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Introdução:

A Secretaria de Planejamento e Urbanismo tem por uma de suas missões efetuar
leituras no território de Campinas, a fim de monitorar para buscar um melhor entendimento e
pensar  a  médio  e  longo  prazo  diretrizes,  que  possam  amenizar  efeitos  negativos  da
urbanização acentuada que se apresentou nos últimos anos, e expor e fomentar tendências
que tenham se mostrado positivas.

Dentro deste propósito, consideramos necessária a divisão do território municipal
em recortes que apresentem características similares, tanto do ponto de vista socioeconômico
quanto do urbanístico, já que Campinas apresenta regiões muito heterogêneas.

Com este propósito foram criadas as UTBs (Unidades Territoriais Básicas) e as
UTRs (Unidades Territoriais Rurais), divisões que são baseadas nos critérios acima citados e
têm por finalidade auxiliar numa leitura mais detalhada do território, possibilitando analisar
virtudes e carências com maior precisão.

Após a criação destes recortes, percebemos que seria de grande valia cruzar os
dados  do  CENSO  do  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística)  com  estas
geometrias, para obtermos um retrato de seus domicílios e residentes sob vários aspectos, e
também parâmetro para uma série histórica, utilizando estas mesmas áreas para resultados de
futuros CENSOS.

Após realizar os processamentos, pudemos avaliar que podem ser feitas muitas
inferências com os resultados apresentados, e estes podem ajudar em vários outros trabalhos
e projetos a serem desenvolvidos em Campinas. Concluímos então que o melhor destino para
este  material  fosse  ser  compartilhado  de  modo que  fosse  acessível  a  todos  que  desejam
empreender ou realizar outros estudos baseando-se nesse conhecimento.



Campinas, um breve histórico:

“A área em que hoje se acha instalada a cidade de Campinas, conta com pouco

mais de 260 anos de história colonial/imperial/republicana e com milhares de anos de história

indígena.

Nos marcos de sua formação colonial, a cidade de Campinas surgiu na primeira

metade do século XVIII como um bairro rural da Vila de Jundiaí. Localizado nas margens de

uma trilha aberta por paulistas do Planalto de Piratininga entre 1721 e 1730 (trilha que seguia

em direção às recém descobertas minas dos Goiases), o povoamento do 'Bairro Rural do Mato

Grosso' teve início com a instalação de um pouso de tropeiros nas proximidades da 'Estrada

dos  Goiases'.  O  pouso  das  'Campinas  do  Mato  Grosso'  (erguido  em  meio  a  pequenos

descampados  ou  'campinhos',  em  uma  região  de  mata  fechada)  impulsionou  o

desenvolvimento de várias atividades de abastecimento e promoveu uma maior concentração

populacional, reunindo-se neste bairro rural em 1767, 185 pessoas.

No mesmo período (segunda metade do século XVIII), ganhava forma também

uma outra dinâmica econômica, política e social na região, associada à chegada de fazendeiros

procedentes de Itú, Porto Feliz, Taubaté, entre outras. Estes fazendeiros buscavam terras para

instalar  lavouras de cana e engenhos de açúcar, utilizando-se para tanto de mão de obra

escrava.  De fato,  foi  por  força  e  interesse destes fazendeiros,  ou ainda,  por  interesse do

Governo da Capitania de São Paulo, que o bairro rural do Mato Grosso se fez transformado em

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso (1774); depois, em

Vila de São Carlos (1797), e em Cidade de Campinas (1842); período no qual as plantações de

café já suplantavam as lavouras de cana e dominavam a paisagem da região.

Os  cafezais,  por  sua  vez,  nasceram  do  interior  das  fazendas  de  cana,

impulsionando em pouco tempo um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. A partir  da

economia cafeeira, Campinas passou a concentrar um grande contingente de trabalhadores

escravos e livres (de diferentes procedências), empregados em plantações e em atividades

produtivas rurais e urbanas. No mesmo período (segunda metade do século XVIII), a cidade

começava  a  experimentar  um  intenso  percurso  de  'modernização'  dos  seus  meios  de

transporte,  de  produção  e  de  vida,  permanecendo  vivo  até  hoje  na  memória  da  cidade,

aspectos diversos destas transformações.

Com a crise da economia cafeeira, a partir da década de 1930, a cidade 'agrária'

de Campinas assumiu uma fisionomia mais industrial e de serviços. No plano urbanístico, por

exemplo,  Campinas recebeu do 'Plano Prestes Maia'  (1938),  um amplo conjunto de ações

voltado a reordenar suas vocações urbanas, sempre na perspectivas de impulsionar velhos e

novos talentos, como o de pólo tecnológico do interior do Estado de São Paulo.

No  mesmo  percurso,  a  cidade  passou  a  concentrar  uma  população  mais

significativa, constituída de migrantes e imigrantes procedentes das mais diversas regiões do

estado, do País e do mundo, e que chegavam à Campinas atraídos pela instalação de um novo

parque produtivo (composto de fábricas, agro-indústrias e estabelecimentos diversos). 



Entre as décadas de 1930 e 1940, portanto, a cidade de Campinas passou a

vivenciar um novo momento histórico, marcado pela migração e pela multiplicação de bairros

nas proximidades das fábricas, dos estabelecimentos e das grandes rodovias em implantação -

Via Anhanguera, (1948), Rodovia Bandeirantes (1979) e Rodovia Santos Dumont, (década de

1980).”

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/historico

Formação Administrativa:

“Elevado à categoria de vila com a denominação de São Carlos, por Portaria de

04-11-1797 e  Ordem Régia  de  16-11-1797, desmembrado de  Vila  Jundiaí.  Constituído  do

distrito sede. Instalado em 14-12-1797.

Elevado  à  condição  de  cidade  e  sede  municipal  com  a  denominação  de

Campinas, pela Lei n.º 5 ou 181, de 05-02-1842.

Pela  Lei  Provincial  n.º  383,  de  28-05-1896,  é  criado  o  distrito  de  Valinho  e

anexado ao município de Campinas.

Pela Lei Provincial n.º 85, de 18-04-1870, é criado o distrito de Santa Cruz e

anexado ao município de Campinas.

Pela  Lei  Estadual  n.º  416,  de  24-07-1896,  é  criado  o  distrito  de  Arraial  do

Sousas e anexado ao município de Campinas.

Pela Lei Estadual n.º 916, de 30-07-1904, é criado o distrito de Vila Americana e

anexado ao município de Campinas.

Pela Lei Estadual n.º 1.024, de 27-11-1906, é criado o distrito de Cosmópolis e

anexado ao município de Campinas.

Pela Lei Estadual n.º 1.187, de 16-12-1909, é criado o distrito de Rebouças e

anexado ao município de Campinas.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de

7 distritos: Campinas, Arraial dos Sousas, Cosmópolis, Rebouças, Santa Cruz, Valinhos e Vila

Americana.

Lei Estadual n.º 1.983, de 12-11-1924, desmembra do município de Campinas o

distrito de Vila Americana. Elevado à categoria de município.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município de Campinas é

constituído de 6 distritos: Campinas, Arraial dos Sousas, Cosmópolis, Rebouças, Santa Cruz,

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/historico


Valinhos.

Decreto-lei n.º 6.570, de 13-07-1934, é criado o distrito de Vila Industrial  e

anexado ao município de Campinas.

Pelo Decreto-lei n.º 9.073, de 31-03-1938, foram extintos os distritos de Santa

Cruz  e  Vila  Industrial,  sendo  seus  territórios  anexados  ao  município  do  distrito  sede  de

Campinas.

Pelo Decreto-lei  Estadual n.º 9.775,  de 30-11-1938, o distrito de Arraial  dos

Sousas passou a chamar-se simplesmente Souzas.

No  quadro  fixado  para  vigorar  no  período  de  1939-1943,  o  município  é

constituído de 5 distritos: Campinas, Cosmópolis, Rebouças, Souzas (ex-Arraial dos Sousas) e

Valinhos.

Pelo Decreto-lei n.º 14.334, de 30-11-1944, e criado o distrito de Paulínia é

anexado ao município de Campinas. O mesmo decreto acima citado desmembra do município

de Campinas o distrito de Cosmópolis. Elevado à categoria de município. E, ainda, o distrito de

Rebouças passou a chamar-se Sumaré.

Em  divisão  territorial  datada  de  1-VII-1950,  o  município  é  constituído  de  5

distritos: Campinas, Paulínia, Souzas, Sumaré (ex-Rebouças) e Valinhos.

Pela  Lei  Estadual  n.º  2.456,  de  30-12-1953,  desmembra  do  município  de

Campinas os distritos de Sumaré e Valinhos, elevando-os à categoria de município. Sob a

mesma Lei acima é criado o distrito de Barão de Geraldo, criado com terras desmembradas do

distrito de Paulínia e anexado ao município de Campinas.

Pela Lei Estadual n.º 5.285, de 18-02-1959, é criado o distrito de Joaquim Egídio

(ex-povoado) e anexado ao município de Campinas.

Em  divisão  territorial  datada  de  1-VII-1960,  o  município  é  constituído  de  5

distritos: Campinas, Barão de Geraldo, Joaquim Egídio, Paulínia e Sousas.

Pela  Lei  Estadual  n.º  8.092,  de  28-02-1964,  é  criado  o  distrito  de  Nova

Aparecida e anexado ao município de Campinas.

Pela  Lei  Estadual  n.º  8.092,  de  28-02-2964,  desmembra  do  município  de

Campinas o distrito de Paulínia. Elevado à categoria de município.

Em divisão  territorial  datada de 31-XII-1968, o município  é constituído de 5

distritos: Campinas, Barão de Geraldo, Joaquim Egídio, Nova Aparecida e Sousas.

Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 2009.”

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/historico.

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/historico


GIS Municipal e sua importância:

A  Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  através  da  extinta  Secretaria  de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano, desde o ano de 2.000 começou a trabalhar com
dados espaciais.

Por se tratar de uma abordagem recente, existiam à época poucos colaboradores
que estavam ambientados com esta tecnologia, de forma que não havia como tentar envolver
mais pessoas a se unir em um maior projeto.

Era um trabalho desenvolvido de maneira local, com arquivos armazenados em
computadores usados por diferentes colaboradores, e desenvolvidos em sua maioria utilizando
MapInfo  e  AutoCad.  Apesar  das  informações  serem  espalhadas  em  diferentes  lugares  e
formatos, existe um grande universo destes trabalhos ainda expostos, como por exemplo o
que foi desenvolvido para Plano Diretor de 2.006.

A partir  de  Fevereiro  de 2.013 foi  criado um novo esforço para  que fossem
unificados estes arquivos, visando uma maior organização, segurança, e principalmente que
todos os servidores envolvidos sempre utilizem a última versão e sempre o mesmo formato de
todos os trabalhos.

Foi criado um Banco de Dados relacional para unificá-las, este era localizado em
um  computador  no  Paço  Municipal,  a  princípio  com  somente  algumas  camadas.  Com  o
crescimento do volume de informação ali armazenada e o consequente aumento de usuários,
esta  solução  passou  a  mostrar-se  ineficiente  para  a  quantidade  de  transações  geradas,
ocasionando um gargalo. 

A partir desta necessidade, este banco foi migrado para um servidor com uma
configuração apropriada, localizado na IMA, o início do GIS Municipal.

O  sistema GIS Municipal  é  composto  por  uma instância  do  Banco  de Dados
POSTGRESQL/POSTGIS, situado em um servidor da IMA, acessado por diversas secretarias
através  de   softwares  cliente  servidor,  como Quantum GIS,  Autocad,  Arc  Gis,  e  diversos
SIGWeb.

Após  pouco  menos  de  6  anos,  existem  aproximadamente  700  camadas  de
informação  com  atributos,  que  são  mantidas  por  vários  colaboradores,  separadas  por  35
esquemas, cada um contendo trabalhos separados por secretarias e departamentos.

Esta organização permite  aos usuários autorizados  atualizar,  editar,  deletar  e
modificar as informações nele contidas e trabalhar com uma informação única, atual,  com
hierarquização e rastreabilidade. Desta maneira é possível  ter  um controle que garanta os
previlégios de edição apenas para os colaboradores que são responsáveis por ela, e que os
demais colaboradores visualizem sempre a última versão e correta versão de cada trabalho
disponível.

Todos os trabalhos ali contidos são tabelas espaciais com seus atributos, sistema
de projeção, protocolos de segurança e backup.

Desta maneira, foi possível criar aplicações WEB, como o Zoneamento Online, o
Informacao-didc, o “restrições aeroportuárias”, GeoAmbiental, entre outros. Todas estas foram
desenvolvidas  dentro da própria secretaria, utilizando PHP, e que consome informação contida
no GIS Municipal.

Os resultados mais diretos apresentados por este projeto são que hoje temos

algo da ordem de 500 servidores públicos cadastrados para acessar o banco de dados, alguns



somente para visualizar as informações ali contidas, outros com previlégios de edição para

atualizar e refinar este conteúdo, e em última estância, milhares de munícipes que acessam

estas  informações  online,  sem burocracia  e  a  necessidade  de  comparecer  à  Prefeitura  ou

desperdício de tempo em filas.

Finalidade do Trabalho:

Desde o Plano Diretor de 2.006, iniciou-se um esforço de compatibilizar as UTBs

para  aproximarem-se dos Setores Censitários.  Houve um trabalho  inicial,  porém dadas as

dificuldades de executá-lo em caráter definitivo, já que não havia um repositório único para

compartilhar a mesma informação, e que haviam grandes diferenças de geometrias por não

haver uma base cartográfica ou ortofoto com precisão suficiente. Esta tarefa foi realizada em

apenas algumas UTBs.

A  partir  de  2.013  conseguimos  centralizar  estas  informações  em  um  único

servidor, e pudemos melhorar a qualidade dos dados ali armazenados. Isto feito, passamos a

tratar com o IBGE Campinas o fornecimento dos Setores Censitários, e esta compatibilização

começou a dar-se aos poucos.

Em  2.014,  a  Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  através  da  contratação  do

consórcio  com  a  Aerocamp,  composta  por  Base  Aerofotogrametria,  Esteio,  e  Aerocarta,

adquiriu uma ortofoto e a respectiva restituição, com a finalidade de organizar o cadastro

físico. Este material tem a resolução GSD (Ground Sample Distance) de 10 centímetros. Já a

altimetria foi obtida através de levantamento aerotransportado a laser LIDAR com no mínimo

dois pontos por metro quadrado. Com esta precisão, foi possível iniciar o tratamento de todas

as informações contidas em nosso Banco de Dados em sua precisão geométrica, para que

todas as camadas de informação pudessem ficar mais precisamente justapostas.

Em 2.016 começaram a ser realizados os trabalhos referentes ao Plano Diretor,

onde  deveríamos  terminar  esta  compatibilização.  Durante  os  trabalhos  realizados,  foram

alteradas as geometrias das UTBs, que são a menor divisão de estudo para o Departamento de

Planejamento. Esta alteração demandou um novo ajuste destas aos Setores Censitários, e um

novo processamento para calcular os resultados totalizados por UTB. 

Estas  geometrias  finais  hoje  têm dados  processados  referentes  à  população,

idade,  instrução  e  renda  para  todo  o  município.  Elas  servem como base  do  trabalho  ora

apresentado e também para uma pré-organização do DEPLAN preparando-se para o CENSO de

2.020, já que em acordo com o IBGE, trocamos recentemente o arquivo referentes aos Setores

Censitários mais recentes pelo arquivo referente às UTBs. O IBGE também conseguiu junto à

Prefeitura as ortofotos de 2.014, reprocessadas para a escala 1:5.000, para que usem como

referência para seus futuros traballhos.



Campinas segundo o CENSO 2.010:

“Com  uma  área  de  794,571  km²  e  densidade  demográfica  de  1.359,60

habitantes por km², possui um percentual da população de 30,20% com rendimento nominal

mensal “per capita” de até ½ (meio) salário mínimo, população ocupada de 39,40% e um PIB

“per capita” de R$ 48.449,65. Seu Índice de Desenvolvimento Humano é de 0,805.

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 8.13 para 1.000 nascidos

vivos. As internações devido a diarreias são de 0.3 para cada 1.000 habitantes. Comparado

com  todos  os  municípios  do  estado,  fica  nas  posições  404  de  645  e  332  de  645,

respectivamente. Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 3639 de

5570 e 3907 de 5570, respectivamente.

Apresenta 90.5% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 87.5% de

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 55.9% de domicílios urbanos em vias

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).

Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 279 de 645, 424 de

645 e 57 de 645,  respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil,  sua

posição é 416 de 5570, 1738 de 5570 e 293 de 5570, respectivamente. Possui também 87,5%

das vias públicas arborizadas, e 55,9% das vias públicas urbanizadas.”

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/panorama

Campinas, um panorama geral:

Depois de um histórico das informações e um resumo do trabalho realizado,

passamos a exibir alguns resultados em mapas temáticos, para entender como o município

apresenta tendências e através destas realizar algumas inferências.

Primeiramente,  para  entendermos  as  grandezas  envolvidas  nestes

processamentos,  apresentamos a divisão do município  utilizando os Setores Censitários do

IBGE:

Mapa 1: Setores Censitários

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campinas/panorama


Aqui temos a divisão municipal segundo o IBGE, em seus Setores Censitários.

São 1.749 setores, cada um com valores para os temas do CENSO. Sua metodologia para criá-

los é um número limite de pessoas ou domicílios. Por exemplo, um condomínio de prédios

residenciais pode ser um setor censitário. Já em áreas menos populosas, estes são maiores.

Esta camada foi fornecida pelo IBGE – Campinas, alocada no Banco de Dados,

passou por tratamento de validade dos polígonos, e foi refinada em sua geometria utilizando

como parâmetro as ortofotos de 2.014, de maneira que suas linhas divisórias fossem ajustadas

com maior correção.

Em seguida,  apresentamos  o  mapa  com a  segunda  grandeza  envolvida  nos

processamentos, as UTBs e UTRs. 

Mapa 2: UTBs e UTRs



Este  mapa  apresenta  a  distribuição  da  população  no  município  de  Campinas

utilizando a divisão por UTBs e UTRs. Este é o recorte utilizado em todos os processamentos

realizados  para  este  trabalho.  Nestes  polígonos  estão  atribuídos  valores  para  os  temas

estudados no universo de pesquisa do CENSO.

Além  deste  primeiro  propósito,  vale  lembrar  que  esta  modelagem  aí

desenvolvida também servirá para os futuros processamentos para o ano de 2.020. Será de

grande valia para o planejamento urbano ter essa série histórica, onde é possível analisar se

determinada área evoluiu ou retrocedeu entre os dois CENSOS.

Utilizando a mesma metodologia das análises realizadas por UTBs, iniciamos a

apresentação de mapas temáticos tratando da população do município.

Mapa 3: População por UTBs e UTRs



Este mapa apresenta a distribuição de população residente nas UTBs e UTRs do

município. Podemos perceber que a maior parcela concentra-se na região central e na região

sudoeste, sobremaneira nas regiões do Ouro Verde e Campo Grande. Já nas UTBs e UTRs mais

periféricas a população é menor.

Mapa 4: Pessoas em Idade Ativa em relação à População



Aqui  vemos  como  muda  o  panorama  quando  se  trata  de  porcentagem  de

Pessoas  em  Idade  Ativa  comparando-a  com  o  total  de  população  da  UTB.  Vemos,  em

alaranjado,  as  maiores  concentrações  na  área  central  e  em  alguns  bairros,  como  Barão

Geraldo. A área da APA Sousas / Joaquim Egidio possui média concentração.

Mapa 5: Pessoas em Idade Escolar em relação à População

Podemos  ver  em  relação  a  Pessoas  em  Idade  Escolar  que  as  áreas  mais

próximas ao centro possuem menos concentração, ao contrário das UTBs mais periféricas,

como as do Jardim Fernanda, Campo Grande, Furnas / Tanquinho e distrito de Nova Aparecida.

Agora trataremos de outro  tema, referente à porcentagem de população por

idade em relação ao total de pessoas.

O IBGE trata deste assunto de 0 até 60 ou mais anos em faixas de 5 em 5 anos.

Para melhor sintetizar estas faixas de idade, apresentaremos três mapas, de 0 a 19 anos, de

20 a 39 anos e 40 ou mais anos, sempre em percentuais em relação ao número total de

habitantes.

Mapa 6: Pessoas de 0 a 19 anos em relação à População



Para este mapa, podemos perceber uma situação muito similar ao mapa das

Pessoas em Idade Escolar, onde a maior concentração de pessoas nesta faixa de idade se dá

nos mesmos lugares, ou seja, Jardim Fernanda, Campo Grande, Furnas / Tanquinho e o distrito

de Nova Aparecida.

Mapa 7: Pessoas de 20 a 39 anos em relação à População



Para  esta  faixa  de  idade,  já  vemos  um  retrato  diferente,  onde  há  grande

concentração na área central e em Barão Geraldo, além da região do Oziel / Monte Cristo e  a

região do Bairro Boa Vista, Parque Fazendinha e Parque Santa Bárbara.

Mapa 8: Pessoas de 40 ou mais anos em relação à População

Aqui percebemos uma grande concentração de população de 40 ou mais anos na

região central e Taquaral, Vila Industrial, Sousas e Joaquim Egídio. Aparentemente, esta é a

faixa etária que está mais polarizada em relação às outras, concentra-se em poucos espaços.

Com este mapa concluímos a parte que analisa o universo  referente a pessoas

nos levantamentos realizados pelo IBGE. Isto feito, avançaremos para o próximo assunto, que

trata dos Rendimentos do Responsável pelo Domicílio e Rendimento Per Capita. Em primeiro

lugar, vamos mostrar como estão distribuídos os domicílios em Campinas segundo o CENSO

2.010.

Mapa 8: Número de Domicílios por UTB



Durante  a  execução  destes  processamentos,  percebemos  que  o  número  de

domicílios tem uma relação direta com a população, à razão de aproximadamente um terço.

Isto  posto,  é  natural  de  se  esperar  que  este  mapa  seja  muito  semelhante  ao  Mapa  3,

População por UTBs / UTRs, aquelas que apresentarem as maiores populações também terão

um maior número de domicílios.

Porisso, em relação à renda, vamos apresentar a porcentagem de domicílios em

relação  ao  número  total  para  cada  faixa  de  rendimento,  usando  a  mesma lógica  que  foi

aplicada nos mapas de população. O IBGE dividiu a pesquisa do CENSO em nove faixas de

salário. Aqui sintetizamos em quatro faixas, de 0 a 2 salários mínimos, de 2 a 5 salários

mínimos, de 5 a 15 salários mínimos e de 15 ou mais salários mínimos.

Mapa 9: Domicílios com renda de 0 a 2 salários mínimos em relação ao total



Esta primeira leitura retrata que as áreas onde há a maior  concentração de

domicílios com renda de 0 a 2 salários mínimos estão situadas em regiões afastadas, como a

área rural de Barão Geraldo, extremo noroeste do município, e também as áreas rurais da

região sudoeste, UTR friburgo / fogueteiro, APA Campo Grande e outras próximas.

Mapa 10: Domicílios com renda de 2 a 5 salários mínimos em relação ao total



Para a faixa de 2 a 5 salários mínimos, a maior concentração está localizada na

UTB central e nas mais adjacentes a esta, e também em Sousas e Joaquim Egídio, se tornando

menos concentradas à medida que se afasta do centro. 

Mapa 11: Domicílios com renda de 5 a 15 salários mínimos em relação ao total

Em relação aos domicílios com rendimento entre 5 a 15 salários mínimos, estes

são  mais  numerosos  nas  áreas  próximas  aos  centros,  como  Barão  Geraldo,  centro  de

Campinas, a área mais próxima à UNICAMP.

Mapa 12: Domicílios com renda de 15 ou mais salários mínimos em relação ao total



Esta  última  faixa  salarial  somente  se  apresenta  em maior  concentração  em

pontos  isolados,  como  a  área  central,  a  UTB  do  Swiss  Park,  a  UTB  onde  ficam  alguns

loteamentos vizinhos ao Shopping Galleria, e a UTB referente ao Alphaville Campinas. Também

aparece  em menores  números  nas  áreas  próximas  ao  centro.  Outra  leitura  que  pode  ser

efetuada é a diferença acentuada de rendimento dos bairros ao sul da Rodovia Anhanguera.

Como este mapa foi gerado para números inteiros, todas as UTBs e UTRs em branco têm

menos de meio por cento da população com esta faixa de rendimento. Também é razoável

dizer que deve haver grande incidência de trabalho informal nestas áreas.

Para o próximo tema de mapas, há o conceito de Rendimento Domicililar “Per

Capita”. Nele é tratado o rendimento de todos os moradores dividido pelo número de membros

da  família.  É  um  número  que  tem  por  finalidade  classificar  a  família  de  acordo  com  o

rendimento médio de cada domicílio.

O IBGE dividiu em nove faixas de rendimento, porém para sintetizar o trabalho

apresentaremos três faixas: de 0 a 2 salários mínimos “per capita”, de 2 a 5 salários mínimos

“per capita”, e de 5 ou mais salários mínimos “per capita”.

Mapa 13: Domicílios com renda “per capita” de 0 a 2 salários mínimos

Neste mapa percebemos que a maior concentração de domicílios com renda de 0

a 2 salários mínimos “per capita” fica nas áreas mais periféricas do município, como Friburgo /

Fogueteiro, Jardim Campo Belo / Fernanda, Campo Grande, Ouro Verde e área rural de Barão



Geraldo. Quanto mais nos aproximamos do centro, esta concentração diminui.  O conteúdo

deste mapa corrobora o apresentado no mapa 9 acima.

Mapa 14: Domicílios com renda “per capita” de 2 a 5 salários mínimos

Para  este  mapa,  há  uma  tendência  das  UTBs  mais  populosas  terem  maior

concentração de domicílios com esta faixa de rendimento. Também na área central temos um

grande percentual, que vai diminuindo à medida que se afasta do centro.

Mapa 15: Domicílios com renda “per capita” de 5 ou mais salários mínimos



Para este mapa temos uma situação muito parecida com o mapa 12, Domicílios

com renda de 15 ou mais salários mínimos em relação ao total, só que em menor escala.

Podemos  ver  que  conforme  caminhamos  em direção  à  região  sudoeste  do  município,  cai

bastante a concentração para esta faixa de rendimento “per capita”, até chegarmos a muito

próximo de zero no extremo sudoeste, nas regiões do Campo Grande, Ouro Verde, Friburgo /

Fogueteiro e APA Campo Grande.

Conclusão:

Após  realizar  estes  mapas  e  analisar  alguns  números  evidenciados  por  eles,

podemos chegar a um “retrato” socioeconômico apresentado pelo município para 2.010. Neste

momento, é importante apresentarmos os resultados obtidos para um melhor entendimento da

dinâmica que Campinas apresentava neste ano.

Para um universo de  348.503 domicílios, temos que 140.951 responsáveis por

estes estão na faixa de rendimento de 0 a 2 salários mínimos (40,44%), 120.478 responsáveis

estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos (34,57%), 65.978 responsáveis estão na faixa de 5 a

15 salários mínimos (18,93%), e 21.096 responsáveis estão na faixa de 15 ou mais salários

mínimos (6,05%).

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, temos que 38.272 domicílios

possuem renda “per capita” de zero a meio salários mínimos (10,98%), 176.917 domicílios

possuem renda “per capita” de meio a dois  salários mínimos (50,76%), 85.703 domicílios

possuem renda “per capita” de dois a cinco salários mínimos (24,59%), 47.611 domicílios

possuem renda “per capita” de cinco ou mais salários mínimos (13,66%).



Se  analisarmos  o  total  de  homens  e  mulheres,  teremos  517.334  homens

(47,90%) e 562.779 mulheres (52,10%).

Tratando-se de alfabetização, Campinas totaliza 48.047 pessoas alfabetizadas de

5 a 9 anos, 77.609 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 81.199 pessoas alfabetizadas de 15

a 19 anos, e 777.926 pessoas alfabetizadas com mais de 20 anos.

Se  dividirmos  a  população  do  município  por  faixa  etária,  teremos  129.213

pessoas (12,05%) com idade na faixa de 0 a 9 anos, 160.352 pessoas (13,78%) na faixa de

10 a  19  anos,  200.765 pessoas   (17,25%) na faixa  de  20  a  29  anos,  180.596 pessoas

(16,25%) na faixa de 30 a 39 anos, 152.523 pessoas (17,06%) na faixa dos 40 a 49 anos,

121.894 pessoas (13,23%) na faixa de 50 a 59 anos e 134.770 pessoas (10,38%) com 60

anos ou mais.

Como  pudemos  avaliar  através  dos  gráficos,  os  números  da  renda  do

responsável apresentam que  (40,44%) dos responsáveis pelos domicílios estão na faixa de

rendimento de 0 a 2 salários mínimos, e que (34,57%) dos responsáveis estão na faixa de 2 a

5 salários mínimos, ou seja 75% do total da população.

Quando falamos da renda “per capita”,  176.917 domicílios possuem renda “per

capita” de meio a dois salários mínimos (50,76%), 85.703 domicílios possuem renda “per

capita” de dois a cinco salários mínimos (24,59%). Podemos perceber que os dois parâmetros

são quase idênticos, pois ambos apresentam 75% da população até 5 salários mínimos.



Em relação à divisão por faixa etária, temos que as maiores faixas de idade no

município são 17,25% de 20 a 29 anos, 16,25% de 30 a 39 anos e 17,06% de 40 a 49 anos.

As outras faixas estão divididas parecidamente, entre 12 e 13%.

Após  apresentados  os  mapas  temáticos  e  gráficos  refentes  ao  universo  do

município, passaremos a analisar os dados por UTB e UTR, entrando numa segunda escala de

estudo, mais detalhada, onde podemos avaliar as qualidades e carências por cada recorte.

UTB-EU_15

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para 
o ano de 2010.

