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1.0 INTRODUÇÃO
Este “Diagnóstico Preliminar sobre a Legislação
Urbanística Vigente” no município de Campinas
(P2A) se constitui no segundo documento
referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Campinas (PMC - Processo
Administrativo: 2013/10/58.223) e a Fundação
para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente
(Contrato FUPAM: nº 082/2014) visando a
elaboração de proposta de revisão da Legislação
de Uso e Ocupação do Solo de Campinas bem
como no fornecimento de subsídios para a revisão
do Plano Diretor vigente no Município.

1.2 METODOLOGIA E CONTEÚDO

Conforme o Plano de Trabalho da Equipe FUPAM
aprovado pela Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano (SEPLAN), esta etapa
de trabalho tem por objetivo a análise e avaliação
crítica da legislação urbanística vigente em
Campinas.

Este “Diagnóstico Preliminar sobre a Legislação
Urbanística Vigente” envolve análise sistêmica
do conjunto legal em vigor, portanto não se
constitui apenas em somatória ou justaposição
das análises de cada lei ou decreto de natureza
urbanística vigente em Campinas.

Tais análise e avaliação constituem-se
em importante elemento dos diagnósticos
preliminares (P2A) que, após a construção de
bancos de dados (P2B), das pertinentes revisões
dos diagnósticos (P3A) e complementações de
análises e etapas preliminares propositivas (P3 e
P4), fundamentarão as propostas territoriais (P5)
e finais (P6) de que tratam o contrato e processo
administrativo citados em “1.0”.

Para realizar a análise tomou-se como base
a listagem da legislação urbanística municipal
principal em vigor que trata do assunto, bem
como, em alguns casos, fez-se necessário
considerar outras leis e decretos, municipais e
federais, que incidem sobre o tema e que alteram
parte(s) de algumas leis, dada sua defasagem
temporal. Vale, como exemplo, a legislação de
parcelamento do solo onde vigora lei de 1959 que,
evidentemente, não previa nem a lei federal sobre
parcelamento do solo (lei federal nº6766/79), nem
a lei federal de 1989 sobre a aplicação do Código
Florestal, no que tange às Áreas de Preservação

Permanente (APPs), no meio urbano.
O capítulo 2 desse documento trata da avaliação
crítica da legislação urbanística vigente no
município de Campinas. A Equipe FUPAM
realizou seminários internos de discussão sobre
a legislação em vigor incidente e relacionada
ao objeto desse contrato. Para cada lei foi
realizada uma síntese de seus principais
aspectos e uma síntese de comentários críticos.
Fez-se um organograma de toda a legislação
analisada, para melhor expressar as correlações
de cada lei municipal diante do quadro legal
vigente. Contou-se também com resultados da
“Oficina de Trabalho 1” realizada conjuntamente
pela SEPLAN e FUPAM com a presença de
representantes das várias secretarias e autarquias
municipais envolvidas. No capítulo 3 procedeuse à minuciosa análise sobre a estruturação do
zoneamento vigente. Avaliou-se as tipologias
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de ocupação para cada uso, seus resultados
concretos, suas qualidades e fragilidades para a
constituição de padrões morfológicos para cada
zona descriminada na Lei de Uso e Ocupação
do Solo (LUOS). Para melhor apresentar essa
avaliação realizou-se uma tabela organizada a
partir das tipologias de uso e ocupação definidas
na LUOS.
O capítulo 4 busca atualizar conceitualmente as
categorias de uso e ocupação do solo à luz da
discussão nacional e internacional (ocidental)
contemporânea sobre o assunto. Observam-se,
com isso, severos limites da LUOS campineira
que inviabilizam diversos padrões e soluções
morfológicas de reconhecida qualidade
urbanística, bem como inviabilizam situações de
apropriação pública mais complexas e ricas. Para
demonstração desses argumentos procedeu-se a
apresentação de referências espaciais existentes
para vários tópicos urbanístico-ambientais,
em Campinas, em outras cidades brasileiras e
estrangeiras.
O capítulo 5 traz uma síntese preliminar de
objetos para uma política urbana onde a nova
LUOS pode se constituir como instrumento
eficiente para atingi-la. A partir da análise crítica
da legislação urbanística em vigor, estruturam-se
comentários sobre temas relevantes que já estão

sendo objeto de discussão da Comissão Geral de
Participação (CGP), especialmente estruturada
pela SEPLAN para os fins desse contrato.
Pelo que se descreveu acima, fica claro como
princípio de método a busca processual da
totalidade compreensiva, analítica e crítica;
fundamental para uma revisão da LUOS que
compreenda o território como um todo, pois nele
todas as questões, demandas e políticas setoriais
encontram-se, de uma maneira ou de outra, com
maior ou menor consciência de seus impactos
recíprocos.
Seguem-se nesse documento: preparação para
o próximo relatório - prospecção de dados (6),
glossário (7), referências (8) e equipe técnica (9).

1.3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

•
Lei Complementar 15/2006 (Plano Diretor)
•
Lei 6031/88 (Uso e Ocupação do Solo) e
complementações posteriores.
•
Lei 1993/59 (Parcelamento do Solo).
•
Lei 10.410/2000 (EHIS).
•
Lei 12.169/2004 (Vilas).
•
Lei 8.232/94 (PGT).
•
Lei 9.199/1996 (Plano Local de Barão
Geraldo).
•
Lei 10.850/01 (Plano Local da Macro Zona
1).
•
Lei Complementar 35/2012 ((Plano Local
da Macro Zona 5).
•
Lei Complementar 76/2014 (Plano Local
da Macro Zona 9).
•
Lei Complementar 62/2014
(Flexibilização).
•
Lei Complementar nº5/2000 (Entorno dos
aeroportos).
•
Leis Complementares 29/2009 e 30/2009
(Entorno da Rodoviária).
•
Lei Complementar 28/2009 (Transferência

de potencial construtivo).
•
Lei 12/2004 (Operação Urbana do
Capivari).
•
Lei 10.264/99 (Cinturão de Segurança).
•
Lei 8.736/1996 (Loteamento Fechado).
•
Lei 8.161/1994 (Perímetro Urbano).
•
Lei Complementar 9/2003 (Código de
Obras).
•
Decreto 17.503/2012 ( Plano de
Estruturação Urbana da Região Centro-Sul),
alterado pelo Decreto 17.785/2012 (Caderno
de Subsídios publicado no complemento do
DOM em 31/01/2013 – 3 volumes).
•
Lei complementar 70/2014 (institui “ZEIS”
em toda a cidade).
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Seguem abaixo as peças legais de referência,
qual seja a listagem da legislação urbanística
municipal principal em vigor fornecida pela
SEPLAN. Relembre-se que a essa listagem,
quando necessário, foram consultadas outras
peças legais, municipais e federais que são
mencionadas ao longo desse documento.

2.0 AVALIAÇÃO CRÍTICA DO PLANO DIRETOR E
DA LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR À DA LEI DE
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Este capítulo tem por objetivo estudar a legislação
urbanística do Município de Campinas com o
intuito de compreender a sistemática vigente para
a ordenação do território e, a partir disso, construir
uma visão crítica com a perspectiva de revisão da
lei de Uso e Ocupação do Solo (6031/1988).
Para isso, foram elencadas as leis que configuram
o arcabouço legal vinculado à lei de Uso e
Ocupação do Solo, de forma direta ou indireta,
bem como suas inter-relações, conforme
demonstrado no capítulo 2.1.
Na sequência, o estudo da legislação está
estruturado em capítulos que tem a finalidade
de agrupar as análises das leis por tema,
facilitando assim o entendimento da aplicação
das mesmas. São eles: o Plano Diretor, as leis
atreladas diretamente à lei 6031/1988, as leis que
dizem respeito aos Planos Locais, as leis para
intervenções específicas e as leis relacionadas ao
parcelamento do solo.

2.1 ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA LEGAL
e das vias de circulação, para constituição de
loteamentos fechados no Município de Campinas
e dá outras providências.

Lei nº 1.993/1959 - Código de Obras e Urbanismo
do Município de Campinas (rege o Parcelamento
do Solo).

Lei nº 9.199/1996 - Institui o Plano Local de
Gestão Urbana de Barão Geraldo.

