbana, 
as políticas públicas, a legislação pertinente e o licenciamento das atividades privadas deverão ser 
condicionados pelas seguintes diretrizes e critérios: 

I -     preservação do patrimônio natural, urbanístico e cultural, e definição de critérios de 
gestão ambientalmente sustentável para as atividade instaladas e a se instalar; 

II- preservação e manutenção das planícies de inundação; 

III- remoção das favelas assentadas nas áreas de risco da planície de inundação, 
especialmente as localizadas à margem do córrego dos Pires; 

IV-   critérios básicos de manejo aplicáveis a qualquer intervenção antrópica no sítio físico 
da área urbana ou rural, quais sejam: 

a) conservação do solo, estabilização de encostas, controle da erosão e do assoreamento 
da rede de drenagem durante e após a implantação do empreendimento; 
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b) minimização das modificações das características topográficas e morfológicas do 

relevo; 

c) controle de impactos ambientais que possam acarretar prejuízos à qualidade dos 
recursos hídricos. 

V- não permissão de parcelamentos ou condomínios para fins urbanos: 

a) em áreas correspondentes às zonas de vida silvestre, reservas ecológicas e demais 
áreas de preservação permanente; 

b) nas planícies aluvionais em faixas onde há ocorrência de solos hidromórficos e/ou 
com nível de lençol freático alto e em áreas alagadiças sujeitas a inundações mais 
freqüentes; 

c) nas áreas rurais. 

VI- nas áreas onde o parcelamento ou os condomínios poderão ser admitidos, deverão ser 
estabelecidos critérios visando a compatibilização aos requisitos de equilíbrio e 
sustentabilidade dos meio físico e biótico, através de: 

a) controle, nos terrenos da própria gleba parcelada, dos processos de escoamento 
superficial gerados pela implantação de armamentos, de modo a evitar problemas 
de erosão, de assoreamento dos córregos receptores e agravamento de fenômenos 
de inundação; 

b) manutenção da cobertura vegetal existente na gleba a ser parcelada, na ocasião da 
abertura dos loteamentos, exceto nas áreas estabelecidas para implantação do 
armamento; 

c) em caso da inexistência de sistema público de coleta, tratamento e disposição final 
de esgotos, o projeto de parcelamento deverá conter soluções quanto à infiltração 
de efluentes nos terrenos, de acordo com as normas vigentes; 

d) adequação dos loteamentos ou condomínios clandestinos localizados na área urbana 
à legislação vigente, sendo que aqueles que não se enquadrem às condições legais, 
deverão ser revertidos à situação original do terreno. 

VII- preservação das características do sítio atual da área urbana, proibindo a verticalização 
e o adensamento, permitindo-se a mescla de usos, desde que o grau de incomodidade 
seja controlável e que os usos liberados não sejam conflitantes com o uso residencial 
já implantado, ou que venha a se implantar (UTB 40 e UTB 42); 
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VIII- condicionamento do parcelamento e ocupação das glebas não parceladas existentes 
nas UTBs 39,40A e 41 ao provimento da infra-estrutura (notadamente sistemas viário 
e de drenagem superficial, esgotamento sanitário e abastecimento d'água), com 
parâmetros de baixa densidade; 

IX- manutenção das características atuais de ocupação nas regras de parcelamento da 
UTB 21, com baixa densidade, do tipo chácaras de recreio, hotéis-fazenda, etc. 

 X -  melhoria da acessibilidade dos Distritos de Sousas e Joaquim Egídio, através da 
elevação da capacidade do sistema viário estruturador e da implantação de novos 
acessos que utilizem o sistema vicinal existente, ou as faixas "non aedificand?\ 
lindeiras às linhas de alta tensão, oleodutos ou ramais férreos destivados; 

XI- preservação dos leitos férreos desativados e respectivas faixas "non aedificandi” 
para 
eventual utilização por transporte de passageiros, turístico/lazer e/ou local; 

XII- manutenção das características físicas e operacionais das vias locais dos Distritos para 
preservar a qualidade de vida e o patrimônio sociocultural; 

XIII-  prioridade ao transporte coletivo, recomendando-se a implantação de sistema tronco-
alimentador por ônibus. 

XIV- obrigatoriedade de constar dos trabalhos técnicos de subsídios aos procedimentos 
normativos e de gestão da APA, dentre outros, estudos referentes a; 

a) avaliação da capacidade de uso agrícola das terras, e do manejo adequado para a 
agricultura, pastagens e reflorestamento, com incentivo à produção agrícola; 

b) levantamento dos imóveis a serem preservados em função das suas características 
arquitetônicas, históricas e viabilizando formas de preservação e recuperação de 
bens arquitetônicos e culturais presentes nas áreas rural e urbana da APA, 
notadamente o núcleo Carlos Gomes; 

c) definição de programa que promova a recuperação das áreas degradadas dos 
empreendimentos urbanos regularmente aprovados, a ser executado sem ônus à 
municipalidade, 

XV- estabelecimento prévio de critérios para os procedimentos normativos, relativos a: 

a) exploração de águas subterrâneas e percentuais mínimos de permeabilidade do solo; 

b) implantação de atividades turísticas, recreativas e culturais na zona rural, respeitando 
o módulo mínimo do INCRA e considerando o impacto ambiental decorrente, no 
sentido de evitá-lo, ou minimizá-lo; 
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c) manejo de atividades minerárias condicionados às exigências de EIA/RIMA e PRAD. 

XVI- preservação das condições de funcionamento do observatório de capricórnio, através 
da definição de critérios de controle para abertura ou extensão de estradas que impliquem 
em intensificação do tráfego de veículos automotores, bem como da abertura de 
loteamentos e empreendimentos com atividades noturnas e das atividades de mineração. 

Art. 9o - Na Macrozona 2 - Área com Restrição à Urbanização - ARU, os Planos Locais de 
Gestão Urbana, as políticas públicas, a legislação pertinente e o licenciamento das atividades privadas 
deverão ser condicionados pelas seguintes diretrizes: 

    I - avaliação da capacidade de uso agrícola das terras e do manejo adequado para a 
agricultura, pastagens e reflorestamento, com incentivo à produção agrícola; 

II- estabelecimento de critérios para ocupação por atividades turísticas, recreativas e 
culturais em zona rural, respeitando o módulo mínimo do INCRA, de modo a não 
descaracterizar o ambiente natural, considerando o impacto ambiental e as condições 
de infra-estrutura, notadamente as estradas vicinais; 

III- identificação e preservação das áreas de matas e paisagens significativas existentes na 
região; 

IV- preservação e manutenção das planícies de inundação da Bacia do Atibaia; 

V - estabelecimento de critérios para exploração de águas subterrâneas e percentuais 
mínimos de permeabilidade do solo; 

VI- incentivo à preservação da ocupação rural na região da micro-bacia do córrego da 
Fazenda Monte d'Este e recuperação da mata ciliar; 

VII- estabelecimento de critérios de manejo das atividades minerárias, condicionado às 
exigências do licenciamento ambiental; 

VIII- compatibilização da ocupação urbana às características do entorno rural, mediante: 
 

a) definição de critérios específicos de ocupação da zona urbana, compatíveis com as 
características de baixa densidade, garantindo a solução, de forma localizada, dos 
problemas de infra-estrutura, assim como a implantação ambientalmente adequada 
(UTB1 E UTB3); 

b) estabelecimento de critérios de parcelamentos do solo na zona urbana, com base 
nas diretrizes de preservação ambiental; 

c) definição de política tributária que desestimule o parcelamento e o uso urbano 
intensivo da terra; 
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d-) os sistemas viário e de transportes deverão atender apenas a situação manifesta  
preferencialmente através das estradas vicinais com reserva de capacidade para 
utilização por transporte coletivo. 