Com uma área de 7,074 km², 9.010 moradores e densidade populacional de
1.274 pessoas por km².  É uma UTB que incorpora os loteamentos Residencial Barão do Café,
Condomínio  Residencial  Parque  Rio  das  Pedras,  Chácaras  Belvedere,  Chácaras  Santa
Margarida,  Jardim  Alto  da  Cidade  Universitária,  Residencial  Terras  do  Barão,  Chácaras
Hollandia, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 6.361 pessoas.

Cabe também citar Pessoas em Idade Escolar, 1.785 moradores.

Existem 2.791 domicílios, nos quais 677 (24,26%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 530 (18,99%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
857 (30,71%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 727 (26,05%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 91 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 725 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 754 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.221 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 4.580 mulheres (50,83%), e
4.430 homens (49,17%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 414 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
621 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 612 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos 6.538
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.086 pessoas (12,05%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.242 pessoas (13,78%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.554
pessoas  (17,25%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.464 pessoas (16,25%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.537 pessoas (17,06%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.192 pessoas (13,23%) na faixa de
50 a 59 anos e 935 pessoas (10,38%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  9.010,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Prof Roque de M. Barros                                Rua Antonio P. da Silva 410                                              Real Parque

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,092

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,908

CONCLUSÃO

É uma UTB ao Norte do distrito de Barão Geraldo, limítrofe ao Perímetro Urbano,
parcelado  em Chácaras  em sua  maioria.  não  há   verticalização  e  muito  baixa  densidade
populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há pouco destes. Apenas uma Escola Estadual e na saúde não há equipamento.

Em relação à média de idade, 50% da população está concentrada na faixa de
20 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (30,71%) e 15 ou mais salários mínimos (26,05%).

Quanto  aos  dados  do  IPEA  para  2010,  possui  números  muito  bons  no  IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam eficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_16

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para 
o ano de 2010.

Com uma área de 2,525 km², 5.906 moradores e densidade populacional de
2.339 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Bosque de Barão Geraldo,
Real  Parque,  Chácaras  de  Recreio  Barão,  Chácara  Recreio  Uirapuru,  Jardim  São  Gonçalo,
Parque Ceasa, loteamento Residencial Terra Nova, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 4.277 pessoas.

Cabe também citar Pessoas em Idade Escolar, 1.212 moradores.

Existem 1.871 domicílios, nos quais 534 (28,54%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 708 (37,84%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
405 (21,65%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 224 (11,97%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 109 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 929 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 604 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 229 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 3.005 mulheres (50,88%), e
2.901 homens (49,12%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 228 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
398 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 444 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
4.186 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 724 pessoas (12,26%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 850 pessoas (14,39%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.125 pessoas
(19,05%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.033 pessoas (17,49%) na faixa de 30 a 39 anos, 917
pessoas (15,53%) na faixa dos 40 a 49 anos, 711 pessoas (12,04%) na faixa de 50 a 59 anos
e 546 pessoas (9,24%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  5.906,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Prof Roque de M. Barros                                Rua Antonio P. da Silva 410                                              Real Parque

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):



Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,092

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,908

CONCLUSÃO

Não há  verticalização e baixa densidade populacional. Na frente desta, contígua
à Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), há usos industriais.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há pouco destes. Apenas uma Escola Estadual e na saúde não há equipamento.

Em relação à média de idade, 50% da população está concentrada na faixa de
20 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 0 a
2 salários mínimos (31,37%) e de 2 a 5 salários mínimos (40,67%).

Quanto  aos  dados  do  IPEA  para  2010,  possui  números  muito  bons  no  IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam eficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-EU_17



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,314 km², 9.945 moradores e densidade populacional de
3.001 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Vila Santa Isabel, Jardim
América de Barão Geraldo, Residencial Burato, Jardim Independência, Arruamento Agustinho
Pattaro, Recanto Yara, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 7.386 pessoas.

Cabe também citar Pessoas em Idade Escolar, 1.251 moradores.

Existem 3.530 domicílios, nos quais 1.021 (28,92%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.438 (40,74%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 889 (25,15%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 182 (5,16%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 132 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.419 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.380
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 599 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 5.015 mulheres (50,43%), e
4.930 homens (49,57%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 245 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
374 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 525 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos 8.186
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 690 pessoas (6,94%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 906 pessoas (9,11%) na faixa de 10 a 19 anos, 3.026 pessoas
(30,43%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.674 pessoas (16,83%) na faixa de 30 a 39 anos, 1.034
pessoas (10,40%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.126 pessoas (11,32%) na faixa de 50 a 59
anos e 1.489 pessoas (14,97%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  9.945,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:
Saúde:

Centro de Saúde BARAO GERALDO                              Av. Albino J.B. Oliveira 893                                        Barão Geraldo

Educação:

CEI Agostinho Pattaro                                                R Manoel Antunes Novo 505                                 Barao Geraldo
EE Barao Geraldo de Rezende                                 R Jeronimo Pattaro SN                                           Barao Geraldo
CEI Profa Leonor Motta Zuppi                                   R Jose Antonio Marinho 280                                 Jd Sta Genebra II  
EE Prof Hilton Federicci                                             R Eduardo Modesto 91                                         Jd. Independencia
EE Profa Maria Alice Colevatti Rodrigues                  Av Independencia SN                                           Jd. Independencia
EE Jose Pedro de Oliveira                                         R Albino J D Oliveira SN                                        Barao Geraldo
CEI Christiano Ozorio de Oliveira                               R Marechal Hermes da Fonseca 146                  Jd Independencia



Esporte e Lazer:

Praça de Esporte ORESTES QUÉRCIA                     Rua  Luiz Vicentim 177                                        Barão Geraldo

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,092

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,908

CONCLUSÃO

Nesta  UTB  encontra-se  parte  do  centro  de  Barão  Geraldo.  Há  pouca
verticalização, baixa densidade populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas um equipamento, Centro de
Saúde.

Em relação à média de idade, 47% da população está concentrada na faixa de
20 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 0 a
2 salários mínimos (28,92%) e de 2 a 5 salários mínimos (40,74%).

Quanto  aos  dados  do  IPEA  para  2010,  possui  números  muito  bons  no  IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam eficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB EU-18

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 5,776 km², 23.896 moradores e densidade populacional de
4.137 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Parque Taquaral, parte do Santa Genebra,
Vila Costa e Silva e Chácaras Primavera.

Há um total de População em Idade Ativa de 16.178 pessoas.

Há também 3.922 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 7.812 domicílios, nos quais 2.014 (25,78%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.261 (28,94%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 2.727 (34,91%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 810 (10,37%) com renda
de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 465 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 3.055 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2.524
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.768 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 12.710 mulheres (53,19%), e
11.186 homens (46,81%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 873 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.307 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.487 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
18.510 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.203 pessoas (9,22%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 2.811 pessoas (11,76%) na faixa de 10 a 19 anos, 4.076
pessoas  (17,06%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.726 pessoas (15,59%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.757 pessoas (15,72%) na faixa dos 40 a 49 anos, 3.128 pessoas (13,09%) na faixa de
50 a 59 anos e 4.195 pessoas (17,56%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  23.896,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

Centro de Saúde COSTA E SILVA                    R JOAQUIM MANOEL DE MACEDO                            VL COSTA E SILVA

Educação:

CAPS III – LESTE                                                 R PE DOMINGOS GIOVANI 290                                        PQ TAQUARAL
EE Prof Newton Silva Telles                              R Dos Iguas  S/N                                                           Vl Costa e Silva
EE Prof Carlos Araujo Pimentel                        R Jivaros Dos 35                                                           Jd Santa Genebra
CEI Pres Arthur Bernardes                                R Aicuxunas Dos 255                                                    Vl Costa e Silva
EE Profa Jeanette Andrade G A Martins           R Dos Nhanbiquaras 02                                                 Vl Costa e Silva
EE Gustavo Marcondes                                    Av Almeida Garret 787                                                    Pq Taquaral



CEI Dona Julia dos Santos Dias                       R Guaianazes 355                                                   Vl Miguel Vicente Cury

Cultura:

CPFL Cultura                                                     Rua Jorge Figueiredo Correa 1632                           Chácara Primavera
Museu do Café                                                  Avenida Heitor Penteado 2145                                       Pq Taquaral

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,248

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,728

CONCLUSÃO

 Há verticalização no Chácaras Primavera, porém baixa densidade populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas um equipamento.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea em todas as faixas.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (28,94%) e de 5 a 15 salários mínimos (34,91%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números não muito expressivos no

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes

marcadores denotam fraca performance nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_19

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,710 km², 22.075 moradores e densidade populacional de
4.687 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Jardim Nilópolis, Jardim Santana, Parque
São Quirino, Vila Nogueira, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 14.827 pessoas.

Há também 4.395 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 5.087 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 6.600 domicílios, nos quais 2.624 (39,76%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.095 (31,74%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 1.154 (17,48%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 727 (11,02%) com renda
de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 668 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 3.567 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.579



estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 786 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 11.459 mulheres (51,91%), e
10.616 homens (48,09%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 876 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.463 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.669 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
15.745 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.444 pessoas (11,07%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.173 pessoas (14,37%) na faixa de 10 a 19 anos, 4.072
pessoas  (18,45%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.404 pessoas (15,42%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.064 pessoas (13,88%) na faixa dos 40 a 49 anos, 2.595 pessoas (11,76%) na faixa de
50 a 59 anos e 3.323 pessoas (15,05%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  22.075,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

Centro de Saúde SÃO QUIRINO                                   R DIOGO ALVARES 1450                                             Pq SÃO QUIRINO

Educação:

CEI Fadinha Azul                                                  R Caminho Pequia 128                                        Cafezinho
CEI Recanto da Alegria                                        R Joaquim Gomes Ferreira 12                             Jd Nilopolis



EE Prof Dante Alighieri Vita                                  R Cyrenia Arruda Camargo 163                           Jd Santana
EE Cel Firmino Goncalves da Silveira                  R Paris 700                                                          Pq Sao Quirino
EE Prof Moacyr Santos Campos                          R Cel Ataliba Euclides Vieira 1030                       Jd Nilopolis
EE Regina Coutinho Nogueira                             R Nuno Alves Pereira 180                                     Vl Nogueira
CEI Sao Joao Batista                                            R Moscou 219                                                      Pq Sao Quirino

Esporte Lazer:

Clube Municipal Chico Mendes                            R Ipê da Varzea                                                    Pq Anhumas

 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,363

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,721

CONCLUSÃO

Predominantemente  horizontal,  há  pouca  incidência  de  verticalização.  Cabe
ressaltar  que  há  aproximadamente  5.000  pessoas  em  agrupamentos  subnormais,
notadamente  no  Núcleo  Residencial  Gênesis,  próximo  ao  Jardim  Nilópolis,  e  no  Núcleo
Residencial Getúlio Vargas, próximo ao Parque São Quirino.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um número razoável destes. Na saúde há apenas um equipamento.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea em todas as faixas.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 0 a
2 salários mínimos (39,76%) e de 2 a 5 salários mínimos (31,74%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui número médio no IDH (Índice de

Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social), com influência direta

do  agrupamento  subnormal.  Estes  marcadores  denotam desempenho  médio  nas  questões

como educação,  longevidade,  renda per  capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),

capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB EU-20

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,971 km² e 16.050 moradores, densidade populacional de
4.042 pessoas por km². Esta UTB engloba os loteamentos Jardim Nossa Senhora Auxiliadora,
Guanabara (parte), Taquaral (parte), Jardim Dom Bosco, Jardim Campinas, Jardim Bela Vista,
Vila Iza, Jardim Belo Horizonte, Vila Esmeralda, Jardim Margarida, Vila Lina, Jardim Marilar,
entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 10.342 pessoas.

Há também 1.953 Pessoas em Idade Escolar. 

Existem 5.944 domicílios, nos quais 1.317 (22,16%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.181 (36,69%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 1.888 (31,76%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 558 (9,39%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 208 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.862 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2.309
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.565 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 8.760 mulheres (54,58%), e
7.290 homens (45,42%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 129 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.862 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.574 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
14.459 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.040 pessoas (6,48%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.433 pessoas (8,93%) na faixa de 10 a 19 anos, 2.770 pessoas
(17,26%) na faixa de 20 a 29 anos, 2.348 pessoas (14,63%) na faixa de 30 a 39 anos, 2.198
pessoas (13,69%) na faixa dos 40 a 49 anos, 2.210 pessoas (13,77%) na faixa de 50 a 59
anos e 4.051 pessoas (25,24%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  16.050,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

Policlinica I                                                               R Conego Nery 157                                                 JD GUANABARA
CAPS I - CARRETEL                                               AV DR HEITOR PENTEADO 202                            JD N SRA AUXILIADORA
Centro de Saúde TAQUARAL                                  R HENRIQUE SCHOEREDER  300                         PQ TAQUARAL

Educação:
EE Profa Ana Rita Godinho Pousa                      R Da Benedita Franco Gomes 165                      Vl Esmeralda
EE Prof Adiwalde de Oliveira Coelho                  R Castro Alves 204                                               Pq Taquaral
CEI Pref Rafael Andrade Duarte                         R Henrique Schroeder 112                                   Jd. Belo Horizonte
EE Adalberto Nascimento                                    R Adalberto Maia 235                                           Pq Taquaral



Cultura:

Auditório Beethoven                                            Av Dr Heitor Penteado                                           Pq Taquaral
Museu Dinâmico de Ciência de Campinas         Av Dr Heitor Penteado                                           Pq Taquaral
Espaço Cultural República Cênica                      Av Dr Heitor Penteado                                           Pq Taquaral
CENTRO DE VIVÊNCIA DOS IDOSOS             Av Dr Heitor Penteado                                           Pq Taquaral

Esporte Lazer:

Praça de Esportes Parque Portugal                    Av Dr Heitor Penteado                                           Pq Taquaral       
Ginásio de Esportes Alberto Jordano Ribeiro          Av Dr Heitor Penteado                                           Pq Taquaral        
Kartódromo Afrânio F. Júnior                                    Av Dr Heitor Penteado                                           Pq Taquaral   
 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,203

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,885

CONCLUSÃO

 É uma área onde há mais residências, e alguma verticalização. Não há grande
densidade populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas três equipamentos.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea até 49 anos, e maior porcentagem está nos 50 anos ou
mais, com 39% do total.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (36,69%) e de 5 a 15 salários mínimos (31,76%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam boa performance nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_21

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 6,444 km², 31.037 moradores e densidade populacional de
4.816 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Jardim Chapadão, Jardim Eulina e uma
pequena parte do Botafogo.

Há um total de População em Idade Ativa de 20.375 pessoas.

Há também 4.785 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 738 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  10.722  domicílios,  nos  quais  2.643  (24,65%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 3.926 (36,62%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 3.149 (29,37%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1.004 (9,36%) com
renda de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 463 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 3.968 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 3.838
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 2.453 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 16.319 mulheres (52,58%), e
14.718 homens (47,42%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 129 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.862 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.574 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
14.459 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.647 pessoas (8,53%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.430 pessoas (11,05%) na faixa de 10 a 19 anos, 5.096
pessoas (16,42%) na faixa de 20 a 29 anos, 4.766 pessoas (15,36%) na faixa de 30 a 39
anos, 4.350 pessoas (14,02%) na faixa dos 40 a 49 anos, 4.338 pessoas (13,98%) na faixa de
50 a 59 anos e 6.410 pessoas (20,65%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  31.037,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos de Saúde:

Centro de Saúde EULINA                                     R Martin Luther King Junior 286                                       Jardim Eulina
Hospital INST P BURNIER                                   R DR MASCARENHAS 249                                              BOTAFOGO

Equipamentos de Educação:

EE Profa Leonor Zulhke Falson                       R Joao Rodrigues Serra SN                                          Jd Eulina
EE Prof Hildebrando Siqueira                          R Silvio Di Marzio SN                                                     Jd Eulina



EE Prof Ary Monteiro Galvao                           R Lafayete A S Camargo 380                                         Jd Eulina
CEI Conego Manoel Garcia                             R Pe Camargo Lacerda 297                                           Bonfim
CEI Bolinha de Mel                                           Av Mal Rondon 3238                                                     Jd Eulina
EE Marechal Mallet                                          R Monte Libano 267                                                      Jd Chapadao
EE Dom Joao Nery                                           R Erasmo Braga 555                                                     Bonfim
CEI Maria Lazara Duarte Goncalves                R Hermann da Cunha Canto 293                                 Jd Eulina

Equipamentos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte SALVADOR L NETO            Rua Barão de Porto Feliz                                             Jd. Eulina
Biblioteca Municipal Joaquim de C Tibiriçá      Rua Quintino Bocaiúva                                                  Bonfim
Urucungus                                                        Rua Dr. Arnaldo de Carvalho 156                                  Bonfim 
Teatro Sesc Campinas                                     Rua Dom José I                                                             Bonfim

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,167

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,817

CONCLUSÃO

Predominantemente  horizontal,  há  pouca  incidência  de  verticalização.
Importante  também  ressaltar  que  há  aproximadamente  700  pessoas  em  agrupamentos
subnormais, no Jardim Eulina Gleba B, próximo à Rodovia Anhanguera.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas dois equipamentos.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea em todas as faixas, sendo as maiores 16,42% de 20 a 29
anos e 20,65% com 60 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (36,62%) e de 5 a 15 salários mínimos (29,37%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui bons números no IDH (Índice de

Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social), com influência direta

do agrupamento subnormal. Estes marcadores denotam certa qualidade nas questões como

educação, longevidade, renda per capita (IDH), infraestrutura urbana (saneamento), capital

humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_22

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área  de 2,643 km²,  população  de 11.281 moradores e  densidade
populacional de 4.268 pessoas por km². É uma UTB que incorpora parte do Botafogo, Jardim
Chapadão, Jardim Guanabara parte da Vila Nova, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 7.412 pessoas.

Há também 1.473 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 4.268 domicílios, nos quais 867 (20,31%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.501 (35,17%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 1.489 (34,89%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 411 (9,63%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 119 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.175 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.753
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.221 domicílios estão na faixa de 5 ou



mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 6.221 mulheres (55,15%), e
5.060 homens (44,85%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 370 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
487 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 520 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
9.288 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 889 pessoas (7,88%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.010 pessoas (8,95%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.920 pessoas
(17,02%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.855 pessoas (16,44%) na faixa de 30 a 39 anos, 1.578
pessoas (13,99%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.538 pessoas (13,63%) na faixa de 50 a 59
anos e 2.491 pessoas (22,08%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  11.281,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Educação:

EE Artur Segurado                                                    Av Brasil 2080                                                        Jd Brasil
CEI Dr Mario Gatti                                                    R Pe Inacio Teixeira Andrade 31                            Vl Nova
EE Prof Anibal de Freitas                                         R Primeiro de Marco 38                                          Guanabara

Cultura:



Teatro Arte e Ofício – TAO                                       Rua Conselheiro Antônio Prado 529                        Vila Nova
Biblioteca Pública Infantil Monteiro Lobato              Rua Paulo Justi                                                        Chapadão
Fundação Furgensen                                               Rua Frei Antonio de Padua 899                               Guanabara      

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,203

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,802

CONCLUSÃO

Há verticalização na área do Jardim Chapadão, próxima à Escola de Cadetes. No
restante, predominam as construções térreas. A densidade é de média a baixa.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atendem a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há somente três. Na saúde não há equipamentos.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea em todas as faixas.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (35,17%) e de 5 a 15 salários mínimos (34,89%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números na média no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam razoável desempenho nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_23

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,690 km², 25.247 moradores e a segunda maior densidade
populacional, 9.386 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o bairro do Cambuí, uma parte
da área central e parte do Taquaral (acima da Avenida Orosimbo Maia).

Há um total de População em Idade Ativa de 17.152 pessoas.

Cabe também citar Pessoas em Idade Escolar, 2.687 moradores.

Existem 11.725 domicílios, nos quais 959 (8,18%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.647 (22,58%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 4.762 (40,61%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 3.357 (28,63%) com renda
de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 91 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.406 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 3.402
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 6.826 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 14.175 mulheres (56,15%), e
11.072 homens (43,86%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 605 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
779 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.172 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos
21.670 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.551 pessoas (6,14%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.960 pessoas (7,76%) na faixa de 10 a 19 anos, 4.553 pessoas
(18,03%) na faixa de 20 a 29 anos, 4.136 pessoas (16,38%) na faixa de 30 a 39 anos, 3.447
pessoas (13,65%) na faixa dos 40 a 49 anos, 3.841 pessoas (15,21%) na faixa de 50 a 59
anos e 5.759 pessoas (22,81%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  25.247,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

Centro de Saúde Mário de Campos Bueno Júnior                       RUA PADRE VIEIRA  1145                             CENTRO
HOSP IRMAOS PENTEADO                                                        AV JULIO MESQUITA  571                             CAMBUI
Centro de Referência à Saúde do Idoso                                      Av Benjamin Constant 1647                             Centro

Educação:

EE Mons Luis Gonzaga de Moura                                          R Carlos Francheu 100                              Novo Cambui
CEI Prof Lafayete A. S. Camargo                                           R Lais Bertoni Pereira 167                           Cambui
EE Carlos Gomes                                                                   Av Anchieta 80                                              Centro
EE Prof Joao Lourenco Rodrigues                                         R Dr Emilio Ribas 710                                  Cambui
EE Humberto de Campos - Inst. Popular                               R Irma Serafina 674                                      Centro



Cultura:

Ateliê Aberto                                                                           Rua Major Solon 911                                     Cambuí
Teatro Téspis                                                                          Av João Mendes Júnior 376                           Cambuí
Museu de Arte Contemporânea José Pancetti                       AV Benjamin Constant 1633                          Centro
Biblioteca Braille                                                                     AV Benjamin Constant 1633                          Centro
Biblioteca Pública Municipal Prof Ernesto Manoel Zink         AV Benjamin Constant 1633                          Centro
Feira de Arte                                                                           Praça Imprensa Fluminense                         Cambuí
Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes                      Praça Imprensa Fluminense                         Cambuí

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,104

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,838

CONCLUSÃO

Há grande concentração de população, muita verticalização e renda acima da
média.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas três equipamentos.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea até 49 anos, já nos 50 anos ou mais concentra 38% do
total.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 5 a
15 salários mínimos (40,61%) e de 15 ou mais salários mínimos (28,63%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores  denotam grande  média  nas  questões  como educação,  longevidade,  renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_24

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 6,446 km², a décima maior população entre as UTBs, 32.625
moradores e densidade populacional de  5.061 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o
loteamento  Nova  Campinas,  Jardim  das  Paineiras,  Chácara  da  Barra,  Jardim  Flamboyant,
Jardim Conceição, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 21.535 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 5.489 moradores.

Totaliza ainda 2.544 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  10.626  domicílios,  nos  quais  3.501  (32,95%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 3.212 (30,23%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 2.799 (26,34%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1.114 (10,48%)
com renda de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 1.022 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.290 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 3.049



estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 2.265 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 17.287 mulheres (52,99%), e
15.338 homens (47,01%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.166 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.844 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 2.030 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 24.777 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 3.214 pessoas (9,85%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.922 pessoas (12,02%) na faixa de 10 a 19 anos, 5.651
pessoas  (17,32%) na faixa de 20 a 29 anos, 5.243 pessoas (16,07%) na faixa de 30 a 39
anos, 4.484 pessoas (13,74%) na faixa dos 40 a 49 anos, 4.110 pessoas (12,60%) na faixa de
50 a 59 anos e 6.001 pessoas (18,39%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  32.625,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

Centro de Saúde 31 DE MARÇO                               R. ANTÔNIO PAVIM 1065                                         VL 31 DE MARÇO
Centro de Saúde BOA ESPERANÇA                         R RENE OLIVEIRA BARRETO 440                           JD BOA ESPERANÇA
Centro de Saúde CONCEIÇÃO                                  R DR SILVINO DE GODOY                                       JD CONCEIÇÃO

Educação:

EE Cristiano Volkart                                               Praca Paul Harris 105                                           Nova Campinas
CEI Isaura Roque Quercia                                     R Frederico Marcondes Machado 65                  Jd. Boa Esperança
EE Prof Joaquim Ferreira Lima                              R Prof Joao Nogueira Ferraz 30                           Vl 31 de Marco
CEI Maria Aparecida Vilela Gomes Julio                R Dr Joao Quirino do Nascimento 405                 Jd. Boa Esperanca
CEI Prof Hilton Federicci                                        R Frederico Marcondes Machado 65                   Jd. Boa Esperança



CEI Profa Noemia Cardoso Asbahr                        R Rene de Oliveira Barreto 385                           Jd Boa Esperanca
CEI Prof Jose Vilagellim Neto                                 Av Dr Hermes Braga 155                                     Nova Campinas
EMEF Dr Lourenco Bellocchio                                R Lucia Helena Zampieri 340                              Jd Boa Esperanca
EMEFEJA Raul Pila                                                R Promissao 230                                                  Jd Flamboyant

Esporte e lazer:

Clube Municipal ROBERTO A BARBOSA              Rua Ernesto Luis de Oliveira  65                          Vila 31 de Março
Praça de Esporte EDGAR ARIANI                         Rua  Maria Encarnação Duarte 480                      Chácara da Barra

Cultura:

Conservatório Carlos Gomes                                 Avenida Doutor Hermas Braga 841                        Nova Campinas     

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,249

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,792

CONCLUSÃO

Há mais residências na área sul, no Novas Campinas,  e alguma verticalização no
Chácara  da  Barra  e  Flamboyant.  Média  densidade  populacional.  Importante  lembrar  que
existem 2.544 pessoas  alocadas em agrupamentos subnormais  como o Núcleo Residencial
Jardim  Guararapes,  Núcleo  Residencial  Guaraçaí,  Núcleo  Residencial  Vila  D'Ália,  Núcleo
Residencial Novo Flamboyant, Núcleo Residencial Jardim Conceição / Líria.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas três Centros de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea, com aproximadamente 34% entre 20 e 39 anos, e 30%
com 50 ou mais.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 0 a
2 salários mínimos (32,95%) e de 2 a 5 salários mínimos (30,23%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes



marcadores denotam boa performance nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-EU_25 

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,104 km², 5.263 moradores e densidade populacional de
1.696 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Jardim Chapadão, Bairro das Palmeiras,
Parque da Hípica, Vila Brandina.

Há um total de População em Idade Ativa de 3.360 pessoas.

Há também 1.119 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 739 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 1.522 domicílios, nos quais 452 (29,70%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 213 (13,99%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
409 (26,87%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 448 (29,43%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 119 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 459 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 255 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 689 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 2.698 mulheres (51,26%), e
2.565 homens (48,74%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 289 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
375 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 450 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
3.541 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 715 pessoas (13,59%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 832 pessoas (15,81%) na faixa de 10 a 19 anos, 900 pessoas
(17,10%) na faixa de 20 a 29 anos, 816 pessoas (15,50%) na faixa de 30 a 39 anos, 806
pessoas (15,31%) na faixa dos 40 a 49 anos, 656 pessoas (12,46%) na faixa de 50 a 59 anos
e 538 pessoas (10,22%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  5.263,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Educação:

EE Prof Alberto Medaljon                                       R Cons Leonsio de Carvalho SN                                Vl Brandina



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,092

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,854

CONCLUSÃO

Predominantemente horizontal, não há incidência de verticalização. Importante
também ressaltar que há aproximadamente 700 pessoas em agrupamentos subnormais, no
Núcleo Residencial Vila Brandina, próximo à Rodovia Heitor Penteado.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade  de  equipamento  de  educação  atende  a  contento  à  demanda,  há  apenas  uma
escola. Na saúde não há equipamentos.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea em todas as faixas.

Se  analisarmos  a  renda  média,  curiosamente  teremos  as  maiores  faixas  da
população de 0 a 2 salários mínimos (29,70%) e 15 ou mais salários mínimos (29,43%).

Quanto  aos  dados  do  IPEA  para  2010,  apesar  do  agrupamento  subnormal,

possui números muito expressivos no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS

(Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores denotam grandes marcas nas questões

como educação,  longevidade,  renda per  capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),

capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_26

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,131 km² e 34.961 moradores, é a nona maior população de
todas as UTBs e a maior densidade populacional, 11.167 pessoas por km². É uma UTB que
compreende a área central do município.

Há um total de População em Idade Ativa de 25.916 pessoas.