Lei nº 6.031/1988 - Dispõe sobre o Uso e
Ocupação do Solo no Município de Campinas.
Lei nº 8.161/1994 - Dispõe sobre o Perímetro
Urbano do Município de Campinas e dos seus
Distritos e dá outras providências.
Lei nº 8.232/1994 - Estabelece condições para
a instalação de Polos Geradores de Tráfego no
Município de Campinas.
Lei nº 8.736/1996 - Dispõe sobre a permissão a
título precário de uso das áreas públicas de lazer

Lei n° 10.264/1999 - Institui Cinturões de
Segurança nas vias públicas do Município de
Campinas e dá outras providências.
Lei nº 10.410/2000 - Dispõe sobre
Empreendimentos Habitacionais de Interesse
Social, e estabelece outras normas sobre
habitação popular.
Lei Complementar nº 05/2000 - Acrescenta a
alínea “e” ao inciso XVIII do artigo 27, da lei nº
6.031/88, que “Dispõe sobre o Uso e Ocupação
do Solo no Município de Campinas”, e estabelece
mudança de zoneamento nas áreas que

especifica e dá outras providências.
Lei n° 10.729/2000 - Dispõe sobre a exigência de
projeto de recuperação ou preservação ambiental
em loteamentos que especifica.
Lei nº 10.850/2001 - Cria a Área de Proteção
Ambiental - APA - do Município de Campinas,
regulamenta o Uso e Ocupação do Solo e o
exercício de atividades pelo setor público e
privado.
Lei Complementar nº 09/2003 - Dispõe sobre
o Código de Projetos e Execuções de Obras e
Edificações do Município de Campinas.
Lei Complementar nº 12/2004 - Estabelece
diretrizes urbanísticas para a Operação Urbana
Consorciada Parque Linear do Rio CapivariCerâmicas entre a Rodovia Santos Dumont e a
Rodovia dos Bandeirantes, cria incentivos por
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Abaixo mencionamos as normas legais objetos
deste estudo e um organograma demonstrando
como elas se inter-relacionam.
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meio de instrumentos de política urbana para sua
implantação, institui o sistema de gestão, e dá
outras providências.
Lei n° 12.169/2004 - Dispõe sobre a implantação
de vilas no Município de Campinas e dá outras
providências.
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Lei Complementar nº 15/2006 - Dispõe sobre o
Plano Diretor do Município de Campinas.
Lei Complementar nº 28/2009 - Dispõe sobre
incentivos para a recuperação e conservação de
imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico
do Município de Campinas e disciplina o artigo 72
da Lei Complementar nº 15, de 27 de dezembro
de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor do
Município de Campinas.
Lei Complementar n° 29/2010 - estabelece
condições específicas de urbanização para a
área do antigo terminal rodoviário e dá outras
providências.
Lei Complementar nº 30/2010 - Cria a Área
Especial de Reurbanização do Entorno do
Terminal Multimodal e implementa restrições de
Uso e Ocupação do Solo nesta área.

Plano de Estruturação Urbana da Região
Centro-Sul:
•
Decreto nº 17.503 de 30 de janeiro de
2012 - Dispõe sobre a aprovação de projetos
de parcelamento do solo para fins residenciais
no âmbito da Administração Pública Municipal
e disciplina o cumprimento do “Plano de
Estruturação Urbana da Região Centro-Sul” e
dá outras providências.
•
Decreto nº 17.742 de 22 de outubro de
2012 - Estabelece procedimentos de análise
para definição de diretrizes urbanísticas,
aprovação de projetos de parcelamento do
solo e edificação em glebas, e dá outras
providências.
•
Decreto nº 17.785 de 28 de novembro
2012 - Altera o Decreto nº 17.503, de 30 de
janeiro de 2012, que dispõe sobre a aprovação
de projetos de parcelamentos do solo para
fins residenciais no âmbito da Administração
Pública Municipal e disciplina o cumprimento
do “Plano de Estruturação Urbana da Região
Centro-Sul” e dá outras providências.
Lei Complementar nº 35/2012 - Dispõe sobre o
Plano Local de Gestão da Macrozona 5 - MZ 5 -

Área de Requalificação Prioritária - ARP.
Decreto nº 17.967/2013 - Dispõe sobre o Grupo
de Análise de Projetos Específicos - GAPE,
revoga os Decretos nºs 17.589, de 15 de maio
de 2012, 17.774, de 21 de novembro de 2012,
17.798, de 6 de dezembro de 2012, 17.867, de 7
de fevereiro de 2013, e dá outras providências.
Lei Complementar nº 62/2014 - Dispõe sobre
a concessão de alvará de uso em edificações
existentes em áreas de Município de Campinas
zoneadas pela lei nº 6.031/88 em Z1, Z2, Z3, Z5,
Z6 E Z7.
Lei Complementar nº 76/2014 - Dispõe sobre o
Plano Local de Gestão da Macrozona 9 - MZ 9 Área de Integração Noroeste - AIN do Município
de Campinas.
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Figura 1: Organograma Atual da lesgislação urbanística de Campinas

Na atual estrutura legal do Município de
Campinas, a lei do Perímetro Urbano (Lei
8.161/1994) coloca-se como a definidora inicial
dos procedimentos de urbanização da cidade,
identificando as áreas rurais e urbanas e
consequentemente, as áreas submetidas à lei
6031/1988.
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O Plano Diretor (LC 15/2006), a lei de
parcelamento (Lei 1.993/1959) bem como a
de loteamento fechado (Lei 8.736/1996), estão
subordinadas à lei do Perímetro Urbano, tratando
somente da porção urbana. No caso da área rural,
a lei do Plano Diretor apenas aponta diretrizes
gerais, identificando a necessidade de se
elaborar um plano de desenvolvimento que inclua
zoneamento de uso e ocupação do solo rural.
Atualmente, não existem diretrizes específicas a
serem implementadas, nem mesmo a indicação
da manutenção ou não dos seus limites.
Abaixo, nessa estrutura, está a lei de EHIS (Lei
10.410/2000), que define regras de parcelamento
para Empreendimentos de Interesse Social e o
Decreto 17742/12, oriundo do TAC do Jambeiro
(Plano de Estruturação da Região Centro-Sul), o
qual estabelece as condições para aprovação de
parcelamentos do solo e edificações em glebas.
Sequencial ao parcelamento, tanto os
empreendimentos que se utilizam dos parâmetros
da lei de Uso e Ocupação do Solo –(Lei
6.031/1988) quanto da lei do PLGU de Barão

Geraldo (Lei 9.199/1996), estão submetidos à lei
de Polos Geradores de Tráfego (Lei 8.232/1994).
Os Planos Locais e o instrumento urbanístico
de Transferência de Potencial Construtivo (LC
28/2009) encontram-se vinculados ao Plano
Diretor e à Lei 6.031/1988, com exceção da Lei
9.199/96 que apresenta parâmetros de uso e
ocupação do solo distintos.
Ligados também à 6031/1988 estão as leis
para intervenções específicas (LC 29/10 e
30/10 – Rodoviária, LC 62/14 – Flexibilização,
Lei 12.169/04 – Vilas, LC 05/00 – Interferência
Aeroportuária e LC 12/04 – Operação Urbana
Capivari) que se utilizam dos parâmetros
estabelecidos por esta.
Por fim, estão os procedimentos estabelecidos
pelo GAPE (Decreto 17.967/2013) que avaliam
os impactos de determinados empreendimentos
enquadráveis nas leis anteriores e como
finalização do processo de aprovação está o
atendimento aos procedimentos estabelecidos
pelo Código de Obras – LC 09/2003.

2.2 PLANO DIRETOR – LEI COMPLENTAR Nº 15/2006

SÍNTESE
•
Esta lei tem a finalidade de estabelecer
os objetivos da política de desenvolvimento
urbano, rural, ambiental, social e econômico
do Município. Define diretrizes para as políticas
setoriais e para a gestão de todo o território,
além de prever os instrumentos para a sua
implementação.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
O Plano Diretor de Campinas estrutura-se em 6
títulos, 25 capítulos e 104 artigos:
•
TÍTULO I - DO PLANO DIRETOR E DA
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO;
•
TÍTULO II - DO PROCESSO DE
PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO;
•
TÍTULO III - DAS POLÍTICAS PÚBLICAS;
•
TÍTULO IV - DOS INSTRUMENTOS DA
POLÍTICA URBANA;
•
TÍTULO V - DA GESTÃO MUNICIPAL;
•
TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS E FINAIS.
A seguir, apresentamos os principais temas
colocados pela lei:

•
Função Social da Cidade e da
Propriedade
•
O art. 7º define que “a cidade cumpre sua
função social quando proporciona condições
adequadas de habitabilidade, trabalho, lazer,
cultura, educação, esportes, mobilidade,
saúde, meio ambiente e cidadania”;
•
O art. 10º define as finalidades para
intervenção do Poder Executivo na propriedade
imóvel para que se cumpra a função social da
propriedade. Define imóvel NÃO EDIFICADO
como “a terra nua desprovida de qualquer
edificação e que não atenda à utilização
prevista na legislação específica”; NÃO
UTILIZADO como “o imóvel que, a par de
possuir edificação, encontra-se abandonado
ou não habitado, incluídas as construções
paralisadas ou em ruínas”; e o SUBUTILIZADO
como “o imóvel cujo aproveitamento esteja
abaixo do mínimo definido na legislação
específica”;
•
O art. 11 define com muita clareza o
que são os vazios urbanos: “as áreas com
possibilidade de parcelamento do solo,
utilização ou edificação e que não estejam
sendo aproveitadas são consideradas vazios
urbanos”. Porém, não os demarca nos mapas
anexos.

15

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

OBJETIVO GERAL:

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

16

Mapa 1: Áreas de Planejamento e UTBs
Fonte: SEPLAN

•

A Regionalização da Cidade

Campinas possui diferentes divisões regionais.
São 9 Macrozonas; 3 Distritos/Subprefeituras; 14
regiões administrativas; 18 Regiões do Orçamento
Participativo; 34 APs - Áreas de Planejamento; 77
UTBs - Unidades Territoriais Básicas.

