
  



  

FASE PRELIMINAR

Os estudos para revisão das leis de uso, ocupação e parcelamento do solo tiveram início em 
maio de 2014, com a contratação da FUPAM para realização de diagnóstico do município e 
confecção de propostas que norteariam seu desenvolvimento em consonância com o Plano 
Diretor Estratégico que encontrava-se em fase de elaboração.

Foram realizadas oficinas, seminários, grupos de trabalho, enquete digital e a formação de 
comissão para acompanhar os atos relativos à revisão da Lei de Parcelamento, Ocupação e 
Uso do Solo.

Em 2016 foi finalizada a Proposta da FUPAM.



  

FASE PRELIMINAR

PROPOSTA DE
ZONEAMENTO



  

O Plano Diretor Estratégico (Lei Complementar 189, de 08 de janeiro de 2018) traçou as 
diretrizes principais para o desenvolvimento do município para os próximos 10 anos, 
inclusive elementos norteadores para o planejamento territorial urbano.

Tornar a cidade mais saudável, acessível, inovadora 
e inclusiva.

Diminuir a ociosidade de imóveis privados não 
edificados, subutilizados ou não utilizados, inseridos 
em regiões da cidade dotadas de infraestrutura e 
aptas à ocupação. 

Proteger, conservar e preservar os recursos 
ambientais municipais, a fim de promover um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia 
qualidade de vida, objetivando uma cidade 
sustentável para as presentes e futuras gerações.

 Controle do crescimento urbano disperso.

 Promoção da mescla de usos em toda a cidade com 
a adoção de usos compatíveis com a hierarquização 
viária, a infraestrutura e restrições ambientais.

Incentivo a novas centralidades e fortalecimento das 
já existentes vinculadas à Rede Estrutural de 
Mobilidade.

 Priorização do pedestre, dos modos de transporte 
não motorizados e do transporte público.

Reserva de áreas adequadas para atividades 
econômicas, especialmente ao longo das rodovias e 
nos Polos Estratégicos de Desenvolvimento.

Promover a inclusão social, reduzindo os fatores que 
contribuem para as desigualdades e a segregação 
socioespacial da população.

Promover o acesso à moradia a toda população, 
com urbanização de qualidade, infraestrutura 
urbana, equipamentos e serviços públicos.

Garantir a preservação e a valorização do patrimônio 
histórico, cultural, natural e paisagístico.

Incrementar a atratividade econômica de Campinas, 
considerando especialmente suas vocações, 
buscando assegurar emprego e renda à população.

Promoção da justa distribuição dos benefícios e 
ônus decorrentes do processo de urbanização e a 
recuperação para a coletividade da valorização 
imobiliária resultante dos investimentos públicos e 
do regramento urbanístico.

Incentivo à habitação de interesse social com o 
fortalecimento de parcerias com o setor privado.

Promoção do Desenvolvimento Orientado pelo 
Transporte - DOT, com indução da ocupação de 
áreas vagas, do adensamento e da mescla de usos 
ao longo da Rede Estrutural de Mobilidade e 
priorização dos investimentos públicos em 
infraestrutura



  

O PDE trouxe ainda definições de adensamento habitacional desejável para cada região, 
coeficientes máximos permitidos, estruturação urbana, centralidades existentes e a fomentar.

Desta forma, foi necessário compatibilizar a proposta preliminar apresentada pela FUPAM 
com a vocação econômica do município, características específicas de cada região e as 
diretrizes estabelecidas no Plano Diretor Estratégico (PDE), especialmente no que tange aos 
seguintes anexos:

Anexo I – Mapa de macrozoneamento

Anexo VI – Mapa dos eixos do DOT e eixos complementares

Anexo VII – Mapa da estrutura urbana

Anexo VIII – Mapa de coeficientes de aproveitamentos máximos

Anexo X – Mapa de centralidades

Anexo XV – Mapa da rede estrutural de mobilidade 



  

Anexo I 
Macrozoneamento



  

Anexo VI 
Eixos do DOT 



  

Anexo VII 
Estrutura urbana



  

Anexo VIII
Coeficientes de 

aproveitamentos máximos



  

Anexo X 
Centralidades 



  

Anexo XV 
Rede estrutural 
de mobilidade 



  

Loteamento de Acesso Controlado (LAC): é aquele que foi objeto de 
parcelamento do solo nos termos da legislação vigente com permissão de uso 
de áreas públicas, fechamento, controle de acesso de veículos e pessoas a 
título precário

Cinturão de Segurança (CIS): é aquele onde ocorre o controle de acesso de 
veículos e pessoas em horários pré definidos em determinada via pública ou o 
conjunto de vias.