Há também 3.685 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  17.179  domicílios,  nos  quais  3.376  (19,65%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 6.473 (37,68%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 5.847 (34,04%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1.483 (8,63%) com
renda de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 684 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.516 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 6.626
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 5.353 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 19.331 mulheres (55,29%), e
15.630 homens (44,71%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 749 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.053 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.706 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
30.049 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.918 pessoas (5,49%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 2.779 pessoas (7,95%) na faixa de 10 a 19 anos, 8.471 pessoas
(24,23%) na faixa de 20 a 29 anos, 6.489 pessoas (18,56%) na faixa de 30 a 39 anos, 4.953
pessoas (14,17%) na faixa dos 40 a 49 anos, 4.296 pessoas (12,29%) na faixa de 50 a 59
anos e 6.055 pessoas (17,32%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  34.961,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

HOSP CASA DE SAUDE                                       R DUQUE DE CAXIAS 698                                         CENTRO
POLICLINICA II                                                      AV DR CAMPOS SALES 737                                      CENTRO
CAPS II AD-CRIAD                                                R TIRADENTES 882                                                    CAMBUI
HOSP VERA CRUZ                                               AV ANDRADE NEVES 402                                           CENTRO
HOSP STA TERESA                                              R BERNARDINO DE CAMPOS 804                             CENTRO
HOSP PENIDO BURNIER                                     AV ANDRADE NEVES 611                                            CENTRO
HOSP MATERNIDADE CAMPINAS                      AV OROZIMBO MAIA 165                                            VILA ITAPURA
HOSPITAL B PORTUGUESA                                R ONZE DE AGOSTO 557                                            CENTRO
HOSP ALBERT SABIN                                          AV BARAO DE ITAPURA 1444                                      BOTAFOGO

Educação:

EE Prof Benedito Sampaio                               R Delfino Cintra 789                                                  Botafogo
EE Orosimbo Maia                                            Av Andrade Neves 214                                             Centro
EE Dona Castorina Cavalheiro                         R Prefeito Passos 95                                                Vl Itapura
CEMEFEJA Paulo Freire                                  Av Benjamin Constant 1297                                      Centro



EE Francisco Glicerio                                       Av Moraes Sales 988                                                 Centro
CEI Profa Gessy Gabriel M de Camargo         Rua Coelho Neto S/N                                                 Vila Itapura
CEI Dr Perseu Leite de Barros                         R Sacramento 802                                                      Centro
EE Culto a Ciencia                                            R Culto A Ciencia 422                                                Botafogo

Cultura:

Ateliê Cromo                                                     Rua Alvaro Muller 151                                                Vila Itapura
Teatro do Colégio Culto à Ciência                    Rua Delfino Cintra                                                       Centro
Museu Universitário da PUCCAMP                  Rua Marechal Deodoro 1099                                      Centro
Centro de Ciências                                            Rua Bernardino de Campos 989                                Centro
Museu de Arte Sacra Santíssimo Sacramento  Praça José Bonifácio                                                  Centro
Museu da Imagem e do Som                            Rua Regente Feijó 859                                               Centro
Museu da Cidade                                              Rua Andrade Nevez 16                                               Centro
Estação Cultura                                                 Praça Floriano Peixoto                                               Centro
Teatro Dom Nery                                               Rua José de Alencar 360                                            Centro
Museu de História Natural                                 Rua Cel Quirino 02                                                Bosque dos Jequitibás
Teatro Infantil "Carlos Maia                                Rua Coronel Quirino                                              Bosque dos Jequitibás

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,216

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

 Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,802
CONCLUSÃO

 Região central do município, com muita verticalização, grande concentração de
população e renda acima da média.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um bom número destes.

Em relação à média de idade, há uma divisão relativamente homogênea nas
faixas etárias, sendo as maiores 24,23% de 20 a 29 anos e 18,56% de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (37,68%) e 5 a 15 salários mínimos (34,04%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam boa performance nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_27

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 6,011 km² e a oitava maior população, 38.984 moradores, e a
sexta maior densidade populacional,  6.486 pessoas por km². Esta UTB incorpora o Jardim
Pacaembu, Jardim do Vovô, Jardim Interlagos, Chácara Cneo, Jardim Magnólia, Jardim Aurélia,
Vila Proost de Souza, Vila Teixeira, Vila Aurocan, Vila Industrial e Parque Itália, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 26.743 pessoas.

Há também 5.878 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  13.836  domicílios,  nos  quais  3.627  (26,21%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 5.500 (39,75%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 3.932 (28,42%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 777 (5,62%) com
renda de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 380 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 5.748 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 5.627
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 2.081 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 20.760 mulheres (53,25%), e
18.224 homens (46,75%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.340 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.897 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 2.255 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 30.805 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 3.530 pessoas (9,05%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 4.175 pessoas (10,71%) na faixa de 10 a 19 anos, 6.901
pessoas  (17,70%) na faixa de 20 a 29 anos, 6.385 pessoas (16,38%) na faixa de 30 a 39
anos, 5.957 pessoas (15,28%) na faixa dos 40 a 49 anos, 5.239 pessoas (13,44%) na faixa de
50 a 59 anos e 6.797 pessoas (17,44%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  38.984,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

HOSP MARIO GATTI                                               AV PREF FARIA LIMA 340                                           PQ ITALIA
POLICLINICA III                                                       AV PREF FARIA LIMA 90                                             PQ ITALIA
HOSP METROPOLITANO                                       AV DAS AMOREIRAS 315                                            JD SAO PAULO
Centro de Referência em Saúde do Trabalhado     Av. Prefeito Faria Lima 680                                           PQ ITALIA
Centro de Saúde AURÉLIA                                      R. Licínia Teixeira de Souza 331                                  Proost Souza
HOSP CENTRO DO CORAÇÃO                             R SAO CARLOS 369                                                    VL INDUSTRIAL

Educação:

EE Prof Antonio Vilela Junior                               R Cons Gomide SN                                                 Vl Industrial
EE Guido Segalho                                               Av Paschoal Celestino Soares SN                           Vl Teixeira
CEI Benjamin Constant                                       R Rev Miguel Rizzo Junior 190                                Jd Pacaembu
CEI Celisa Cardoso do Amaral                            Av Das Amoreiras                                                     Vl Industrial



EE Prof Fabio Faria de Syllos                             Av Brig Rafael T de Aguiar SN                                  Jd Aurelia
CEI Bety Pierro                                                   R Jose Ferreira Filho 200                                          Chacara do Vovo
EE Barao Ataliba Nogueira                                 R Cassio Ciampolini 76                                              Jd Magnolia
CEI Dr Manoel Affonso Ferreira                          R Francisco de Assis Pupo 939                                 Vl Teixeira
EE Prof Vitorio Jose Antonio Zamarion               R Dr Osvaldo Anhert SN                                            Jd Sao Bento
CEMAFEJA Pierre Bonhomme                            R S Carlos 63                                                            Vl Industrial
EE Profa Sophia Velter Salgado                          R Salvador Lombardi Neto 380                                 Vl Teixeira

Esporte e lazer:

Praça de Esporte JOSE GENTIL                         Rua Joaquim Teodoro de Souza 80                          Vila Proost Souza

Cultura:

Escola Municipal de Cultura                                 Rua  Francisco Teodoro 1050                                   Vila Industrial
Teatro Sesi Campinas                                          Rua Francisco de Assis Iglesias                                Parque Itália     
Teatro Municipal "José de Castro Mendes           Praça Correa de Lemos                                             Vila Industrial

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,370

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,690
CONCLUSÃO

É uma UTB composta por loteamentos antigos e consolidados há muito tempo,
não, predominantemente horizontal verticalizações isoladas.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número destes.

Em relação à  média  de idade,  por  se  tratar  de uma UTB onde predominam
loteamentos antigos, 61,55% da população está com 30 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (39,75%) e 5 a 15 salários mínimos (28,42%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números não muito expressivos no

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes

marcadores denotam deficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_28

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com  uma  área  de  2,375  km²,  possui  12.984  moradores  e  a  nona  maior
densidade populacional entre as UTBs, 5.466 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o os
bairros Ponte Preta, Jardim Leonor, parte do Jardim do Trevo, parte do centro.

Há um total de População em Idade Ativa de 8.782 pessoas.

Há também 1.827 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 4.800 domicílios, nos quais 1.059 (22,06%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.088 (43,50%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 1.416 (29,50%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 237 (4,94%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 115 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.664 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.997
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.024 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 7.023 mulheres (55,09%), e
5.961 homens (45,91%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 432 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
581 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 709 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
10.529 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.071 pessoas (8,25%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.296 pessoas (9,98%) na faixa de 10 a 19 anos, 2.302 pessoas
(17,73%) na faixa de 20 a 29 anos, 2.181 pessoas (16,80%) na faixa de 30 a 39 anos, 1.885
pessoas (14,52%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.703 pessoas (13,12%) na faixa de 50 a 59
anos e 2.546 pessoas (19,61%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  12.984,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Saúde:

CAPS - ANTONIO C SANTOS                                  R PROF MILTON DE TOLOSA  253               
JD DO TREVO
HOSP SAMARITANO                                                R ENG MONLEVADE 206                          
PONTE PRETA

Educação:

EE Dom Barreto                                                    Av Gal Carneiro 120                                 
Ponte Preta



EE Mons Emilio Jose Salim                                  R Doutor Hoche Neger Segurado 190            
Vl Marieta
EE Prof Milton de Tolosa                                       R Maestro Salvador Bueno de Oliveira SN    
Jd Leonor

Esporte:

Praça de Esportes Sarkis Saiamene                     R Otoniel Mota, 728                                     
Jd. Leonor

 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,249

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,834

CONCLUSÃO

É  uma  área  antiga,  com  contruções  consolidadas,  verticalização  mais
concentrada na área próxima ao centro.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há poucos destes. Na saúde também há apenas dois equipamentos.

Em  relação  à  média  de  idade,  é  uma  UTB  que  aproximadamente  30%  da
população desta tem 30 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (43,50%) e de 5 a 15 salários mínimos (29,50%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números medianos no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam desempenho médio  nas  questões  como educação,  longevidade,  renda per  capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_29

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma  área  de  4,103  km²,  possui  28.153  moradores  e  a  quarta  maior
densidade populacional entre as UTBs, 6.861 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o
Jardim Proença, Jardim Paranapanema, Jardim São Fernando, Jardim Paraíso e Vila Lemos,
entre outros. Há verticalização no eixo da Avenida Princesa D'Oeste e na área próxima ao
Bosque.

Há um total de População em Idade Ativa de 18.923 pessoas.

Há também 4.213 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 1.636 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  10.401  domicílios,  nos  quais  2.724  (26,19%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 3.157 (30,35%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 3.423 (32,91%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1.097 (10,55%)
com renda de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 544 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 3.263 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 3.502



estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 3.092 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 14.980 mulheres (53,21%), e
13.173 homens (46,79%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.424 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.901 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 2.072 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 22.756 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.457 pessoas (8,73%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.014 pessoas (10,71%) na faixa de 10 a 19 anos, 5.048
pessoas  (17,93%) na faixa de 20 a 29 anos, 4.498 pessoas (15,98%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.943 pessoas (14,01%) na faixa dos 40 a 49 anos, 3.856 pessoas (13,70%) na faixa de
50 a 59 anos e 5.337 pessoas (18,96%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  28.153,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde:

Centro de Saúde PARANAPANEMA                               R. BOAVENTURA LEMOS 590                        JD. PARANAPANEMA

Equipamentos Públicos de Educação:

CEI Pref Jose Pires Neto                                            R Joaquim P Souza 125                               Jd Proenca



EE Profa Cecilia Pereira                                             R Serra do Umbuzeiro 649                           Jd Sao Fernando
EE Prof Jose Vilagellin Neto                                       R Dom Luiz A de Souza 89                           Jd Proenca
CEI Brigida Chinaglia Costa                                       R Boaventura Lemos 590                             Jd Paranapanema
CEI Lions Club Campinas Norte                                 R Dona Alayde Nascimento Lemos 490        Vl Lemos

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte PARANAPANEMA                          Rua Alaide Nascimento Lemos 420               Jardim Guarani
Teatro Escola SOTAC                                                 Rua Barão de Jaguara 02                               Centro

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,249

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,648

CONCLUSÃO

Existem  1.636  pessoas  alocadas  em  agrupamentos  subnormais,  no  Jardim
Paranapanema e São Fernando. Possui baixa verticalização e densidade populacional média.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um médio número destes. Na saúde há apenas um equipamento, Centro de
Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira homogênea em todas as faixas.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 2 a
5 salários mínimos (30,35%) e de 5 a 15 salários mínimos (32,91%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam deficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_30 

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,516 km², 2.665 moradores e densidade populacional de 758
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Condomínio Colinas de Santander, Sítios de
Recreio Gramado, Sítios Alto da Nova Campinas, loteamento Novo Gramado, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 1.832 pessoas.

Há também 547 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 782 domicílios,  nos  quais  111  (14,19%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 164 (20,97%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
273 (34,91%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 234 (29,92%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 32 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 138 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 149 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 463 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.380 mulheres (51,78%), e
1.285 homens (48,22%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 134 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
177 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 190 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.952 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 307 pessoas (11,52%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 373 pessoas (14,00%) na faixa de 10 a 19 anos, 401 pessoas
(15,05%) na faixa de 20 a 29 anos, 351 pessoas (13,17%) na faixa de 30 a 39 anos, 472
pessoas (17,71%) na faixa dos 40 a 49 anos, 417 pessoas (15,65%) na faixa de 50 a 59 anos
e 344 pessoas (12,91%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  2.665,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,125

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,854

CONCLUSÃO

Não há verticalização e muito baixa densidade populacional e faixas salariais
acima da média.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada a respeito
de como a ausência de equipamentos de saúde e educação tem relação com a qualidade de
vida desta UTB, certamente causa impacto quanto à mobilidade, uma vez que seus moradores
têm que buscá-los em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população homogênea em todas as faixas.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 5 a
15 salários mínimos (34,91%) e de 15 ou mais salários mínimos (29,92%).

Quanto  aos  dados  do  IPEA  para  2010,  possui  números  muito  bons  no  IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam qualidade nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS). Isto indica prioridade nas ações públicas quanto ao

investimento nestes assuntos.



UTB-EU_31 

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,911 km², 26.296 moradores e a quinta maior densidade
populacional entre as UTBs, 6.723 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Jardim das
Andorinhas, Jardim Itatiaia, Jardim Tamoio, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Santa Eudóxia,
Jardim São Fernando, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 18.432 pessoas.

Há também 6.055 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 4.507 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 8.072 domicílios, nos quais 4.093 (50,71%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  3.181 (39,41%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 710 (8,80%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 88 (1,09%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 1.110 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 5.085 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.625
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 252 domicílios estão na faixa de 5 ou



mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 13.547 mulheres (51,52%), e
12.749 homens (48,48%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 129 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.862 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.574 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
14.459 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 3.459 pessoas (13,15%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 4.352 pessoas (16,55%) na faixa de 10 a 19 anos, 5.054
pessoas (19,22%) na faixa de 20 a 29 anos, 4.518 pessoas (17,18%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.759 pessoas (14,29%) na faixa dos 40 a 49 anos, 2.766 pessoas (10,52%) na faixa de
50 a 59 anos e 2.388 pessoas (9,08%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  26.296,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde OROZIMBO MAIA                                  R DR. LAERTE DE MORAES 151                         VL O. MAIA

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Prof Coriolano Monteiro                                           R Luiz Chiodeto 470                                        Jd Carlos Lourenco
EMEF Leonor Savi Chaib                                              R Manoel Marotti Cabral SN                             Jd Nova York
CEI Maria Antonina Mendonca de Barros                     R Min Costa Manso 50                                    Jd Santa Eudoxia
EMEFEJA Pres Floriano Peixoto                                   R Praia do Pereque 100                                  Vl Orozimbo Maia
EMEF Orlando Carpino                                                 R Luiz Alberto Wustemberg 49                        Jd Ouro Branco
CEI Pezinhos Descalcos                                               R Prof Jose Jorge Filho 90                              Jd Carlos Lourenco
CEI Comecinho de Vida                                                R Praia da Enseada Sn                                   Vl Orozimbro Maia
EMEF Prof Ciro Exel Magro                                          R Serra D'Agua 35                                          Jd Sao Fernando



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,441

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

 Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,558

CONCLUSÃO

Há usos comerciais nas principais avenidas, quase não há verticalização e média
densidade populacional.

Há que se considerar 4.507 pessoas distribuídas em agrupamentos subnormais,
no Núcleo Residencial Jardim Andorinhas, no  Núcleo Residencial Jardim Itatiaia, no  Núcleo
Residencial Jardim São Fernando e no  Núcleo Residencial Santa Eudóxia.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas um equipamento, Centro de
Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de uma maneira relativamente hogogênea, sendo as maiores faixas 19,22% de 20 a
29 anos, e 17,18% de 30 a 39 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  50,71% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 39,41% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números próximos ao pior cenário

no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social).

Estes marcadores denotam forte deficiência nas questões como educação, longevidade, renda

per capita (IDH), infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS). Isto indica prioridade nas ações públicas

quanto ao investimento nestes assuntos.



UTB-EU_32

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 5,120 km², 24.090 moradores e densidade populacional de
4.705 pessoas por km². É uma UTB que incorpora a Vila Paraíso, Jardim dos Oliveiras, Vila
Carlito, Vila Georgina, Vila Antônio Lourenço, Jardim Amazonas, Vila Ypê, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 15.964 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 4.290 moradores.

Nesta UTB existem 2.301 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 7.737 domicílios, nos quais 3.023 (39,07%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  3.053 (39,46%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 1.512 (19,54%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 149 (1,92%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 487 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.223 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2.403
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 624 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 12.758 mulheres (52,96%), e
11.332 homens (47,04%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 917 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.456 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.601 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
17.965 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.438 pessoas (10,12%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.082 pessoas (12,79%) na faixa de 10 a 19 anos, 4.031
pessoas (16,73%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.967 pessoas (16,47%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.403 pessoas (14,13%) na faixa dos 40 a 49 anos, 2.954 pessoas (12,26%) na faixa de
50 a 59 anos e 4.215 pessoas (17,50%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  24.090,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde:

Centro de Saúde VILA IPÊ                                           R. SYNIRA A VALENTE 1400                                   VILA IPÊ

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Procopio Ferreira                                               R Synira Arruda Valente SN                                 Jd das Oliveiras
CEI Prof Hilario Pereira Magro Junior                     R Luiz Silverio 370                                                Vl Marieta
CEI Maria Beatriz Carvalho Moreira                        R Synira Arruda Valente 1153                               Vl Georgina



EE Prof Paulo Luiz Decourt                                     R Vicente Celestino SN                                        Jd Von Zuben
EE Profa Neli Helena de Assis Andrade                  R Aristides Xavier de Brito 140                             Jd das Oliveiras
EMEF Profa Analia Ferraz da Costa Couto             R Itagiba (C/ Rua Ajuricaba) SN                           Jd Amazonas
EE Julio Mesquita                                                    R Daniel Cesario de Andrade 190                         Jd das Oliveiras
  

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,167

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,817

CONCLUSÃO

Predominantemente  horizontal,  há  pouca  incidência  de  verticalização.
Importante  também ressaltar  que  há  aproximadamente  2.300  pessoas  em agrupamentos
subnormais, no Núcleo Residencial Bairro da Vitória e Núcleo Residencial Bairro da Conquista.
Predomina a média e baixa renda.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas um equipamento, Centro de
Saúde.

Em relação à média de idade, 43% têm 40 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 0 a
2 salários mínimos (39,07%) e de 2 a 5 salários mínimos (39,46%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui bons números no IDH (Índice de

Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social), apesar da influência

dos agrupamentos subnormais. Estes marcadores denotam certa qualidade nas questões como

educação, longevidade, renda per capita (IDH), infraestrutura urbana (saneamento), capital

humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_33

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 6,240 km², 25.858 moradores e densidade populacional de
4.144 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Jardim dos Oliveiras (parte), Vila Joaquim
Inácio,  Jardim  São  Pedro,  Jardim  São  Gabriel,  Jardim  São  Vicente,  Vila  Formosa,  Jardim
Samambaia, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 17.814 pessoas.

Há também 4.963 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 1.499 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 8.400 domicílios, nos quais 3.617 (43,06%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  3.219 (38,32%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 1.322 (15,74%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 242 (2,88%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 826 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.981 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2.132
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 461 domicílios estão na faixa de 5 ou



mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 13.514 mulheres (52,26%), e
12.344 homens (47,74%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 129 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.862 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.574 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
14.459 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.860 pessoas (11,06%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.529 pessoas (13,65%) na faixa de 10 a 19 anos, 4.788
pessoas (18,52%) na faixa de 20 a 29 anos, 4.323 pessoas (16,72%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.687 pessoas (14,26%) na faixa dos 40 a 49 anos, 3.145 pessoas (12,16%) na faixa de
50 a 59 anos e 3.526 pessoas (13,64%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  25.858,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde SEBASTIÃO DE MORAES                     R. BEATO M CHAMPAGNAT 187                           VL. J. INÁCIO
Centro de Saúde JOSÉ BATISTA                                       R JULIO FERNANDES 624                                    JD. SÃO PEDRO
Centro de Saúde SÃO VICENTE                                        R. FRANCISCO ANTONIO SILVA 365                   JD. SÃO VICENTE

Equipamentos Públicos de Educação:

EMEFEJA Prof Francisco Ponzio Sobrinho                   R Abolicao 3282                                                 Jd Santa Odila
CEI Cantinho da Alegria                                                 R Floriano Bueno 105                                        Jd Sao Gabriel
EMEF Pe Avelino Canazza                                            R Francisco Antonio da Silva 186                       Vl Formosa
EMEF Maria Luiza Pompeo de Camargo                      R Floriano Bueno 26                                          Jd Sao Gabriel
EMEF Elvira Muraro                                                      R Comend Julio Fernandes 40                          Jd Sao Pedro
EE Profa Aurea Anunciacao Americo de Godoi            R Joaquim Severino 245                                    Jd Samambaia



EMEF Julio de Mesquita Filho                                       R Francisco Antonio da Silva 155                      Jd Sao Vicente
CEI Zoe Valente Bellochio                                             R Antonio Marques da Silva 30                         Jd Santo Expedito
CEI Casinha Feliz                                                          R Herculano Florence Teixeira 285                   Jd Esmeraldina
EE Francisco Brasileiro                                                  Rua Joaquim Duarte Barbosa                          Vl Cura D´ars 
EE Prof Luiz Galhardo                                                   R Pe Bento Dias Pacheco 62                            Vl Cura D'Ars
CEI Sao Francisco Assis                                               R Profa Alayde T Garlipp 360                            Vl Esmeraldina

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte FERDINANDO PANATONI               Rua  Frederico Ozanã 360                               Vila Joaquim Inácio
Praça de Esporte DORIVAL DANIEL WAETGE            Rua João Brasil                                                  Jd. São Vicente 
Museu do Instituto Cultural Babá Toloji                         Rua Mario Bassani 154                                      Jd São Vicente

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,307

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

 Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,852

 CONCLUSÃO

Não há pouca verticalização e média-baixa densidade populacional.

Há que se considerar 1.499 pessoas distribuídas em agrupamentos subnormais,
no  Núcleo  Residencial  Jardim  Santo  expedito,  Núcleo  Residencial  Colina  do  Sol,  Núcleo
Residencial Jardim Centenário I e II, Núcleo Residencial Jardim Samambaia(parte).

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas três equipamentos, Centros
de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população com 48% na faixa de 10 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas de 0 a
2 salários mínimos (43,06%) e de 2 a 5 salários mínimos (38,32%).

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números médios no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam médio comportamento nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_34

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 5,605 km² e 3.872 moradores, densidade populacional de 691
pessoas por km². Esta UTB incorpora os loteamentos Jardim Santa Rosa, Chácaras Cruzeiro do
Sul, Núcleo Santa Izabel – 4ª Gleba (parte), entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 2.596 pessoas.

Há também 1.019 Pessoas em Idade Escolar. 

Existem 1.080 domicílios, nos quais 652 (60,37%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 404 (37,41%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
23 (2,13%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1 (0,09%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 188 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 753 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 131 estão na



faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 8 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.955 mulheres (50,49%), e
1.917 homens (49,51%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 193 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
367 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 351 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
2.367 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 569 pessoas (14,70%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 730 pessoas (18,85%) na faixa de 10 a 19 anos, 674 pessoas
(17,41%) na faixa de 20 a 29 anos, 634 pessoas (16,37%) na faixa de 30 a 39 anos, 531
pessoas (13,71%) na faixa dos 40 a 49 anos, 405 pessoas (10,46%) na faixa de 50 a 59 anos
e 329 pessoas (8,50%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  3.872,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde STA ROSA                                        RUA GERALDO ROBIN 150                                            STA. ROSA



Equipamentos Públicos de Educação:

CEI Chapeuzinho Vermelho                                    R Eudes Batista Ribeiro 527                                       Jd Santa Rosa
CEI Lea Strachman Duchovni                                 R Manoel Isidoro Reis 774                                          Jd Santa Rosa
CEI Silvia Fernanda Boni                                        R Ruth Hesse                                                          Ch Cruzeiro do Sul

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,321

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,702

CONCLUSÃO

Predominantemente horizontal, não há incidência de verticalização e muito baixa
densidade populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, há poucos destes. Na saúde há
apenas um equipamento, Centro de Saúde.

Em relação  à  média  de  idade,  (18,85%) está  na  faixa  de  10 a  19  anos,  e
(17,41%) na faixa de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média,  60,37% responsáveis  pelo domicílio  possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos e 37,41% têm renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010  possui  baixa nota no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam  deficiência  nas  questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),

infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção

da população no mercado)(IVS).



UTB-EU_35

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 12,550 km², a quarta maior população entre as UTBs, 49.026
moradores e densidade populacional de 3.906 pessoas por km².

É uma UTB que incorpora o Parque Valença Gleba 1, Parque Valença Gleba 2,
Conjunto Habitacional Campinas, Jardim Alto Belém, Residencial São Luís, Parque Residencial
Campina Grande, Jardim Campina Grande, Jardim Bassoli, Conjunto Habitacional Parque da
Floresta, Conjunto Habitacional Parque São Bento, Conjunto Habitacional Parque Itajaí, Jardim
Liliza, Jardim Lisa, Jardim Maracanã, Jardim Santa Clara, Residencial Colina das Nascentes,
Residencial Novo Mundo, Chácaras São Judas Tadeu, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 33.564 pessoas.

Há também 13.246 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 1.629 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  14.003  domicílios,  nos  quais  8.883  (63,44%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 4.405 (31,46%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 609 (4,35%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 106 (0,76%) com
renda de 15 ou mais salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 3.036 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 9.606 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.256
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 105 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 25.219 mulheres (51,44%), e
23.807 homens (48,56%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 2.681 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 4.659 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 4.637 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 32.576 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 7.350 pessoas (14,99%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 9.446 pessoas (19,27%) na faixa de 10 a 19 anos, 9.295
pessoas (18,96%) na faixa de 20 a 29 anos, 8.215 pessoas (16,76%) na faixa de 30 a 39
anos, 6.442 pessoas (13,14%) na faixa dos 40 a 49 anos, 4.928 pessoas (10,05%) na faixa de
50 a 59 anos e 3.350 pessoas (6,83%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessas  de  49.026,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde PQ VALENÇA                                   R. NATAL BERTUCCI 20                                      PQ VALENÇA I
Centro de Saúde LISA                                                  R. OTÁVIO CÉSAR BORGHI 29                          JD LISA 1
Centro de Saúde CAMPINA GRANDE                         R GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA 330                 CAMPINA GRANDE
Pronto Atendimento Dr. Sérgio Arouca                         Rua Dirce de Oliveira Santos 280                         Jd. Alto Belém
Centro de Saúde PQ FLORESTA                                 RUA FLÁVIO MARINHO MENDES 150                PQ FLORESTA I
Centro de Saúde ITAJAÍ                                               R. PAULO GLIWKOFF 160                                    PQ ITAJAÍ II

Equipamentos Publicos de Educação:

EE Campo Grande II                                               Av John Boyd Dunlop SN                                   Pq. Valença
CEI Nave Mae Vandir Justino da Costa Dias          R Ten. Moacyr Brilhante S/n                              Jd. Novo Maracanã
EE Ruy Rodriguez                                                   R Paulo Gliwkoff 104                                          Pq Itajai
EE Prof Jose Carlos de Ataliba Nogueira                R  Gumercindo Rodrigues s/n                           Jd Novo Maracana
EE Hugo Penteado Teixeira                                     R Dr Mauricio Lourencao Seber 90                   Pq da Floresta
CEI João Herrmann Neto                                         R Humberto Formicola 288                               Pq. Itajai
CEI Nave Mae Prof Zeferino Vaz                             R Dirce de Oliveira Santos SN                          Alto do Belem
EE Prof Alvaro Cotomacci                                        R Moacir Brilhante SN                                      Jd Maracana II
EE Prof Carlos Alberto Galhiego                              Av John Boyd Dunlop SN                                  Pq Valença
EE Pe Antonio Mobili                                                R Geraldo Jose e Almeida SN                           Campina Grande
EE Profa Idalina Caldeira dos S Pereira                   R Cassio Soares Couto SN                               Pq Itajai
CEI Dr Ruy de Almeida Barbosa                               R Benjamim Moloise 9                                       Pq Itajai II
EE Antonio Carlos Lehman                                       R Anibal Bellini 72                                              Pq. Sao Bento
CEI Prof Otavio Cezar Borghi                                   R Alipio Pereira 49                                             Pq da Floresta
CEI Nave Mae Profa Elenice AP De Moraes Ferrari    RUA Leonel Ferreira Gomes S/N                   Pq da Floresta
EMEFEJA Leao Vallerie                                            R Benedito Candido Ramos 10                          Pq Valenca I
CEI Joao Vialta                                                          R Jose Correia Pedroso Junior 300                   Jd Metonopolis
CEI Idalina Caldeira de Souza Pereira                      R Prof Horta Lisboa 205                                      Pq Floresta
CEI Maria de Lourdes Doria Passos                          R Domingos Andreotti 10                                   Jd Maracana
CEI CLAUDIA MARIA LUZ XAVIER                          R Fares Abib 197                                                Pq Sao Bento

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Clube Municipal JORGE MENDONÇA                     Rua Alziro Artem                                                Parque Floresta
Casa de Cultura Itajaí II                                             Rua Benjamin Moloise 656                                Parque Itajaí II 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,272

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958



Índice da UTB: 0,719

CONCLUSÃO

Predominantemente  horizontal,  há  pouca  incidência  de  verticalização.
Importante também ressaltar que há 1.629 pessoas em agrupamentos subnormais, no Núcleo
Residencial  Jardim  Lisa,  Núcleo  Residencial  Jardim  Metonópolis,  Núcleo  Residencial  Jardim
Maracanã, Núcleo Residencial Jardim Novo Maracanã, Núcleo Residencial Novo Oriente.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número destes.

Em relação à média de idade, 19,27% está na faixa de 10 a 19 anos e 18,96%
na faixa de 20 a 29 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  43,06%   dos  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos e 38,32% com renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui baixo desempenho no IDH (Índice

de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social),  com influência

direta  dos  agrupamentos  subnormais.  Estes  marcadores  denotam  baixa  qualidade  nas

questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  infraestrutura  urbana

(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no

mercado)(IVS).