•
II – MACROZONA 2 – Área de Controle
Ambiental – ACAM: ÁREA PREDOMINANTE
RURAL onde se deve controlar a urbanização
e incentivar as características rurais, com
estabelecimento de critérios adequados de
manejo das atividades agropecuárias, de
exploração mineral e de parcelamento do solo;

Mapa 2: Divisão por Administrações Regionais
Fonte: SEPLAN

•
III – MACROZONA 3 – Área de
Urbanização Controlada – AUC: Barão
Geraldo, apresentando dinâmicas distintas
de urbanização que demandam controle e
orientação para evitar processo de ocupação
desordenado;
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•
I – MACROZONA 1 – Área de Proteção
Ambiental – APA: turismo, recreação e cultura
na zona rural. Proíbe a verticalização, o
adensamento e permite mescla de usos, desde
que compatíveis com o residencial. Objetiva a
preservação do patrimônio cultural e natural;

•
IV – MACROZONA 4 – Área de
Urbanização Prioritária – AUP: intensamente
ocupada, necessária a otimização da infra–
estrutura, o equacionamento das áreas de
sub–habitação e o incentivo à mescla de
atividades ; fomentar sub-centros nas UTBs 27,
47 e 59; garantir baixo adensamento nas APs
11, 13 e 22 e UTB 17 e médio adensamento na
AP 12; incrementar o adensamento nas UTBs
20, 55, 56, 57, 58, 60 e 61;
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•
V – MACROZONA 5 – Área Prioritária
de Requalificação – APR: região entre o
Complexo Delta e as Rodovias Bandeirantes
e Santos Dumont, com intensa degradação
ambiental, concentração de população de
baixa renda, carência de infraestrutura,
de equipamentos urbanos e de atividades
terciárias;
•
VI – MACROZONA 6 – Área de Vocação
Agrícola – AGRI: zona rural onde devem ser
estabelecidos incentivos à atividade agrícola,
destaque para a fruticultura na região da Pedra
Branca;

Mapa 3: Macrozoneamento em Campinas
Fonte: SEPLAN

•
VII – MACROZONA 7 – Área de Influência
da Operação Aeroportuária – AIA: presença
estruturadora do Aeroporto de Viracopos,
grande barreira física e condiciona as

saúde, entretenimento e cultura.

•
VIII – MACROZONA 8 – Área de
Urbanização Específica – AURBE: Eixo Rod.
D. Pedro I e da Rod. A.P.Barros, grandes
estabelecimentos regionais e loteamentos
hab. de padrão médio e alto, desconectados
entre si, com grande fragilidade na sua
articulação viária e excessiva dependência do
sistema rodoviário estadual para acesso; baixa
densidade para a UTB 22 (Alphaville);

Também reforça o desenvolvimento de potenciais:
turístico, especialmente o turismo de negócios
e rural; produção rural e orgânica sustentável;
fomentar o surgimento de novas centralidades
econômicas e incrementar as existentes, visando
à distribuição espacial adequada dos serviços e
oportunidades de trabalho e emprego.

•
IX – MACROZONA 9 – Área de
Integração Noroeste – AIN: concentra grandes
conj. habitacionais baixo padrão e usos
comerciais e industriais. Apresenta forte
conurbação com Hortolândia e Sumaré e
isolamento do tecido urbano pela vizinhança
com fazendas e Complexo Delta.
As diretrizes estabelecidas, em geral, estão
alinhadas às especificidades das Macrozonas.
•

Desenvolvimento econômico

O PD dá ênfase ao fortalecimento e consolidação
das seguintes vocações: nas áreas de pesquisa,
ciência e tecnologia, indústria, serviços e cultura;
como polo de logística e polo regional de comércio
atacadista e varejista, educação, serviços de

Para estruturar as diretrizes do desenvolvimento
econômico, são estabelecidos quatro eixos, em
mapa esquemático:
•
Terciário: estruturação urbana e fomento
de atividades de comércio e serviços,
requalificação do Centro Urbano e de seu
entorno e dos subcentros regionais;
•
Parques Tecnológicos CIATEC I e II e
demais Centros e Institutos de Pesquisa;
•
Logístico e de Transportes, através da
estruturação urbana da região do Aeroporto;
•
Internacional de Viracopos e do Terminal
Intermodal de Cargas.

19

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

atividades e a ocupação da região;

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

20

Mapa 4: Eixos estratégicos de desenvolvimento e requalificação
Fonte: SEPLAN

•

Sistema viário

É tratado no capítulo IV - da estruturação urbana,
Seção IV - das diretrizes viárias do Município:
•
O art. 34 estabelece a classificação viária
pelo porte e desenho das vias:
-- Vias de trânsito rápido: vias com pelo
menos duas faixas por sentido e canteiro
central, com larguras mínimas de 24 metros
com acesso controlado;
-- Vias arteriais: avenidas com pelo menos
duas faixas por sentido e canteiro central,
com larguras mínimas entre 24 e 30 metros;
-- Vias coletoras: logradouros com no
mínimo 15 metros de largura, para
absorção e distribuição dos fluxos
veiculares internos aos bairros;
-- Vias locais: logradouros com no mínimo
14 metros de largura, para circulação
interna aos bairros.
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•
Poderão ser definidos padrões
geométricos diferenciados para as diretrizes
viárias de Empreendimentos Habitacionais de
Interesse Social (largura da via = 9 m - lei de
EHIS).
•
Não apresenta um mapa de
hierarquização viária, apenas lista algumas
vias principais e um mapa de diretrizes
macroviárias, que corresponde ao novo
sistema viário a ser desenvolvido e implantado.

Mapa 5: Plano Diretor 2006: Diretrizes Macroviárias
Fonte: SEPLAN

•
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Sistema de áreas verdes

•
Define um sistema municipal de áreas
verdes composto por: 8 Parques Lineares; 5
Parques Públicos Temáticos (Da Mata - Parque
Santa Bárbara; Do Café na AP 25 - Lago
do Café Das Águas na AP 60 – Pq. Prado;
Botânico na AP 64 - Fazenda Sete Quedas;
Histórico Combate da Venda Grande); Vias
verdes – Alamedas; o chamado “Centro Polígono da Multiplicidade Ambiental” e a OUC
– Capivari;
•
Como diretriz geral, o PDE recomenda
garantir implantação de uma área verde em
cada Unidade Territorial Básica (UTB).

Mapa 6: Plano Diretor 2006: Sistema de áreas verdes e o
polígono da multiplicidade ambiental
Fonte: SEPLAN

Mapa 7: Plano Diretor 2006: Sistema de áreas verdes e o polígono da multiplicidade ambiental
Fonte: SEPLAN

Instrumentos Urbanísticos

•
O art. 62 define como instrumentos
da política urbana, sem prejuízo de outros
previstos na legislação municipal, estadual ou
federal:
-- I – político–institucionais: a) o processo de
planejamento municipal; b) a participação
dos cidadãos, através das suas entidades
representativas; c) o Conselho da Cidade
de Campinas e demais Conselhos
Municipais; d) a iniciativa popular de
projetos de lei; e) o referendo popular e o
plebiscito; f) conferências municipais; g)
consultas públicas e audiências;
-- II – de estruturação urbana: a) os planos
locais de gestão; b) planos setoriais; c)
planos de ocupação urbana; d) as leis de
estruturação urbana (uso e ocupação do
solo, parcelamento, Código de Obras dentre
outras);
-- III – urbanísticos, administrativos,
ambientais e de regularização fundiária:
a) parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios, imposto predial e
territorial urbano progressivo no tempo e
desapropriação com pagamento em títulos

da dívida pública; b) zonas especiais de
interesse social; c) outorga onerosa do
direito de construir; d) transferência do
direito de construir; e) operações urbanas
consorciadas; f) consórcio imobiliário; g)
direito de preempção ou preferência; h)
direito de superfície; i) estudo prévio de
impacto de vizinhança; j) licenciamento
ambiental; l) unidades de conservação; m)
zoneamento ambiental; n) compensação
ambiental; o) desapropriação; p) servidão
administrativa; q) limitação administrativa;
r) tombamento; s) licenciamento e
fiscalização; t) concessão de direito real de
uso; u) concessão de uso especial para fins
de moradia; v) usucapião;
-- IV – financeiro–contábeis e tributários:
a) o fundo municipal de desenvolvimento
urbano e demais fundos (FICC-Cultura;
FHAB) ; b) planejamento e orçamento
participativos; c) recursos oriundos de
contrapartidas urbanísticas e ambientais,
inclusive das operações urbanas
consorciadas; d) IPTU - imposto predial e
territorial urbano; ITR – Imposto Territorial
Rural; e) contribuição de melhoria; f)
incentivos e benefícios fiscais; g) taxas; h)
preços públicos e tarifas.