Loteamento Residencial e Misto (LRM)

Loteamento Não Residencial (LNR)

Loteamento de Interesse Social (LIS)

Parcelamento do Solo Urbano Parcelamento do Solo Urbano 

Deverá ser através de Loteamento ou Desmembramento.

O Loteamento Urbano poderá ser feito nas seguintes modalidades:

Permissões Especiais Permissões Especiais 



  

Destinada a habitação unifamiliar
HU
HU-A-BG
HU-B-BG

Destinada a habitação multifamiliar horizontal
HMH
HMH-A-BG
HMH-B-BG
HMH-C-BG

Destinada a habitação multifamiliar vertical
HMV
HMV-BG

Destinada ao comércio, serviço, institucional e/ou industrial
CSEI
CSEI-A-BG
CSEI-B-BG

Destinada ao uso misto (habitação, comércio, serviço, institucional 
e/ou industrial)
HCSEI
HCSEI-A-BG
HCSEI-B-BG

As novas tipologias de ocupação são desdobradas em 5 categorias conforme seu uso e 15 As novas tipologias de ocupação são desdobradas em 5 categorias conforme seu uso e 15 
sub-categorias de acordo com parâmetros construtivos específicossub-categorias de acordo com parâmetros construtivos específicos::

O detalhamento dos parâmetros construtivos de cada tipologia de ocupação está disponível no 
portal da LPOUS na minuta da Lei Complementar proposta.



  

A categoria de uso não-residencial é desdobrada em 19 sub-categoriasA categoria de uso não-residencial é desdobrada em 19 sub-categorias::

Comércio varejista, distribuído nas seguintes sub-categorias:
CVBI: comércio varejista de baixa incomodidade.
CVMI: comércio varejista de média incomodidade.
CVAI: comércio varejista de alta incomodidade.

Comércio atacadista, distribuído nas seguintes sub-categorias:
CABI: comércio atacadista de baixa incomodidade.
CAMI: comércio atacadista de média incomodidade.
CAAI: comércio atacadista de alta incomodidade.

Serviços, distribuído nas seguintes sub-categorias:
SBI: serviço de baixa incomodidade.
SMI: serviço de média incomodidade.
SAI: serviço de alta incomodidade.
STAI: serviço de transporte de alta incomodidade.
SRF: serviço de baixa incomodidade ou referência fiscal exercidos na própria residência e vinculados às 

tipologias de ocupação HMH, HMV e HCSE (unidade privativa habitacional) e HU.

Indústria, distribuído nas seguintes sub-categorias:
IBI: indústria de baixa incomodidade.
IMI: indústria de média incomodidade.
IAI: indústria de alta incomodidade.

Entidade institucional, distribuído nas seguintes sub-categorias:
EBI: entidade institucional de baixa incomodidade.
EMI: entidade institucional de média incomodidade.
EAI: entidade institucional de alta incomodidade.

Especiais, distribuído nas seguintes sub-categorias:
UP: preservação e controle urbanístico de valor histórico, arquitetônico, artístico, paisagístico e ambiental.
UR: atividade rural dentro do perímetro urbano.

Os mais de 18.000 CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) existentes foram 
enquadrados nas sub-categorias propostas e serão estabelecidas em decreto específico.



  

Com base nas diretrizes estabelecidas no PDE foram criados 8 zoneamentos, respeitando-se 
ainda a prerrogativa de delimitar as zonas urbanas em divisas físicas como: sistema viário 
existente, ferrovias, diretrizes viárias e hidrografia, para garantir que toda a quadra seja 
abrangida por um único zoneamento evitando a incidência de múltiplos parâmetros 
construtivos e urbanísticos no mesmo imóvel ou oriundos de anexação de lotes, que resultam 
na inviabilidade de diversos empreendimentos na regra atual.