UTB-EU_36

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.



Com uma área de 17,409 km², a quinta maior população entre as UTBs, 43.146
moradores e densidade populacional de 2.478 pessoas por km².

É uma UTB que incorpora  o  Jardim Rossim,  loteamento  Cidade  Satélite  Íris,
Jardim Florence partes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Residencial Cosmos, Residencial Lira, Residencial
Orion,  Residencial  Sírius,  Residencial  Centauro, Jardim Uruguai,  Jardim Ouro Preto,  Jardim
Marialva, Jardim São Judas Tadeu, Chácaras Morumbi, Chácaras Marisa, Jardim Caiman, Jardim
Maringá, , entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 29.289 pessoas.

Há também 11.928 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 10.384 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  12.166  domicílios,  nos  quais  7.627  (62,69%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 3.871 (31,82%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 623 (5,12%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 45 (0,37%) com renda
de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 2.833 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 7.747 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.393
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 193 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 21.695 mulheres (50,28%), e
21.451 homens (49,72%).



Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 2.371 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 4.205 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 4.035 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 28.988 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 6.928 pessoas (16,06%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 8.395 pessoas (19,46%) na faixa de 10 a 19 anos, 8.226
pessoas (19,07%) na faixa de 20 a 29 anos, 7.530 pessoas (17,45%) na faixa de 30 a 39
anos, 5.848 pessoas (13,55%) na faixa dos 40 a 49 anos, 3.597 pessoas (8,34%) na faixa de
50 a 59 anos e 2.622 pessoas (6,08%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  43.146,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde SATELITE IRIS                         R. PASTOR SANUEL C CHIMINAZZO 6811                     SATÉLITE ÍRIS
Centro de Saúde DR JOÃO G. GIMARAES         Av John Boyd Dunlop S/N                                                  JD FLORENCE II
Centro de Saúde ROSSIN                                    R. MAJOR ADOLPHO ROSSIN 95                                    JD ROSSIN

Equipamentos Públicos de Educação:

CEI Nave Mae Prof Paulo R Neves Freire       Av Domiciano Perini Neto sn                                         Satelite Iris II
EE Major Adolpho Rossin                                 R Gertrudes Moro Rossin 178                                       Jd Rossin
EE Prof Elcio Antonio Selmi                             R Helenira R de Souza Nazareth 137                          Residencial Cosmos
EE Profa Elvira de Pardo Meo Muraro             R Prof Elizabeth Serafim de Oliveira 32                         Jd Florence I
EE Dr Newton Oppermann                               R Heloisa P Galbiatti 500                                               Jd Florence
EE Jd. Ouro Preto                                             Rua Henrique Thoni Filho SN                                        Jd ouro Preto
CEI Nave Mae Dom Edward RB. Cavalcanti    R Dr. Dante Erbolato 1631                                            Cidade Satelite Iris
CEI Satelite Iris                                                 R Dr. Dante Erbolato 436                                              Cid Satelite Iris
EE Profa Rosina Frazatto dos Santos              R Rev. José Coelho Ferraz SN                                           Satelite Iris
EE Profa Gloria Ap Rosa Viana                        R Dr Julio Wilfredo C. Peres SN                                         Satelite Iris II
EE Sao Judas Tadeu                                         R Dr. Nivaldo Alves Bonilha  S/N                                        Satelite Iris II
EE Jd Rossim                                                    R Benedita Iny A. Rossim 918                                      Cid. Satelite Iris
CEI Pequeno Principe                                       Av Rafael de Souza 300                                                   Jd Florence II
CEI Amelio Rossim                                            R Gertrudes Moro Rossim 180                                         Jd Rossin
EMEFEJA Profa Clotilde B Von Zuben              Av Nelson Ferreira de Souza SN                                      Jd Florence II
CEI Dr Claudio de Souza Novaes                     R Prof Elizabeth Serafim de Oliveira 35                            Jd Florence I
CEI Nave Mae Jose Bonifacio C Nogueira        RUA FRANCISCO DELPHINO S/N                                 Jd Florence I
CEI Nave Mae Prof Milton Santos                     R Maria Benedita N de Andrade SN                                Jd Ouro Preto

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):



Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,310

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,733

CONCLUSÃO

Predominantemente  horizontal,  há  pouca  incidência  de  verticalização.
Importante  também  ressaltar  que  há  10.384  pessoas  em  agrupamentos  subnormais,  no
Núcleo Residencial Parque Florestal, Núcleo Residencial Princesa D'Oeste, , Núcleo Residencial
Monte  Alto,  Núcleo  Residencial  Campo  Grande,  Núcleo  Residencial  Vila  Progresso,  Núcleo
Residencial Cosmos, Núcleo Residencial Parque da Amizade, Núcleo Residencial Três Estrelas,
Núcleo Residencial Parque das Flores, Núcleo Residencial União Popular, Núcleo Residencial São
Judas Tadeu, Núcleo Residencial Satélite Íris.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número destes.

Em relação à média de idade, 19,46% na faixa de 10 a 19 anos e 19,07% na
faixa de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 62,69% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos e 31,82% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui baixo desempenho no IDH (Índice

de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social),  com influência

direta  dos  agrupamentos  subnormais.  Estes  marcadores  denotam  baixa  qualidade  nas

questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  infraestrutura  urbana

(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no

mercado)(IVS).



UTB-EU_37

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área  de  15,212 km²,  a  segunda  maior  população  entre  as  UTBs,
63.930 moradores e densidade populacional de 4.203 pessoas por km².

É uma UTB que incorpora o Residencial Vila Park, Residencial Campina Verde,
Residencial  Porto  Seguro,  Núcleo  Habitacional  Vida  Nova,  Núcleo  Residencial  Vila  Vitória,
Conjunto Residencial Mauro Marcondes, Jardim Marajó, Sítio São João, Jardim Maria Helena,
Parque  das  Praças,  Núcleo  Residencial  Parque  União  da  Vitória,  Residencial  Flávia,  Parque
Universitário  de  Viracopos,  Jardim  Vista  Alegre,  Recanto  do  Sol,  Jardim  Mercedes  Jardim
Shangai, Chácara Santa Letícia, Jardim Cristina, Jardim Ouro Verde, Chácara São José, Jardim
São Francisco, Vila Aeroporto, Jardim Paraíso de Viracopos, Parque Dom Pedro II, Residencial
Citta de Firenze, Residencial Citta de Palermo, Parque Aeroporto, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 43.535 pessoas.

Há também 16.449 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 11.369 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  18.394  domicílios,  nos  quais  10.234  (55,64%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 6.555 (35,64%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 1.562 (8,49%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 43 (0,23%) com
renda de 15 ou mais salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 3.352 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 12.399 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2.442
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 201 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 32.489 mulheres (50,82%), e
31.441 homens (49,18%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 3.318 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 5.768 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 5.793 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 44.325 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 9.068 pessoas (14,18%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 11.733 pessoas (18,35%) na faixa de 10 a 19 anos, 12.038
pessoas (18,83%) na faixa de 20 a 29 anos, 10.646 pessoas (16,65%) na faixa de 30 a 39
anos, 8.607 pessoas (13,46%) na faixa dos 40 a 49 anos, 6.384 pessoas (9,99%) na faixa de
50 a 59 anos e 5.454 pessoas (8,53%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessas  de  63.930,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde UNIÃO DE BAIRROS                            R PEDRO DEGRECCI JUNIOR                     MAURO MARCONDES
Centro de Saúde VISTA ALEGRE                                      AV SINIMBU 903                                           JD VISTA ALEGRE
HOSP OURO VERDE                                                        AV RUY RODRIGUES 3434                          JD OURO VERDE
Centro de Saúde DIC I                                                       RUA IGARAPÉ                                               DIC I
CAPS III - DAVI CAPISTRANO                                          R SALOMÃO GENBARA 136                         JD VISTA ALEGRE
Centro de Saúde AEROPORTO                                         R CAIRE 315                                                  JD AEROPORTO

Equipamentos Publicos de Educação:

EE Prof Newton Pimenta Neves                                   Av Suacuna 16                                            Jd Aeroporto
EMEFEJA Prof Andre Tosello                                        R Itapura 446                                              Jd Aeroporto
EMEFEJA Correa de Mello                                           Av Coacyara 600                                         Pq Universitario
EE Prof Benevenuto Torres                                           R Aba SN                                                    Pq Universitario
CEI Nave Mae Profa Darcy Ribeiro                               R Cezario Jose Gebara SN                        Vida Nova
CEMEFEJA Nisia Floresta B. Augusta                          R Salvador Salmora S/N                             Vida Nova
EE Profa Rosentina Faria de Syllos                              R Nelson Taufic Nassif 300                         Mauro Marcondes
CEI Crianca Feliz                                                          R Raphael Iorio 195                                     Jd Cristina
EE Escritora Hilda Hilst                                                 R Girlaine Simoes SN                                  Jd Mercedes
EMEF Carmelina de Castro Rinco                                R Igaci 80                                                     Jd Cristina
CEI Nave Mae Prof Pierre Weil                                     R Monica Silveira Pisani 185                       Jd. Vista Alegre
CEI Dr Manoel Alves Silva                                             R Nelson Barbosa da Silva 1878                 Dic VI
EE Conjunto Vida Nova III                                             R Estevao Segalio SN                                  Vida Nova
CEI Nave Mae Rogerio Leandro P Santana                  RUA JOÃO DA ROCHA 14                           Vida Nova
EE Residencial Sao Jose                                               R Lucia Craveiro Bresan                             Pq Res Sao Jose
CEI Snoopy                                                                    R Charles Miller 50                                      Jd Santa Leticia
CEI Curumins                                                                 R Marcos Teodoro 180                                 Pq Shangai
CEI Dulcineia Regina Bittencourt Alves                         R Plinio de Morais 117                                  Vida Nova
CEI Nave Mae Célia Apareida Jordão V Gaspar           Rua Nadalino Colombini 45                           Vida Nova
EE Mauro Marcondes                                                    R Estevao Segalio 140                                   Vida nova
EMEF Profa Elza Maria Pelegrini Aguiar                       R Anaje SN                                                   Pq Dom Pedro II

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Casa de Cultura Andorinhas                                          Rua Carlos Roberto Gallo                            DIC 1 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):



Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,272

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,776

CONCLUSÃO

Predominantemente  horizontal,  há  pouca  incidência  de  verticalização.
Importante  também ressaltar  que  há  11.369  pessoas  em agrupamentos  subnormais,  nos
loteamentos Núcleo Residencial Vila Vitória, Núcleo Residencial Novo Mauro Marcondes, Núcleo
Residencial Jardim Rosário, Núcleo Residencial Vista Nova, Núcleo Residencial Novo Parque,
Núcleo Residencial Jardim Maria Helena, Núcleo Residencial Shangai, Núcleo Residencial Jardim
Ouro Verde, Núcleo Residencial Vila Aeroporto, Núcleo Residencial Parque Dom Pedro, Núcleo
Residencial Jardim Mahfuz, Núcleo Residencial Dez de Março, entre outros.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número destes.

Em relação à média de idade, teremos como maiores números 18,35% na faixa
de 10 a 19 anos, e 18,83% na faixa de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média,  55,64% responsáveis  pelo domicílio  possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos e 35,64% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui baixa performance no IDH (Índice

de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social),  com influência

direta  dos  agrupamentos  subnormais.  Estes  marcadores  denotam  baixa  qualidade  nas

questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  infraestrutura  urbana

(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no

mercado)(IVS).



UTB-EU_38

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,339 km², a segunda maior população entre as UTBs, 20.908
moradores e a sétima maior densidade populacional entre as UTBs, 6.261 pessoas por km².

É uma UTB que incorpora o Jardim São Cristóvão, Jardim São Pedro – Viracopos,
Jardim Melina (parte), Jardim Aeronave, Chácaras Santos Dumont, Jardim Adhemar de Barros,
Parque  das  Indústrias,  Jardim  Planalto  de  Viracopos  e  Jardim  Planalto  de  Viracopos  –
Continuação, Jardim Esplanada (parte),  entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 14.512 pessoas.

Há também 5.515 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 2.672 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 5.886 domicílios, nos quais 3.470 (58,95%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.081 (35,36%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 305 (5,18%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 30 (0,51%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 983 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.215 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 649 estão



na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 39 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 10.600 mulheres (50,70%), e
10.308 homens (49,30%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.062 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.954 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 2.007 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 13.128 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.991 pessoas (14,31%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 4.009 pessoas (19,17%) na faixa de 10 a 19 anos, 3.934
pessoas (18,82%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.550 pessoas (16,98%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.000 pessoas (14,35%) na faixa dos 40 a 49 anos, 2.007 pessoas (9,60%) na faixa de
50 a 59 anos e 1.417 pessoas (6,78%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  20.908,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde SÃO CRISTOVÃO                       AV MARTINHO LUTERO 121                              JD ADEMAR DE BARROS

Equipamentos Publicos de Educação:

EMEFEJA Maria Pavanatti Favaro                     Av. José Oliveira Carneiro 02                            Jd Sao Cristovao
EE Pref Antonio da Costa Santos                       R Guerino Donega SN                                      Jd Planalto (Viracopos)
EE Prof Paulo Jose Octaviano                            R Jose Pereira da Silva SN                              Jd Sao Cristovao



CEI Corujinha                                                      R. Rodney Ricci                                                Jd Esplanada
CEI Maria Jose Goncalves                                  R Gislaine da Silva Vilela, 450                          Jd Aeronave

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,387

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,639

CONCLUSÃO

Predominantemente residencial horizontal, há pouca incidência de verticalização.
Média  densidade  populacional.  Importante  também  ressaltar  que  há  2.672  pessoas  em
agrupamentos  subnormais,  nos  loteamentos  Núcleo  Residencial  Tancredo  Neves,  Conjunto
Habitacional Campinas (FUNCAMP), Núcleo Residencial São Cristóvão, Núcleo Residencial 28 de
Fevereiro,  Núcleo Residencial  Parque das  Indústrias,  Núcleo Residencial  Jardim Planalto  de
Viracopos I e II, Jardim Novo Planalto, Núcleo Residencial Vila Princesa, entre outros.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há poucos destes, sobretudo na saúde, apenas um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, teremos como maiores números 19,17% na faixa
de 10 a 19 anos e 18,82% na faixa de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 58,95% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos e 35,36% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui baixa performance no IDH (Índice

de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social),  com influência

direta  dos  agrupamentos  subnormais.  Estes  marcadores  denotam  baixa  qualidade  nas

questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  infraestrutura  urbana

(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no

mercado)(IVS).



UTB-EU_39

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,680 km², a sexta maior população entre as UTBs, 42.757
moradores e a terceira maior densidade populacional entre as UTBs, 9.137 pessoas por km².

É uma UTB que incorpora o Conjunto Habitacional Monsenhor Luis Fernandes de
Abreu – DIC I (parte), Conjunto Habitacional Antônio Mendonça de Barros – DIC II, Conjunto
Habitacional  Rui Novaes – DIC III,  Conjunto Habitacional  Lech Walesa – DIC IV,  Conjunto
Habitacional Chico Mendes – DIC V, Conjunto Habitacional Santo Dias – DIC VI, Parque Vista
Alegre, Chácaras Recreio de Viracopos, Jardim Guararapes, Jardim Palmeiras, Vila Todescan,
Jardim Santo Antônio (Viracopos), Jardim Aeroporto de Viracopos, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 29.307 pessoas.

Há também 10.774 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 17.695 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  12.644  domicílios,  nos  quais  7.367  (58,26%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 4.616 (36,51%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 617 (4,88%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 44 (0,35%) com renda
de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 2.378 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 8.279 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.880
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 107 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 22.341 mulheres (52,25%), e
20.416 homens (47,75%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 2.272 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 3.768 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 3.530 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 27.112 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 6.216 pessoas (14,54%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 7.617 pessoas (17,81%) na faixa de 10 a 19 anos, 8.196
pessoas (19,17%) na faixa de 20 a 29 anos, 7.585 pessoas (17,74%) na faixa de 30 a 39
anos, 5.159 pessoas (12,07%) na faixa dos 40 a 49 anos, 4.598 pessoas (10,75%) na faixa de
50 a 59 anos e 3.386 pessoas (7,92%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  42.757,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde DIC III                                           R JOSÉ CARVANI 228                                                 DIC III
Centro de Saúde SANTO ANTONIO                        AV JOÃO PRATA VEDRA                                            PQ VISTA ALEGRE

Equipamentos Publicos de Educação:

CEI Sol do Amanha                                             Av Analia Franco 127                                               Dic IV
CEI Profa Thermutis Araujo Machado                 R Tenente Jose Duarte 55                                       Dic II
CEI Marilene Cabral                                            R Jacauna Sn                                                           Dic I
CEI Nave Mae Ministro Gustavo Capanema      R Jorge Miguel Baida S/N                                        Dic VI
CEI Estrelinha                                                     R Nelson Barbosa da Silva 240                               Dic VI
CEI Raio de Sol                                                   R Jose Carlos Bernardo 136                                    Dic I



EE Dep Eduardo Barnabe                                   R Adilio de Oliveira Goncalves SN                           Dic I
EE Orlando Signorelli                                          R Nelson Barbosa da Silva SN                                 Dic VI
CEI Nave Mae Senador João de M Calmon       R. Antonia Avelar Ridal S/N                                       Dic VI 
CEI Crianca Esperanca                                       R Walter Benedito Costa 225                                    Dic V
EE Rev Eliseu Narciso                                        R Sebastiao Campos 16                                            Dic III
EE Sgt Joaquim Pedroso                                    R Carlos Renato Frederico 265                                  Dic I
EE Profa Magali Valerio                                       R Adilio de Oliveira Goncalves 265                            Dic I
EE Jornalista Cecilia de Godoy Camargo           R Silvana Teixeira Reis 286                                      Jd Rosalina

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte EMIL RACHED                        Av Suaçuna                                                                DIC VI

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,264

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,690
CONCLUSÃO

Predominantemente residencial horizontal, há pouca incidência de verticalização.
Média / alta densidade populacional. Importante também ressaltar que há 17.695 pessoas em
agrupamentos  subnormais,  nos  loteamentos  Núcleo  Residencial  Santos  Dumont,  Núcleo
Residencial  Vila  Todescan,  Núcleo Residencial  Nossa Senhora Aparecida,  Núcleo Residencial
Parque Eldorado dos Carajás, Núcleo Residencial Conjunto Habitacional Chico Mendes – DIC V,
entre outros.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há poucos destes, sobretudo na saúde, apenas dois Centros de Saúde.

Em relação à média de idade, teremos como maiores números 17,81% na faixa
de 10 a 19 anos, e 19,17% na faixa de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 58,26% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 36,51% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui baixa performance no IDH (Índice

de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social),  com influência

direta  dos  agrupamentos  subnormais.  Estes  marcadores  denotam  baixa  qualidade  nas

questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  infraestrutura  urbana

(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no

mercado)(IVS).



UTB-MM_40

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,251 km², 1.496 moradores e densidade populacional de 665
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Bosque das Palmeiras, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 1.024 pessoas.

Há também 319 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 441 domicílios,  nos  quais  167  (37,87%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 196 (44,44%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
71 (16,10%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 7 (1,59%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 25 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 278 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 108 estão na



faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 30 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 754 mulheres (50,40%), e
742 homens (49,60%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 72 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
107 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 112 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.010 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 208 pessoas (13,90%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 221 pessoas (14,77%) na faixa de 10 a 19 anos, 225 pessoas
(15,04%) na faixa de 20 a 29 anos, 291 pessoas (19,45%) na faixa de 30 a 39 anos, 251
pessoas (16,78%) na faixa dos 40 a 49 anos, 144 pessoas (9,63%) na faixa de 50 a 59 anos e
156 pessoas (10,43%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  1.496,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA



Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,082

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,913

CONCLUSÃO

Há uma pequena concentração de população em um loteamento Bosque das
Plameiras, nenhuma verticalização e vazios urbanos sem parcelamento.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, não há equipamentos de Saúde
e Educação, sendo necessário aos habitantes desta a usá-los em outras áreas.

Em relação à média de idade, teremos 19,45% na faixa de 30 a 39 anos, e
16,78% na faixa dos 40 a 49 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  totalizamos  37,87%  dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos e 44,44% com renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores  denotam  desempenho  satisfatório  nas  questões  como  educação,  longevidade,

renda per capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),  capital  humano (educação) e

renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_41

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 5,587 km², 1.827 moradores e densidade populacional de 327
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Parque Xangrilá Primeira Parte, Parque Xangrilá
Segunda Parte, Parque Luciamar, Parque dos Alecrins, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 1.273 pessoas.

Há também 357 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 571 domicílios,  nos  quais  117  (20,49%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 245 (42,91%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
124 (21,72%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 85 (14,89%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 68 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 255 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 135 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 113 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 915 mulheres (50,08%), e
912 homens (49,92%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 76 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
113 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 129 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.342 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 209 pessoas (11,44%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 244 pessoas (13,36%) na faixa de 10 a 19 anos, 260 pessoas
(14,23%) na faixa de 20 a 29 anos, 274 pessoas (15,00%) na faixa de 30 a 39 anos, 334
pessoas (18,28%) na faixa dos 40 a 49 anos, 277 pessoas (15,16%) na faixa de 50 a 59 anos
e 229 pessoas (12,53%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  1.827,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos: 

Instituto Hilda Hilst                            Rua João Caetano Monteiro                       Parque Xangrilá

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,109

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,842

CONCLUSÃO

Há  uma  pequena  concentração  de  população  em  três  loteamentos  Parque
Xangrilá 1ª e 2ª partes e Parque Luciamar e Parque dos Alecrins, nenhuma verticalização e
vazios urbanos sem parcelamento.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs não há equipamentos de Saúde e Educação, sendo necessário aos habitantes
desta a usá-los em outras áreas.

Em relação à média de idade, teremos (18,28%) dos 40 a 49 anos, e (15,16%)
dos 50 a 59 anos como maiores faixas.

Se  analisarmos a  renda média,  totalizamos (26,87%) com renda de  5 a  15
salários mínimos e 85 (29,43%) com renda de 15 ou mais salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores  denotam  desempenho  satisfatório  nas  questões  como  educação,  longevidade,

renda per capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),  capital  humano (educação) e

renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).
UTB-MM_42 



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com  uma  área  de  5,713  km²,  possui  10.218  moradores  e  a  densidade
populacional de 1.788 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o os bairros Jardim Santa
Genebra  (parte),  Vila  Mokarzel,  Vila  Rio  Branco,  Jardim José  Martins,  Jardim Novo  Barão
Geraldo, loteamento Cidade Universitária Campineira.

Há um total de População em Idade Ativa de 7.403 pessoas.

Há também 1.590 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 3.531 domicílios, nos quais 438 (12,40%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 864 (24,47%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
1.327 (37,58%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 902 (25,55%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 43 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 604 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.266 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.618 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 5.145 mulheres (50,35%), e
5.073 homens (49,65%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 300 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
420 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 810 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
8.250 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 694 pessoas (6,79%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.234 pessoas (12,07%) na faixa de 10 a 19 anos, 2.420
pessoas (23,68%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.310 pessoas (12,82%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.269 pessoas (12,42%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.593 pessoas (15,59%) na faixa de
50 a 59 anos e 1.698 pessoas (16,62%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  10.218,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 



HOSP CLINICAS UNICAMP                                      R ALEXANDER FLEMING 251                           CIDADE UNIVERSITARIA
CAISM-C INT SAUDE MULHER                               R ALEXANDER FLEMING 101                           CIDADE UNIVERSITARIA
Centro BOLDRINI                                                      R DR GABRIEL PORTO 1270                            CIDADE UNIVERSITARIA
HOSP CENTRO MEDICO                                         R DR EDILBERTO LUIZ P DA SILVA 150           CIDADE UNIVERSITARIA

Equipamentos Publicos de Educação:

UNICAMP – CAMPINAS                                       RUA ROXO MOREIRA                                    CIDADE UNIVERSITARIA
EE Fisico Sergio Pereira Porto                             AV Pref José Roberto Magalhães Teixeira       Cidade Universitaria

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Espaço Cultural Casa do Lago                             Avenida Erico Veríssimo                                   Cidade Universitaria

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,302

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,774

CONCLUSÃO

Há baixa  concentração  de  população,  não  há  verticalização  e  portanto  baixa
densidade populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há poucos equipamentos porém de grande porte, como a UNICAMP.

Em relação à média de idade, as maiores faixas são 2.420 pessoas (23,68%) na
faixa de 20 a 29 anos, e 1.698 pessoas (16,62%) com 60 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, teremos a maioria da população nas faixas  de 5
a 15 salários mínimos (37,58%) e (25,55%) com renda de 15 ou mais salários mínimos .

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam eficiência satisfatória nas questões como educação, longevidade, renda

per capita (IDH), infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_43

É uma UTB é composta pela gleba do Pólo de Alta Tecnologia CIATEC II.

Esta área comporta empresas de alta tecnologia, como a Fundação CPQD por
exemplo.

Não possui população ou domicílios, tratando-se portanto de um vazio urbano.

É confrontada pela Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-

340) e UTB-MM-44,  pela UTB MM-48, pela área da UNICAMP e UTB MM-42 e a UTR Amarais /

Barão Geraldo e a UTB MM-40.

UTB-MM_44



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 7,844 km², 7.819 moradores e densidade populacional de 997
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Jardim Myriam Moreira da Costa, Parque das
Quaresmeiras, loteamento Ypê Amarelo, loteamento Alphaville Campinas, Chácara São Rafael,
Parque dos Pomares, loteamento Mont Blanc Residence, Parque das Sapucaias, Residencial Vila
dos Plátanos, Residencial Parque dos Resedás, Residencial Arborais,  entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 5.579 pessoas.

Há também 1.768 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 2.321 domicílios, nos quais 451 (19,43%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 445 (19,17%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
442 (19,04%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 983 (42,35%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 88 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo ”per capita”, 726 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 452 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.055 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 3.949 mulheres (50,51%), e
3.870 homens (49,49%).



Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 427 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
593 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 625 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
5.547 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 959 pessoas (12,26%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.228 pessoas (15,71%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.207
pessoas (15,44%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.146 pessoas (14,66%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.560 pessoas (19,95%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.036 pessoas (13,25%) na faixa de
50 a 59 anos e 683 pessoas (8,74%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  7.819,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos: 

EE Prof Luiz Gonzaga H Lisboa                                   R Angelo Esteves SN                                             Jd Miriam
CEI Marcia Maria Otranto Jorge                                   R Guerino Bristotti 272                                           Jd Miriam

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,224

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,826

CONCLUSÃO

Há  pouca  concentração  de  população,  predominância  horizontal,  muita
verticalização e renda acima da média. 



Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda,  há apenas dois equipamentos de
educação.

Em relação à média de idade, há 1.560 pessoas (19,95%) na faixa dos 40 a 49
anos, e 1.228 pessoas (15,71%) na faixa de 10 a 19 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 442 (19,04%) com renda de 5 a 15
salários mínimos e 983 (42,35%) com renda de 15 ou mais salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam eficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-MM_45

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 9,092 km², 15.710 moradores e densidade populacional de
1.728 pessoas  por  km².  É  uma UTB que incorpora o loteamento Vila  San Martin (parte),
Techno Park Campinas, Pólo de Alta Tecnologia de Campinas – Pólo I, CDHU Campinas “E”,
Terminal  Intermodal  de  Cargas,  Vila  San  Martin  Continuação,  Parque  Cidade  Campinas,
Residencial  Campo  Florido,  Conjunto  Habitacional  Residencial  Olímpia,  loteamento  Reserva
Riviera, Jardim Mirassol, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 10.639 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 4.624 moradores.

Existem 928 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.



Existem 4.638 domicílios, nos quais 3.153 (67,98%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.390 (29,97%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 93 (2,01%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 2 (0,04%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 962 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 3.188 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 453 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 35 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 8.232 mulheres (52,40%), e
7.478 homens (47,60%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.026 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.639 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.538 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 9.473 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.663 pessoas (16,95%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.223 pessoas (20,52%) na faixa de 10 a 19 anos, 2.861
pessoas (18,21%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.010 pessoas (19,16%) na faixa de 30 a 39
anos, 2.116 pessoas (13,47%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.104 pessoas (7,03%) na faixa de
50 a 59 anos e 733 pessoas (4,67%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  15.710,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:



Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde CÁSSIO RAPOSO DO AMARAL                   Av. Prefeito Celso Daniel 600                           Vila San Martin
Centro de Saude SAN MARTIN                                                Rua São Francisco Xavier 208                           Vila San Martin

Equipamentos Publicos de Educação: 

Cei Nave Mae Profa Amélia Pires Palermo                         Rua Pref. Celso Daniel S/N                            Vila San Martin   
EE Bernardo Caro                                                               Rua Do Hipismo 100                                       Vila San Martin  
EMEFEJA Edson Luiz Lima Souto                                      R Paulo de Souza Marques S/N                     Vl San Martin
EE Prof Telemaco Paioli Melges                                         R Dr Antonio Armando D'Otaviano 15             Vl San Martin
CEI Maria Celia Pereira                                                      R Dr Antonio Armando D'Otaviano 12             Vl San Martin
EE Profa Maria de Lourdes Bordini                                    RUA ROSA MARIA ROSIGNOLLI PEREIRA   Vl San Martin

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,182

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,841

CONCLUSÃO

Predominantemente horizontal, com usos industriais na Rodovia dom Pedro I e
na Avenida Cônego Antônio  Roccato.  Baixa densidade populacional.  Há ainda 928 pessoas
alocadas  nos  agrupamentos  subnormais  Núcleo  Residencial  Cidade  Campinas  I,  Núcleo
Residencial Parque Cidade Campinas IV, Núcleo Residencial Parque Cidade Campinas II, Núcleo
Residencial Edvaldo Antônio Orsi, Núcleo Residencial Conjunto Habitacional Campinas.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número dos de Educação. Equipamentos de Saúde apenas dois.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população com 18,21% na faixa de 20 a 29 anos e 19,16% na faixa de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 67,98% dos responsáveis pelo domicílio
com renda de 0 a 2 salários mínimos, e (29,97%) com renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui índices regulares no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam  carência  nas  questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),

infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção

da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_46

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 5,684 km², 21.891 moradores e densidade populacional de
3.852 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Recanto Fortuna,  Jardim
Campineiro, Vila Esperança, Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, Campo dos Amaraes,
entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 14.723 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 5.685 moradores.