•
Para as Operações Urbanas
Consorciadas o art. 27. XI estabelece a diretriz
de implantar OCU CIATEC nas APs 4 e 6, ou
outros instrumentos e parcerias, que venham
a atender aos seguintes aspectos: a) eixo
empresarial; b) eixo tecnológico, científico e
de conhecimento; c) eixo institucional; d) área
de preservação ambiental; e) área de suporte
habitacional; f) área de hotelaria, convenções,
esporte, lazer e entretenimento.
•
O art. 28. XXI dá como diretriz implantar
OUC CENTRO nas APs 16, 19, 20 e 21. O
PD recomenda uma lei específica para a OUC
Capivari-Cerâmicas.
•
O PD define as ZEIS - Zonas Especiais
de Interesse Social de Indução e as de
Regularização e demarca algumas ZEIS de
Regularização:
-- I – ZEIS de Indução: áreas não edificadas,
subutilizadas ou não utilizadas destinadas
à promoção de empreendimentos
habitacionais de interesse social.
-- II – ZEIS de Regularização: áreas
resultantes de ocupações espontâneas,
produzidas de forma desorganizada, por
população de baixa renda, em áreas
públicas ou privadas ou resultantes de
parcelamentos irregulares ou clandestinos.
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•
Acompanhamento, gestão e sistema de
participação social
•
Define três conselhos de
acompanhamento e gestão, não deliberativos,
o Conselho de Desenvolvimento Urbano CMDU, Conselho de Defesa do Meio Ambiente
- CONDEMA e da Cidade - CONCIDADE.
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Mapa 8: Plano Diretor 2006: ZEIS de Regularização
Fonte: SEPLAN

CONSIDERAÇÕES

•
Muitos conteúdos não são físicoterritoriais, sobretudo as diretrizes do Título
III - Políticas Públicas (saúde, educação,
abastecimento etc). Não se considera um
problema inserir diretrizes destas áreas, mas
avalia-se que seria mais efetivo se fossem
incorporados apenas os conteúdos que
tenham rebatimento territorial, buscando deixar
a lei mais objetiva, clara e simples para sua
aplicação;
•
O PD não é autoaplicável, ou seja,
não cria dispositivos, instrumentos e
parâmetros que possam ser imediatamente
aplicáveis, dependem de leis ou decretos
regulamentadores, de demarcação para
aplicação de instrumentos ou de detalhamento
em leis mais localizadas, como os planos
regionais que, em Campinas, traduzem-se nos
planos para as Macrozonas. A única exceção
são as poucas ZEIS – Zonas Especiais de
Interesse Social que foram demarcadas.

Não se configura, pois, como instrumento de
regulação, indução e integração da política de
desenvolvimento urbano e dos instrumentos
urbanísticos, depende do detalhamento
posterior, com definição de parâmetros
urbanísticos (métricas) e delimitação de áreas;
•
Não foram identificadas divergências e
conflitos entre as diretrizes do Plano Diretor
e a LUOS, visto que o PD não interfere
diretamente na LUOS por não estabelecer
parâmetros capazes de influenciar a
ordenação do uso e ocupação vigente a partir
da lei nº 6.031/88 e suas alterações correlatas.
•
Em função disto, um grande número
de leis é citado nas disposições transitórias,
enquanto não forem editadas ou revisadas as
leis específicas e complementares previstas, a
exemplo do art. 100 que define a permanência
“em vigor das leis de estruturação urbana
naquilo que não forem incompatíveis com os
princípios, objetivos e diretrizes estabelecidas
nesta lei, especialmente:
-- O Título VII da lei n° 1.993, de 29 de
janeiro de 1959; Parcelamento do solo e
arruamento;
-- A lei n° 6.031, de 28 de dezembro de
1988; Uso e ocupação do solo;
-- A lei n° 9.199, de 26 de dezembro de

1996; Plano Local de Gestão Urbana de
Barão Geraldo;
-- A lei nº 10.410, 17 de janeiro de 2000;
EHIS Emp. Habitacionais de Interesse
Social;
-- A lei nº 10.639, de 5 de outubro de
2000; Dispõe sobre o uso de vias
públicas, espaço aéreo e do subsolo para
implantação e passagem de equipamentos
urbanos destinados à prestação de serviços
de infraestrutura por entidades de direito
público e privado;
-- A lei n° 10.850, de 07 de junho de 2001;
Área de Proteção Ambiental – APA;
-- Lei complementar n° 09, de 23 de
dezembro de 2003; Código de Projetos e
Execuções de Obras e Edificações;
-- A lei complementar n° 12, de 14 de
dezembro de 2004. Operação Urbana
Consorciada Parque Linear do Rio Capivari.
Parágrafo único - A lei n° 9.199, de 26 de
dezembro de 1996, permanecerá aplicável
às Áreas de Planejamento 2, 4 e 6 previstas
na lei complementar n° 04, de 17 de janeiro
de 1996, até a aprovação dos Planos
Locais de Gestão das Macrozonas 2, 3 e 4”.
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•
O Plano Diretor em vigor no município
de Campinas (LC 15/2006) adequa-se às
principais diretrizes do Estatuto da Cidade.
Porém, apesar de inserir as definições e
instrumentos do EC, ele não estabelece
parâmetros e demarcações territoriais para
aplicação dos instrumentos urbanísticos;

•
Função Social da Cidade e da
Propriedade
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O PD não distingue função social da cidade
e da propriedade. A definição do art 7º é
demasiadamente genérica e não específica a
cada área da cidade. A função social da cidade
deve estar associada ao macrozoneamento ou
às regiões da cidade, segundo suas vocações.
Por exemplo, a função social de uma área de
mananciais é produzir água. Já a função social
da propriedade deve articular-se às estratégias
urbanas definidas para que a propriedade não
permaneça sem uso ou ociosa. Além disso,
não define parâmetros e localizações para o
seu cumprimento, a exemplo da indefinição do
aproveitamento mínimo para classificar imóveis
subutilizados, remetendo a leis complementares.
Isto é matéria de PD e deve nele ser definido.
Define o conceito de vazio urbano, mas não
os demarca para aplicação de instrumentos
urbanísticos, deixando para o Plano Setorial de
Habitação (que não virou lei ainda) ou para os
Planos Locais de Gestão.

Mapa 9: Sobreposição do Macrozoneamento com as áreas de planejamento (APs)
Fonte: FUPAM

Regionalização

O primeiro questionamento quanto à
regionalização para fins de política urbana
recai sobre a quantidade de macrozonas
demarcadas em Campinas. É pertinente
revisar conceitualmente a definição destas
divisões, tomando como referência o conceito
mais corrente de macrozonazeamento. Este
é o primeiro nível de definição das diretrizes
espaciais do Plano Diretor, estabelecendo “um
referencial espacial para o uso e a ocupação
do solo na cidade, em concordância com as
estratégias da política urbana” (BRASIL, 2002, p.
41)1. Ele é um referencial geral para o município,
identificando áreas com características, padrões
ou vocações distintas de uso e ocupação na
escala macro, conferindo objetivos gerais distintos
e uma coerência à lógica de desenvolvimento
em cada parte da cidade. Em razão disto, deve
ser um instrumento utilizado para superar o
caráter de “colcha de retalhos” presente em
grande parte dos zoneamentos tradicionais, a
exemplo do estabelecido na LUOS de Campinas.
Este tipo de zoneamento, muito fragmentado e
composto de uma complexa matriz com diversos
e até contraditórios parâmetros urbanísticos,
torna a legislação de difícil compreensão e,
Mapa 10: Sobreposição do Macrozoneamento com as divisões regionais (ARs e Distritos)
Fonte: FUPAM

1
BRASIL. Estatuto da Cidade: guia para
implementação pelos municípios e cidadãos. 2 ed. Brasília:
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002.
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•

consequentemente, de difícil aplicabilidade. Até
mesmo para a atividade de planejamento urbano,
dificulta a dedução da lógica por trás dos índices
e demais parâmetros atribuídos a cada uma das
partes da cidade.
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Os critérios que devem nortear a demarcação do
macrozoneamento referem-se, essencialmente,
às características e usos instalados ou vocações
(potencialidades para usos ainda não instalados),
considerando-se também os atributos naturais do
território. Às macrozonas devem estar atrelados
os objetivos gerais para o cumprimento da função
social da cidade, isto é, de cada porção da
cidade identificada como uma macrozona. Como
exemplo, uma Macrozona de Proteção Ambiental
com fartos recursos de mananciais teria como
principal objetivo, para o cumprimento de sua
função social, a produção de água. Por outro
lado, uma Macrozona Rural teria como principal
objetivo, para o cumprimento de sua função
social, a produção de alimentos.
As demais regionalizações, mais segmentadas,
como as macroáreas ou zonas, devem considerar
demandas e estratégias de natureza demográfica,
social, econômica, ambiental e cultural.
O segundo questionamento refere-se às não
correspondências entre as divisões territoriais

Mapa 11: Sobreposição das Administrações regionais com as áreas de planejamento
Fonte: FUPAM

Podemos também levantar alguns
questionamentos quanto aos critérios para as
divisões atuais. Em que a MZ 5 é diferente da
MZ 9? Identificamos, em levantamento ainda
preliminar, somente a densidade populacional,
pois os padrões de ocupação e extrato social
são similares. Em que a MZ 8 é diferente da
MZ 3 (Barão Geraldo)? A MZ 8 não tem as
Universidades e o Parque Tecnológico, mas
organiza-se no entorno das Rodovias Dom Pedro
e Campinas-Mogi, tem padrões de ocupação
de baixa densidade, alto padrão social e
equipamentos regionais.
Mapa 12: Sobreposição do Macrozoneamento com distritos
Fonte: FUPAM