Art 10 - Na Macrozona 3 - Área de Urbanização Controlada Norte - AUON, os Planos Locais 
de Gestão Urbana, as políticas públicas, a legislação pertinente e o licenciamento das atividades 
privadas deverão ser condicionados pelas seguintes diretrizes: 

    I - controle das densidades e da tipologia construtiva do centro de Barão Geraldo visando 
as suas condições de funcionalidade enquanto área de múltiplas atividades, evitando o 
adensamento inadequado e o estrangulamento das redes de infra-estrutura, permitindo a 
mescla de usos com restrição aos usos incômodos; 

    II- permissão de localização de grandes estabelecimentos de comércio e serviços ao longo 
da D. Pedro I, consolidando a tendência existente, estabelecendo critérios para 
implantação adequada de atividades até o limite da mícrobacia Taquaral/Anhumas; 

III-  garantias para a viabilidade de ampliação da infra-estrutura destinada ao comércio 
atacadista de produtos hortifrutigrangeiros contíguas a atual área do CEASA; 

IV- garantia de padrão de baixa densidade para a AP 4 com exceção do centro de Barão 
de Geraldo; 

 V - avaliação sobre a possibilidade de flexibilização de usos com restrição e controle dos 
usos incômodos nas UTBs 5,2 e 4, limitando a implantação dos mesmos com base no 
porte, nas características de incomodidade, e geração de tráfego intenso e/ou pesado; 

VI-  permissão da flexibilização de usos nas UTBs 7, 9 e 10, com controle do porte das 
características de incomodidade e de geração de tráfego intenso e/ou pesado. 

VII-  nas UTBs 2,3 A e 22B deverá ser garantido um padrão de baixa densidade, definindo-
se critérios específicos para o parcelamento em chácaras de lazer, recreio e moradias, 
que contemplem exigências relativas à preservação da qualidade ambiental e à solução 
para os problemas de infra-estrutura; 

VIII- nas UTBs 22 e 38 deverá ser garantida uma ocupação com baixa densidade, desde que 
equacionados os problemas estruturais (viário, saneamento básico, abastecimento de 
água) e ambientais; 

IX - recuperação e urbanização das favelas considerando as questões ambientais, especial-
mente quanto a necessidade de desobstrução de fiindos de vales e de planícies de 
inundação na AP 5, removendo a população das áreas de risco e assentando-a em 
áreas adjacentes, desde que tais medidas não impliquem em comprometimento dos 
bolsões de preservação ambiental existentes na região; 
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X -   permissão da ocupação de média densidade para o Recanto Fortuna e área adjacente 
(Sítio Mirassol), acrescidas ao perímetro urbano, inclusive para habitação de interesse 
social, compatibilizada com a capacidade das infra-estruturas; 

XI- permissão da mescla de usos com restrição aos usos incômodos nas UTB's 9 e 10, 
condicionando a instalação de empreendimentos de grande porte  à realização de 
estudos específicos; 

XII- manutenção das características residenciais dos bairros Parque dos Jacarandás e Parque 
das Universidades (UTB 8); 

XIII- na UTB 28B, limitar a ocupação mais densa até o divisor da microbacia Anhumas/ 
Taquaral definindo para o restante da UTB o uso residencial com baixa densidade, 
que garanta a preservação da microbacia do córrego São Quirino; 

XIV-revisão das possibilidades de usos e adensamento, hoje concentradas apenas ao longo da 
av. Albino José Barbosa de Oliveira; 

XV- prioridade para investimentos de infra-estrutura nos Jardins São Marcos / Sta. Mônica 
e remoção da população em área de risco; 

XVI- intervenções na estrutura viária para adequação à demanda existente e correção dos 
problemas de descontinuidade, complementando a malha viária local, de modo a integrar 
o sistema viário inter-bairros; 

XVII-prioridade ao transporte coletivo através de sistema tronco-alimentador por ônibus, 
otimizando-o em Barão Geraldo e implantando-o no corredor Amarais; 

XVIII-esforços para garantir a implantação do Trem Intrametropolitano e do anel rodoviário de 
complementação, equacionando o impacto decorrente de sua implantação; 

XIX- incentivo àpreservação das áreas rurais com uso agrícola, com orientação para manejo 
adequado; 

XX- preservação das matas significativas da região, especialmente as das fazendas Sta 
Genebra e Rio das Pedras; 

XXI- recuperação das matas ciliares dos córregos que nascem na mata Santa Genebra (APs 
4 e 5), com a implantação de parques lineares formando corredores de interligação 
das matas remanescentes pertencentes ao mesmo ecossistema; 
 

XXII-  preservação das microbacias do córrego São Quirino e Anhumas / Ciatec - (APs 4,6, 
7e8);  
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XXIII- definição de critérios ambientais para a incorporação de áreas à malha 
urbana, notadamente na microbacia do córrego Fazenda Monte D'Este, 
tais como a recuperação da vegetação ciliar e cursos d'água, recuperação da 
flora e fauna; 

XXIV- estabelecimento de critérios de manejo das atividades minerárias,     
condicionado às exigências do licenciamento ambiental; 

XXV- preservação da área pertencente à bacia do córrego Saxnambaia, objetivando a 
proteção dos manaciais, mantendo as características das áreas rurais, e 
controlando a contaminação por esgotos e agrotóxicos, 

Art 11 - Na Macrozona 4 - Área de Urbanização Consolidada - ACON, os Planos Locais 
de Gestão Urbana, as políticas públicas, a legislação pertinente e o licenciamento das atividades 
privadas deverão ser condicionados pelas seguintes diretrizes, 

I - controle da expansão e da ocupação urbana, buscando equilibrar a distribuição 
das atividades e otimizar a infra-estrutura instalada, mediante: 

a) definição de critérios específicos para ocupação dos diferentes setores identificados 
  (AP rs e/ou UTB 's) com base na capacidade da infra-estrutura instalada e projetada; 

b) definição de critérios de controle e de requalificação das áreas já comprometidas 
  pelo adensamento; 

c) priorização dos investimentos públicos para as áreas ocupadas e com carência de 
  infra-estrutura; 

d) abertura de novas possibilidades de adensamento e de localização de atividades 
 geradoras de emprego em locais potencializados pelos investimentos públicos, 
 notadamente em viário, transporte e drenagem; 

e) fomento e consolidação de subcentros; 

f) regulamentação da implantação de atividades terciárias, de grande porte, e projetos 
  complexos de ocupação, de caráter regional e metropolitano, na região lindeira à 
  Rodovia D. Pedro I; 

g) estruturação do sistema viário e de transportes, promovendo a interligação entre 
  bairros através de obras de complementação viária, de correções geométricas e 
  alterações operacionais. 