Existem 3.877 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 6.371 domicílios, nos quais 4.301 (67,51%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.669 (26,20%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 308 (4,83%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 93 (1,46%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 1.379 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.218 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 647 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 127 domicílios estão na faixa de 5 ou mais



salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 11.053 mulheres (50,49%), e
10.838 homens (49,51%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.096 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.980 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.996 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 15.332 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 3.312 pessoas (15,13%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 4.050 pessoas (18,50%) na faixa de 10 a 19 anos, 4.345
pessoas (19,85%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.769 pessoas (17,22%) na faixa de 30 a 39
anos, 2.710 pessoas (12,38%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.884 pessoas (8,61%) na faixa de
50 a 59 anos e 1.821 pessoas (8,32%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  21.891,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde SÃO MARCOS                         R. Maria Luiza Pompeu de Camargo 199                       Jardim São Marcos
Centro de Saúde SANTA MÔNICA                       R. Olívio Manoel Camargo 297                                       Jardim Santa Mônica
CEI Esperanca do Amanha                              R Sara Bernhardt 532                                                 Jd Santa Monica
CEI Aparecida Cassiolato                                R Ouro Fino 230                                                          Jd Santa Monica

Equipamentos Publicos de Educação:

EMEFEJA Pe Jose Narciso V Ehrenberg        R Andre Grabois S/N                                                   Vl Esperança



EE Vila Esperança                                           Rua Luiza Augusta Garlipe  S/N                                  Vl Esperança
CEI Fernando Alpheo Miguel                           R Cilon da Cunha Brum                                              Vl Esperanca
EE 31 de Marco                                               R Pedro Pinheiro 385                                                 Jd Santa Monica
CEI Prof Roberto Telles Sampaio                    R Pedro Pinheiro 385                                                 Jd Santa Monica
EE Profa Castinauta B. M. Albuqerque            R Orlando de Oliveira SN                                          Jd Campineiro

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte ORESTES AULICINIO        Rua Reynaldo Bollinger                                             Jd. Santa Mônica 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,277

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,783

CONCLUSÃO

Predominantemente horizontal, com usos industriais na Rodovia dom Pedro I e
na Avenida Cônego Antônio Roccato. Baixa densidade populacional. Há ainda 3.877 pessoas
alocadas  nos  agrupamentos  subnormais  Núcleo  Redidencial  Jardim  Campineiro,  Núcleo
Redidencial Jardim Campineiro II, Núcleo Redidencial Jardim São Marcos, Núcleo Redidencial
Jardim Santa Mônica.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um bom número destes.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população com aproximadamente 38% entre 10 e 29 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos quase a totalidade de sua população,
93,7%, dentro da faixa de 0 a 5 salários mínimos

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui índices abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_47

É uma UTB é composta pela área em que se encontra o CEASA - Campinas.

Não possui população ou domicílios, tratando-se de um vazio urbano.

É confrontada pela UTB EU-16, a UTB EU-17, a UTB MM-48, a UTB MM-49, a UTB

MM-46 e a UTR Amarais / Barão Geraldo.

UTB-MM_48



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 6,089 km², 2.708 moradores e densidade populacional de
445 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Parque Rural Fazenda Santa
Cândida (parte), Parque dos Jacarandás, Parque das Universidades, o Campus da PUCC, entre
outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 2.027 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 631 moradores.

Existem 846 domicílios,  nos  quais  200  (23,64%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 328 (38,77%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
208 (24,59%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 110 (13,00%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 37 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 305 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 297 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 207 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.459 mulheres (53,88%), e
1.249 homens (46,12%).



Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 129 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
179 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 237 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.812 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 336 pessoas (12,41%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 467 pessoas (17,25%) na faixa de 10 a 19 anos, 672 pessoas
(24,82%) na faixa de 20 a 29 anos, 393 pessoas (14,51%) na faixa de 30 a 39 anos, 409
pessoas (15,10%) na faixa dos 40 a 49 anos, 265 pessoas (9,79%) na faixa de 50 a 59 anos e
166 pessoas (6,13%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  2.708,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

HOSP MADRE M THEODORA                      R JOSE GERALDO CEREBINI CHRISTOFORO 175           PQ JACARANDAS

Equipamentos Públicos de Educação:

PUCC – CAMPINAS                                  AV REITOR BENEDITO JOSE BARRETO FONSECA     PQ JACARANDAS

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,092

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,958

Índice da UTB: 0,908



CONCLUSÃO

Predominantemente  horizontal,  com  usos  industriais  na  Rodovia  Governador
Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Baixa densidade populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há poucos destes. 

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
24,82% na faixa de 20 a 29 anos, e de 17,25% na faixa de 10 a 19 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 38,77% dos responsáveis pelo domicílio
com renda de 2 a 5 salários mínimos, e 24,59% com renda de 5 a 15 salários mínimos

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui índices acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam eficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-MM_49

É uma UTB é composta por uma fábrica de doces, o Macro e o Atacadão.

Há  um loteamento  em fase  de  construção,  porém não  possui  população  ou
domicílios.

É confrontada pela UTB MM-47, a MM-50, a UTB RA-07, e a UTB MM-46.



UTB-MM_50

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,310 km², 13.873 moradores e densidade populacional de
3.219 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamentos Jardim Santa Genebra –
Gleba 1 (parte), Residencial Villa Bella – Dom Pedro, Parque Rural Fazenda Santa Cândida
(parte),  Mansões  Santo  Antônio,  Jardim  Colonial,  Parque  das  Flores,  Parque  das  Flores
Continuação, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 10.552 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 2.179 moradores.

Existem 6.371 domicílios, nos quais 890 (13,97%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.569 (24,63%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 2.543 (39,92%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1.369 (21,49%) com renda
de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 100 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.439 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2.088



estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 2.744 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 7.042 mulheres (50,76%), e
6.831 homens (49,24%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 100 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
179 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 237 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.812 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.535 pessoas (11,06%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.523 pessoas (10,98%) na faixa de 10 a 19 anos, 3.119
pessoas (22,48%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.202 pessoas (23,08%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.944 pessoas (14,01%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.437 pessoas (10,36%) na faixa de
50 a 59 anos e 1.113 pessoas (8,02%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  13.873,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

CENTRO CORSINI                                             R LUIZ OTAVIO 471                                           MANSOES SANTO ANTONIO



Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte: 

Praça de Esporte PRIMAVERA                           Rua Aymorés 395                                               Vila Costa e Silva
Espaço Tugudum                                                 Rua Maestro Francisco Manoel da Silva 690    Jardim Santa Genebra
Teatro Amil                                                           Avenida Guilherme Campos 500                        Jardim Santa Genebra
 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,248

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,728

Índice da UTB: 0,908

CONCLUSÃO

Há uma mescla de usos, sendo horizontal em parte, vertical em parte e com
usos industriais na Rodovia Dom Pedro I (SP-65), na Avenida Bento de Arruda Camargo, na
Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332). Média densidade populacional.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há muito poucos destes. Apenas um equipamento de saúde. Esta condição deve gerar tráfego
para outras UTBs atrás destes serviços.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
22,48% na faixa de 20 a 29 anos e 23,08% na faixa de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 24,63% dos responsáveis pelo domicílio
com renda de 2 a 5 salários mínimos, e 39,92% com renda de 5 a 15 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui índices na média no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam desempenho razoável nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_51 

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,215 km², 21.034 moradores e densidade populacional de
4.990 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Jardim Aparecida, Vila São
Nicolau,  Jardim  Aparecida  Continuação,  Parque  Maria  Helena,  Parque  das  Constelações,
Chácaras Anhanguera, Chácaras Boa vista, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 13.989 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 4.742 moradores.

Existem 2.037 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 6.414 domicílios, nos quais 3.660 (57,06%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.352 (36,67%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 391 (6,10%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 11 (0,17%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 880 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.299 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.153
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 82 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 11.053 mulheres (52,55%), e
9.981 homens (47,45%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.029 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.862 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.574 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 14.459 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.691 pessoas (12,79%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.309 pessoas (15,73%) na faixa de 10 a 19 anos, 3.768
pessoas (17,91%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.662 pessoas (17,41%) na faixa de 30 a 39
anos, 2.777 pessoas (13,20%) na faixa dos 40 a 49 anos, 2.189 pessoas (10,41%) na faixa de
50 a 59 anos e 2.638 pessoas (12,54%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  21.034,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

PA  Vila Padre Anchieta                                      Avenida João Paulo II 670                                             Vila Padre Anchieta
Centro de Saúde ANCHIETA                              Avenida João Paulo II 640                                             Vila Padre Anchieta

Equipamentos Publicos de Educação:

EE Prof Messias G. Teixeira                           R Adao Goncalves SN                                              Nova Aparecida
CEI Prof Jorge Leme                                      R Papa Sao Nicolau 199                                           Vl Pe Anchieta
CEI Brasilia Byngton Egidio Martins               R Papa Sao Nicolau 194                                           Vl Pe Anchieta II
EE Jornalista Roberto Marinho                       R Sudoeste SN                                                          Nova Aparecida



EE Prof Joao Fiorello Reginato                       R N S Dores Das SN                                                 Vl Pe Anchieta
EE Miguel Vicente Cury                                  R Sao Cirilo 354                                                         Vl Pe Anchieta
EE Pref Jose Roberto Magalhaes Teixeira      R Jose Alves Ferreira 95                                          Nova Aparecida
CEI Irma Joana Kallajian                                 R Amantino de Freitas s/n                                         Vl Pe Anchieta
EE Prof Paulo Mangabeira Albernaz               R Jair Jorge Bosco 15                                              Nova Aparecida
EE Prof Marcelino Velez                                  R Dom Antonio Maria Alves de Siqueira 143            Nova Aparecida

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Clube Municipal JOÃO C DE OLIVEIRA         Av. Nossa Senhora da Dores, 67                              Vl Pe Anchieta
Teatro de Tábuas                                            Rua Paulo Fabiano Salles 186                                   Nova Aparecida
Espaço Cultural Maria Monteiro                      Avenida Cardeal Dom Agnelo Rossi                          Vl Pe Anchieta

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,402

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,644

CONCLUSÃO

Há uma mescla de usos, sendo horizontal em parte, vertical em pequena parte e
com usos industriais na Rodovia Anhanguera (SP-330). Média densidade populacional. Deve-se
ressaltar que 2.037 pessoas estão alocadas nos agrupamentos subnormais Núcleo Residencial
Vila  Francisca,  Núcleo  Residencial  Renascença,  Núcleo  Residencial  Chácara  Anhanguera,
Núcleo Residencial Vila Penteado,  Núcleo Residencial Padre Josimo.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um número razoável destes.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 17,91% na faixa de 20 a 29
anos, e 17,41% na faixa de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 57,06% dos responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 36,67% com renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui índices próximos ao pior cenário no

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes

marcadores denotam grande carência nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_52

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 5,383 km², 14.229 moradores e densidade populacional de
2.643 pessoas  por  km².  É  uma UTB que incorpora  os loteamentos  Chácaras  Três  Marias,
Residencial Jardim Rosália, Conjunto Habitacional Villa Reggio, Núcleo Habitacional Boa Vista I
e II, Jardim Regina, Chácara Nova Boa Vista, Moinho da Lapa, Parque Shaloon (COHAB), Vila
Lunardi, Jardim Nova Boa Vista, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 9.927 pessoas.

Também há Pessoas em Idade Escolar, 3.814 moradores.

Existem 6.667 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem 3.680 domicílios, nos quais 2.368 (64,35%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.150 (31,25%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 156 (4,24%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 6 (0,16%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 938 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 2.318 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 385 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 39 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 7.079 mulheres (49,75%), e
7.150 homens (50,25%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 803 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.339 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.322 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
8.827 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 2.159 pessoas (15,17%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 2.691 pessoas (18,91%) na faixa de 10 a 19 anos, 2.953
pessoas (20,75%) na faixa de 20 a 29 anos, 2.653 pessoas (18,65%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.934 pessoas (13,59%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.057 pessoas (7,43%) na faixa de
50 a 59 anos e 782 pessoas (5,50%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  14.229,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde ROSÁLIA                                   R. Luan Carlos Domingos da Glória 15                            Jardim Rosália

Equipamentos Publicos de Educação:



CEI Nave Mae Antonio Vieira de Oliveira         R. Geraldo Gonalves Dias                                          Pq. Shalon�
CEI Nave Mae Prof Jose Aristodemo Pinotti    R. Antonio Benedicto Guerreiro 217                             Vila Regio
EE Prof Luis Tadeu Facion                               R Divino Barbosa Diamantino SN                                 Jd Rosalia 

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,402

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,644

CONCLUSÃO

Há uma mescla de usos, sendo horizontal em parte e com usos industriais na
Rodovia Avenida Robert Bosch.  Baixa densidade populacional.  Deve-se ressaltar  que 6.667
pessoas estão alocadas nos agrupamentos subnormais Núcleo Residencial Sete de Setembro,
Núcleo Residencial Jardim Santa Rosália, Núcleo Residencial Parque Família, Núcleo Residencial
Beira Rio,  Núcleo Residencial  Boa Vista  III  e  IV,  Núcleo  Residencial  Parque  dos  Pinheiros,
Núcleo Residencial Vila Lunardi, Núcleo Residencial Parque Shaloon.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um número pequeno destes. Apenas um centro de Saúde

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 18,91% na faixa de 10 a 19
anos, 2.953 pessoas e 20,75% na faixa de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 64,35% dos responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 31,25% com renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui índices próximos ao pior cenário no

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes

marcadores denotam grande carência nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_53

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,417 km², 11.947 moradores e densidade populacional de
2.705 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Parque Via Norte, Vila Boa
Vista, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 8.145 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 2.442 moradores.

Existem 3.675 domicílios, nos quais 1.385 (37,69%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.716 (46,69%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 540 (14,69%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 34 (0,93%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 219 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 2.306 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.004
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 146 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 6.264 mulheres (52,43%), e
5.683 homens (47,57%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 539 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
829 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 939 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
8.716 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.285 pessoas (10,76%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.775 pessoas (14,86%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.890
pessoas (15,82%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.774 pessoas (14,85%) na faixa de 30 a 39
anos, 2.187 pessoas (18,31%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.353 pessoas (11,33%) na faixa de
50 a 59 anos e 1.683 pessoas (14,09%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  11.947,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde BOA VISTA                                    R. Das Acácias 600                                                    Vila Boa Vista

Equipamentos Públicos de Educação:

CEI Cha Il Sun                                                      R Perobas Das 62                                                  Vl Boa Vista
EE Prof Reverendo Jose Carlos Nogueira           R Ipes Amarelos Dos 111                                       Vl Boa Vista
EE Prof Carlos Cristovao Zink                              R Jacarandas dos SN                                            Vl Boa Vista



CEI Regente Feijo                                                 R Perobas Das 62                                                 Vl Boa Vista

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

CENTRO DE C INTEGRADO DE CULTURA        Rua dos Ypês Amarelos                                        Vl Boa Vista

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,298

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,725

CONCLUSÃO

Há uma mescla de usos, sendo horizontal em parte e com usos industriais na
Rodovia Anhanguera (SP-330) e na Avenida Robert Bosch. Baixa densidade populacional. 

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um número pequeno destes. Apenas um centro de Saúde

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 15,82% de 20 a 29 anos, e
18,31% dos 40 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 37,69% dos responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 46,69% com renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números próximos da média no

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes

marcadores  denotam  desenvolvimento  regular  nas  questões  como  educação,  longevidade,

renda per capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),  capital  humano (educação) e

renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_54

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,697 km², 9.911 moradores e densidade populacional de
3.674 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Parque São Jorge, Parque
Santa Bárbara, Parque Fazendinha.

Há um total de População em Idade Ativa de 7.157 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 2.010 moradores.

Existem 3.130 domicílios, nos quais 1.304 (41,66%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.553 (49,62%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 253 (8,08%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 20 (0,64%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 307 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 2.031 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 732 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 60 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 5.059 mulheres (51,04%), e
4.852 homens (48,96%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 400 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
702 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 728 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
7.080 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.194 pessoas (12,05%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.449 pessoas (14,62%) na faixa de 10 a 19 anos, 2.143
pessoas (21,62%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.628 pessoas (16,43%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.364 pessoas (13,76%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.289 pessoas (13,01%) na faixa de
50 a 59 anos e 844 pessoas (8,52%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  9.911,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde STA BÁRBARA                                        R. Pedro Gimenez Villar                                          Pq Sta Bárbara

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Antonio Carlos Pacheco e Silva                               R Joao Bueno Black 90                                       Pq Sao Jorge
EE Profa Rita de Cassia da Silva                                  R Placida Pretini 101                                           Pq Sao Jorge
EMEFEJA Pe Domingos Zatti                                        R Regina Araujo Leoni 347                                 Pq Fazendinha
CEI Maria da Gloria Martins                                           R Armando Fragnan 610                                    Pq Sao Jorge
CEI Reino Encantado                                                     R Regina Araujo Leone 417                               Pq Fazendinha
CEI Pinoquio                                                                   R Joao Bueno Black 278                                   Pq Sao Jorge



CEI Papai Noel                                                               R Joaquim Tarso Gallace Zambom 233            Pq Santa Barbara

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

Companhia de Teatro Sia Santa                                     Rua Sebastião Paulino dos Santos 20             Pq. Sta. Bárbara

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,279

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,628

CONCLUSÃO

Há uma mescla de usos, sendo horizontal em parte e com usos industriais na
Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença - (SP-101). Baixa densidade populacional. 

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um número pequeno destes. Apenas um centro de Saúde

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 21,62% de 20 a 29 anos, e
16,43% de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos 41,66% dos responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 49,62% com renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números próximos da média no

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes

marcadores  denotam  desenvolvimento  regular  nas  questões  como  educação,  longevidade,

renda per capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),  capital  humano (educação) e

renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_55

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 1,048 km², 669 moradores e densidade populacional de  639
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Residencial Anhumas, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 501 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 129 moradores.

Existem  203  domicílios,  nos  quais  9  (4,43%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 45 (22,17%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
72 (35,47%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 77 (37,93%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 0 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 9 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 45 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 149 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 337 mulheres (50,37%), e
332 homens (49,63%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 21 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
39 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 66 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 520
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 44 pessoas (6,58%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 104 pessoas (15,55%) na faixa de 10 a 19 anos, 107 pessoas
(15,99%) na faixa de 20 a 29 anos, 61 pessoas (9,12%) na faixa de 30 a 39 anos, 110
pessoas (16,44%) na faixa dos 40 a 49 anos, 158 pessoas (23,62%) na faixa de 50 a 59 anos
e 85 pessoas (12,71%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  669,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,379

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,739

CONCLUSÃO

Há uma mescla de usos, sendo horizontal em parte e com usos industriais na
Rodovia Dom Pedro I (SP-65). Baixa densidade populacional. 

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, não há equipamento de qualquer
natureza nesta, o que deve ocasionar geração de tráfego para buscar estes serviços.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 16,44% de 40 a 49 anos, e
23,62% de 50 a 59 anos

Se analisarmos a renda média, temos que 35,47% possuem renda de 5 a 15
salários mínimos e 37,93% possuem renda de 15 ou mais salários mínimos..

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH
(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes
marcadores denotam grande performance nas questões como educação, longevidade, renda
per capita (IDH), infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e
trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_56

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,455 km², 2.408 moradores e densidade populacional de
981 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Shopping Iguatemi e alguns condomínios de
prédios residenciais.

Há um total de População em Idade Ativa de 1.712 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 506 moradores.

Existem 899 domicílios,  nos  quais  104  (11,57%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 138 (15,35%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
359 (39,93%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 298 (33,15%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 23 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 147 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 262 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 467 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.239 mulheres (51,45%), e
1.169 homens (48,55%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 137 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
144 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 160 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.754 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 363 pessoas (15,07%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 306 pessoas (12,71%) na faixa de 10 a 19 anos, 343 pessoas
(14,24%) na faixa de 20 a 29 anos, 451 pessoas (18,73%) na faixa de 30 a 39 anos, 418
pessoas (17,36%) na faixa dos 40 a 49 anos, 340 pessoas (14,12%) na faixa de 50 a 59 anos
e 187 pessoas (7,77%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  2.408,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,249

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,834

CONCLUSÃO

É uma UTB praticamente sem população, à exceção dos condomínios de Edifícios
residenciais próximos ao Shopping Iguatemi. Baixíssima densidade populacional. 

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, não há equipamento de qualquer
natureza nesta, o que deve ocasionar geração de tráfego para buscar estes serviços.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 18,73% de 30 a 39 anos, e
17,36% dos 40 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, temos que  39,93% têm renda de 5 a 15 salários
mínimos, e 33,15% com renda de 15 ou mais salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam grande performance nas questões como educação, longevidade, renda

per capita (IDH), infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_57

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 10,580 km², 3.396 moradores e densidade populacional de
321 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o Parque Imperador, e a parte da Gleba da
FEAC.

Há um total de População em Idade Ativa de 2.442 pessoas.

Também há Pessoas em Idade Escolar, 707 moradores.

Existem 1.038 domicílios, nos quais 136 (13,10%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 289 (27,84%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
384 (36,99%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 229 (22,06%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 24 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 286 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 302 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 426 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.713 mulheres (50,44%), e
1.683 homens (49,56%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 203 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
252 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 224 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
2.429 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 464 pessoas (13,66%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 479 pessoas (14,10%) na faixa de 10 a 19 anos, 484 pessoas
(14,25%) na faixa de 20 a 29 anos, 623 pessoas (18,35%) na faixa de 30 a 39 anos, 660
pessoas (19,43%) na faixa dos 40 a 49 anos, 448 pessoas (13,19%) na faixa de 50 a 59 anos
e 238 pessoas (7,01%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  3.396,  esta  UTB  é  atendida  pelo  seguinte
equipamento público:

Equipamentos Publicos: 

EE Profa Eunice Virginia Ramos Navero                      R Alceu Amoroso Lima SN                         Pq Imperador



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,286

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,786

CONCLUSÃO

É  uma  UTB  praticamente  sem  população,  à  exceção  do  loteamento  Parque
Imperador.  Pouco  uso  comercial  na  Rodovia  Dom  Pedro  I  (SP-65).  Baixíssima  densidade
populacional. 

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, não há apenas um equipamento
de  qualquer  natureza  nesta,  o  que  deve  ocasionar  geração  de  tráfego  para  buscar  estes
serviços.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 18,35% de 30 a 39 anos, e
19,43% dos 40 a 49 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  temos  que   27,84% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 2 a 5 salários mínimos, e 36,99% possuem renda de 5 a 15
salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam boa performance nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_58

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 7,694 km², 340 moradores e densidade populacional de  44
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Jardim Monte Alto, Chácaras de
Recreio Santa Fé, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 235 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 65 moradores.

Existem  116  domicílios,  nos  quais  52  (44,83%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 57 (49,14%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
6 (5,17%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1 (0,86%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os



dados do IBGE para o Censo de 2010, que 9 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 78 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 25 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 4 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 165 mulheres (48,53%), e
175 homens (51,47%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 18 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
19 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 21 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 228
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 53 pessoas (15,59%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 42 pessoas (12,35%) na faixa de 10 a 19 anos, 77 pessoas
(22,65%) na faixa de 20 a 29 anos, 61 pessoas (17,94%) na faixa de 30 a 39 anos, 46
pessoas (13,53%) na faixa dos 40 a 49 anos, 28 pessoas (8,24%) na faixa de 50 a 59 anos e
33 pessoas (9,71%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  340,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,321

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,702

CONCLUSÃO

Há parcelamento apenas nos loteamentos acima citados. Totalmente horizontal.
É a UTB onde haviam os loteamentos Jardim São Caetano e Jardim Pampulha, desapropriados
em razão do aterro Delta. Baixíssima densidade populacional. 

Apesar de não haver elementos para uma análise mais pormenorizada, não há
equipamento  de  qualquer  natureza  nesta,  o  que  deve  ocasionar  geração  de  tráfego  para
buscar estes serviços.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 22,65% de 20 a 29 anos, e
17,94% na faixa de 30 a 39 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  temos  que  44,83%  dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 49,14% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam deficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_59

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 13,217 km², a terceira maior população, 49.912 moradores e
densidade populacional de  3.776 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos
Residencial Jardim Irene, Jardim Garcia e Jardim Garcia Continuação, Conjunto Habitacional
Padre Manoel da Nóbrega 1ª e 2ª partes, Conjunto Parque dos Eucaliptos, Jardim Ibirapuera,
Jardim Londres, Vila Castelo Branco, Jardim Paulicéia, Parque Social, Jardim Campos Elíseos,
Jardim Roseira,  Residencial  Parque  da  Fazenda,  Jardim Ipaussurama,  Vila  Perseu Leite  de
Barros, Jardim Anchieta, Jardim Ipiranga, entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 33.038 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 9.267 moradores.

Existem 4.756 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Existem  16.062  domicílios,  nos  quais  6.555  (40,81%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 6.363 (39,62%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 2.897 (18,04%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 247 (1,54%) com
renda de 15 ou mais salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 1.244 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 9.914 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 4.185
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 719 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 26.609 mulheres (53,31%), e
23.303 homens (46,69%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 2.046 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 3.156 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 3.404 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 36.491 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 5.216 pessoas (10,45%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 6.610 pessoas (13,24%) na faixa de 10 a 19 anos, 8.718
pessoas (17,47%) na faixa de 20 a 29 anos, 7.984 pessoas (16,00%) na faixa de 30 a 39
anos, 6.866 pessoas (13,76%) na faixa dos 40 a 49 anos, 6.054 pessoas (12,13%) na faixa de
50 a 59 anos e 8.464 pessoas (16,96%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  49.912,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde:  

Centro de Saúde IPAUSSURAMA                          R. MARCIO EGÍDIO DE S. ARANHA 351                   JD IPAUSSURAMA
Centro de Saúde PEDRO AQUINO                        AV. PAULO PROVENZA SOBRINHO 35                     JD CAMPOS ELÍSEOS
Centro de Saúde PERSEU LEITE DE BARROS    AV. PAULO PROVENZA SOBRINHO 1580               VL PERSEU L BARROS
Centro de Saúde INTEGRAÇÃO                            R ZOCA  181                                                              VL CASTELO BRANCO
CAPSIII -  INTEGRAÇÃO                                       R SILVIO RIZZARDO 1628                                          JD PAULICEIA
CAPSIII AD - ANTONIO ORLANDO                       R FERDINANDO PANATTONI 1040                            JD PAULICEIA
HOSP CELSO PIERRO - PUCC                            AV JOHN BOYD DUNLOP S/N                                     JD IPAUSSURAMA

Equipamentos Publicos de Educação:

CEI Maria Batrum Cury                                      R Brasilia 519                                                       Vl Perseu L de Barros
CEI Pres Castelo Branco                                   R Silva Alvarenga 50                                             Vl Castelo Branco
EE Prof Alberto Martins                                      R Ercilio dos Santos Filho 18                                 Jd Ipaussurama
EE Prof Andre Fort                                             Av Paulo Provenza Sobrinho 552                          Jd Campos Eliseos
CEI Profa Marilia Martorano Amaral                  R Papagaio 60                                                  Vl Pe Manoel da Nobrega
CEI Nave Mãe Rubem Alves                              AV. Paulo Provenza Sobrinho, 75                          Jd Campos Eliseos
EE Prof Carlos Lencastre                                   R Antonio Grigoleto 88                                           Jd Garcia
EMEFEJA Profa Sylvia Simoes Magro               Av Homero Vasconcelos de S Camargo SN          Jd Ipaussurama
EMEF Pe Francisco Silva                                   R Fornovo 440                                                       Vl Castelo Branco
EE Prof Djalma Octaviano                                  R William Booth 190                                              Jd Pauliceia
EE Prof Wilson Brandao Toffano                        R Ernesto Carlos Reimann SN                              Jd Campos Eliseos
CEI Nave Mae C Anita Mendes F Girondo         RUA JAIR ANDRADE E SILVA 68                           Jd Ipaussurama
EE Dr Mario Natividade                                      R Cons Joao Alfredo 400                                      Vl Pe Manoel Nobrega
CEI Jardim Encantado                                        R Ruy Pupo de C Ferreira 290                               Jd Campos Eliseos
CEI Profa Herminia Ricci                                    R Papagaio 60                                                  Vl Pe Manoel da Nobrega
CEI Recanto das Criancas                                 R Collechio157                                                     Vl Castelo Branco
PUCC – CAMPINAS                                          AV. JOHN BOYD DUNLOP                                    Jd Ipaussurama

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esportes dos Trabalhadores              Rua Dr. Mário Yhan                                        Vl Pe. Manoel da Nóbrega 
Instituto Ibaô                                                       Rua Ema 170                                                 Vl Pe. Manoel da Nóbrega 
Casa de Cultura Tainã                                       Rua Inhambu 645                                            Vl Pe. Manoel da Nóbrega 
Escola de Samba Rosas de Prata                     Rua Raimundo Correia 39                                     Vila Castelo Branco
Casa de Cultura Fazenda Roseira                     Avenida Jonh Boyd Dunlop                                    Jardim Roseira



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,321

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,702

CONCLUSÃO

Há  uma  mescla  de  usos  sendo  predominantemente  horizontal,  alguma
verticalização,  e  com usos  industriais  na  Rodovia  Anhanguera  (SP-330).  Média  densidade
populacional.  Importante  ressaltar  que  existem  4.756  moradores  nos  agrupamentos
subnormais  Núcleo  Residencial  Recanto  dos  Pássaros,  Núcleo  Residencial  Jardim  Novo
Paulicéia,  Núcleo  Residencial  Novo  Anchieta,  Núcleo  Residencial  Parque  Social,  Núcleo
Residencial Jardim Nova Aliança, Núcleo Residencial Jardim dos Palmares, Núcleo Residencial
Jardim Ipaussurama, Núcleo Residencial Jardim Novo londres I e II.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um bom número destes.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população bem parecida em todas as faixas, sendo as maiores 17,47% de 20 a 29 anos, e
16,96% acima de 60 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  40,81% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 39,62% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números na média no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e abaixo da média no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social).