ZONA RESIDENCIAL (ZR)

ZONA MISTA 1 (ZM 1)

ZONA MISTA 2 (ZM 2)

ZONA MISTA 4 (ZM 4)

ZONA DE CENTRALIDADE 2 (ZC 2)

ZONA DE CENTRALIDADE 4 (ZC 4)

ZONA DE ATIVIDADE ECONÔMICA A (ZAE A)

ZONA DE ATIVIDADE ECONÔMICA B (ZAE B)



  

ZONA RESIDENCIAL (ZR)ZONA RESIDENCIAL (ZR)

Zona predominantemente residencial de baixa densidade habitacional, adminitindo-se usos não-
residenciais de baixa incomodidade e referência fiscal de acordo com hierarquização viária. 
Caracteriza-se principalmente por áreas periféricas limítrofes ao perímetro urbano  no intuíto de reduzir 
os impactos gerados pela urbanização em áreas rurais e de controle ambiental.

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 0,15
Coeficiente de Aproveitamento máximo 1,0



  

ZONA MISTA 1 (ZM1)ZONA MISTA 1 (ZM1)

Zona de baixa densidade habitacional, com mescla de usos não-residenciais de baixa incomodidade.  
No interior de bairros será permitido uso não-residencial para atendimento da demanda local, evitando a 
necessidade de deslocamentos diários para acesso à serviços e comércios básicos.

Os serviços e comércios de média incomodidade serão permitidos somente nas vias arteriais onde a 
incomodidade será característica própria da via.

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 0,25
Coeficiente de Aproveitamento máximo 1,0



  

ZONA MISTA 2 (ZM2)ZONA MISTA 2 (ZM2)

Zona com mescla de usos não-residenciais de baixa e média incomodidade visando 
promover o médio adensamento habitacional em áreas urbanas dotadas de infraestrutura, 
reduzindo seu custo de manutenção viabilizando assim a implantação de novos 
empreedimentos. 

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 0,5
Coeficiente de Aproveitamento máximo 2,0



  

ZONA MISTA 4 (ZM4)ZONA MISTA 4 (ZM4)

Caracteriza-se por área consolidada provida de infraestrutura urbana com vocação de usos 
diversificados de baixa e média incomodidade, além do residencial, permitindo o alto 
adensamento habitacional.

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 1,0
Coeficiente de Aproveitamento máximo 4,0



  

ZONA DE CENTRALIDADE 2 (ZC2)ZONA DE CENTRALIDADE 2 (ZC2)

Zona definida pelos eixos principais do DOT de média densidade habitacional, 
caracterizado pela diversificação de usos que ampliem a oferta de emprego e moradia 
visando reduzir custo e tempo com deslocamentos.

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 0,5
Coeficiente de Aproveitamento máximo 2,0



  

ZONA DE CENTRALIDADE (ZC4)ZONA DE CENTRALIDADE (ZC4)

Zona definida pelos importantes cruzamentos de DOTs e centralidades previstas no PDE 
destinada ao desenvolvimento econômico de caráter regional com alto adensamento 
habitacional promovendo a viabilidade da Rede Estrutural de Mobilidade, admitindo-se usos 
não-residenciais de baixa, média e alta incomodidade.

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 1,0
Coeficiente de Aproveitamento máximo 4,0



  

ZONA DE ATIVIDADE ECONÔMICA A (ZAE A)ZONA DE ATIVIDADE ECONÔMICA A (ZAE A)

Zona de interesse estratégico para desenvolvimento de atividade econômica admitindo-se 
usos não-residenciais de baixa, média e alta incomodidade.

Área destinada ao desenvolvimento econômico com menor demanda de infraestrutura 
viária em relação a ZAE B, permitindo industrialização compátivel com a proximidade de 
área residenciais.

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 0,25
Coeficiente de Aproveitamento máximo 1,5



  

ZONA DE ATIVIDADE ECONÔMICA B (ZAE B)ZONA DE ATIVIDADE ECONÔMICA B (ZAE B)

Zona de interesse estratégico para desenvolvimento de atividade econômica de caráter 
macrometropolitano admitindo-se usos não-residenciais de baixa, média e alta 
incomodidade. Está prevista no eixo das rodovias visando escoamento de produção e 
redução do fluxo de veículos pesados nas demais áreas urbanas do município.

Coeficiente de Aproveitamento mínimo 0,25
Coeficiente de Aproveitamento máximo 1,5



  

APG Barão GeraldoAPG Barão Geraldo

Receberá a nova nomenclatura, contudo serão mantidos os parâmetros construtivos e de 
uso já estabelecidos na área urbana consolidada, restando as demais sob a vigência do 
zoneamento proposto. 