A MZ 2 é definida como predominantemente
rural, mas há um estudo visando a ampliação
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de diagnóstico, planejamento e gestão. As
Áreas de Planejamento (APs) e as Unidades
Territoriais Básicas (UTBs) correspondem
às divisões por macrozonas, mas estas não
correspondem às divisões administrativas
(Distritos e Administrações Regionais - ARs),
conforme ilustram os mapas ao lado. É de
extrema importância que esta correspondência
e integração sejam buscadas e realizem-se
no âmbito da atual revisão do PD, pois os
planos implementam-se e viabilizam-se com
maior eficácia a partir destas integrações e da
descentralização administrativa.
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da APA sobre esta macrozona. Identifica-se
aqui um possível conflito entre vocações e
objetivos da divisão regional. Portanto, se faz
necessária a revisão destas delimitações à
luz da compatibilidade entre atividade rural e
conservação ambiental objetivando a manutenção
da produção de água, principal objetivo ambiental
da APA.
Quanto aos usos permitidos, destaca-se que
todas as macrozonas dispõem de zonas rurais,
exceto a MZ 4, embora haja grandes glebas
dentro desta macrozona com atividades rurais
em zona urbana. Estas, inclusive, não são
cadastradas, nem classificadas como áreas
urbanas e não recolhem o IPTU. É preciso que
esta situação seja revista e que todas as áreas
(glebas ou lotes) dentro do perímetro urbano
recolham o IPTU.
•

Densidade

Segundo dados do Censo 2010 (IBGE)
sistematizados pela SEPLAN, Campinas é uma
cidade de baixa densidade. A Macrozona 4
apresenta densidade de 38,62 hab/ha e as UTBs
de maior densidade apresentam: RES.S.LUIS –
129,1 hab/ha; BOSQUE – 120,1 hab/ha; CENTRO
– 118, 5 hab/ha; CAMBUÍ – 93,6 hab/ha. No Plano
Diretor, em alguns casos, as UTBs são utilizadas

como referências para diretrizes relativas à
densidade, porém não define o que são estas
faixas de densidades.
O Plano Diretor de 1996 (Lei Complementar
004) definia em seu artigo 28 § 5º “Densidade de
Ocupação: é o número ideal de habitantes por
hectare de área líquida, previsto para garantir o
equilíbrio ambiental e a compatibilidade com a
oferta de infra-estrutura:
I - Baixa densidade - é aquela inferior a 150
habitantes por hectare;
II - Média densidade - é aquela compreendido
entre 151 e 400 habitantes por hectare;
III - Alta densidade - é aquela superior a 401

Tabela 1: Extensão territorial e densidade média das
Macrozonas

habitantes por hectare”.
Para a revisão do atual Plano Diretor, é importante
contar com a elaboração de um estudo, realizado
a partir destes parâmetros, para a definição
das faixas de densidade populacional a serem
aplicadas em Campinas, bem como estudos
que levem em consideração os parâmetros de
densidade habitacional, isto é, o número de
habitações por hectare determinado para cada
área da cidade.
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Mapa 13: Perímetro urbano, distritos e população por distrito (CENSO, 2010)
Fonte: FUPAM

•

Desenvolvimento econômico

Enquanto o PD apresenta 4 eixos de
desenvolvimento econômico, o site da PMC
apresenta 6. São eles:
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•
Áreas Centrais: Pátio Central, Ferroviária,
Estação Guanabara, antigos curtumes,
Capivari e vazios urbanos centrais intervenção urbanística de complementação,
focando habitação, serviços, comércio e
educação, e criação de boulevares;
•
Eixo da Anhanguera: polo para
implantação de complexo abrangendo centro
de exposição, centro de convenções, área
educacional esportiva, comércio, serviços,
arena multiuso e centros de distribuição e
logística;
•
CIATEC II: parque tecnológico;
•
Região do Campo Grande: polo
comercial, industrial e de reflorestamento;
•
Região de Viracopos: polo logístico,
habitacional e de serviços e ampliação do
Aeroporto;
•
Eixo da Rodovia Dom Pedro: centros
empresariais com hotéis, residências e polo
logístico.
Esta constatação evidencia que o novo Plano
Diretor deve rever e aprofundar o debate

visando à construção dos principais eixos de
desenvolvimento econômico, matéria com
rebatimento direto sobre a LUOS, em função do
estabelecimento de vocações estratégicas quanto
ao uso e ocupação do solo.
•
Elementos Estruturadores do
Desenvolvimento Urbano
O atual PD define como elementos estruturadores
do desenvolvimento urbano as macrozonas
e o Sistema de Áreas Verdes. Não inclui
explicitamente outros elementos estruturadores
como os sistemas viário, de transporte coletivo, de
desenvolvimento econômico, projetos estratégicos
e o patrimônio cultural (as pré-existências
significativas da história, da memória e da cultura
impressa pelo homem no território).
Alguns eixos do desenvolvimento econômico
podem exigir grandes alterações no traçado do
tecido urbano existente (morfologia, parcelamento
e alteração de estrutura fundiária), a exemplo das
áreas centrais, ou até de estruturação e projeto
de áreas pouco urbanizadas, como a do CIATEC
II. Para que estas áreas, estratégicas do ponto
de vista econômico, se integrem efetivamente
à legislação urbanística como elementos
estruturadores, é recomendável que, no PD,
seja por meio da aplicação de instrumentos

de indução, como as Operações Urbanas
Consorciadas (OUC). Não basta compor diretrizes
gerais, há de se demarcar o território, estabelecer
parâmetros urbanísticos e instrumentos para
viabilizá-los. Leis específicas de OUC devem ser
criadas posteriormente para detalhar parâmetros
e procedimentos. À LUOS caberá a definição
e o disciplinamento das áreas de interesse do
desenvolvimento econômico, porém aquelas
com menor impacto quanto à estruturação da
malha urbana existente (arruamento, padrões de
parcelamento), à exemplo dos eixos rodoviários.

Sistema Viário e de Transporte Coletivo

O Plano diretor não dispõe de mapa identificando
a classificação viária e não organiza o
desenvolvimento urbano da cidade em função
de sua já estabelecida rede de fluxos. Não
dispõe de mapa e diretrizes que correlacionem o
desenvolvimento urbano ao sistema de transporte
coletivo, como o incentivo ou restrição às altas
e médias densidades. Há apenas mapas nos
cadernos de estudos.
O Plano Diretor mistura a classificação viária com
diretrizes de readequação geométrica, o que pode
ser constatado no art. 34. Cita algumas vias sem
classificá-las ou apontar adequações.
O que diferencia as vias de trânsito rápido das
arteriais são os acessos controlados. As vias
arteriais são definidas com duas larguras mínimas
(24 e 30 metros). Na prática vale a menor, por
ser exatamente a mínima. Não se define, pois,
dois parâmetros métricos para o mínimo, sempre
um. A Largura mínima da via local é 14m, mas se
permite 9m para EHIS.

Mapa 14: Plano Diretor 2006 - Caderno de Estudos: transporte coletivo
Fonte: SEPLAN
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Mapa 15: Plano Diretor 2006 - Caderno de Estudos: circulação anéis viários
Fonte: SEPLAN

Patrimônio Cultural

Os bens tombados não são mencionados no
PD como integrantes da política urbana. No
diagnóstico consta um mapa com localização
imprecisa destes bens que não são incorporados
à politica de desenvolvimento urbano. Não há
zonas especiais que considerem o patrimônio
como conjunto, ou seja, um zoneamento que
tenha como objetivo a preservação e valorização
do patrimônio cultural. Os tombamentos são de
elementos isolados (edifícios, ruas ou conjunto
arquitetônicos e eventuais áreas envoltórias)
que se sobrepõem ao zoneamento estabelecido,
gerando conflitos dentre distintas diretrizes e
parâmetros estabelecidos para a mesma área.
Diante disso, verifica-se a necessidade de realizar
um estudo temporal-territorial que identifique os
significados destes patrimônios reconhecidos
na cidade (aqueles com outorga de valor dos
órgãos responsáveis) e os relacionem à politica
territorial urbana, a exemplo de como recomenda
a abordagem resultante do conceito de paisagem
cultural.
Sistematizado na Recomendação R(95) do
Conselho de Ministros da Europa em 1995
(IPHAN, 2004), o conceito de paisagem cultural
busca congregar os vários aspectos e abordagens
correntes no campo da preservação do patrimônio
cultural, considerando sua interdisciplinaridade e a