Estes  marcadores  denotam  desenvolvimento  regular  nas  questões  como  educação,

longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  e  carência  nos  quesitos  de  infraestrutura  urbana

(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no

mercado)(IVS).



UTB-MM_60 

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,919 km², 21.034 moradores e a décima maior densidade
populacional entre as UTBs, 5.367 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos
Jardim Miranda, Parque Beatriz, Jardim Dom Neri, Vila Anhanguera 1 e 2, Vila Anhanguera
Continuação, Parque Industrial, bairro São Bernardo, Vila Ângela Marta, Jardim do Trevo, entre
outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 14.160 pessoas.

Há também 3.189 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 7.034 domicílios, nos quais 2.140 (30,42%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  2.835 (40,30%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 1.905 (27,08%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 154 (2,19%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 329 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 3.257 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2.571



estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 877 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 11.617 mulheres (55,23%), e
9.417 homens (44,77%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 781 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
1.061 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.185 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
16.672 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.841 pessoas (8,75%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 2.259 pessoas (10,74%) na faixa de 10 a 19 anos, 3.893
pessoas (18,51%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.371 pessoas (16,03%) na faixa de 30 a 39
anos, 3.083 pessoas (14,66%) na faixa dos 40 a 49 anos, 2.625 pessoas (12,48%) na faixa de
50 a 59 anos e 3.962 pessoas (18,84%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  21.034,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos de Saúde: 

Centro de Saúde São Bernardo                            Av. João Batista Morato do Canto 600                               São Bernardo
CAPS II AD – INDEPENDENCIA                          RUA DR ALVES DO BANHO 979                                       São Bernardo
HOSPITAL DO CANCER DE CAMPINAS            AV DAS AMOREIRAS S/N                                                  São Bernardo

Equipamentos Publicos de Educação:



EE Jose Maria Matosinho                                Praca Paulo Jose Octaviano SN                                    Sao Bernardo
CEI Prof Carlos Zink                                        Av Rio de Janeiro 166                                                  Fund. Casa Popular
EE Prof Sebastiao Ramos Nogueira               R Candido Mota 80                                                         Sao Bernardo
EE Vitor Meireles                                             R Espirito Santo 67                                                         Sao Bernardo
EMEFEJA Profa Geny Rodrigues                    Av Amoreiras Das 1430                                                  Sao Bernardo
EMEF Prof Vicente Rao                                  R Joao Batista Pupo de Moraes 430                               Pq Industrial
EE Felipe Cantusio                                          R Custodio J I Rodrigues 269                                         Pq Industrial

Equipamentos Publicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte CARLOS GRIMALDI           Rua  Maria Bibiana do Carmo                                         Pq. Industrial
Praça de Esporte ARGEMIRO ROQUE           Av João Batista Morato do Canto                                    São Bernardo
GINÁSIO DE ESPORTES ROGÊ FERREIRA   Av João Batista Morato do Canto                                  São Bernardo

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,430

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,617

CONCLUSÃO

Há verticalizações no Parque Industrial,  São Bernardo e Parque Beatriz,  usos
industriais  nos  quarteirões  próximos  à  Avenida  Prestes  Maia  e  à  Rodovia  Anhanguera
adensamento médio.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas dois equipamentos.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população onde os maiores números são de 18,51% na faixa de 20 a 29 anos e 18,84% com
60 anos ou mais.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  30,42% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 40,30% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números baixos no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam  carência  nas  questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  e

deficiência  em infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_61

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 13,910 km², 85.844 moradores, a maior população de todas
as UTBs, e a oitava maior densidade populacional, 6.171 pessoas por km². É uma UTB que
incorpora o loteamento Jardim do Lago, Cidade Jardim, Vila Pompéia, Vila Rica, Vila Mimosa,
Vila  Mimosa  2º  Gleba,  Jardim  Santa  Amália,  Jardim  Novo  Campos  Elíseos,  Jardim
Aerocontinental, Jardim das Bandeiras, , entre outros.

Há um total de População em Idade Ativa de 59.180 pessoas.

Também há  Pessoas em Idade Escolar, 17.916 moradores.

Existem 7.463 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  26.807  domicílios,  nos  quais  11.503  (42,91%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 10.736 (40,05%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 4.386 (16,36%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 182 (0,68%) com
renda de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 2.510 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 16.243 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 6.947



estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.107 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 44.372 mulheres (51,69%), e
41.472 homens (48,31%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 3.755 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 6.182 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 6.491 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 65.418 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 9.922 pessoas (11,56%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 12.798 pessoas (14,91%) na faixa de 10 a 19 anos, 15.700
pessoas (18,29%) na faixa de 20 a 29 anos, 14.263 pessoas (16,62%) na faixa de 30 a 39
anos, 12.782 pessoas (14,89%) na faixa dos 40 a 49 anos, 9.906 pessoas (11,54%) na faixa
de 50 a 59 anos e 10.473 pessoas (12,20%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  85.844,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde VILA RICA                                         R. MANGANES 126                                                      VILA RICA



CAPS AD – SUDOESTE                                               AV ANA B BIERREMBACH 123                                    VL MIMOSA
Centro de Saúde CAPIVARI                                         R PADRE EUSTÁQUIO 229                                           JD CAPIVARI
Centro de Saúde VILA UNIÃO                                     R JOSÉ LOURENÇO DE SÁ 70                                    VILA UNIÃO
Centro de Saúde TANCREDÃO                                   AV TANCREDO NEVES                                         JD CAMPOS ELÍSEOS
Centro de Saúde RENATO PAULO HENRY                R SÃO BENEDITO 50                                            JD SANTA LÚCIA
CAPS III - NOVO TEMPO                                            R MOGI MIRIM 986                                             JD N CAMPOS ELISEOS

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Prof Norberto de Souza Pinto                           R Jean Paul Sartre 585                                    Jd NCampos Eliseos
CEI Do Cis Tancredo Neves                                   Av Tancredo Neves S/N                                    Jd N Campos Eliseos
EE Dr Antonio Pires Barbosa                                 R Paulo M Albernaz 720                                    Jd Capivari
CEI Guilherme de Almeida                                     R Des Sidnei Sanches SN                                 Jd Aerocontinental
EE Prof Pedro Salvetti Netto                                  R Pe Eustaquio SN                                            Pq Ipiranga
EE Profa Lais Bertoni Pereira                                Av Maria Julieta de Godoi Cartesani 132            VL Palacios
EE Pe Jose dos Santos                                         R Piracicaba SN                                                 Jd N Campos Eliseos
EE Prof Luis Gonzaga da Costa                            Av Das Amoreiras S/N                                             Sao Joao
EMEF Prof Zeferino Vaz – CAIC                            R Jose Augusto de Matos SN                            Pq Res Vl Uniao
EE Prof Carlos Francisco de Paula                       R Laranjal Paulista 395                                        Cidade Jardim
EE Profa Maria Julieta de Godoy Cartezani          R Campo Grande 34                                           Jd Maria Eugenia
CEI Recanto Infantil Vila Rica                                R Profa Maria Cecilia Tozzi 27                                  Vl Rica
CEI Lidia Bencardini Maselli                                  R Pe Estaquio 285                                               Jd Capivari
EE Prof Celestino de Campos                               Av Ana Beatriz Bierrenbach SN                            Vl Mimosa
CEI Jardim Amapat                                                R Jose Ramos Catarino 123                                Pq Tropical
CEI Orlando Ferreira da Costa                               R S Benedito 56                                                  Jd Santa Lucia II
CEI Carrossel                                                        R Franco da Rocha 195                                       Cidade Jardim
CEI Nair Valente da Cunha                                   R Do Conselho das Sociedades de Bairro 400     Jd Santa Lucia I
EMEFEJA Profa Violeta Doria Lins                        R Profa Maria Cecilia Tozzi 27                              Vl Rica
CEI Maria do Carmo Abreu Sodre                         R Benito Olmos Hernandes 295                            Vl Rica
EE Prof Washington Jose de Lacerda Ortiz          R Nazareno Mingone 42                                        Jd do Lago
EE Dona Valentina S. de Oliveira Figueiredo        R Joana Zanaga A G SN                                        Jd Yeda
CEI Prof Zeferino Vaz – CAIC                               R Jose Augusto de Matos Sn                                 Vl Uniao
EMEF Pe Melico Candido Barbosa                       R Manoel Gomes Ferreira 127                              Pq Tropical

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte OLÍMPIO DIAS PORTO            Rua  Laranjal Paulista 635                                      Vila Pompéia
Praça de Esporte TANCREDO NEVES                 Av. Tancredo Neves 4445                                    Jd N Campos Eliseos
Praça de Esporte VILA UNIÃO                              Rua Luiz Mesquiati                                                  Vila União
Praça de Esporte JD CAPIVARI                            Rua Dom Mateus de Abreu Pereira                         Jd. Capivari 
 
DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,310

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,733

CONCLUSÃO

Predominantemente horizontal,  há pouca incidência de verticalização.



Possui usos industriais com frente para as rodovias Anhanguera (SP-330) e Santos Dumont
(SP-075). Importante também ressaltar que há 7.463 pessoas em agrupamentos subnormais,
no  Núcleo  Residencial  Sapucaí,  Núcleo  Residencial  21  de  Abril,  Núcleo  Residencial  Parque
União, Núcleo Residencial Cristo Redentor, Núcleo Residencial Santa Lúcia, Núcleo Residencial 2
de Julho, Núcleo Residencial Jardim Yeda I e II, entre outros.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, há um bom número destes.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição com
18,29% na faixa de 20 a 29 anos, e 16,62% na faixa de 30 a 39 anos como as maiores.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  42,91% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 40,05% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, em razão dos agrupamentos subnormais,

e outras deficiências, possui números baixos no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e

no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores denotam carência nas questões

como educação,  longevidade,  renda per  capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),

capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-MM_62

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 7,633 km², a sétima maior população entre as UTBs, 40.808
moradores e densidade populacional de 5.346 pessoas por km². É uma UTB que incorpora o
Jardim do Lago, Jardim do Lago Continuação, Jardim Stella, Jardim Icaraí, Parque das Águas,
Parque Residencial Carvalho de Moura, Jardim das Bandeiras, Morada das Bandeiras, Jardim
Noêmia, Jardim Conceição, Vila Lourdes, Parque Camboriú, Jardim Iracy, Jardim Irajá, Jardim



Santa Cruz, Jardim Santa Rita de Cássia, Aldeia do Sul, e as ocupações Núcleo Residencial
Jardim do Lago, Vila Taubaté (Gleba B), além do Jardim Oziel e Monte Cristo.

Há um total de População em Idade Ativa de 27.466 pessoas.

Há também 11.350 Pessoas em Idade Escolar.

Nesta UTB existem 17.360 pessoas alocadas em agrupamentos subnormais.

Existem  11.769  domicílios,  nos  quais  6.371  (54,13%)  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 4.515 (38,36%) com renda de 2 a 5
salários mínimos, 844 (7,17%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 39 (0,33%) com renda
de 15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 2.805 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 7.458 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1.320
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 186 domicílios estão na faixa de 5 ou
mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 20.585 mulheres (50,44%), e
20.223 homens (49,56%).



Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 2.217 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 4.023 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 3.655 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 24.361 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 6.847 pessoas (16,78%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 7.852 pessoas (19,24%) na faixa de 10 a 19 anos, 8.055
pessoas  (19,74%) na faixa de 20 a 29 anos, 7.355 pessoas (18,02%) na faixa de 30 a 39
anos, 5.233 pessoas (12,82%) na faixa dos 40 a 49 anos, 3.108 pessoas (7,62%) na faixa de
50 a 59 anos e 2.358 pessoas (5,78%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  40.808,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde MONTE CRISTO                                AV. CARLOS STELLA NETO 59                              JD. MONTE CRISTO
Pronto Atendimento São José                                        Rua Bertoldo Fernando de Castro                           Jd. Bandeira II
Centro de Saúde OZIEL                                                 R CABO RUBENS ZIMMERMANN 9                       OZIEL
Centro de Saúde SÃO JOSÉ                                         AV.  JOSÉ CARLOS A. GALVÃO 184                       JD. JD SÃO JOSÉ
Centro de Saúde CARVALHO DE MOURA                   R. CELSO LUGLIO                                             CARVALHO DE MOURA

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Parque Oziel                                                        R Fauze Selhe SN                                               Pq Oziel
CEI Profa Maria Isabel Baltar da R Rodrigues          Rua Profa Ruth O. Silveira Belo                          Jd do Lago II
EE Jd Icarai                                                               R Amalia Forti Poli 62                                          Jd. Icarai
CEI Irma Dulce                                                          R Rodolfo Panoni 92                                           Jd Sao Jose
EMEF Prof Benevenuto de Figueiredo Torres           R Jose Carlos do Amaral Galvao 270                 Jd Sao Jose
EMEFEJA Gal Humberto de Souza Mello                 R Altino Arantes 210                                           Jd Bandeira II
CEI Nave Mae Mayara Masson Cristofoletti              R. Marcelina Rodrigues Paschoal  677             Jd do Lago II
CEI Nave Mãe João Batista Nardi Neto                    Avenida Rafael Paulo de Oliveira  93                  Jd Estela
EE Profa Therezina da Fonseca Pares                     R Bertholdo F de Castro 260                             Jd das Bandeiras II
EE Prof Francisco Ribeiro Sampaio                          R Fernando Vaqueiro Ferreira SN                     Jd N Sra Lourdes
CEI Catarina Milani Manarini                                     R Joao Tonolli 200                                              Jd Bandeira II
 

DADOS DO IPEA



Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,083

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,656

CONCLUSÃO

Predominantemente horizontal, há uso industrial de frente para a Rodovia Santos
Dumont. Importante também ressaltar que há 17.306 pessoas em agrupamentos subnormais,
distribuídos entre Núcleo Residencial Jardim do Lago, Vila Taubaté (Gleba B), além do Jardim
Oziel e Monte Cristo.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população mais jovem, sendo 19,24% na faixa de 10 a 19 anos e 19,74% na faixa de 20 a 29
anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  54,13% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 38,36% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números muito próximos ao pior

cenário no IDH (Índice  de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice  de Vulnerabilidade

Social),  com  influência  direta  dos  agrupamentos  subnormais.  Estes  marcadores  denotam

grande  deficiência  nas  questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),

infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção

da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_63 

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com  uma  área  de  6,561  km²,  população  de  302  moradores,  e  densidade
populacional de 46 pessoas por km². Esta UTB incorpora o Jardim do Lago Continuação (Parte)
e o Residencial Swiss Park.

Há um total de População em Idade Ativa de 202 pessoas.

Há também 80 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  109  domicílios,  nos  quais  25  (22,94%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 21 (19,27%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
23 (21,10%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 40 (36,70%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 7 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 32 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 29 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 41 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 146 mulheres (48,34%), e
156 homens (51,66%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 17 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
31 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 22 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 198
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 49 pessoas (16,22%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 58 pessoas (19,21%) na faixa de 10 a 19 anos, 42 pessoas
(13,91%) na faixa de 20 a 29 anos, 59 pessoas (19,54%) na faixa de 30 a 39 anos, 53
pessoas (17,55%) na faixa dos 40 a 49 anos, 25 pessoas (8,28%) na faixa de 50 a 59 anos e
16 pessoas (5,30%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  302,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Publicos: 

Centro Esportivo de Alto Rendimento                          Rodovia Anhanguera                                     Swiss Park

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,083

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,905

CONCLUSÃO

É  limítrofe  à  Rodovia  Anhanguera,  onde  há  hotéis  no  Jardim  do  Lago
Continuação. O loteamento Residencial Swiss Park começa a ser populado.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há pouco destes. Apenas um Centro esportivo.

Em relação à média de idade, 19% da população está na faixa de 10 a 19 anos e
19% na faixa de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, teremos grande parte da população na faixa de 5
ou mais salários mínimos, 47%.  

Quanto  aos  dados  do  IPEA  para  2010,  possui  números  muito  bons  no  IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam eficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_64

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 9,188 km², 30.269 moradores e densidade populacional de
3.295 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Jardim do Trevo, Jardim
Nova  Europa,  Jardim  Nova  Europa  Continuação,  Parque  da  Figueira,  Chácaras  Prado,
loteamento Terras Altas, Vila Presidente Campos Sales, Parque São Martinho, Jardim Santa
Judith, Parque Jambeiro, Chácara San Martinho, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 20.909 pessoas.

Há também 5.612 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 9.434 domicílios, nos quais 2.745 (29,10%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  3.313 (35,12%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 2.469 (26,17%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 907 (9,61%) com renda de
15 ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 392 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 4.462 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 3.169
estão na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1.411 domicílios estão na faixa de 5 ou



mais salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 15.677 mulheres (51,79%), e
14.592 homens (48,21%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.325 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.887 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.983 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 22.605 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 3.278 pessoas (10,83%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 3.908 pessoas (12,91%) na faixa de 10 a 19 anos, 5.058
pessoas (16,71%) na faixa de 20 a 29 anos, 5.311 pessoas (17,55%) na faixa de 30 a 39
anos, 4.856 pessoas (16,04%) na faixa dos 40 a 49 anos, 3.688 pessoas (12,18%) na faixa de
50 a 59 anos e 4.170 pessoas (13,78%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  30.269,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 
 

Centro de Saúde FIGUEIRA                                R. JERÔNIMO TOGNOLO 77                                           PQ. FIGUEIRA
HOSP STA EDWIGES                                         AV SAO JOSE DOS CAMPOS                                          JD NOVA EUROPA

Equipamentos Públicos de Educação:

CEI Pres Campos Salles                                 R Peruibe 36                                                                 Vl Campos Sales



CEI Dr Eduardo Pereira de Almeida                R S Jose do Rio Pardo 133                                          Jd Nova Europa
CEI Parque Jambeiro                                      R Claudio Geraldo Godoy 42                                        Pq Jambeiro
EMEFEJA Pres Humberto A Castelo Branco   R Santa Rita do Passa Quatro 833                              Jd Nova Europa
EE Prof Disnei Francisco Scornaienchi            R Edmundo Vosgrau, 515                                            Pq Jambeiro
EE Dep Jamil Gadia                                        Av Sta Cruz das Palmeiras SN                                      Pq da Figueira
EE Prof Joao Gumercindo Guimaraes            R S Joaquim da Barra 217                                            Jd Nova Europa

Equipamentos Públicos de Esporte:

Praça de Esporte POMPEU DE VITO             Rua  Plínio Pereira Neves 260                                      Jd. Nova Europa

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,224

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,684

CONCLUSÃO

Há  usos  industriais  no  Jardim  do  Trevo,  notadamente  nos  quarteirões  mais
próximos à Avenida Prestes Maia, verticalização nos bairros Jardim Nova Europa e também no
Parque  Prado  Para os outros bairros,  há  predominância  horizontal,  densidade  populacional
abaixo da média.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos de educação atende a contento à demanda, comparativamente
às outras UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas dois equipamentos, um Centro
de Saúde e um Hospital.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população mais jovem, com 16,71% na faixa de 20 a 29 anos, e 17,55% na faixa de 30 a 39
anos como as maiores.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  29,10% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 35,12% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números medianos no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam desempenho médio  nas  questões  como educação,  longevidade,  renda per  capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_65

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,278 km², 9.614 moradores e densidade populacional de
2.247 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Jardim Aires da Costa,
Jardim Dona Emília, Jardim Morumbi, Jardim Santa Terezinha, Jardim Paraíso de Viracopos
(parte), Jardim Petrópolis, Parque Canadá, Parque Montreal, Jardim Quatorze Bis, Conjunto
Habitacional Jardim TELESP, Chácaras São Francisco do Aeroporto, Parque Santos Dumont,
Jardim Maria Rosa, Vila Aeroporto 2ª Gleba, Parque industrial Lisboa, Vila Aeroporto 1ª Gleba,
Jardim Itatinga, Parque São Paulo, Chácaras Sigrist, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 6.660 pessoas.

Há também 2.161 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 230 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Totaliza 2.889 domicílios, nos quais 1.309 (45,31%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.328 (45,97%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 243 (8,41%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 9 (0,31%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 369 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 1.915 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 556 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 49 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 4.962 mulheres (51,61%), e
4.652 homens (48,39%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 473 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
778 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 747 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
6.581 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.218 pessoas (12,67%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.536 pessoas (15,98%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.799
pessoas (18,71%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.554 pessoas (16,16%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.332 pessoas (13,85%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.222 pessoas (12,71%) na faixa de
50 a 59 anos e 953 pessoas (9,91%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  9.614,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde ITATINGA                                          R CAIUA 218                                                             JD ITATINGA



Equipamentos Públicos de Educação: 

CEI Dra Maria de Lurdes C. Santos                         R Floriano Cancela Junior 20                              Jd Santa Terezinha
CEI Apostolo Paulo                                                  R Pacaembu 992                                                  Jd. Itatinga
CEI Profa Sonia Maria Alves Castro Perez              R Sebastiao Alvarenga 130                                  Jd Maria Rosa
EE Profa Maria de Lourdes C. F. Marques              Av Andre Tosello 65                                              Jd Santa Terezinha
EMEF Virginia Mendes Antunes de Vasconcelos     R Armando dos Santos 255                                 Jd Maria Rosa
EE Dr Manoel Alexandre M. Machado                      Av Rogelio Garcia Sanches 266                          Jd Morumbi

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,321

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,666

CONCLUSÃO

Há usos industriais na Rodovia Santos Dumont (SP-75), não há verticalização,
predominância horizontal, densidade populacional abaixo da média. Há que se reessaltar que
existem  230  moradores  alocados  em  agrupamentos  subnormais  como  Núcleo  Residencial
Chacrinha,   Núcleo  Residencial  Jardim Maria  Rosa e  Núcleo  Residencial  Santa  Terezinha  /
Jardim Paraíso.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atendem a contento à demanda, comparativamente às outras
UTBs há um bom número destes. Na saúde há apenas um equipamento, um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  18,71% de  20  a  29  anos,  e
16,16% de 30 a 39 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  45,31% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 45,97% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_66

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,773 km², 7.258 moradores e densidade populacional de
2.617 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Chácaras São Francisco do
Aeroporto (parte), Parque Eldorado, Parque das Camélias, Jardim Nova Mercedes, Jardim San
Diego, Nova Bandeirante Residencial, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 5.184 pessoas.

Há também 1.733 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 2.312 domicílios, nos quais 723 (31,27%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.184 (51,21%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 389 (16,83%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 16 (0,69%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 138 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.439 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 650 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 85 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 3.735 mulheres (51,46%), e
3.523 homens (48,54%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 400 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
607 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 560 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
4.941 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.056 pessoas (14,55%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.177 pessoas (16,22%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.179
pessoas (16,24%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.655 pessoas (22,80%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.174 pessoas (16,18%) na faixa dos 40 a 49 anos, 612 pessoas (8,43%) na faixa de 50
a 59 anos e 405 pessoas (5,58%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  7.258,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde:

CS GERALDO ELIAS                                       RUA ANTONIO CARLOS FOLEGATTI 368                           JD SÃO DIEGO



Equipamentos Públicos de Educação:

EE Claudia Francisco da Silva                     R Antonio Carlos Folegatti                                                Jd Nova Mercedes
EE Prof Salvador Bove                                 R Alberto Degrande 998                                                   Jd Nova Mercedes
CEI Carlos Drummond Andrade                   R Antonio Carlos Folegatti 65                                           Jd Nova Mercedes

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,298

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,704

CONCLUSÃO

Há  usos  industriais  na  Rodovia  Santos  Dumont  (SP-75),  há  predominância
horizontal, muito pouca verticalização e densidade populacional abaixo da média.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há um poucos destes. Na saúde há apenas um equipamento, um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira equilibrada, sendo as maiores faixas de 20 a 29 anos (16,24%) e de 30
a 39 anos (22,80%).

Se analisarmos a renda média, 31,27% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 51,21% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números medianos no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam desempenho médio  nas  questões  como educação,  longevidade,  renda per  capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_67

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,611 km², 129 moradores e densidade populacional de 49
pessoas por km². É uma UTB que incorpora apenas chácaras. 

Há um total de População em Idade Ativa de 88 pessoas.

Há também 40 Pessoas em Idade Escolar.

Totaliza  45  domicílios,  nos  quais  35  (77,78%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 8 (17,78%) com renda de 2 a 5 salários mínimos, 2
(4,44%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 0 (0,00%) com renda de 15 ou mais salários
mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 8 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 35 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 2 estão na



faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 0 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 69 mulheres (53,49%), e 60
homens (46,51%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 9 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos, 14
pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 12 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 75 pessoas
alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 17 pessoas (13,18%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 28 pessoas (21,71%) na faixa de 10 a 19 anos, 21 pessoas
(16,28%) na faixa de 20 a 29 anos, 15 pessoas (11,63%) na faixa de 30 a 39 anos, 28
pessoas (21,71%) na faixa dos 40 a 49 anos, 10 pessoas (7,75%) na faixa de 50 a 59 anos e
10 pessoas (7,75%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  129,  esta  UTB  é  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza

DADOS DO IPEA



Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,264

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,774

CONCLUSÃO

Há uso industrial na Rodovia Santos Dumont (SP-75), é uma UTB onde existem
apenas pequenos sítios usados para plantio.

Apesar  de  não  haver  elementos  para  uma análise  mais  aprofundada,  não  é
atendido por nenhum equipamento público, o que obriga a população a procurar esses serviços
em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  21,71% de  10  a  19  anos,  e
21,71% dos 40 a 49 anos.

Se  analisarmos  a  renda  média,  teremos  que  77,78% dos  responsáveis  pelo
domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e 17,78% possuem renda de 2 a 5 salários
mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_68

É uma UTB é composta pela área do DIC – Distrito Industrial de Campinas.

Compõe  um  importante  pólo  industrial  e  de  logística,  juntamente  com  o
Aeroporto de Viracopos.

Não possui população ou domicílios.

É confrontada pela UTB EU-39, a UTB MM-65, a UTB MM-69, a UTB MM-71, a

UTB MM-70 e a UTB EU-38.

UTB-MM_69



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 0,966 km², 3.959 moradores e densidade populacional de
4.099 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Jardim Nova América e
Jardim Irmãos Sigrist. 

Há um total de População em Idade Ativa de 2.697 pessoas.

Há também 985 Pessoas em Idade Escolar.

Totaliza ainda 412 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Existem 1.161 domicílios, nos quais 580 (49,96%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 480 (41,34%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
96 (8,27%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 5 (0,43%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 127 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 803 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 218 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 13 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 2.039 mulheres (51,50%), e
1.920 homens (48,50%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 176 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,



333 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 350 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
2.510 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 518 pessoas (13,08%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 692 pessoas (17,48%) na faixa de 10 a 19 anos, 700 pessoas
(17,68%) na faixa de 20 a 29 anos, 629 pessoas (15,89%) na faixa de 30 a 39 anos, 599
pessoas (15,13%) na faixa dos 40 a 49 anos, 414 pessoas (10,46%) na faixa de 50 a 59 anos
e 407 pessoas (10,28%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  3.959,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde NOVA AMÉRICA                                    R. JOSÉ BELANI 270                                            JD. N. AMÉRICA

Equipamentos Públicos de Educação:

CEI Jose Fidelis                                                   R Maria Francelino Bras 270                    Jd Nova America
EE Profa Benedicta de Salles P. Wutke               R Galdencio V dos Passos 149               Jd Nova America

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,264

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,774

CONCLUSÃO



Há usos industriais na Rodovia Santos Dumont (SP-75) no entroncamento com a
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), apenas construções horizontais, nenhuma verticalização e
densidade  populacional  média.  Há  que  se  considerar  412  moradores  nos  agrupamentos
subnormais Núcleo Residencial Irmãos Sigrist,  Núcleo Residencial Jardim Nova América.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há poucos destes. Na saúde há apenas um equipamento, um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  16,24% de  20  a  29  anos,  e
22,80% de 30 a 39 anos

Se analisarmos a renda média, 49,96% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 41,34% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números medianos no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam desempenho médio  nas  questões  como educação,  longevidade,  renda per  capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-MM_70

É uma UTB é composta pela área do Aeroporto Internacional de Viracopos.

Não possui população ou domicílios.

É confrontada pela UTB EU-38, a UTB MM-68, a UTB MM-71, a UTB MM-73, e a

UTR Friburgo / Fogueteiro.



UTB-MM_71

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,467 km², 8.393 moradores e densidade populacional de
1.879 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Jardim Nova América e
Jardim Irmãos Sigrist. 

Há um total de População em Idade Ativa de 5.436 pessoas.

Há também 2.534 Pessoas em Idade Escolar.