II- recuperação e urbanização de favelas considerando as questões ambientais, 
especialmente quanto a necessidade de desobstrução de fundos de vales e de 
planícies de inundação, notadamente nas APs 13 e 14; 
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III- contenção dos processos de adensamento e da instalação de atividades na AP 21, face 
à situação de estrangulamento, saturação das infra-estruturas e da degradação da 
qualidade ambiental, revendo e provendo de adequada manutenção o sistema de 
drenagem; 

IV- permissão de transformações de uso, que deverão ser compatibilizadas com a capacidade 
e com investimentos em infra-estrutura na UTB 30, contendo a descaracterização do 
bairro e a implantação de usos incômodos; 

 V-  investimento na recuperação e revitalização do centro, com vistas a resolver os problemas 
de saturação de infra-estruturas e degradação do ambiente construído, estabelecendo 
regras para a manutenção da mescla de usos com incentivo especial para os usos 
habitacionais, hotéis, atividades culturais noturnas, etc; 

VI- contenção do adensamento e da verticalização na UTB 31, com vistas a evitar a 
saturação do sistema viário, de drenagem e a descaracterização do ambiente construído, 
permitindo as transformações de uso, desde que garantida a adequação do imóvel às 
novas atividades; 

VII- garantia do provimento adequado de infra-estrutura para suportar as transformações 
de uso e verticalização em curso na UTB 35; 

VIII- restrição ao adensamento e à instalação de atividades poluidoras na Bacia do Córrego 
Samambaia (AP 25); 

IX- garantia de padrão de baixa densidade para as APs 11, 13 e 22 e UTB 17; 

X -   garantia de padrão de média densidade para a AP 12; 

XI- limitação da altura das edificações nas cristas dos morros, com o objetivo de evitar o 
impacto visual e descaracterização da paisagem natural; 

XII- avaliação da possibilidade de flexibilizar usos com restrição e controle dos usos 
incômodos nas UTBs 16,18,19,33 e 36 e nas APs 13 e 20, limitando a implantação 
dos mesmos com base no porte, nas características de incomodidade e de geração de 
tráfego intenso e/ou pesado; 

XIII-permissão da flexibilização de usos nas UTBs 27 (parte), 28 e 34 e APs 12 ( com exceção 
de parte das chácaras Primavera e Parque das Flores), 15,18,19,23,24 e 25, com controle do 
porte, das características de incomodidade e de geração de tráfego intenso e/ou pesado; 

XIV- dimensionamento do potencial de adensamento em função da infra-estrutura em especial 
saneamento básico, drenagem e sistema viário, nas UTB's 18,19 e 29; 
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XV- manutenção da regras atuais de adensamento e da mescla de usos com restrição aos 
usos incômodos na UTB 13; 

XVI- permissão de adensamento desde que seja garantida a adequação do sistema viário, 
nas UTB's 20, 55, 56, 57, 58, 60 e 61, em especial no Vale do Piçarrão; 

XVII- permissão de consolidação dos subcentros existentes, estabelecendo medidas para o      
equacionamento dos problemas de saturação e estrangulamento dos corredores, nas 
UTB's 27,47 e 59; 

XVIII- manutenção das características residenciais, com controle de instalação de atividades 
para evitar a saturação dos corredores na UTB 32; 

XIX- revisão e provisão de adequada manutenção do sistema de drenagem nas UTB's 57 e 
59; 

XX- revisão da linearidade das zonas 11 e 12 ao longo do corredor Francisco de Paula 
Souza, nas UTB's 61 e 62; 

XXI- implantação de sistema viário inter-bairros de forma a integrar a configuração radial 
do sistema viário atual, promovendo a interligação entre os subcentros existentes e 
propostos, através de obras de complementaçao viária, correções geométricas e 
alterações operacionais, com vistas a incrementar a não-viagem, democratizar o acesso 
aos serviços, otimizar a circulação inter-setorial e respaldar a implantação das 
propostas de uso do solo; 

XXII- esforços para garantir a implantação do anel rodoviário de complementaçao e de 
suas marginais; 

XXIII- equacionamento do impacto decorrente da implantação do Trem Intra-Metropolitano 
- TIM, nas UTBs 17, 19, 34 e 35; 

XXIV- continuação do sistema VLT até a macrozona 5, integrando-o aos demais sistemas 
de transporte; 

XXV- prioridade para o sistema de transporte coletivo por ônibus, otimizando~o, através de 
sistemas tronco-alímentador, inter-setoria! e circular, além dos convencionais; 

XXVI- desenvolvimento de estudo para a várzea do Capivari, visando eventual exploração 
dos recursos minerais, com recuperação e aproveitamento na forma de parque linear, 
visando a recuperação da várzea; 

XXVII- exigência de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD para áreas mineradas 
e degradadas; 
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XXVIII- correção dos problemas críticos de drenagem especialmente no Ribeirão Anhumas, 
desde suas nascentes até a passagem sob a Rodovia D. Pedro I e no Córrego Piçarrão; 

XXIX- preservação dos maciços florestais, notadamente a mata Sta Terezinha; 

XXX- preservação da área da Fazenda Sta Eliza com manutenção das atividades de pesquisa 
agrícola; 

XXXI- preservação da área da Fazenda Chapadão para uso rural de interesse social e 
usos urbanos de interesse público e de caráter institucional; 

XXXII- articulação com o município de Valinhos, visando a adequação dos limites municipais 
ao traçado do anel rodoviário; 

XXXIII- preservação das características históricas da parte da Vila Industrial e a característica 
horizontal do São Bernardo; 

XXXIV- implantação de áreas de contenção de enchentes nas planícies fluviais, em áreas 
ainda não ocupadas da AP25. 