necessidade de superação da fragmentação ainda
praticada. Partindo-se de uma concepção mais
alargada e integradora entre a ação do homem
e a natureza e entre os patrimônios material e
imaterial, adotar a paisagem como patrimônio
admite o constante movimento e as relações
inseparáveis, interdisciplinares e complementares
entre conceitos e abordagens de diversas áreas,
e suas correspondências no meio físico, seja
nos objetos móveis, na edificação ou no território
– urbano, rural ou natural. Pressupõe a ação
integrada do planejamento e gestão territoriais
com as políticas ambientais e sociais, sobretudo
em suas dimensões culturais e econômicas.
Busca conjugar a política de preservação ao
processo dinâmico de desenvolvimento das
cidades, o que implica, necessariamente, não
impedir as mudanças, mas direcioná-las a
favor dos patrimônios e, portanto, trabalhar na
perspectiva do desenvolvimento sustentável.
(FIGUEIREDO, 2014).
•
Indicação preliminar do que deveria ser
demarcado no território por meio do Plano
Diretor
O Plano Diretor é o instrumento ideal para
a demarcação do macrozoneamento, das
macroáreas ou zonas estratégicas para a política
urbana (a exemplo das macroáreas ou zonas de
estruturação metropolitana, de reestruturação,
de qualificação, de recuperação, de redução

da vulnerabilidade urbanas, entre outras); das
zonas especiais (de interesse social, ambiental,
paisagístico, cultural, etc) e dos elementos
estruturadores do desenvolvimento urbano (tais
como o sistema hidrográfico e bacias, o sistema
de áreas verdes e lazer, o sistema de estruturação
viária, o sistema de transporte coletivo com
os eixos-tronco da mobilidade urbana, as
centralidades e principais corredores de comércio
e serviços, o patrimônio cultural, entre outros).
Devem ser demarcadas as áreas para aplicação
dos instrumentos urbanísticos previstos em sua
redação como, por exemplo, as áreas passíveis
de aplicação do direito de preempção, do
parcelamento, edificação e utilização compulsória;
as operações urbanas consorciadas; eventuais
áreas (macroáreas ou zonas) com parâmetros
distintos de coeficientes de aproveitamento
mínimo, básico e máximo e eventuais setores
onde se definem as áreas de baixa, média e alta
densidades.
No plano diretor devem ser também demarcados
o perímetro urbano e as divisões regionais de
gestão territorial visando à descentralização
administrativa por meio dos distritos vinculados
às Subprefeituras e às administrações
regionais. Ressalta-se que é salutar buscar a
compatibilização entre as divisões regionais de
planejamento e gestão do território.
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Acompanhamento, gestão e sistema de
participação social
Define três conselhos de acompanhamento e
gestão, não deliberativos, mas não define com
clareza seus papéis, gerando sobreposição
de competências e funções destes órgãos
sobre e mesma matéria urbanística (Conselho
de Desenvolvimento Urbano - CMDU, de
Meio Ambiente - COMDEMA e da Cidade CONCIDADE). Por outro lado, conselhos como
o de patrimônio (CONDEPAC) e o de Habitação,
tem uma ação eminentemente territorial e nem
são citados no atual PD como órgãos a serem, ao
menos, consultados.
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Mapa 16: Plano Diretor 2006 - Caderno de Estudos: bens tombados
Fonte: SEPLAN

É recomendado que apenas um conselho
seja criado para a deliberação ou consulta
sobre a matéria urbanística (Plano Diretor e
LUOS) e que este conselho tenha câmaras
técnicas dentro dele sobre as matérias setoriais
correlatas, com representantes que participem
também dos conselhos setoriais. A participação
social, fundamental para o desenvolvimento,
aplicação, debate, acompanhamento e avaliação
permanente da política urbana, deve estruturarse sistemicamente e ter suas atribuições bem
definidas, evitando sobreposições e construindo
complementaridades.

2.3 LEIS VINCULADAS DIRETAMENTE À LEI Nº 6031/88
2.3.1 PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO – LEI Nº 8232/1994

SÍNTESE
•
Estabelecer condições para a instalação
de Polos Geradores de Tráfego no município
de Campinas.
OBJETIVO ESPECÍFICOS:
•
Regrar o funcionamento de determinadas
atividades que em função do porte e/ou
características do uso sobrecarregam o
sistema viário no que se refere à atração de
viagens de automóveis, obrigando os mesmos
a tomar medidas compensatórias de ordem
local;
•
Classificar os polos mediante o porte da
edificação que, em linhas gerais, estabelece
a demanda de vagas de estacionamento
e subsequentes viagens de automóveis
e relacionar essa classificação com
outras classificações secundárias para
estabelecimento das medidas a serem
tomadas, tipicamente relacionadas com o
dimensionamento de acessos e critérios de
desenho urbano/viário.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
Categorias de Polos Geradores de
Tráfego:

•
Classificar em função da correlação entre
atividades e respectivas áreas edificadas:
-- Micropolos: atividades com influência
local, gerando demanda de vagas na via
pública, e perturbações sobre o sistema
viário causadas pelas operações de carga e
descarga e/ou embarque e desembarque;
-- Minipolos - (P1): capacidade de
atrair viagens de todo o bairro gerando
sobrecarga no viário do entorno;
-- Polos Geradores de Tráfego - (P2):
capacidade de atrair viagens de todo o
município, gerando sobrecarga no sistema
de acesso e no sistema estrutural de
trânsito e transporte;
-- Polos Geradores de Tráfego - (P3):
capacidade de atrair viagens de toda a
região metropolitana, gerando necessidade
de avaliação do impacto de sua
implantação no meio urbano;
•
Regiões:
•
Classificar em função do grau de
perturbação que um empreendimento possa
gerar no tráfego, inter-relacionando algumas
exigências entre as categorias de polos e as
regiões onde estão inseridos;
-- Área Crítica: interna ao anel formado
pelas vias: Av. Barão de Itapura, Av.
Andrade Neves, Av. de Interligação, Av.

Aquidabã, Rua Coronel Quirino, Rua José
Vilagelin Neto, Rua Paula Bueno e Rua
Castro Alves;
-- Área Intermediária: compreendida
entre o perímetro da área crítica e o anel
formado pelas seguintes vias: Av. José de
Sousa Campos, Av. Heitor Penteado, Av.
Imperatriz Leopoldina, Av. Francisco José
de Camargo Andrade, Av. Alberto Sarmento,
Rua Joaquim Vilac, Av. Barão de Monte
Alegre, Av. Alberto Pompeu do Amaral, Av.
Marginal ao Piçarrão, Av. Jorge Tibiriçá, Av.
Projetada, Av. Antonio Carlos Sales Júnior,
e Av. Princesa D’Oeste;
-- Área Expandida: compreendida entre o
perímetro da área intermediária e o anel
Rodoviário de Campinas;
-- Área Externa: compreendida entre o anel
Rodoviário e o perímetro do Município de
Campinas;
•
Criação da Comissão de
Acompanhamento da Legislação de Polos
Geradores - CAPG, “com a finalidade de
acompanhar a aplicação desta lei, emitir
parecer quanto à sua atualização e aceitação
de novas técnicas ligadas à atividade”
constituída de 11 representantes de diversos
órgãos e entidades;
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•
Estabelecer os requisitos
complementares ao Código de Obras em
função da categoria de polo, tais como faixas
de aceleração e desaceleração e área de
acumulação (com tabelas e/ou fórmulas para
dimensionamento), a partir das seguintes
definições:
-- I - acesso direto à vaga;
-- II - acesso indireto à área de
estacionamento;
-- III - acesso com faixa de aceleração e
desaceleração;
-- IV - acesso com área de acumulação;
•
Estabelecer condições de acesso aos
imóveis, incluindo algumas regras de desenho
urbano, inclusive com observações e restrições
adicionais à LUOS no tocante à provisão de
vagas, algumas de forma específica (ônibus,
táxis, ambulância, etc.) ou mesmo indicando
outras proporções de vagas/m²;
•
Estabelecer a Classificação Viária e
apresenta a lista de vias integrantes das
respectivas categorias:
-- Vias estruturais;
-- Vias arteriais;
-- Vias coletoras.