Totaliza ainda 320 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Existem 2.410 domicílios, nos quais 1.769 (73,40%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 541 (22,45%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
96 (3,98%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 4 (0,17%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 788 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.487 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 126 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 9 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 4.123 mulheres (49,12%), e
4.270 homens (50,88%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 470 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
859 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 822 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
4.484 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.603 pessoas (19,10%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.768 pessoas (21,07%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.720
pessoas (20,49%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.323 pessoas (15,76%) na faixa de 30 a 39
anos, 949 pessoas (11,31%) na faixa dos 40 a 49 anos, 573 pessoas (6,83%) na faixa de 50 a
59 anos e 457 pessoas (5,45%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  8.393,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde CAMPO BELO                           R MILTON PEREIRA DE CASTRO 255                              JD CAMPO BELO

Equipamentos Públicos de Educação: 



CEI Profa Luciane Ribeiro Vilela                R Ademir Cubeiro Ruano Sn                                Jd Campo Bello
CEI Sossego da Mamãe                            R Lazaro Ferreira Barbosa 13                              Jd Campo Belo
EE Profa Celeste Palandi de Mello            R Ademir Cubero Ruano 460                               Jd Campo Belo II

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,264

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,774

CONCLUSÃO

Há  uso  industrial  na  Rodovia  Santos  Dumont  (SP-75),  apenas  construções
horizontais, nenhuma verticalização e densidade populacional baixa. Há que se considerar 320
moradores nos agrupamentos subnormais  Núcleo Residencial  Jardim Cidade Singer,  Núcleo
Residencial  São  João,  Núcleo  Residencial  Jardim  Campo  Belo,  Núcleo  Residencial  Ulisses
Guimarães, Núcleo Residencial Jardim Campituba.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há poucos destes. Na saúde há apenas um equipamento, um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  21,07% de  10  a  19  anos,  e
20,49% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 73,40% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 22,45% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números baixos no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam  carência  nas  questões  como  educação,  longevidade,  renda  per  capita  (IDH),

infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção

da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_72

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,687 km², 9.911 moradores e densidade populacional de
3.689 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Jardim Nova América e
Jardim Irmãos Sigrist. 

Há um total de População em Idade Ativa de 6.570 pessoas.

Há também 2.792 Pessoas em Idade Escolar.

Totaliza ainda 54 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Existem 2.757 domicílios, nos quais 1.883 (68,30%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 796 (28,87%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
75 (2,72%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 3 (0,11%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 633 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.949 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 166 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 9 domicílios estão na faixa de 5 ou mais



salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 4.979 mulheres (50,24%), e
4.932 homens (49,76%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 507 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
991 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 916 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
5.799 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 1.708 pessoas (17,23%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.944 pessoas (19,61%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.976
pessoas (19,94%) na faixa de 20 a 29 anos, 1.698 pessoas (17,13%) na faixa de 30 a 39
anos, 1.190 pessoas (12,01%) na faixa dos 40 a 49 anos, 777 pessoas (7,84%) na faixa de 50
a 59 anos e 618 pessoas (6,24%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  9.911,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde SÃO DOMINGOS                             R. JUVENAL DE OLIVEIRA                     JD. SÃO DOMINGOS

Equipamentos Públicos de Educação:



CEI Nave Mae Gov Leonel Brizola                               R Durvalina de Moura Ferrao SN             Jd Marisa
EMEFEJA Profa Odila Maia Rocha Brito                      R Juvenal de Oliveira SN                         Jd Sao Domingos
EE Francisco de Assis                                                  R Herminia Gregorio Pereira Lopes 275   Vl Palmeiras
CEI Verde e Amarelo                                                    Rua Juvenal de Oliveira,  330                    Vl Palmeiras
CEI Sylvia Miranda da Cruz Paschoal                          Av. Jose Lopes Serra 376                         Vl. Palmeiras

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,275

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,763

CONCLUSÃO

Há usos industriais na Rodovia Santos Dumont (SP-75) no entroncamento com a
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), apenas construções horizontais, nenhuma verticalização e
densidade  populacional  média.  Há  que  se  considerar  54  moradores  nos  agrupamentos
subnormais Núcleo Residencial, Vila Nilza, Núcleo Residencial Palmeiras .

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há poucos destes. Na saúde há apenas um equipamento, um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  19,61% de  10  a  19  anos,  e
19,94% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 68,30% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 28,87% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam necessidade de investimento nas questões como educação, longevidade,

renda per capita  (IDH),  infraestrutura urbana (saneamento),  capital  humano (educação) e

renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-MM_73

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,735 km², 20.687 moradores e densidade populacional de
4.369 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Jardim Santa Maria 2ª
Gleba,  Jardim  Fernanda,  Jardim  Fernanda  Continuação,  Jardim  Itaguaçu  1ª  Parte,  Jardim
Itaguaçu 2ª Parte, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 13.519 pessoas.

Há também 6.049 Pessoas em Idade Escolar.

Totaliza ainda 13.125 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Existem 5.712 domicílios, nos quais 4.206 (73,63%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos,  1.225 (21,45%) com renda de 2 a 5 salários
mínimos, 265 (4,64%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 16 (0,28%) com renda de 15
ou mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 2.029 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 3.406 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 240 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 37 domicílios estão na faixa de 5 ou mais



salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 10.920 mulheres (52,79%), e
9.767 homens (47,21%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1.146 pessoas alfabetizadas de 5 a 9
anos, 1.995 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 1.863 pessoas alfabetizadas de 15 a 19
anos e 12.720 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 3.923 pessoas (18,96%)
com idade na faixa de 0 a 9 anos, 4.151 pessoas (20,07%) na faixa de 10 a 19 anos, 4.126
pessoas (19,94%) na faixa de 20 a 29 anos, 3.249 pessoas (15,71%) na faixa de 30 a 39
anos, 2.474 pessoas (11,96%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1.594 pessoas (7,71%) na faixa de
50 a 59 anos e 1.170 pessoas (5,66%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  20.687,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde FERNANDA                               Rua Vitor Baranauskas Filho 125              JD FERNANDA II

Equipamentos Públicos de Educação: 



CEI Nave Mae Prof Anisio Spinola Teixeira           R Carlos Gardel 85                                    Jd Fernanda
EE Prof Paul Eugene Charbonneau                      R Jose Romualdo de Oliveira 111             Jd Fernanda
CEI Francisco Xavier Sigrist                                  R Prof Estevam Guedes 323                     Jd Fernanda

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,275

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,763

CONCLUSÃO

Há uso industrial na Rodovia Santos Dumont (SP-75) e comércios com frente
para a Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324). Apenas construções horizontais, nenhuma
verticalização e densidade populacional média. Há que se considerar 13.125 moradores nos
agrupamentos  subnormais  Núcleo  Residencial  Jardim  Puccamp/Dom  Gilberto,  Núcleo
Residencial  Jardim  Fernanda  e  Núcleo  Residencial  Jardim  Fernanda  Continuação,  Núcleo
Residencial Jardim Campo Grande, entre outros.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há poucos destes. Na saúde há apenas um equipamento, um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  20,07% de  10  a  19  anos,  e
19,94% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 73,63% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 21,45% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado de trabalho)(IVS).



UTB-MM_74

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 0,166 km², 57 moradores e densidade populacional de 343
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Jardim Santa Maria 1ª Gleba. 

Há um total de População em Idade Ativa de 39 pessoas.

Há também 14 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  14  domicílios,  nos  quais  10  (71,43%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 4 (28,57%) com renda de 2 a 5 salários mínimos, 0
(0%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 0 (0,00%) com renda de 15 ou mais salários
mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 3 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 10 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 0 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 28 mulheres (49,12%), e 29
homens (50,88%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos, 5
pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 6 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 35 pessoas
alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 7 pessoas (12,28%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 11 pessoas (19,30%) na faixa de 10 a 19 anos, 11 pessoas
(19,30%) na faixa de 20 a 29 anos, 8 pessoas (14,04%) na faixa de 30 a 39 anos, 9 pessoas
(15,79%) na faixa dos 40 a 49 anos, 5 pessoas (8,77%) na faixa de 50 a 59 anos e 6 pessoas
(10,53%) com 60 anos ou mais.

Para o total de pessas de 57, esta UTB não é atendida por nenhum equipamento
público de qualquer natureza.



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,275

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,0763

CONCLUSÃO

Apenas  construções  horizontais,  nenhuma  verticalização  e  densidade
populacional muito baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada, esta UTB
não  é  atendida  por  nenhum equipamento  público,  o  que  gera  viagens  para  a  população
residente buscar estes serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  19,30% de  10  a  19  anos,  e
19,30% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 71,43% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 27,57% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_01

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,556 km², 1.543 moradores e densidade populacional de 604
pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Chácaras Vale das Garças e Village
Campinas. 

Há um total de População em Idade Ativa de 1.048 pessoas.

Há também 332 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 476 domicílios,  nos  quais  203  (42,65%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 183 (38,45%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
76 (15,97%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 14 (2,94%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 51 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 232 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 138 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 55 domicílios estão na faixa de 5 ou mais



salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 780 mulheres (50,55%), e
763 homens (49,45%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 82 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
119 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 105 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.048 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 214 pessoas (13,87%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 230 pessoas (14,91%) na faixa de 10 a 19 anos, 252 pessoas
(16,33%) na faixa de 20 a 29 anos, 267 pessoas (17,30%) na faixa de 30 a 39 anos, 238
pessoas (15,42%) na faixa dos 40 a 49 anos, 183 pessoas (11,86%) na faixa de 50 a 59 anos
e 159 pessoas (10,30%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  1.543,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde:



Centro de Saúde VILLAGE                                       R. Francisco Cândido Xavier                             Village Campinas

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Profa Dora Maria Maciel Castro Kanso               Av Francisco Candido Xavier                             Village Campinas

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,331

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,682

CONCLUSÃO

Há apenas  construções  horizontais,  nenhuma verticalização,  majoritariamente
composta por chácaras e densidade populacional muito baixa.

Apesar  de não haver  elementos  para uma análise  mais  aprofundada se esta
quantidade de equipamentos atende a contento à demanda, comparativamente às outras UTBs
há muito poucos destes. Uma Escola Estadual e um Centro de Saúde.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  16,33% de  20  a  29  anos,  e
17,30% na faixa de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, 42,65% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 38,45% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_02

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 1,206 km², 532 moradores e densidade populacional de 441
pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Recreio Tsuriba, Chácaras Bocaiuva
Nova, Sítio São José – Bairro Bananal – Fazenda Monte D'Este. 

Há um total de População em Idade Ativa de 349 pessoas.

Há também 110 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  154  domicílios,  nos  quais  69  (44,81%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 69 (44,81%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
11 (7,14%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 5 (3,25%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 24 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 95 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 24 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 11 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 276 mulheres (51,88%), e
256 homens (48,12%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 25 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
44 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 38 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 373
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 56 pessoas (10,53%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 82 pessoas (15,41%) na faixa de 10 a 19 anos, 89 pessoas
(16,73%) na faixa de 20 a 29 anos, 89 pessoas (16,73%) na faixa de 30 a 39 anos, 69
pessoas (12,97%) na faixa dos 40 a 49 anos, 64 pessoas (12,03%) na faixa de 50 a 59 anos e
83 pessoas (15,60%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  532,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,408

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,654

CONCLUSÃO

Há apenas  construções  horizontais,  nenhuma verticalização,  majoritariamente
composta por chácaras e densidade populacional muito baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  16,73% de  20  a  29  anos,  e
16,73% na faixa de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, 42,65% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 38,45% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam desempenho fraco nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-RA_03



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,468 km², 801 moradores e densidade populacional de 325
pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Vila Monte D'Este (parte), Jardim
Monte Bello e Jardim Monte Bello II. 

Há um total de População em Idade Ativa de 527 pessoas.

Há também 159 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 246 domicílios,  nos  quais  142  (57,72%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 89 (36,18%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
14 (5,69%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1 (0,41%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 29 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 161 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 49 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 7 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 382 mulheres (47,69%), e
419 homens (52,31%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 24 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
57 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 56 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 568
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 87 pessoas (10,86%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 114 pessoas (14,23%) na faixa de 10 a 19 anos, 130 pessoas
(16,23%) na faixa de 20 a 29 anos, 130 pessoas (16,23%) na faixa de 30 a 39 anos, 120
pessoas (14,98%) na faixa dos 40 a 49 anos, 91 pessoas (11,36%) na faixa de 50 a 59 anos e
129 pessoas (16,10%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  801,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:



Equipamentos Públicos de Saúde:

Centro de Saúde CARLOS GOMES                                AV ANTONIO INÁCIO PUPPO                    CARLOS GOMES

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Prof Uacury Ribeiro de Assis Bastos                          R Maria Salome Braz 80                              Jd Monte Belo I
CEI Carlos Gomes                                                            RUA MARIA SALOME BRAZ 318               Carlos Gomes

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,095

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,869

CONCLUSÃO

Há apenas  construções  horizontais,  nenhuma verticalização,  majoritariamente
composta por habitações residenciais e densidade populacional muito baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada, é atendida
por poucos equipamentos públicos.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  16,23% de  20  a  29  anos,  e
16,23% de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, 57,72% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 36,18% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam bom desempenho nas questões como educação, longevidade, renda per

capita  (IDH),  infraestrutura  urbana  (saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_04

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 1,761 km², 643 moradores e densidade populacional de 365
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Chácaras Gargantilha. 

Há um total de População em Idade Ativa de 380 pessoas.

Há também 174 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 177 domicílios,  nos  quais  132  (74,58%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 42 (23,73%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
2 (1,13%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1 (0,56%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 37 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 125 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 14 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 1 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 301 mulheres (46,81%), e
342 homens (53,19%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 34 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
69 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 51 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 400
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 91 pessoas (14,15%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 124 pessoas (19,28%) na faixa de 10 a 19 anos, 83 pessoas
(12,91%) na faixa de 20 a 29 anos, 102 pessoas (15,86%) na faixa de 30 a 39 anos, 63
pessoas (9,80%) na faixa dos 40 a 49 anos, 77 pessoas (11,98%) na faixa de 50 a 59 anos e
103 pessoas (16,02%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessas  de  643,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,264

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,790

CONCLUSÃO

Há apenas  construções  horizontais,  nenhuma verticalização,  majoritariamente
composta por chácaras e densidade populacional muito baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  19,28% de  10  a  19  anos,  e
16,02% com 60 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, 74,58% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 23,73% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números dentro da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam desempenho médio nas questões como educação, longevidade, renda

per capita (IDH), infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda e

trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_05

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,419 km², 1.562 moradores e densidade populacional de 646
pessoas por km². É uma UTB que incorpora o loteamento Chácaras Recanto dos Dourados. 

Há um total de População em Idade Ativa de 1.059 pessoas.

Há também 321 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 500 domicílios,  nos  quais  264  (52,80%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 187 (37,40%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
45 (9,00%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 4 (0,80%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 50 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário



mínimo”per capita”, 313 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 111 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 26 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 758 mulheres (48,53%), e
804 homens (51,47%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 77 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
102 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 120 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.083 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 178 pessoas (11,40%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 226 pessoas (14,47%) na faixa de 10 a 19 anos, 245 pessoas
(15,69%) na faixa de 20 a 29 anos, 229 pessoas (14,66%) na faixa de 30 a 39 anos, 249
pessoas (15,94%) na faixa dos 40 a 49 anos, 215 pessoas (13,76%) na faixa de 50 a 59 anos
e 220 pessoas (14,08%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessas  de  1.562,  esta  UTB  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,200

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,834

CONCLUSÃO

Há apenas  construções  horizontais,  nenhuma verticalização,  majoritariamente
composta casas e densidade populacional baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  15,69% de  20  a  29  anos,  e
15,94% dos 40 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, 52,80% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 37,40% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números na média no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam desempenhos regulares nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_06

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 10,712 km², 762 moradores e densidade populacional de 71
pessoas  por  km².  É  uma UTB que  incorpora  a  Gleba do  Exército,  e  duas  pequenas  vilas
militares. 

Há um total de População em Idade Ativa de 550 pessoas.

Há também 232 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  252  domicílios,  nos  quais  33  (13,10%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 62 (24,60%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
153 (60,71%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 4 (1,59%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 3 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 105 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 103 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 41 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 380 mulheres (49,87%), e
382 homens (50,13%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 43 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
86 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 72 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 488
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 118 pessoas (15,49%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 160 pessoas (21,00%) na faixa de 10 a 19 anos, 117 pessoas
(15,35%) na faixa de 20 a 29 anos, 184 pessoas (24,15%) na faixa de 30 a 39 anos, 156
pessoas (20,47%) na faixa dos 40 a 49 anos, 19 pessoas (2,49%) na faixa de 50 a 59 anos e
8 pessoas (1,05%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessas  de  762,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Educação: 

CEI Profa Maria Herminia Fernandes Magalhaes                        R Sold Passarinho Sn               Faz Chapadao

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,334

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,745

CONCLUSÃO

Esta UTB possui duas pequenas vilas militares, apenas construções horizontais,
nenhuma verticalização, é uma área contígua ao Aeroporto dos Amaraes, majoritariamente
composta de casas e densidade populacional baixíssima.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB  é
atendida por apenas um equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  21,00% de  10  a  19  anos,  e
24,15% de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, 24,60% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 2 a 5 salários mínimos, e 60,71% possuem renda de 5 a 15 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números na média no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam desempenhos regulares nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH),  infraestrutura urbana (saneamento), capital  humano (educação) e renda e trabalho

(inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_07

É uma UTB é composta pelo IAC (Instituto Agronômico de Campinas).

Não possui população ou domicílios, tratando-se portanto de um vazio urbano.

É confrontada pela UTB MM-49, a UTB MM-50, a UTB EU-18, a UTB EU-22, a UTB

RA-06, e a UTB MM-46.

UTB-RA_08



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 10,422 km², 6.226 moradores e densidade populacional de
597 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Residencial Entre Verdes,
Residencial  Pedra  Alta.  Caminhos  de  San  Conrado,  Chácaras  Santo  Antônio  do  Maracaju,
Parque Jatibaia, Residencial Jaguari, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 4.294 pessoas.

Há também 1.357 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 2.023 domicílios, nos quais  193 (9,54%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 718 (35,49%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
751 (37,12%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 361 (17,84%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 20 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 461 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 787 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 755 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 3.228 mulheres (51,85%), e
2.998 homens (48,15%).



Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 372 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
475 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 442 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
4.509 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 770 pessoas (12,37%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 919 pessoas (14,76%) na faixa de 10 a 19 anos, 731 pessoas
(11,74%) na faixa de 20 a 29 anos, 873 pessoas (14,02%) na faixa de 30 a 39 anos, 1.418
pessoas (22,78%) na faixa dos 40 a 49 anos, 830 pessoas (13,33%) na faixa de 50 a 59 anos
e 685 pessoas (11,00%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessas  de  6.226,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Educação: 

CEI Profa Maria Herminia Fernandes Magalhaes                        R Sold Passarinho Sn               Faz Chapadao

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,248

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,638

CONCLUSÃO

Esta UTB possui apenas construções horizontais, nenhuma verticalização, é uma
área de loteamentos em formato de condomínio fechado, majoritariamente composta de casas
e densidade populacional baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB  é



atendida por apenas um equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades, notadamente aqueles situados no centro de Sousas.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  14,76% de  10  a  19  anos,  e
22,78% dos 40 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, 35,49% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 2 a 5 salários mínimos, e 37,12% possuem renda de 5 a 15 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números na média no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e abaixo da média no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social).

Estes marcadores denotam desempenhos regulares nas questões como educação, longevidade,

renda per capita (IDH), e baixo desempenho nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento),

capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).

UTB-RA_09

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 2,438 km², 6.014 moradores e densidade populacional de
2.466 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Imperial Parque e Jardim
Conceição - Sousas, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 4.107 pessoas.

Há também 1.438 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 1.615 domicílios, nos quais 867 (53,68%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 540 (33,44%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
176 (10,90%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 32 (1,98%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 152 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 1.047 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 333 estão
na faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 83 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 3.100 mulheres (51,55%), e
2.914 homens (48,45%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 300 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
496 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 530 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
3.930 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 730 pessoas (12,14%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 1.088 pessoas (18,09%) na faixa de 10 a 19 anos, 1.199
pessoas (19,94%) na faixa de 20 a 29 anos, 869 pessoas (14,45%) na faixa de 30 a 39 anos,
908 pessoas (15,10%) na faixa dos 40 a 49 anos, 597 pessoas (9,93%) na faixa de 50 a 59
anos e 623 pessoas (10,36%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  6.014,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde Dr. Pedro Antonio Pierro              Av CONSELHEIRO ANTONIO PRADO 410                   SOUSAS

Equipamentos Públicos de Educação:

EE Dr Thomas Alves                                                Av Cons Antonio Prado 160                                             Souzas

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esporte BENEDITO DO SANTO              Rua  Ricardo Gumbleton Daunt                                       Souzas

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,398

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,633
CONCLUSÃO

Esta UTB possui usos comerciais na Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de
Barros,  nenhuma  verticalização,  é  uma  área  de  loteamentos  antigos,  majoritariamente
composta de casas e densidade populacional baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB  é
atendida por apenas três equipamentos públicos, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  18,09% de  10  a  19  anos,  e
19,94% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 53,68% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 33,44% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH), e baixo desempenho nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano

(educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_10

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,910 km², 3.986 moradores e densidade populacional de
1.019 pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Nova Sousas, Vila Santa
Rita  –  Sousas,  Jardim Sorirama,  Jardim Belmonte,  Parque  Sousas,  Jardim Atibaia,  Jardim
Martinelli,  Colinas  do  Ermitage 1ª,  2ª  e  ª  partes,  Colina  das  Nações,  Jardim Botânico  de
Campinas 1ª e 2ª partes, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 2.875 pessoas.

Há também 741 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 1.253 domicílios, nos quais 266 (21,23%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 340 (27,13%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
396 (31,60%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 251 (20,03%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 21 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 419 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 374 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 439 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 2.087 mulheres (52,36%), e
1.899 homens (47,64%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 177 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
296 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 295 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
2.742 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 318 pessoas (7,98%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 569 pessoas (14,27%) na faixa de 10 a 19 anos, 548 pessoas
(13,75%) na faixa de 20 a 29 anos, 553 pessoas (13,87%) na faixa de 30 a 39 anos, 747
pessoas (18,74%) na faixa dos 40 a 49 anos, 642 pessoas (16,11%) na faixa de 50 a 59 anos
e 609 pessoas (15,28%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  3.986,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:



Equipamentos Públicos de Educação: 

CEI Profa Zuleika Hellmeister Novaes                          R Maria de Lurdes Franschescini Sn                     Jd. Atibaia
EMEFEJA Profa Angela Cury Zakia                              R Pedro Marostica 177                                         Nova Souzas

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

Biblioteca Pública de Sousas  Guilherme de Almeida     Rua Maneco Rosa 55                                           Vila Santa Rita
Casa de Cultura de Souzas                                          Rua Treze de Maio 48                                             Souzas

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,300

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,699

CONCLUSÃO

Esta UTB possui usos comerciais na Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento,
nenhuma verticalização, é uma área de loteamentos antigos, majoritariamente composta de
casas e densidade populacional baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB  é
atendida por apenas poucos equipamentos públicos, exigindo que seus moradores busquem
estes serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população de maneira  equilibrada,  sendo as maiores faixas 18,74% dos 40 a 49 anos,  e
16,11% de 50 a 59 anos.

Se analisarmos a renda média, 27,13% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 2 a 5 salários mínimos, e 31,60% possuem renda de 5 a 15 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH), e baixo desempenho nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano

(educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_11

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,404 km², 849 moradores e densidade populacional de 249
pessoas por  km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Arruamento Alcides Aguiar  e
Mercadante, Vila São Joaquim, Morada das Nascentes, Joaquim Egídio, entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 534 pessoas.

Há também 129 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  352  domicílios,  nos  quais  93  (26,42%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 115 (32,67%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
92 (26,14%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 52 (14,77%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 10 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 137 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 117 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 88 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 437 mulheres (51,47%), e
412 homens (48,53%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 57 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
57 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 40 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 500
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 75 pessoas (8,83%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 99 pessoas (11,66%) na faixa de 10 a 19 anos, 106 pessoas
(12,49%) na faixa de 20 a 29 anos, 103 pessoas (12,13%) na faixa de 30 a 39 anos, 113
pessoas (13,31%) na faixa dos 40 a 49 anos, 171 pessoas (20,14%) na faixa de 50 a 59 anos
e 182 pessoas (21,44%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  849,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:



Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Saúde JOAQUIM EGIDIO                             RUA JOSE INACIO 136                            JOAQUIM EGIDIO

Equipamentos Públicos de Educação: 

EE Francisco Barreto Leme                                           R Antonio Nunes Felipe 51                        Joaquim Egidio
CEI Alexandre Sartori Faria                                            R Profa Consuelo Freire Brandao             VL Sao Joaquim

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte: 

Praça de Esporte GILBERTO CAMPOS VALENTE       Rua Mafalda Guedes Milano 117              Joaquim Egídio  

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,252

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,805

CONCLUSÃO

Esta  UTB  possui  usos  comerciais  na  Rua  Doutor  Heitor  Penteado,  nenhuma
verticalização, é uma área de loteamentos antigos, majoritariamente composta de casas e
densidade populacional baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB  é
atendida  por  poucos equipamentos públicos,  exigindo  que seus  moradores  busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  20,14% de  50  a  59  anos  e
21,44% com 60 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, 32,67% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 2 a 5 salários mínimos, e 26,14% possuem renda de 5 a 15 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números dentro da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam bom desempenho nas questões como educação, longevidade, renda per

capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e

renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_12

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 3,721 km², 2.825 moradores e densidade populacional de 759
pessoas por km². É uma UTB que incorpora os loteamentos Centro Médico Notre Dame, Jardim
do Professor, Parque das Araucárias, Residencial  Ville Sainte Helene, Conjunto Habitacional
Santana II e III, Residencial Arboreto dos Jequitibás, Vila Bourbon, Jardim Ana Luiza, Jardim
Rosana, Jardim São Francisco (parte), Santa Ana do Atibaia, Vila Sônia Distrito de Sousas,
entre outros. 

Há um total de População em Idade Ativa de 1.881 pessoas.

Há também 471 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 883 domicílios,  nos  quais  258  (29,22%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 284 (32,16%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
202 (22,88%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 139 (15,74%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 29 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 373 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 252 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 229 domicílios estão na faixa de 5 ou mais



salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.517 mulheres (53,70%), e
1.308 homens (46,30%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 29 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
158 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 180 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
2.155 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 261 pessoas (9,24%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 338 pessoas (11,96%) na faixa de 10 a 19 anos, 430 pessoas
(15,22%) na faixa de 20 a 29 anos, 370 pessoas (13,10%) na faixa de 30 a 39 anos, 465
pessoas (16,46%) na faixa dos 40 a 49 anos, 435 pessoas (15,40%) na faixa de 50 a 59 anos
e 526 pessoas (18,62%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  2.825,  esta  UTB  é  atendida  pelos  seguintes
equipamentos públicos:

Equipamentos Públicos de Saúde: 

Centro de Reabilitação Jorge Rafful Kanawaty                          R. Atílio Miatto 210                                  Vila Santana II



Equipamentos Públicos de Educação:

EE Dr Antonio Carlos Couto de Barros                                      R Agenor Augusto do Nascimento SN      Vl Santana

Equipamentos Públicos de Cultura e Esporte:

Praça de Esportes  Carlos Andrade Pinto                                 Rua Maria Puggina Franceschini               Vl Santana

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,398

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,633

CONCLUSÃO

Esta UTB possui usos comerciais na Rua Avenida Doutor Antônmio Carlos Couto
de  Barros,  nenhuma verticalização,  é  uma área  de  loteamentos  antigos,  majoritariamente
composta de casas e densidade populacional baixa.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTB  é
atendida  por  poucos equipamentos públicos,  exigindo  que seus  moradores  busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTB que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  16,46% dos  40  a  49  anos  e
18,62% com 60 anos ou mais.

Se analisarmos a renda média, 29,22% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 32,16% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda

e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTB-RA_13

É uma UTB é composta pelo Parque Ecológico de Campinas.

Não possui população ou domicílios, tratando-se portanto de um vazio urbano.

É confrontada pela UTB EU-25, a UTB EU-30, a UTB EU-31, e a UTB EU-29.

UTB-RA_14

É uma UTB é composta pela Fazenda Remonta.

Não possui população ou domicílios, tratando-se portanto de um vazio urbano.

É confrontada pela divisa de municípios Campinas – Valinhos, a UTB MM-64, e a

UTB EU-32.



UTR - Amarais / Barão Geraldo 1

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 41,116 km², 2.664 moradores e densidade populacional de 65
pessoas por km². É uma UTR que incorpora a maioria da área rural de Barão Geraldo. 

Há um total de População em Idade Ativa de 1.800 pessoas.

Há também 711 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 791 domicílios,  nos  quais  451  (57,02%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 93 (11,76%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
108 (13,65%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 139 (17,57%) com renda de 15 ou
mais salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 90 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 364 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 142 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 195 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.315 mulheres (49,36%), e
1.349 homens (50,64%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 140 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
255 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 260 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.642 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 380 pessoas (14,26%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 522 pessoas (19,59%) na faixa de 10 a 19 anos, 412 pessoas
(15,47%) na faixa de 20 a 29 anos, 388 pessoas (14,56%) na faixa de 30 a 39 anos, 467
pessoas (17,53%) na faixa dos 40 a 49 anos, 271 pessoas (10,17%) na faixa de 50 a 59 anos
e 224 pessoas (8,41%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  2.664,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza:



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,408

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,654

CONCLUSÃO

Por  se  tratar  de  área  rural,  qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano
dentro  desta  terá  que  ser  tratado  via  protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de
Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  19,59% de  10  a  19  anos  e
17,53% dos 40 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, destaca-se a polarização dos rendimentos, uma
vez que 57,02% dos responsáveis pelo domicílio possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, e
17,57% possuem renda de 15 ou mais salários mínimos, sendo as mais representativas.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH

(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes

marcadores denotam carência nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda

e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR - Amarais / Barão Geraldo 2

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 23,387 km², 553 moradores e densidade populacional de 24
pessoas por km². É uma UTR que incorpora toda a área rural  ao norte do Aeroporto dos
Amaraes,  Barão Geraldo (parte) e a Mata de Santa Genebra. 