Art. 12 - Na Macrozona 5 - Área de Recuperação Urbana - AREC, os Planos Locais de 
Gestão Urbana, as políticas públicas, a legislação pertinente e o licenciamento das atividades 
privadas deverão ser condicionados pelas seguintes diretrizes: 

I -  definição de política que priorize os investimentos públicos, buscando a melhoria e 
recuperação das condições de urbanização, de transportes, infra-estrutura, 
equipamentos e serviços, bem como a recuperação das áreas degradadas; 

II- estabelecimento de critérios de uso e ocupação do solo que fomentem a mescla de  
atividades na região, especialmente aquelas geradoras de emprego, limitando apenas 
aquelas prejudiciais ao meio ambiente e não compatíveis com a capacidade da infra- 
estrutura e com usos já instalados, principalmente nas APs 27 e 28; 

III- fomento a formação de subcentros notadamente na região do Campo Grande,  bem 
como o fortalecimento dos centros de bairro através da definição de incentivos à 
implantação de atividades terciárias e secundárias não geradoras de incômodos nas 
APs 26, 27 e 28; 

IV- urbanização das áreas públicas já existentes, de forma a ocupá-las com o uso coletivo 
originariamente previsto e garantir nos novos empreendimentos, que as áreas reservadas 
para lazer e equipamentos, sejam adequadas e utilizadas para os fins previstos;  

V- estabelecimento de critérios de reserva de áreas permeáveis, considerando o parce-
lamento de novas áreas e a transformação / renovação de áreas já parceladas; 
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   VI -    revisão das possibilidades de usos e adensamento hoje concentradas apenas ao longo 
da Rodovia Francisco Aguírre Proença e da Av. John Boyd Dunlop; 

   VII -  permissão de ocupação de média densidade, compatibilizada com a capacidade da 
infra-estrutura na AP 26; 

VIII- estabelecimento de critérios para adensamento desde que seja garantida a adequação 
do sistema viário na AP 28; 

IX- definição de critérios adequados para a implantação de novos assentamentos urbanos, 
incluindo estudos de caráter geológico e geotécnico, tendo em vista a fragilidade do 
solo nesta macrozona, principalmente nas UTB's 11, 12,43,45,46 e 52; 

X -       intervenção na estrutura viária das APs 26, 27 e 28, para promover ligações inter-
bairros e corrigir os problemas de descontinuidade; 

XI- provisão de transporte de grande capacidade, mantendo-se o conceito de sistema 
tronco-alímentador, com integração temporal; 

XII- integração da região dos DICs da Cohab ao sistema VLT, de maneira a propiciar 
alternativas de acesso à região; 

XIII- preservação das faixas "non aedificandi" marginais ao Corredor de Exportação, com 
vistas à ampliação do sistema viário; 

XIV- esforços para garantir a implantação do Trem Intrametropolitano equacionando o 
impacto decorrente de sua implantação. 

XV- prioridade para a transferência da população localizada na área crítica de inundação 
do córrego Picarrão e do Capivari, seguido da recuperação da planície fluvial com 
aproveitamento para parque linear e reurbanização das áreas remanescentes, nas APs 
26 e 27 e nas UTBs 46 e 51; 

XVI- desenvolvimento de estudo para a várzea do Capivari, visando eventual exploração 
dos recursos minerais, com recuperação e aproveitamento na forma de parque linear, 
dando continuidade à recuperação da parte da várzea contida nas APs 27 e 28; 

XVII -   definição de áreas passíveis de exploração mineral que não conflitem com a ocupação 
urbana, garantindo condições para sua exploração racional; 

XVIII- estabelecimento de critérios para exploração de argila e areia, definindo exigências 
de recuperação das áreas com exploração; 

XIX- implantação de coletores e estação de tratamento de esgotos; 
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XX- detecção dos locais de contaminação de poços e cacimbas, propondo medidas 
minimizadoras nas áreas de ocupação de baixa renda, bem como priorização da 
instalação de saneamento básico nesses locais; 

XXI- fiscalização e avaliação do risco de contaminação industrial nos poços existentes no 
Distrito Industrial, mantendo as condições atuais de zona industrial; 

XXII- recuperação da urbanização da região do Campo Grande (AP 27) através da elaboração 
de um plano de estruturação das mesmas; 

XXIII- priorização de soluções localizadas, relativas a drenagem e ao saneamento, com vistas 
a não incentivar o adensamento indiscriminado da região do Campo Grande (UTB's 
45 e 46); 

XXIV- recuperação das áreas degradadas por processos erosivos na região dos DICs e da 
COHAB; 

XXV- controle e/ou recuperação as áreas de disposição final de resíduos sólidos presentes 
na macrozona. 

Art. 13 - Na Macrozona - 6 Área de Urbanização Controlada Sul - AUC-S, os Planos 
Locais de Gestão Urbana, as políticas públicas, a legislação pertinente e o licenciamento das 
atividades privadas deverão ser condicionados pelas seguintes diretrizes: 

I - controle do parcelamento e do adensamento na zona urbana de forma a garantir 
que o processo de ocupação seja acompanhado do provimento da infra-estrutura e 
de equipamentos, bem como da preservação da qualidade do meio ambiente, 
notadamente nos casos de grandes empreendimentos e da incorporação à área urbana 
de grandes glebas (AP 30 e AP 31); 

      II - fomento à implantação de atividades não residenciais em setores urbanizáveis na AP 
30, em função da demanda manifesta e futura, de forma a garantir o equilíbrio da 
ocupação urbana e a descentralização; 

    III - manter a ocupação com densidade média e baixa, através da definição de critérios 
 específicos para o parcelamento e a ocupação do solo, na UTB 63; 

   IV - restrição à ocupação, a curto prazo, da região ao sul do rio Capivari, na UTB 65, 
para a qual não há previsão de atendimento por água e esgoto; 

    V - remoção de barracos em áreas de risco de inundação no Jardim das Bandeiras; 

VI -  preservação e manutenção como rurais das áreas de produção agrícola, com orientação 
para manejo adequado das mesmas, e em especial a regulação do tratamento das 
águas superficiais, devido ao uso para irrigação (AP 32); 
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VII -   implantação de sistema viário hierarquizado tipo misto (sistema perimetral e radial) 
para integrar esta Macrozona às demais regiões da cidade, através do provimento de 
acessos e de circulação viária adequados, com a implantação das seguintes diretrizes: 
anel rodoviário de complementação e suas marginais, complexo viário Anhanguera/ 
Santos Dumont, ligação do parque Jambeiro à Vila Ipê; 

VIII- prioridade ao transporte coletivo, através de sistema tronco-alimentador por ônibus 
e otimização do sistema través de linhas interbairros; 

IX- avaliação, nos estudos de uso e ocupação do solo, do interesse e dos impactos da 
exploração dos recursos minerais existentes e estabelecimento de regras para 
exploração racional e recuperação das áreas mineradas; 

X - adoção de medidas preventivas contra processos erosivos e de taxas de 
permeabilidade que garantam a qualidade ambiental no parcelamento de novas 
áreas na microbacia do Córrego Sete Quedas( APs 30, 31 e 32); 

XI-       recuperação das áreas com problemas de erosão na microbacia do Córrego Taubaté; 

XII-    estabelecimento de critérios de urbanização que garantam a manutenção de taxa de 
permeabilidade elevada nas UTB's 65 e 66A. 

XIII-     controle da poluição a montante da captação no Rio Capivari (AP 32 ); 

XIV-  articulação com o município de Valinhos, visando a adequação dos limites municipais 
ao traçado do anel rodoviário. 