Z03 BG

Z03 BG hachurada

Z04 BG

Z11 BG

Z11 BG hachurada

Z14 BG

Z14 BG hachurada

ZR-A-BG

ZM1-A-BG

ZR-B-BG

ZM1-B-BG

ZM1-C-BG

ZAE-A-BG

ZAE-C-BG

Nas áreas inseridas na Área de Planejamento e Gestão (APG) de Barão Geraldo, com 
zoneamento estabelecido pela Lei Municipal 9.199 de 27 de dezembro de 1996, 
receberão CA bas conforme tipologia de ocupação, que será equivalente ao CA máx.



  

Fica atribuído o coeficiente de aproveitamento básico conforme tabela abaixo, adotando-se 
o maior índice de tipologia autorizada nos zoneamentos estabelecidos pelas Leis 
Municipais 6.031 de 28 de dezembro de 1988 e complementares



  

NOVOS PARÂMETROS URBANÍSTICOSNOVOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

Espaço de Fruição Pública (EFP) Espaço de Fruição Pública (EFP) 

Espaço interno ao lote destinado ao uso público, 
acessível por todos e desimpedido de qualquer 
barreira física fixa. Pode ser área descoberta ou 
coberta. O EFP conecta-se diretamente ao 
logradouro público, preferencialmente no 
pavimento térreo, ou em outro pavimento que 
possua acesso ao logradouro público. 

Permeabilidade VisualPermeabilidade Visual

Permitir a interação visual entre o imóvel e o 
logradouro público.

Fachada AtivaFachada Ativa

Corresponde à ocupação da fachada da 
edificação no pavimento com acesso direto ao 
logradouro público por uso não-residencial.



  

INSTRUMENTOS URBANÍSTICOSINSTRUMENTOS URBANÍSTICOS  

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

A construção, ampliação, instalação, modificação e operação de empreendimentos, atividades e intervenções 
urbanísticas, públicas ou privadas, causadoras de impactos urbanos, socioeconômicos e culturais e de 
incomodidades à vizinhança, deverão ser instruídos com EIV acompanhado do respectivo Relatório de Impacto de 
Vizinhança (RIV), nos termos do Plano Diretor Estratégico do Município e do Estatuto da Cidade. 

Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODCOutorga Onerosa do Direito de Construir (OODC))

Cobrança sobre o potencial construtivo utilizado acima do Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA bas) 
limitado ao Coeficiente de Aproveitamento Máximo (CA max) permitido no zoneamento. 



  

Transferência do Direito de Construir (TDC)Transferência do Direito de Construir (TDC)

Será autorizada a transferência do potencial construtivo de imóveis urbanos privados, utilizado nos termos da 
LC 28/2009, para viabilizar implantação de Equipamentos Públicos Urbanos (EPU) e Comunitários (EPC); 
implantação de melhoramentos sanitários, viários e de infraestrutura do sistema de transporte público; a 
preservação de bem de interesse histórico, paisagístico, ambiental, social ou cultural; programas de 
regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e habitação de 
interesse social; programas de reassentamento dos imóveis situados em área de especial interesse geológico-
geotécnico.

Direito de PreempçãoDireito de Preempção

Instrumento que confere  ao Poder Público Municipal o direito de preferência para adquirir um imóvel que 
esteja sendo vendido pelo proprietário.

Operação Urbana Consorciada (OUC)Operação Urbana Consorciada (OUC)

Poderá ser criada OUC, para implementar 
intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 
Público Municipal, com a participação dos 
proprietários, moradores, usuários permanentes e 
investidores privados, com o objetivo de alcançar 
transformações urbanísticas estruturais, melhorias 
sociais, ambientais, econômicas e culturais, 
admitindo-se parâmetros de parcelamento, ocupação 
e uso do solo diferenciados.



  

APG APA CampinasAPG APA Campinas  

Foi excluída da abrangência desta proposta pois aguarda a elaboração/conclusão do Plano 
de Manejo desenvolvido pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, o qual disporá a respeito do Parcelamento, Ocupação e Uso 
daquela área. 



  

Mais informações consulte:

http://campinas.sp.gov.br/governo/urbanismo/lpous/

http://campinas.sp.gov.br/governo/urbanismo/lpous/
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