Há um total de População em Idade Ativa de 390 pessoas.

Há também 121 Pessoas em Idade Escolar.

Totaliza também 219 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Existem 228 domicílios,  nos  quais  168  (73,68%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 48 (21,05%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
12 (5,26%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 0 (0,00%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 40 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 133 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 46 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 9 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 268 mulheres (48,46%), e
285 homens (51,64%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 24 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
43 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 45 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 357
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 81 pessoas (14,65%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 87 pessoas (15,73%) na faixa de 10 a 19 anos, 104 pessoas
(18,81%) na faixa de 20 a 29 anos, 98 pessoas (17,72%) na faixa de 30 a 39 anos, 77
pessoas (13,92%) na faixa dos 40 a 49 anos, 67 pessoas (12,12%) na faixa de 50 a 59 anos e
39 pessoas (7,05%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  553,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza:

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,233

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,764

CONCLUSÃO

Por  se  tratar  de  área  rural,  qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano
dentro  desta  terá  que  ser  tratado  via  protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de
Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Cabe também destacar
que há 219 moradores alocados em agrupamentos subnormais, no Núcleo Residencial Jardim
Campineiro (parte) e  Núcleo Residencial Jardim Novo Real Parque (parte.)

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  18,81% de  20  a  29  anos,  e
17,72% de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, 73,68% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 21,05% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números próximos do pior cenário
no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social).
Estes marcadores denotam grande necessidade de investimento e  melhorias  nas questões
como educação, longevidade, renda per capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana
(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no
mercado)(IVS).



UTR-Campo Grande 1

É uma UTR é composta pela área do Banco Safra. 

Qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano  dentro  desta  terá  que  ser
tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

É confrontada pela UTB EU-34, a UTB EU-36 e a UTB EU-35.

UTR – APA – Campo Grande 2



Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 9,472 km², 3.756 moradores e densidade populacional de 397
pessoas por km². É uma UTR que incorpora toda a Área de Proteção Ambiental Campo Grande.

Há um total de População em Idade Ativa de 2.467 pessoas.

Há também 1.015 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 1.068 domicílios, nos quais 766 (71,72%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 255 (23,88%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
46 (4,31%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1 (0,09%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 271 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 732 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 59 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 6 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.941 mulheres (51,68%), e
1.815 homens (48,32%).



Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 229 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
364 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 334 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
2.209 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 611 pessoas (16,27%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 709 pessoas (18,88%) na faixa de 10 a 19 anos, 684 pessoas
(18,21%) na faixa de 20 a 29 anos, 650 pessoas (17,31%) na faixa de 30 a 39 anos, 465
pessoas (12,38%) na faixa dos 40 a 49 anos, 328 pessoas (8,73%) na faixa de 50 a 59 anos e
309 pessoas (8,23%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  3.756,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046
Índice da UTB: 0,321

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908



Índice da UTB: 0,702

CONCLUSÃO

 Existem graves problemas de loteamentos situados na divisa Campinas -  Monte
Mor, e também na divisa Campinas – Hortolândia. Por se tratar de APA – Área de Preservação
Ambiental e área rural, qualquer solicitação de uso considerado urbano dentro desta terá que
ser  tratado  via  protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de  Planejamento  e  Urbanismo,
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e através dos Planos de Manejo de APA.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades, inclusive Hortolândia e Monte Mor.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  18,88% de  10  a  19  anos,  e
18,21% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 71,72% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 23,88% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH
(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes
marcadores denotam necessidade de investimento e melhorias nas questões como educação,
longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  e  nos  quesitos  infraestrutura  urbana  (saneamento),
capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).

UTR-Campo Grande 3

É uma UTR é composta por área rural.  Qualquer solicitação de uso considerado
urbano dentro desta terá que ser tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

É confrontada pelo limite de municípios Campinas – Monte Mor, e a UTB EU-35.



UTR-Campo Grande 4

É uma UTR é composta por área rural.  Qualquer solicitação de uso considerado
urbano dentro desta terá que ser tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

É confrontada pelo limite de municípios Campinas – Monte Mor, e a UTB EU-35.

UTR-Campo Grande 5

É uma UTR é composta por área rural.  Qualquer solicitação de uso considerado
urbano dentro desta terá que ser tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

É confrontada pelo limite de municípios Campinas – Monte Mor, e a UTB EU-35.



UTR – Descampado 1

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 21,102 km², 2.501 moradores e densidade populacional de
119 pessoas por km². É uma UTR que é composta uma área que confronta com a divisa de
municípios Campinas – Itupeva, a divisa de municípios Campinas – Valinhos, a Rodovia dos
Bandeirantes (SP – 348) e o perímetro urbano. 

Há um total de População em Idade Ativa de 1.674 pessoas.

Há também 744 Pessoas em Idade Escolar.

Totaliza 372 moradores alocados em agrupamentos subnormais.

Existem 671 domicílios,  nos  quais  466  (69,45%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 189 (28,17%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
15 (2,24%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 1 (0,15%) com renda de 1 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 152 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 458 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 56 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 5 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.227 mulheres (49,06%), e
1.274 homens (50,94%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 167 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
264 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 260 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.442 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 430 pessoas (17,19%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 530 pessoas (21,19%) na faixa de 10 a 19 anos, 501 pessoas
(20,03%) na faixa de 20 a 29 anos, 433 pessoas (17,31%) na faixa de 30 a 39 anos, 289
pessoas (11,56%) na faixa dos 40 a 49 anos, 187 pessoas (7,48%) na faixa de 50 a 59 anos e
131 pessoas (5,24%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  2.501,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza:

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,275

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,763

CONCLUSÃO

Por  se  tratar  de  área  rural,  qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano
dentro  desta  terá  que  ser  tratado  via  protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de
Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Cabe também destacar
que há 372 moradores alocados em agrupamentos subnormais, no Núcleo Residencial Irmãos
Sigrist (parte),  Núcleo Residencial da Paz e Núcleo Residencial Jardim Nova América.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  21,19% de  10  a  19  anos,  e
20,03% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 69,45% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 27,17% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH
(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes
marcadores denotam necessidade de investimento e melhorias nas questões como educação,
longevidade,  renda  per  capita  (IDH),  e  nos  quesitos  infraestrutura  urbana  (saneamento),
capital humano (educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR – Descampado 2

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 0,918 km², 70 moradores e densidade populacional de 76
pessoas por km². É uma UTR composta apenas por habitações rurais, e localiza-se ao extremo
sul  do município, confrontando com a Rodovia Santos Dumont (SP-75), o limite municipal
entre Campinas e Indaiatuba, e o perímetro urbano. 

Há um total de População em Idade Ativa de 44 pessoas.

Há também 18 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  22  domicílios,  nos  quais  15  (68,18%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 6 (27,27%) com renda de 2 a 5 salários mínimos, 1
(4,55%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 0 (0,00%) com renda de 15 ou mais salários
mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 6 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 15 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 0 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 36 mulheres (51,43%), e 34
homens (48,57%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 5 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos, 6
pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 6 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 45 pessoas
alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 11 pessoas (15,71%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 12 pessoas (17,14%) na faixa de 10 a 19 anos, 11 pessoas
(15,71%) na faixa de 20 a 29 anos, 13 pessoas (18,57%) na faixa de 30 a 39 anos, 7 pessoas
(10,00%) na faixa dos 40 a 49 anos, 8 pessoas (11,43%) na faixa de 50 a 59 anos e 8
pessoas (11,43%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  70,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,461

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,638

CONCLUSÃO

 Existem  poucas  habitações  rurais  nesta  UTR.  Por  se  tratar  de  área  rural,
qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano  dentro  desta  terá  que  ser  tratado  via
protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de  Planejamento  e  Urbanismo,  Secretaria  de
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  17,14% de  10  a  19  anos,  e
18,57% de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, 68,18% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 27,27% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números próximos ao pior cenário
no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social).
Estes marcadores denotam grande necessidade de investimento e  melhorias  nas questões
como educação, longevidade, renda per capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana
(saneamento),  capital  humano  (educação)  e  renda  e  trabalho  (inserção  da  população  no
mercado)(IVS).



UTR-Descampado 3

É uma UTR é composta por área contígua à Rodovia Santos Dumont (SP-75)
porém fora do perímetro urbano, portanto rural. 

Qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano  dentro  desta  terá  que  ser
tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

É confrontada pela UTB MM-73, e a UTR Friburgo / Fogueteiro.

UTR-Descampado 4

É uma UTR é composta por área contígua à Rodovia Santos Dumont (SP-75)
porém fora do perímetro urbano, portanto rural. 

Qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano  dentro  desta  terá  que  ser
tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

É confrontada pela UTB MM-73, e a UTR Friburgo / Fogueteiro.



UTR – Friburgo - Fogueteiro

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 40,263 km², 1.063 moradores e densidade populacional de 26
pessoas por km². É uma UTR composta apenas por habitações rurais, e localiza-se sudoeste do
município,  confrontando com o limite  dos municípios  Campinas  – Monte Mor,  Campinas  –
Indaiatuba, com a UTR – Descampado 2, a Rodovia Santos Dumont (SP-75), A UTB MM-70 e a
UTB EU-37. 

Há um total de População em Idade Ativa de 667 pessoas.

Há também 245 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 315 domicílios,  nos  quais  236  (74,92%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 61 (19,37%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
16 (5,08%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 2 (0,63%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 88 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 189 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 34 estão na



faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 4 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 510 mulheres (47,98%), e
553 homens (52,02%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 71 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
82 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 65 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 679
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 177 pessoas (16,65%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 150 pessoas (14,11%) na faixa de 10 a 19 anos, 175 pessoas
(16,46%) na faixa de 20 a 29 anos, 166 pessoas (15,62%) na faixa de 30 a 39 anos, 143
pessoas (13,45%) na faixa dos 40 a 49 anos, 117 pessoas (11,01%) na faixa de 50 a 59 anos
e 135 pessoas (12,70%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  1.063,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,461

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,638

CONCLUSÃO

 Existem  poucas  habitações  rurais  nesta  UTR.  Por  se  tratar  de  área  rural,
qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano  dentro  desta  terá  que  ser  tratado  via
protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de  Planejamento  e  Urbanismo,  Secretaria  de
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população de maneira equilibrada, sendo as maiores faixas 16,65% de 0 a 9 anos, e 16,46%
de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 74,92% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 19,37% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números baixos no IDH (Índice de
Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores
denotam carência  de investimento e melhorias  nas questões como educação,  longevidade,
renda per capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano
(educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR – Furnas – Tanquinho 1

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 0,867 km², 23 moradores e densidade populacional de 27
pessoas por km². É uma UTR composta apenas por habitações rurais, e localiza-se ao norte de
Campinas, onde existe um loteamento de Chácaras, o Sítios Atibaia. 

Há um total de População em Idade Ativa de 16 pessoas.

Há também 6 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 7 domicílios, nos quais 4 (57,14%) responsáveis pelo domicílio possuem
renda  de  0  a  2  salários  mínimos,  2  (28,57%)  com renda  de  2  a  5  salários  mínimos,  1
(14,29%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 0 (0,00%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 1 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 5 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 1 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 0 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 11 mulheres (47,83%), e 12
homens (52,17%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 1 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos, 2
pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 2 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 14 pessoas
alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 4 pessoas (17,39%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 4 pessoas (17,39%) na faixa de 10 a 19 anos, 5 pessoas
(21,74%) na faixa de 20 a 29 anos, 4 pessoas (17,39%) na faixa de 30 a 39 anos, 4 pessoas
(17,39%) na faixa dos 40 a 49 anos, 1 pessoa (4,35%) na faixa de 50 a 59 anos e 1 pessoa
(4,35%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  23,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,408

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,654

CONCLUSÃO

 Existem  poucas  habitações  rurais  nesta  UTR.  Por  se  tratar  de  área  rural,
qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano  dentro  desta  terá  que  ser  tratado  via
protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de  Planejamento  e  Urbanismo,  Secretaria  de
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  17,39% de  10  a  19  anos,  e
21,74% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 57,14% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 28,57% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números baixos no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam carência  de investimento e melhorias  nas questões como educação,  longevidade,

renda per capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano

(educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR – Furnas – Tanquinho 2

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 12,260 km², 98 moradores e densidade populacional de 8
pessoas por km². É uma UTR composta apenas por habitações rurais, e localiza-se ao norte de
Campinas, confrontando com a Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-
340), com a UTB RA-02, com a UTR Gargantilha – Sousas – Joaquim Egídio, com a UTB RA-05
e com a UTB MM-41. 

Há um total de População em Idade Ativa de 66 pessoas.

Há também 27 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  31  domicílios,  nos  quais  23  (74,19%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 6 (19,35%) com renda de 2 a 5 salários mínimos, 2
(6,45%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 0 (0,00%) com renda de 15 ou mais salários
mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 7 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 20 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 4 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 0 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 47 mulheres (47,96%), e 51
homens (52,04%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 7 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos, 9
pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 0 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 57 pessoas
alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 19 pessoas (19,39%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 18 pessoas (18,37%) na faixa de 10 a 19 anos, 20 pessoas
(20,41%) na faixa de 20 a 29 anos, 16 pessoas (16,33%) na faixa de 30 a 39 anos, 11
pessoas (11,22%) na faixa dos 40 a 49 anos, 10 pessoas (10,20%) na faixa de 50 a 59 anos e
4 pessoas (4,08%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  98,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,408

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,654

CONCLUSÃO

 Existem  poucas  habitações  rurais  nesta  UTR.  Por  se  tratar  de  área  rural,
qualquer  solicitação  de  uso  considerado  urbano  dentro  desta  terá  que  ser  tratado  via
protocolo,  a  ser  analisado  pela  Secretaria  de  Planejamento  e  Urbanismo,  Secretaria  de
Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população de maneira equilibrada, sendo as maiores faixas 19,39% de 0 a 9 anos, e 20,41%
de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 74,19% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 19,35% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números baixos no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam carência  de investimento e melhorias  nas questões como educação,  longevidade,

renda per capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano

(educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR – Furnas / Tanquinho 3

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 34,651 km², 499 moradores e densidade populacional de 14
pessoas por km². É uma UTR localizada ao nordeste de Campinas, confrontando com a UTB
RA-05, a UTR Gargantilha – Sousas – Joaquim Egídio, a UTB RA-08, a UTB MM-57, a UTB MM-
44 E UTB MM-41. 

Há um total de População em Idade Ativa de 348 pessoas.

Há também 116 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 162 domicílios,  nos  quais  109  (67,28%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 36 (22,22%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
11 (6,79%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 6 (3,70%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 20 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 118 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 15 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 9 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 243 mulheres (48,70%), e
256 homens (51,30%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 27 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
36 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 46 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 318
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 75 pessoas (15,03%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 80 pessoas (16,03%) na faixa de 10 a 19 anos, 90 pessoas
(18,04%) na faixa de 20 a 29 anos, 82 pessoas (16,43%) na faixa de 30 a 39 anos, 78
pessoas (15,63%) na faixa dos 40 a 49 anos, 53 pessoas (10,62%) na faixa de 50 a 59 anos e
41 pessoas (8,22%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  499,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,200

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,834

CONCLUSÃO

 Existem poucas habitações rurais nesta UTR, e é predominantemente composta
por áreas sem ocupação. Por se tratar de área rural, qualquer solicitação de uso considerado
urbano dentro desta terá que ser tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de
Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e
Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  18,04% de  20  a  29  anos,  e
16,43% de 30 a 39 anos.

Se analisarmos a renda média, 67,28% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 22,22% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números acima da média no IDH
(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes
marcadores denotam eficiência nas questões como educação, longevidade, renda per capita
(IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda
e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR – Gargantilha – Sousas – Joaquim Egídio

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 195,058 km², 3.437 moradores e densidade populacional de
18 pessoas por km². É uma UTR localizada a leste de Campinas, confrontando com os limites
de município Campinas – Pedreira e Campinas – Morungaba, UTB RA-12, com a UTB RA-10,
com a UTB RA-11, com a UTB RA-08, com a UTR Furnas – Tanquinho 3, com a UTB RA-03,
com a UTB RA-02 e com a UTR Furnas – Tanquinho 1. 

Há um total de População em Idade Ativa de 2.367 pessoas.

Há também 843 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 1.141 domicílios, nos quais 698 (61,17%) responsáveis pelo domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 206 (18,05%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
149 (13,06%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 88 (7,71%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.



Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 120 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 655 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 201 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 165 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.678 mulheres (48,82%), e
1.759 homens (51,18%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 27 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
36 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 46 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 318
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 449 pessoas (13,06%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 614 pessoas (17,86%) na faixa de 10 a 19 anos, 515 pessoas
(14,98%) na faixa de 20 a 29 anos, 541 pessoas (15,74%) na faixa de 30 a 39 anos, 603
pessoas (17,54%) na faixa dos 40 a 49 anos, 409 pessoas (11,90%) na faixa de 50 a 59 anos
e 306 pessoas (8,90%) com 60 anos ou mais.



Para  o  total  de  pessoas  de  3.437,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,198

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,829

CONCLUSÃO

 Por se tratar de APA – Área de Preservação Ambiental e área rural, qualquer
solicitação de uso considerado urbano dentro desta terá que ser tratado via protocolo, a ser
analisado  pela  Secretaria  de  Planejamento  e  Urbanismo,  Secretaria  de  Desenvolvimento
Econômico, Social  e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, e através dos Planos de Manejo de APA.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  17,86% de  10  a  19  anos,  e
17,54% dos 40 a 49 anos.

Se analisarmos a renda média, 61,17% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 18,05% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números na média no IDH (Índice

de Desenvolvimento Humano) e no IVS (Índice de Vulnerabilidade Social). Estes marcadores

denotam desenvolvimento satistatório nas questões como educação, longevidade, renda per

capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e

renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR – Pedra Branca

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 14,986 km², 1.883 moradores e densidade populacional de
126 pessoas por km². É uma UTR localizada a sudeste de Campinas, confrontando com o limite
de municípios Campinas – Vinhedo, UTR Descampado 1, a UTB MM-67, a UTB MM-66, a UTB
MM-62, a UTB MM-63 e a UTB MM-64. 

Há um total de População em Idade Ativa de 1.216 pessoas.

Há também 554 Pessoas em Idade Escolar.

Existem 509 domicílios,  nos  quais  390  (76,62%) responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 93 (18,27%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
18 (3,54%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 8 (1,57%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 114 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 347 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 37 estão na



faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 11 domicílios estão na faixa de 5 ou mais
salários mínimos “per capita”.

Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 1.013 mulheres (53,80%), e
870 homens (46,20%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 107 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
192 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 200 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e
1.072 pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 304 pessoas (16,14%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 395 pessoas (20,98%) na faixa de 10 a 19 anos, 318 pessoas
(16,89%) na faixa de 20 a 29 anos, 285 pessoas (15,14%) na faixa de 30 a 39 anos, 265
pessoas (14,07%) na faixa dos 40 a 49 anos, 149 pessoas (7,91%) na faixa de 50 a 59 anos e
167 pessoas (8,87%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  1.883,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.



DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,275

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,763

CONCLUSÃO

 Área prediminantemente utilizada por pequenos sítios com atividade agrícola.
Por se tratar de área rural, qualquer solicitação de uso considerado urbano dentro desta terá
que ser tratado via protocolo, a ser analisado pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo,
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população  de  maneira  equilibrada,  sendo  as  maiores  faixas  20,98% de  10  a  19  anos,  e
16,89% de 20 a 29 anos.

Se analisarmos a renda média, 76,62% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 18,27% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números abaixo da média no IDH
(Índice  de  Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes
marcadores denotam necessidade de investimento nas questões como educação, longevidade,
renda per capita (IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano
(educação) e renda e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).



UTR – Samambaia

Os dados apresentados nesta compilação são referentes ao do IBGE e IPEA para
o ano de 2010.

Com uma área de 4,539 km², 205 moradores e densidade populacional de 45
pessoas por km². É uma UTR localizada a sudeste de Campinas, confrontando com o limite de
municípios Campinas – Valinhos, a UTB eu-33, a UTB EU-31, a UTB EU-30, e a UTB-RA-12. 

Há um total de População em Idade Ativa de 127 pessoas.

Há também 66 Pessoas em Idade Escolar.

Existem  76  domicílios,  nos  quais  44  (57,89%)  responsáveis  pelo  domicílio
possuem renda de 0 a 2 salários mínimos, 20 (26,32%) com renda de 2 a 5 salários mínimos,
12 (15,79%) com renda de 5 a 15 salários mínimos e 0 (0,00%) com renda de 15 ou mais
salários mínimos.

Em relação ao rendimento domiciliar “per capita”, podemos totalizar segundo os
dados do IBGE para o Censo de 2010, que 18 domicílios estão na faixa de 0 a meio salário
mínimo”per capita”, 44 estão na faixa de meio a 2 salários mínimos “per capita”, 12 estão na
faixa de 2 a 5 salários mínimos “per capita” e 2 domicílios estão na faixa de 5 ou mais salários
mínimos “per capita”.



Se tomarmos a divisão por sexo, nesta UTB temos 104 mulheres (50,73%), e
101 homens (49,27%).

Quanto à alfabetização, a UTB totaliza 14 pessoas alfabetizadas de 5 a 9 anos,
24 pessoas alfabetizadas de 10 a 14 anos, 21 pessoas alfabetizadas de 15 a 19 anos e 116
pessoas alfabetizadas de mais de 20 anos.

Se dividirmos a população por faixa etária, teremos 37 pessoas (18,05%) com
idade na faixa de 0 a 9 anos, 46 pessoas (22,44%) na faixa de 10 a 19 anos, 26 pessoas
(12,68%) na faixa de 20 a 29 anos, 32 pessoas (15,61%) na faixa de 30 a 39 anos, 33
pessoas (16,10%) na faixa dos 40 a 49 anos, 15 pessoas (7,32%) na faixa de 50 a 59 anos e
16 pessoas (7,80%) com 60 anos ou mais.

Para  o  total  de  pessoas  de  205,  esta  UTR  não  é  atendida  por  nenhum
equipamento público de qualquer natureza.

DADOS DO IPEA

Índice de Vulnerabilidade Social(IVS):



Em 2010:

Pior Cenário: 0,518

Melhor Cenário: 0,046

Índice da UTB: 0,243

Índice de Desenvolvimento Humano(IDH):

Em 2010:

Pior Cenário: 0,558

Melhor Cenário: 0,908

Índice da UTB: 0,789

CONCLUSÃO

 Área com pequenas chácaras. Por se tratar de área rural, qualquer solicitação de
uso considerado urbano dentro desta terá que ser tratado via protocolo, a ser analisado pela
Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e
de Turismo, e Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Apesar de não haver elementos para uma análise mais aprofundada esta UTR
não é atendida por nenhum equipamento público, exigindo que seus moradores busquem estes
serviços em outras localidades.

Em relação à média de idade, é uma UTR que apresenta uma distribuição de
população de maneira equilibrada, sendo as maiores faixas 18,05% de 0 a 9 anos, e  22,44%
de 10 a 19 anos.

Se analisarmos a renda média, 57,89% dos responsáveis pelo domicílio possuem
renda de 0 a 2 salários mínimos, e 26,32% possuem renda de 2 a 5 salários mínimos.

Quanto aos dados do IPEA para 2010, possui números na média no IDH (Índice de

Desenvolvimento  Humano)  e  no  IVS  (Índice  de  Vulnerabilidade  Social).  Estes  marcadores

denotam desempenho suficiente nas questões como educação, longevidade, renda per capita

(IDH), e nos quesitos infraestrutura urbana (saneamento), capital humano (educação) e renda

e trabalho (inserção da população no mercado)(IVS).

Após  apresentadas  as  análises  por  UTBs  e  UTRs,  passamos  a  apresentar  o

histórico e a metodologia com a qual este trabalho foi realizado.



Histórico do Trabalho:

Este  trabalho  foi  desenvolvido  utilizando  funções  do  Banco  de  Dados

POSTGRESQL/POSTGIS na linguagem PLPSQL, que calculam a porcentagem de interseção de

determinado polígono com um outro, no caso específico, calcula qual é a porcentagem de

interseção  de  uma  UTB  com  um  Setor  Censitário  do  IBGE.  Isto  feito,  ele  aplica  esta

porcentagem no valor total de população e atribui a esta UTB. Repete este processo até que

todas as interseções sejam calculadas, chegando assim ao valor final de população a uma UTB.

Estas funções foram executadas para todas as UTBs e UTRs do município, até

chegarmos a um número de pessoas para todas elas.

Foram executadas funções similares para domicílios, população subnormal, faixa

de rendimento, faixa de rendimento “per capita”, por sexo e por idade.

Com isso, obtivemos uma camada de informações de UTBs e UTRs com mais de

40 atributos, referentes a todos os temas acima citados, tratados pelo IBGE no CENSO de

2.010.

A partir daí deu-se um trabalho de tratamento de exceções, que ocorreram em

razão do processamento atribuir valores a alguns polígonos onde não há nenhum. Foi adotado

um método de transferí-los para outros polígonos que também possuem interseção com o

Setor Censitário que originou a população, respeitando a relação de proporcionalidade entre

eles. Este trabalho resultou em um ajuste onde podemos visualizar os recortes onde de fato

não há população ou domicílio.

Durante  a  execução  da  análise  de  cada  UTB  isoladamente,  foi  realizado  o

trabalho  de  pós  processamento,  onde  foram feitas  verificações  complementares  como por

exemplo se a soma dos sexos e das faixas de idade é igual à população total. Ainda neste

momento foram realizados a produção das imagens ilustrativas das UTBs / UTRs e o cálculo

dos percentuais onde estes estão apresentados e os respectivos gráficos, para um melhor

entendimento dos textos.

Para que fossem realizadas outras inferências impossíveis aos dados do IBGE,

pois não estão contidos no universo de pesquisa do CENSO, utilizamos a ortofoto da EMPLASA

de  2.010,  onde  conseguimos  visualizar  onde  há  construções  (casas  ou  prédios)  ou  não,

servindo de parâmetro visual complementar ao trabalho.

Como resultado final, temos uma totalização por UTBs e UTRs que  tem  por

premissa  ser  o  retrato  mais  perfeito  possível  dos  resultados  por  Setores  Censitários,  e

obtivemos o mesmo número na população do município para 2.010, 1.080.113, e o mesmo

número de domicílios ocupados, 348.503. A título de ilustração, o IBGE divulga dois números

para  domicílios.  Os  ocupados,  348.503  e  os  recenseados,  388.263.  Para  confrontá-los,

obtivemos através de processamento no dia 07/11/2.018 do Cadastro Municipal de Finanças,



294.378 domicílios e 91.952 terrenos. É necessário fazer a ressalva de que este número de

terrenos pode não retratar a realidade, uma vez que alguns destes podem já estar construídos

e ainda não estarem atualizados.

Metadados:

IPEA e as UDHs.

O  arquivo  shape  das  UDHs  (Unidades  de  Desenvolvimento  Humano)  nos  foi

fornecida pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e alocado em nosso banco de

dados.  Num  segundo  momento,  fomos  ao  site  http://www.ipea.gov.br/portal/ onde

conseguimos o download dos dados brutos em relação às unidades, onde estão contidas todas

as informações referentes ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) e o IVS (Índice de

Vulnerabilidade  Social).  Após,  georreferenciamos  estas  informações,  conseguindo  as

geometrias com os atributos necessários. 

Como estas geometrias foram geradas a partir de demandas do IPEA, não são

compatíveis com as geometrias das UTBs e UTRs. Por esta razão, quando fizemos a inferência

para definir estes índices para nossos recortes, adotamos dois métodos. Quando as UTB / UTRs

faziam  100% de interseção com as geometrias do IPEA, simplesmente inserimos estes valores

em nossos recortes. Quando as geometrias estavam com interseção em mais de uma unidade

do IPEA, foi adotado a média aritmética entre os índices. 

Setores Censitários:

 Arquivo  shape  fornecido  pelo  do  IBGE,  juntamente  com o  banco  de  dados,

tabelas referentes a Pessoas, Domicílio e Renda. Para o arquivo disponibilizado no Geoportal e

usado  para  este  trabalho,  foi  cruzada  a  geometria  dos  Setores  Censitários

com a tabela Pessoas, o que resultou em uma divisão do município em Setores Censitários

com a densidade populacional (pessoas por hectare) e a população de cada setor de acordo

com  a  raça,  conforme  o  Censo  de  2010.                           

Cabe aqui ressaltar que a terminologia "raças" e sua transcrição na totalização

apresentada no Geoportal é a oficial do IBGE. 

UTBs / UTRs:

É  uma  camada  oficial,  que  divide  o  município  de  Campinas  em  Unidades

Territoriais Básicas desde 1996. Foi alterada no Plano Diretor de 2006 e nos Planos Locais das

Macrozonas 5 e 9. Define as 74 unidades territoriais básicas no Perímetro Urbano estando

articuladas com APG’s e Macrozoneamento. Sua denominação foi alterada para UTBs (Unidades

Territoriais Básicas) e UTRs (Unidades Territoriais Rurais) e procura reconhecer o bairro de

referência da região abrangida e codificada a partir da relação com a Macrozona em que está

http://www.ipea.gov.br/portal/


inserida. Esta alteração foi  regulamentada pela Lei  Municipal  Complementar 189 de 08 de

Janeiro de 2018. 
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