Art 14 - Na Macrozona - 7 Área Imprópria à Urbanização - AIU, os Planos Locais de Gestão 
Urbana, as políticas públicas, a legislação pertinente e o licenciamento das atividades privadas deverão 
ser condicionados pelas seguintes diretrizes: 

I - preservação dos mananciais, matas e cerrados, com definição de incentivos à 
recuperação do ecossistema; 

         II - articulação com os municípios limítrofes objetivando uma atuação conjunta na 
preservação dos mananciais; 

        III-  avaliação da capacidade de uso agrícola das terras e do manejo adequado para a 
agricultura, pastagens e reflorestamento, com incentivo à produção agrícola; 

 IV- fiscalização e avaliação do risco de contaminação industrial nos poços existentes no 
Distrito Industrial (AP 35), estabelecendo critérios para exploração de águas 
subterrâneas, mantendo as condições atuais de zona industrial; 
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V -  estabelecimento de critérios específicos para a ocupação da área urbana, com 
exigências rigorosas relativas às soluções dos problemas relativos à infra-estrutura, 
especialmente na Bacia do Capivari Mirim, e na área prevista para a ampliação do 
Aeroporto de Viracopos; 

VI- equacionamento dos problemas decorrentes da desapropriação para ampliação do 
aeroporto, tais como: 

a) as condições de abastecimento e esgotamento das áreas ocupadas, através da 
melhoria das soluções locais existentes, como monitoramento e regularização 
dos poços, e melhoria e manutenção regular dos sistemas de fossas sépticas e 
sumidouros; 

b) a situação de carência de infra-estrutura dos bairros remanescentes, aliando o 
atendimento das necessidades básicas ao controle da urbanização e do 
adensamento, restringindo a sua ocupação; 

 

VII- estabelecimento de critérios e medidas geotécnicas para controle de terraplanagem e 
de processos erosivos, nas UTB's 53, 54, 50A e na AP 36; 

VIII- restrição à implantação dos sistemas viário e de transportes de modo a atender apenas 
as situações manifestas de interesse local e aos sistemas metropolitano e regional; 

IX- proteção dos recursos minerais existentes, estabelecendo critérios para exploração 
do potencial existente nessa área com exigências de execução de PRAD (Projeto de 
Recuperação de Áreas Degradadas) para as áreas exploradas; 

X -     preservação dos mananciais, matas e cerrados na AP 37, restringindo a ocupação aos 
bairros já existentes e incentivando a manutenção da produção agrícola com manejo 
adequado; 

XI- priorização de soluções localizadas para os problemas de saneamento já existentes, 
de modo a não incentivar o adensamento e a ocupação nas UTB's 66 e 67; 

XII- recuperação da área degradada próxima à industria da Singer (área de fundição). 
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Divisão Físico-Territorial do Município de 

Campinas 

O Município de Campinas foi dividido para fins de planejamento 
em 7 Macrozonas abrangendo a área urbana e a área rural 

Essas macrozonas foram subdivididas em 37 Áreas de Plane-
jamento, É importante destacar que a subdivisão das Áreas de 
Planejamento guarda correspondência com a divisão em SAR's 
(Secretaria de Ação regional), instância de gestão urbana descen-
tralizada. 

A área urbana e a área de expansão urbana das Áreas de Plane-
jamento foram ainda subdivididas em Unidades Territoriais 
Básicas, São 76 Unidades Territoriais que agrupam bairros ou 
conjuntos de bairros. 

A seguir, o Quadro I apresenta a correspondência entre Macro-
zonas/Áreas de Planejamento/Unidades Territoriais Básicas, e 
o Quadro II a correspondência entre as SARrs/Áreas de Pla-
nejamento. 
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Quadro I 

     
Divisão Físico-Territorial de Planejamento 

Macrozona/Área de Planejamento/Unidade Territorial Básica 

Município de Campinas 

     
Macrozona Área de Planejamento Unidade Territorial Básica 

n° Nome n° Nome  
 
 
Macrozona 1 - APA Área 
de Proteção Ambiental 

 
 

1 

 
 
Região de Sousas, Joaquim 

Egfdio e do interflúvio dos rios 
Atibaia e Jaguari 

21 
 

 39 
 40 

 40A 
41 
 42 

C. Gomes/Monte Belo/ Ch. 
Gargantilha 
 São Conrado 
 Centro/Sousas 
 Fazenda Santana  
Jd. Botânico  
Joaquim Egídio 

2 Região do Vale das Garças 01 
 03 

Vale das Garças  
Bosque das Palmeiras 

 
 
Macrozona 2 - ARU Área 
com Restrição à 
Urbanização 

3 Área predominantemente 
rural entre a SP-340 e o limite 
da APA 

21A 
22A 

Bananal  
Ch. Recanto dos Dourados 

 
4 

 
Região de Barão de 

Geraldo 

   
 02 

03A 
04 
05 
06  
07 

 
Guará  
Trecho Anhumas/SP-340 
Centro/Barão Gerlado  
Cidade Universitária  
Ciatec  
Real Parque 

5 Região dos Amarais 09 
 10 

S. Martin  
São Marcos/Amarais 

6 Eixo D. Pedro I, entre 
Ceasa e Santa Cândida 

08  
 

10A 

Pucc/Pq. Das niversidades/ Santa 
Cândida  
Ceasa 

7 Região Jd. Minam/Parque 
Xangrilá 

22 Jd. Miriam/Pq. Xangrilá 

8 Pq. Imperador/Faz. 
Brandina 

22B Pq. Imperador 

 
Macrozona 3 - AUC-N  
 
 
 
Área de Urbanização 
Controlada Norte 

9 Região Notre Dame/Conds. 
Gramado e Alto Nova 
Campinas 

38 Notre Dame/Alto da Nova 
Campinas/Gramado 

Macrozona 4 -ACON 10 Faz. Chapadão e Sta. Elisa 14 
 15 

Fazenda Chapadão Fazenda 
Santa Elisa 

  11 Costa e Silva/Primavera/ Pq. 
Taquaral 

23 
 25 

V. Costa e Silva/V. Miguel 
Vicente Cury Primavera/Pq. 
Taquaral 

Área de Urbanização 
Consolidada 

12 Mansões Santo Antônio/ 
Santa Cândida 

24 Mansões Sto. Antônio/ Santa 
Cândida 

   
13 
 

 
São Quirino 
 

 
26 

 
São Quirino 

   
14 

 
Área da Feac/Faz. São 
Quirino 

 