•
A legislação parece anacrônica por
elencar um único modo de transporte como
gerador de tráfego. Por considerar os
empreendimentos como geradores e exigir
soluções pontuais e de alcance limitado, as
demandas geradas pelos mesmos a média
e longa distâncias permanecem como de
responsabilidade exclusiva do poder público;
•
Mesmo levando em conta o estabelecido
no artigo 7º do Decreto nº 12.039/19951
que regulamenta esta lei, quando exige
adaptações de ordem mais abrangente
para os polos geradores P2 e P3, ao não
detalhar a forma como essas adaptações
serão estudadas, implantadas e fiscalizadas
e nem mesmo ao qual ou aos quais órgãos
caberiam estas responsabilidades, acaba por
tornar inócua a exigência, voltando ao Poder
Público a responsabilidade de efetuar as
correspondentes adaptações;
•

Quanto à abordagem sobre análise de

1 art. 7º - Nos polos geradores P2 e P3 poderão ser
exigidos:
I - adaptações no viário de entorno;
II - adaptações nos acessos ao sistema viário estrutural;
III - complementação e/ou implantação de sistema viário de
entorno;
IV - implantação de sistemas de apoio ao transporte público;
V - implantação de sinalização viária e de orientação.

impacto de empreendimentos de pequeno
porte não há nada especificado na lei.
Considerando que, muitas vezes, o impacto
gerado por empreendimentos de pequeno
porte tem grande relação com a transformação
do solo, por exemplo, casos em que se permite
o uso comercial em unidades residenciais
de bairros antigos, essa transformação,
mesmo que ao longo do tempo, acaba
gerando impactos significativos no tráfego
local e, dependendo da proporção dessa
transformação, pode gerar impacto semelhante
à de um empreendimento maior porte. Há
necessidade de se estudar casos como esses,
objetivando uma solução mais adequada do
que somente a permissão de um maior número
de vagas de estacionamento através do
rebaixamento de guia;
•
É necessária a atualização da
hierarquização viária, tornando-a compatível
com o estabelecido no Código de Trânsito
Brasileiro;
•
É necessária a substituição da questão
‘tráfego’ por ‘mobilidade’, podendo ser
apresentados requerimentos/contrapartidas
de outra ordem, relativos ao transporte não
motorizado ou mesmo coletivo;

•
A avaliação do impacto do PGT deve
levar em consideração:
-- A infraestrutura viária implantada, o uso e
ocupação do solo, os meios de transporte
disponíveis, aspectos ambientais e culturais
e o desenvolvimento econômico da região e
da área de abrangência do PGT;
-- A atração e a geração de viagens do polo
e o aumento do volume veicular;
-- Os gargalos do sistema viário e pontos de
conflito;
-- As condições de segurança e
acessibilidade dos pedestres;
-- A oferta de transporte público;
-- Os vazios urbanos do entorno e seus
potenciais de adensamento;
-- Outros PGTS já implantados e/ou em
análise;
-- Incorporação da região metropolitana
como área geradora de viagens, não
se restringindo aos limites municipais
e, eventualmente, considerar a criação

de uma instância metropolitana para
deliberação no caso dos grandes polos
geradores de demanda sobre o sistema de
mobilidade;
•
É necessária a retomada e readequação
da Comissão de Acompanhamento da
Legislação de Polos Geradores - CAPG, ou
formar um grupo de trabalho específico para
que possa ser discutida a atualização da Lei de
PGT e também serem tomadas decisões em
conjunto nas análises de empreendimentos de
grande impacto;
•
É necessária a consideração das
condições estabelecidas no “Termo de
Referência para elaboração de estudos de
tráfego”, constante da Resolução nº 10/13,
da Secretaria Municipal do Verde e do
Desenvolvimento Sustentável - SMVDS;
•
É necessário o estabelecimento de
número máximo de vagas, considerando que a
falta de restrição ao número máximo de vagas
pode implicar o aumento dos problemas de
congestionamento e circulação de tráfego;
•
É necessário o estabelecimento de
procedimentos mínimos para análise de
impactos de polos geradores e também para

o estabelecimento de medidas mitigadoras,
que considerem a somatória dos diferentes
empreendimentos em uma dada região, de
maneira a dar ao Poder Público, condição de
disciplinar a implantação de empreendimentos
por meio de instrumento legal.
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•
É necessária a redefinição das categorias
de forma a garantir que em algumas delas
sejam exigidas mais do que meras medidas
mitigatórias locais, mas sim estudos de
impacto de vizinhança e/ou contrapartidas
urbanísticas amparadas em estudos técnicos
multidisciplinares;

2.3.2 PERÍMETRO URBANO – LEI Nº 8161/1994

SÍNTESE
OBJETIVO GERAL:
•
Descrever o Perímetro Urbano,
transformando toda a área anteriormente
denominada de Expansão Urbana em
Perímetro Urbano.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:
•
Possibilitar que o imóvel não abrangido
em sua totalidade pela linha perimétrica possa
ser incluído na zona urbana, desde que 70%
de sua área esteja nela contida;
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
Áreas acrescidas ao perímetro urbano após a
publicação da lei nº 8161/1994:
•
Através da Lei 9.336/1997, foram
introduzidas dez porções de terra ao Perímetro
Urbano, já estabelecendo o correspondente
zoneamento para cada uma delas;
•
No mesmo ano, uma nova lei introduziu
mais três porções de terra ao Perímetro
Urbano, através da Lei 9.430/1997. Até mesmo
a Lei 10.617/2000 que promovia a alteração
de zoneamento de forma pontual na cidade,
sofreu emendas aditivas introduzindo mais
oito porções de terra ao Perímetro Urbano,
porém acabou por ser julgada inconstitucional

pelo Poder Judiciário, pelos motivos de vício
de iniciativa, não conter estudos prévios
de planejamento para sua propositura
e as emendas terem sido incorporadas
posteriormente à avalição do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Urbano
(CMDU);
•
Em 2003, a Lei Complementar 07/2003
introduz uma nova porção de terra e nela
aprova a Operação Urbana Distrito Aduaneiro
e, por fim, a lei do Plano Local da Macrozona
5 (Lei 35/2012), acrescenta novas duas áreas
ao Perímetro Urbano, gerando uma área
equivalente a 391,3 Km² e representando
49,09% do total do município correspondente a
797 Km².

CONSIDERAÇÕES
•
A transformação da Zona de Expansão
Urbana em Perímetro Urbano promovida
pela lei 8.161/1994 não trouxe alteração
significativa para o município, considerando
que as normas urbanísticas para as duas
áreas eram equivalentes. Até mesmo para
os índices de arrecadação do município não
houve alterações, considerando que desde
a publicação da lei 5120/1988, que delimitou
a Zona de Expansão Urbana no Município,

já vigorava o Código Tributário Nacional
(lei 5172/19961), que permitia estas serem
consideradas urbanas;
•
O desenho não uniforme da malha urbana
se deve ao fato de, quando da criação da Zona
de Expansão Urbana, as áreas com ocupação
irregular e afastadas do perímetro urbano
já constituído, passaram a fazer a zona de
expansão urbana;
•
Ações como essas que visam à
regularização de loteamentos, bem como
de introdução de novas áreas como as
que ocorreram após a publicação da lei
8.161/1994, não se justificam, considerando a
quantidade de áreas vagas ainda existentes
no interior do perímetro urbano, a necessidade
de otimização da infraestrutura já instalada
na cidade e a manutenção da zona rural,
objetivando o equilíbrio ambiental e o
Artigo 32 - § 2º A lei municipal pode considerar urbanas as
áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes
de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo
que localizados fora das zonas definidas nos termos do
parágrafo anterior. A lei municipal pode considerar urbanas as
áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de
loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados
à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos. (Lei Federal
Nº 5.172/96 - Código Tributário Nacional).

atendimento às diretrizes estabelecidas para a
área rural, constantes dos artigos 46 e 47 do
Plano Diretor;
•
Exemplo disso é a recente publicação do
Plano Local da Macrozona 5 (Lei 35/2012), que
acrescentou áreas ao Perímetro Urbano com o
intuito de regularizar um loteamento implantado
em área rural e expandir o território urbano de
forma não gradual, reproduzindo um modelo
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Mapa 17: Macrozona 5 Perímetro Urbano proposto
Fonte: SEPLAN

de urbanização espraiada e sem continuidade,
chegando a produzir um desenho sui generis
ao interromper o crescimento linear da malha
urbana, conforme verifica-se na figura 1;
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•
Na revisão do Plano Diretor será
necessária a identificação das áreas rurais
produtivas e as de reserva ambiental,
estabelecendo políticas de desenvolvimento
rural e determinando um zoneamento rural que
defina quais usos poderão ser permitidos em
cada área, acabando com a subjetividade da
análise atualmente imposta pelo artigo 8º 2 da
Lei 6.031/88;
•
Em virtude das diversas alterações
promovidas no texto da lei, há necessidade
de se elaborar novo texto legal que considere
a totalidade dos ajustes já efetivados e as
alterações que possivelmente venham a
ser apontadas na próxima revisão do Plano
Diretor, ocasião também em que deve ser
proposta a revogação do artigo 2º levando em
conta que essa medida acaba por estender o
perímetro urbano;
2 Art. 2º - Na hipótese do imóvel não abrangido, em sua
totalidade, pela linha perimétrica prevista no artigo 1º., poderá
o mesmo ser incluindo na zona urbana desde que 70%
(setenta por centro) de sua área esteja nela contido. (Lei
8.161/94 - Perímetro Urbano)

Mapa 18: Perímetro Urbano
Fonte: FUPAM

A zona rural, porém, apresenta três valores:
tudo que está fora do perímetro urbano (Lei
8161/94 e alterações) - 405,7 km2, o conjunto
dos setores censitários rurais - 412,3 km2 ou
estes mesmos setores excluindo-se os de
características urbanas - 410,0 km2;

•
Destacam-se, entre esses conflitos
perimétricos, as áreas marcadas em laranja,
em sua maioria localizados na zona rural (ou
seja, fora do Perímetro Urbano). Classificadas
como setores censitários rurais pelo
IBGE, apresentam uso tipicamente urbano
(loteamentos residenciais), como se vê nas
imagens aéreas;

•
No conjunto, o desenho da repartição
territorial entre zona urbana e zona rural
revela um aparente caso de ausência de
política para o setor, ou a adoção, ao longo
das últimas décadas, de políticas equivocadas
por parte da municipalidade campineira. É
notório o quadro de conflito, na maioria das
grandes e médias cidades brasileiras, opondo
a demanda imobiliária às preocupações com
o futuro ambiental local. Seja como for, há
um consenso entre urbanistas, engenheiros,
geógrafos, ambientalistas e especialistas
em gestão pública quanto à nocividade da
expansão desenfreada do perímetro urbano,
especialmente quando incorpora porções da
zona rural formando “ilhas” distantes, como
se vê no mapa ao Norte, Leste e Oeste do
município;

•
A tabela mostra os valores de extensão
territorial para cada um desses tipos de uso
ou classificação legal: perímetro urbano, zona
rural e área rural de características urbanas.