 
29 

 
Carrefour/Galena/Feac 

     
(Continua)     
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Área ds Planejamento Unidade Territorial Básica Macrozona 

n° Nome n° Nome 

 
Macrozona4-ACON 

15 Boa Vista/Vila Norte 13 Pq. Via Norte 

 
Área de Urbanização  
 
Consolidada 

16 Jd. Eulina/Chapadão/Vila Nova 16 
17 
18 
19 

Vila Nova  
Chapadão 
Castelo 
Bonfim 

  17 Taquaral/N. S. Auxiliadora 27 
 
28 
32 

Jd. N. Sra Auxiliadora/   Taquaral 
Pq. Brasília  
Flamboyant 

   
18 

 
Jd. Garcia/Campos Elíseos/ 
Santa Lucia/Maria Rosa 

 
44 
47 
49 

 
Jd. Garcia/Campos Elíseos  
N. C. Elíseos/Santa Lúcia  
Maria Rosa 
 

  19 Jd. Auréiia 20   Jd. Auréiia 

  20 Vila Teixeira/Pq. Itália/V. 
Industrial/São Bernardo 

55 Vila Teixeira/Pq. Itália/Pq.    
Industrial/São Bernardo 

  21 Centro/Cambuí/Bosque/ 
Guanabara 

30 
31 
34 
35 

Guanabara  
Cambuí  
Centro 
Bosque 

  22 Vila Brandina/N. Campinas/ 
Bairro das Palmeiras/Pq. 
Ecológico 

33 
36 
37 
38A 

Vila Brandina  
N. Campinas  
Pq. Ecológico Bairro das  

Palmeiras 
  23 Vila Pompéia/Jd. do Lago 59   Vila Pompéia/Jd. do Lago 

  24 Proença/Ponte Preta/N. Europa 
/Swift/São Fernando 

56 
57 
58 
 
60 
61 

Ponte Preta  
Jd. Proença  
São  Femando/V. Orozimbo 

Maia/Carlos Lourenço N. 
Europa/Pq. da Figueira Jd. dos 
Oliveiras/Swift 

  25 Esmeraldina/Sâo Vicente 62 Jd. Esmeraldina/Jd. São Pedro/   
Jd.São Vicente 

  26 Região de Aparecidinha e Santa 
Bárbara 

11 
12 

Nova Aparecida/P. Anchieta 
Fazendinha/Sta. Bárbara 

Macrozona 5 - AREC  
 
Área de Recuperação 

27 Região do Campo Grande/   
Florence 

43 
45 
46 

Jd. Monte Alto Pq. Valença     
Campo Grande/Florence 

 
Urbana 

28 Região do Ouro Verde/ Mauro 
Marcondes/Dic's Cohab 

48 
 
50 
51 

Mauro Marcondes/Ouro 
Verde/Vista Alegre 
São Cristóvão 

    Dic's Cohab 
  29 Distrito Industrial (parte) 

 
 

52 Distrito Industrial de  
Campinas 

     

(Continua)     
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Macrozona                         Área de Planejamento  Unidade Territorial Básica 

 n° Nome 
 

n° Nome 

Macrozona 6 - AUC-S  
30 

 
Região do Jd. das Bandeiras 

 
64 
65 
66A 

 
Jd. Icaraí/Jd. das Bandeiras/ Jd. São 
José Nova Mercedes  
Jd. Nova América 

Área de Urbanização 
Controlada Sul 

31 Região do Pq. Jambeiro/Faz. 
Remonta 

63 Pq. Jambeiro/Remonta 

 32 Região Rural do Saltinho 
 

- - 

Macrozona 7 -AIU 33 Região Rural de Friburgo/ 
Aeropoto de Viracopos 

53  
 
54 

Aeroporto de Viracopos Jd.  
 
Atlântico/Jd. Colômbia 

Área Imprópria a Urbanização 34 Jd. Planalto de Viracopos 
 

50A Jd. Planalto 

 35 Distrito Industrial (parte) 52A Distrito Industrial de 
Campinas/Aeroporto 

 36 Região rural na divisa com 
Validos 

 - 

  
37 

 
Região do Campo Belo/ Região 
Rural do Descampado 
 

 
66 
67 

 
Jd. S. Domingos/Jd. Campo Belo Jd. 
Fernanda 

     
        (Conclusão)     
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Quadro II 

     
Áreas de Planejamento por Região Administrativa (SAR)   

Município de Campinas   
     

Áreas de Planejamento   SAR's 

n
° 

Nome   

NORTE  
02 
04 
 05 
 06 
 10 
 15 
 16 
 19 
 26 

 
Região do Vale das Garças  
Região de Barão Geraldo  
Região dos Amarais  
Eixo D. Pedro I, entre Ceasa e Santa Cândida  
Faz. Chapadão e Santa Elisa  
Boa Vista/Via Norte  
Jd. Eulina/Chapadão/Vila Nova  
Jd. Aurélia  
Região de Aparecidinha e Santa Bárbara 

  

LESTE  
01  

        
       03 
 

07 
08 
09

* 
 
11 
12 
13 
14  
17 
21 
22 

 
Região de Sousas, Joaquim Egídio e do interflúvio dos rios 
Atibaia e Jaguari  
Área predominantemente rural entre a SP-340 e o limite 
daAPA 
Região Jd. Miriam/Parque Xangrilá 
Pq. Imperador/Faz. Brandina 
Região Notre Dame/Condomínios Gramado e Alto da Nova 
Campinas 
Costa e Silva/Primavera/Parque Taquaral 
Mansões Santo Antônio/Santa Cândida 
São Quirino 
Área da Feac/Faz. São Quirino 
Taquaral/Nsa. Sra. Auxiliadora 
Centro/Cambuí/Bosque/Guanabara 
 Vila Brandina/Nova Campinas/Bairro das Palmeiras/Pq. 
Ecológico 
 

  

SUL 20 
23 
24 
25 
30 
31 
32 
36 
37 

VI. Teixeira/Pq. Itália/VI. Industrial/São Bernardo  
Vila Pompéia/Jd. do Lago  
Proença/Ponte Preta/Nova Europa/Swift/São Fernando 
Esmeraldina/São Vicente  
Região do Jd. das Bandeiras  
Região do Pq. Jambeiro/Faz. Remonta  
Região rural do Saltinho  
Região rural divisa d Valinhos  
Região do Campo Belo/Região rural do Descampado 

  

OESTE 18 
27 
28 
29 
33 
34 
35 

Jd. Garcia/Campos Elíseos/Sta. Lucia/Maria Rosa  
Região do Campo Grande/Florence  
Região do Ouro Verde/Mauro Marcondes/Dic's Cohab 
Distrito Industrial (parte) 
Região rural de Friburgo/Aeroporto de Viracopos  
Jd. Planalto de Viracopos  
Distrito Industrial (parte) 

  

     
Formalmente esta área ainda pertence à SAR Sul, mas de fato já está sob a área de atuação da SAR Leste. 
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Anexo II 
Quadros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Macrozona 1 

- readequar a curto prazo, as diretrizes operacionais atuais, com a implantação de sistema linear  
binário de circulação veicular, tanto em Sousas, como em Joaquim Egídio, com o objetivo de 
preservar o sistema viário de bairro, através das seguintes vias: 

- em Sousas, av. Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, av. Isabelita Vieira e Rua Cel. Alfredo 
Augusto do Nascimento em um sentido e estrada Velha Sousas-Joaquim Egídio no outro, 
com implantação das obras necessárias, a saber: travessias do rio Atibaia e do ribeirão das 
Cabras; 
- em Joaquim Egídio, av. Dr. Heitor Penteado, em um sentido, e caminho do bonde, no 

outro. 
- readequar a curto prazo, interligação de Joaquim Egídio a Valinhos através do alargamento da 
   vicinal CAM-127, provendo-se o distrito de um sistema viário periférico; 
- preservar as faixas "non aedificandr marginais ao oleoduto que atravessa a macrozona; 
   implantar a médio e longo prazo, diretrizes que permitam a interligação do loteamento Caminhos 
  de São Conrado e adjacências com a área central da cidade, através do alargamento da vicinal 
  CAM-010 e de faixas marginais a linhas de alta-tensão em continuidade às avenidas marginais ao 
  Córrego Anhumas e Iguatemi, respectivamente. Ressalta-se que a implantação destas alternativas 
  só deverá ocorrer após a viabilização de diretrizes viárias que melhorem a acessibilidade ao Distrito 
  Sede na área lindeira à rodovia D. Pedro I; 
- implantar a longo prazo, as marginais à linha de alta-tensão, de maneira a interligar os Distritos de 
  Sousas e Barão Geraldo; 
- preservar as faixas "non aedificandr marginais às linhas de alta-tensão e vicinais existentes; 

 Macrozona 2 

- implantar a curto prazo, o alargamento da vicinal e vias de ligação com os bairros Xangrilá e 
  Parque dos Pomares; 
- implantar a longo prazo, marginais à rodovia Campinas/Mogi-Mirim; 
- preservar as faixas “non aedificandi” (alta-tensão, oleoduto, vicinais), para implantação de 
sistema 
  viário e/ou de transportes concomitantemente ao adensamento da macrozona. 

Macrozona 3 

- implantar a curto prazo, marginais à rodovia Anhangüera desde a divisa do município até o trevo 
  da rodovia D. Pedro I (AP 5); 
- implantar marginais à rodovia D. Pedro I, sendo a curto prazo os trechos entre a via anhangüera 
  e o trevo da rodovia Gal. Milton T. de Lima e entre o trevo do Campus I - Puccamp e o trevo da 
  rodovia Campinas - Mogi Mirim (AP 5 e 6); e a médio e longo prazo, desde o trevo da rodovia 
  Milton T. de Lima até o Campus I - Puccamp e do trevo da rodovia Campinas - Mogi Mirim até a 
  rodovia Heitor Penteado (APs 6 e 8); 
- implantar marginais à rodovia Campinas - Mogi Mirim, sendo a curto prazo, a implantação ao 
  longo do Jardim Santa Cândida (APs 6 e 8), e a médio e longo prazo, do Jardim Sta. Cândida à 
  divisa do município (AP 7); 
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- implantar a médio e longo prazo marginais ao anel de complementação no trecho entre o trevo da 

rodovia Heitor Penteado e o leito férreo (AP 9);  
 -  duplicar a curto prazo, a estrada dos Amarais entre a rodovia D. Pedro I e Residencial N. Sra. de 

 Fátima (AP 5); 
 - duplicar a estrada da Rhodia a curto prazo, no trecho entre o entroncamento com a av. Santa 
    Isabel até proximidades de Chácaras Santa Luzia e, a médio e longo prazo, deste ponto à divisa do 
    município (AP 4); 
 - alargar a curto prazo, a av. Sta. Isabel no trecho entre a av. Albino J. B. de Oliveira e a rodovia 
   Campinas - Cosmópolis (AP 4); 
 - implantar a curto prazo, o sistema viário local, lindeiro ao córrego da Lagoa e às áreas de preservação 
   de matas (AP 4 e 5); 
 - implantar a curto prazo, a via de interligação entre a Unicamp e o Campus I da PUCC (AP 4 e 6); 
 - readequar a curto prazo, as articulações rodoviárias junto às travessias: Aparecidinha, Amarais, 
   Ceasa, Pq. das Universidades, Pq. Imperador (AP 4, 5, 6 e 8); 
 - implantar a curto prazo, a interligação Aparecidinha/Amarais em continuidade à avenida Papa 
   João Paulo II (AP 5); 
 - implantar a médio e longo prazo, as marginais à rodovia Gal. Milton T. de Lima, no trecho entre a 
   av. Albino J. B. de Oliveira e a av. Sta. Izabel (AP 4); ao corredor de Exportação, entre a rodovia 
   D. Pedro I e a divisa do município (AP 5); ao Oleoduto, entre a rodovia D. Pedro I e a divisa do 
   município (AP 5); 
 - implantar no médio e longo prazo, o sistema viário do Polo II de Alta Tecnologia, bem como 
   sistema de transporte coletivo (AP 4). 

 Macrozona 4 

 - implantar a curto prazo marginais a Rodovia Anhangüera (APs 15, 16,18, 19, 20, 23 e 24); 
 - implantar a curto prazo marginais a rodovia Santos Dumont (APs 18 e 23); 
 - implantar a curto prazo o anel rodoviário de complementação; 
- implantar marginais a rodovia D. Pedro I, sendo no curto prazo o trecho das APs 10, 11 e 12 e  
  a médio e longo prazo o trecho das APs 13, 14, 22, 24 e 25; 
- implantar a curto prazo a readequação do entroncamento da rodovia D. Pedro I com estrada 
  dos Amarais (AP 10); 

 - implantar a curto prazo, a readequação do entroncamento da rodovia D. Pedro I com av. Professora 
   Ana Maria S. Adad (acesso ao Campus I da PUCC) (AP 12); 
 - implantar a curto prazo, a readequação do entroncamento da rodovia D. Pedro I com a estrada da 
   fazenda Anhumas (acesso ao Parque Imperador) (AP 13); 
 - implantar as marginais ao longo do leito férreo desativado sendo a curto prazo o trecho das APs 
   18, 19,20,21 e23; 
 - implantar a médio e longo prazo marginais ao longo da linha de alta-tensão de maneira a interligar 
   a Vila Boa Vista ao Jardim Garcia (APs 15, 18); 
 - implantar a médio e longo prazo, marginais ao longo da linha de alta-tensão de maneira a interligar 
   a av. Baden Powel à av. Itatiaia (AP 24, 25); 
 - duplicar a curto prazo, a av. John Boyd Dunlop, no trecho compreendido entre a Campus II 
   da PUCC e a rodovia dos Bandeirantes (AP 18); 
 - duplicar a curto prazo, a rua das Acácias (estrada velha de Monte-Mor) (AP 15); 
 - complementar a curto prazo, as obras do complexo viário do vale do Piçarrão (APs 20 e 24); 
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- implantar a curto prazo, o complexo viário do vale do Piçarrão (incluindo as marginais ao Córrego 

do Asilo e as da av. John Boyd Dunlop e, ainda, a ampliação da av. Marechal Juarez Tavora APs 
18, 19); 

- implantar a curto prazo, sistema viário estrutural do Centro de Convenções (AP 17); 
- implantar a médio e longo prazo, as interligações dos complexos viários Centro de Convenções/ 

Vale do Anhumas (AP 17); 
- implantar a curto prazo, complexo viário Anhumas (APs 13 e 17); 
- implantar a curto prazo, a interligação da av. Almeida Garret com av. Professora Ana Maria S. 

Adad (acesso ao Campus I da PUCC) (APs 11,12); 
- implantar a curto prazo, a interligação da av. Jorge Tibiriçá e av. São José dos Campos através do 

Parque Prado até a rodovia Anhangüera (AP 24); 
- implantar a curto prazo, avenida 01 do Jardim Novo Campos Elíseos e viário complementar (AP 

18); 
- implantar a curto prazo, sistema viário de readequação do bairro Vila Nova para otimizar a 

acessibilidade à rodovia Gal. Milton Tavares de Lima, a partir da área central (APs 16 e 17); 
- implantar a curto prazo, sistema viário estrutural da fazenda São Quirino (AP 14); 
- implantar a curto prazo, sistema viário estrutural da Feac (AP 14); 
- implantar a médio e longo prazo a interligação do sistema viário estrutural da Feac com av. Itatiaia 

(incluindo transposição sob a rodovia Heitor Penteado) (AP 22); 
- implantar a médio e longo prazo, a interligação da r. Maria Monteiro com r. João Brum (APs 17 e 

21); 
- implantar a médio e longo prazo, sistema binário de circulação nas ruas Cel. Quirino/Maria Monteiro, 

com transposição da av. Dr. Moraes Sales através das ruas Cel. Quirino e Ferreira Penteado/Padre 
Vieira (AP 21); 

- implantar a médio e longo prazo, a av. Presidente Getulio Vargas (APs 10 e 16); 
- implantar a médio e longo prazo, acesso a Vila Costa e Silva através da rodovia Gal. Milton 

Tavares de Lima (AP 10, 11); 
- implantar a médio e longo prazo, adequações na av. de Interligação (Aquidabã/Lidgerwood) (AP 

21); 
- implantar a médio e longo prazo, o túnel II (AP 20); 
- implantar a médio e longo prazo, a duplicação da av. Rui Rodrigues desde a rua Piracicaba até a 

rodovia dos Bandeirantes (AP 18); 
- implantar a médio e longo prazo, a duplicação da av. Washington Luiz desde a av. Jorge Tibiriçá 

até a av. 2 do Parque Jambeiro (AP 24); 
- implantar a médio e longo prazo, trevo no entroncamento da av. Theodureto de A. Camargo com 

Estrada dos Amarais (APs 10, 11, 16, 17). 

Macrozona 5 

 - implantar, marginais à via Anhangüera sendo a curto prazo, no trecho entre a rodovia 
dos Bandeirantes e a divisa com Sumaré;  

- duplicar a av. Rui Rodrigues sendo a curto prazo no trecho entre a rodovia dos Bandeirantes e o 
Jardim Vista Alegre, e a médio e longo prazo, deste ponto ao Rio Capivari/Jd. Liza; (AP 28);                         
-  interligar a curto prazo o bairro Mauro Marcondes com o Parque Itajaí, através do 
prolongamento   da av. Rui Rodrigues até o rio Capivari (AP 27 - 28); 
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 - duplicar, a curto prazo, a av. John Boyd DunJop no trecho entre a rodovia dos Bandeirantes e o 
    Parque Itajaí e a médio e longo prazo implantar suas marginais (AP 27); 
 - implantar a médio e longo prazo, canaleta de transporte coletivo na av. John Boyd Dunlop; 
 - interligar a av. Mercedes Benz com av. John Boyd Dunlop (av. das Indústrias) (AP 27 e 28); 
 - ampliar e pavimentar a curto prazo, os trechos de vias entre os Jardim Liliza, Santa Clara e Pq. 
   Itajaí, interligando a av. John Boyd Dunlop e av. Rui Rodrigues (APs 27 e 28); 
- implantar marginais ao córrego do Piçarrão sendo à curto prazo, o trecho entre a rodovia  dos 
  Bandeirantes e o Parque Fazendinha; e a médio e longo prazos, deste ponto à Cidade Satélite íris 
  (AP 27); 
 - implantar a curto prazo, sistema viário estruturador através das faixas"non aedificandi”marginais 
   às linhas de alta tensão, oleoduto e alargamento de vicinais, para prover a região de Aparecidinha 
  de melhor acessibilidade, interligação com a malha urbana e permitir o adensamento previsto para 
  a região (AP 26); 
 - implantar a curto prazo, via de interligação do TIC com o distrito de Aparecidinha, através da av. 
   Papa João Paulo II (AP 26); 
 - readequar a curto prazo, os entroncamentos da via Anhangüera com a rodovia D. Pedro I (AP 26); 
- implantar a médio e longo prazos vias marginais à rodovia dos Bandeirantes, no trecho entre a 
   rodovia Santos Dumont e o Pq. Santa Bárbara (APs 26, 27, 28 E 29); 
 - implantar a médio e longo prazo, vias marginais ao corredor de Exportação (AP 26,27, 28 e 29); 
preservar as faixas "non aedificandi” marginais à linha de alta-tensão (AP 27 e 28). 

 Macrozona 6 

- implantar a curto prazo, a complementação do anel rodoviário no trecho entre a av. Eng°. Antônio 
  Francisco de Paula Souza e a rodovia dos Bandeirantes (APs 31 e 32); 
- implantar a curto prazo, marginais à via Anhangüera e travessias necessárias no trecho entre a 
  rotatória da av. Prestes Maia e a divisa com Valinhos (AP 30, 31 e 32); 
- implantar a curto prazo, a pavimentação da interligação entre os Jardins Santa Rita de Cássia e 
  Nossa Senhora de Lourdes e a médio e longo prazo, a interligação deste com o Parque Jambeiro, 
  através da regularização do leito da vicinal CAM-343 (APs 30, 31 e 32); 
- implantar a curto prazo, vias marginais à rodovia Santos Dumont e travessias necessárias no trecho 
  entre a via Anhangüera e o Jardim Aerocontinental e no trecho entre o Jardim São José e o Jardim 
  Itatinga (AP 30); 
- implantar a curto prazo, a ligação da via Anhangüera com a av. Washington Luiz através da av. 
  São José dos Campos (AP 31); 
- implantar a curto prazo, o prolongamento da av. Baden Powell no trecho entre a av. São José dos 
  Campos e a av. 2 do Parque Jambeiro e a médio e longo prazo através das faixas marginais à linha 
  de alta tensão no trecho da av. 2 do Parque Jambeiro e a fazenda Tapera (AP 31); 
- implantar a curto prazo, a ligação do Parque Jambeiro à Vila Ipê através da av. 2 do Parque 
  Jambeiro (AP 31); 
- implantar a médio e longo prazo, a duplicação da av. Washington Luiz no trecho entre o 
   prolongamento da av. Baden Powell e o anel rodoviário de complementação (AP 31); 
- readequar a configuração geométrica a médio e longo prazo da estrada velha de Indaiatuba, de 
   acordo com as faixas de domínio (AP 30 e 32); 
- implantar a médio e longo prazo diretrizes de fundo de vale de maneira a interligar a av. Baden 

Powell à av. Eng°. Antônio Francisco de Paula Souza na Macrozona 4 (AP 31). 
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Macrozona 7 

implantar a curto prazo, a interligação interbairros a partir da av. Mercedes Bens até a av. das 
Indústrias na Macrozona 5 (AP 35); 
implantar a médio e longo prazo, vias marginais ao corredor de Exportação (AP 33). 
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