•
Levar serviços para extensões
descontínuas do tecido urbano, como
abastecimento de água e coleta de esgoto,
energia elétrica, transporte, educação,

•
As inconsistências perimétricas entre
os contornos da Lei 8161/94 (e alterações)
e os contornos do conjunto de setores
censitários urbanos conforme delimitados e
classificados pelo IBGE ocorrem em diversos
pontos, algumas das quais decorrentes de
alterações incorporadas ao perímetro urbano
posteriormente ao Censo 2010 (porção Oeste);

segurança, etc, é extremamente oneroso para
a administração pública, e traz o inconveniente
de comprometer a qualidade ambiental das
porções rurais que se interpõem;
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•
O mapa 18 apresenta o perímetro urbano
de Campinas (em traço preto) superpondo-se à
classificação dos setores censitários (definida
pelo próprio IBGE) entre urbano (amarelo)
e rural (verde ou laranja). Também estão
representados (em cinza) os principais eixos
rodoviários de que se serve o município.
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•
O mapa 19 informa, de forma sintética,
a densidade demográfica no município
de Campinas (por setor censitário 2010).
Observam-se grandes áreas com baixa
ocupação no interior do Perímetro Urbano,
corroborando o apontado acima sobre a
incoerência de sua expansão, especialmente
na forma de “ilhas”. Promover o adensamento
das áreas já urbanizadas parece ser a
tendência do urbanismo atual, não só no
Brasil. As recentes alterações no plano diretor
do município de São Paulo vão nessa linha de
ação, que embute o reconhecimento da zona
rural em suas especificidades, e não apenas
como área de reserva para a expansão da
zona urbana.
-- É necessária a identificação das áreas
rurais produtivas e de reserva ambiental;
-- É necessário o estabelecimento de
políticas de desenvolvimento rural;
-- É necessária a definição de um
zoneamento rural que indique quais usos
poderão ser permitidos em cada porção do
território rural;
-- É necessária a elaboração de novo marco
legal que considere a totalidade dos ajustes
já efetivados;
-- É necessária a revogação do artigo 2º da
Lei 8.161/94.

Mapa 19: Densidade demográfica
Fonte: FUPAM

2.3.3 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO ENTORNO DOS
AEROPORTOS – LEI Nº COMPLEMENTAR 5/2000

CONSIDERAÇÕES

OBJETIVO GERAL:
•
Complementar o zoneamento vigente
e a descrição da Zona 18 (Zona destinada à
proteção de áreas e/ou espaços de interesse
ambiental e à preservação de edificações de
interesse sociocultural) com as especificidades
de uso e ocupação no entorno aeroportuário.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
•
Incluir os entornos aeroportuários na Zona
18;
•
Delimitar as áreas que passam a
contemplar as diretrizes da Zona 18 no entorno
do Aeródromo do Campo dos Amarais e do
Aeroporto Internacional de Viracopos;
•
Elencar as categorias de usos permitidas.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
Proteger as áreas impactadas
pelas operações aeroportuárias através
principalmente de:
-- Aplicação da legislação aeronáutica:
Portaria 1141/GM5, Planos Específicos de
Zoneamento de Ruído, Planos de Proteção
de Aeródromos;
-- Manutenção da densidade populacional a
mais baixa possível e definição de aspectos

urbanísticos que dizem respeito ao uso e
ocupação do solo adequado para o entorno
em questão;
•
Subdividir a Zona 18 a fim de especificar
a combinação de usos determinada para cada
porção delimitada: Z18 AM 1, Z18 AM 2, Z18
AM 3 e Z18 VC 1, Z18 VC 2, Z18 VC 3 e Z18
VC 4;
•
As subdivisões da Zona 18 tem a seguinte
configuração de usos:
-- Entorno do Aeródromo do Campo dos
Amarais;
Z18 AM 1: comércio, instituições,
habitação unifamiliar, indústrias e serviços;
Z18 AM 2: comércio, instituições,
habitação unifamiliar e serviços;
Z18 AM 3: não está especificado (área
patrimonial do aeroporto);
-- Entorno do Aeroporto Internacional de
Viracopos:
Z18 VC 1: comércio, instituições,
habitação unifamiliar e multifamiliar e serviços;
Z18 VC 2: comércio, instituições e
serviços;
Z18 VC 3: comércio, indústrias e serviços;
Z18 VC 4: indústrias e serviços.

•
As restrições aeroportuárias consideradas
para a elaboração da Lei Complementar
05/2000 foram as constantes da Portaria
1.141/GMS de 1987 para o Aeroporto dos
Amarais e da Portaria nº 102/DGAC de 1999,
para o Aeroporto de Viracopos. No entanto, em
2006 com a alteração da localização do sítio
aeroportuário do Aeroporto de Viracopos, a Lei
Complementar 5/2000 ficou desatualizada;
•
No ano de 2011, com a atualização da
legislação federal, foi revogada a Portaria
1.141/GMS/1987 e publicados os seguintes
documentos:
-- Portaria nº 256/GC5/2011 - regulamenta
as Zonas de Proteção de Aeródromos, de
Helipontos, de Auxílios à Navegação Aérea
e de Procedimentos de Navegação Aérea
(restrição de altura de edificações);
-- Portaria 249/GC5/2011 - regulamenta o
Plano Básico de Gerenciamento do Risco
Aviário (restrição de usos considerados
de natureza perigosa à navegação aérea
que atraia aves, produza ou armazene
material explosivo ou inflamável, que cause
perigosos reflexos, irradiações, fumaça);
-- Resolução ANAC 202/2011 - aprova o
Regulamento Brasileiro da Aviação Civil nº
161, intitulado “Planos de Zoneamento de
Ruído de Aeródromos” (restrição de uso
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SÍNTESE

com a finalidade de limitar a exposição
humana aos feitos do ruído aeronáutico);
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•
A Prefeitura Municipal de Campinas
adequou os usos do zoneamento vigente às
restrições estabelecidas pelo RBAC nº 161
e publicou orientações, alertando que estas
serão válidas até a aprovação pela ANAC do
Plano Específico de Zoneamento de Ruído dos
aeroportos de Campinas e sua incorporação
à legislação de uso e ocupação do solo
municipal;
•
É necessária a elaboração de um plano
urbanístico abrangente que considere todas
as restrições necessárias, bem como as
potencialidades do entorno aeroportuário para
propor um zoneamento adequado à região e
evitar usos incompatíveis com as atividades
aeroportuárias;
•
Outro ponto a ser destacado foi o uso da
Zona 18 da lei 6.031/88 para a inclusão das
áreas sob influência dos impactos ambientais
gerados pelas operações aeroportuárias.
Essa inclusão acabou desvirtuando o sentido
originalmente estabelecido para esta zona,
qual seja a destinação à proteção de áreas
e/ou espaços de interesse ambiental e à
preservação de edificações de interesse sócio

cultural;
•

Ítens a serem revisados:
-- Lei Complementar nº 5/2000
considerando as novas portarias
publicadas;
-- Criar critérios urbanísticos específicos
para as áreas com interferência
aeroportuária.

2.3.4 EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE
SOCIAL - LEI Nº 10410/2000

SÍNTESE
•
Dispor sobre as condições para
implantação de Empreendimentos
Habitacionais de Interesse Social - E.H.I.S;
•
Aumentar a oferta de moradias para a
população de baixa renda, estimulando a
produção de Empreendimentos de Interesse
Social – E.H.I.S., através da definição de
normas específicas de parcelamento e de uso
e ocupação do solo.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•

Tipologias passíveis de serem produzidas:
-- Lotes urbanizados;
-- Unidades acabadas unifamiliares ;
-- Unidades acabadas multifamiliares
agrupadas horizontalmente;
-- Unidades acabadas multifamiliares
agrupadas verticalmente;
-- Evolutivas, isoladas ou agrupadas.

•
Implantar em lotes ou glebas resultantes
das seguintes modalidades de parcelamento
de solo:
-- Desdobro;
-- Loteamento;
-- Desmembramento;
-- Subdivisão;

•
Critérios gerais para o parcelamento do
solo:
-- Tamanho do lote igual ao lote mínimo,
previsto no Plano Local de Gestão Urbana,
quando existir e observada a dimensão
máxima de 200,00m²;
-- Aprovação pelo GRAPROURB e
comprovação de viabilidade técnica quanto
ao abastecimento de água e esgotamento
sanitário e declaração de responsabilidade
de implantação da rede de energia elétrica.
•

Critérios específicos para parcelamento:
-- Execução das obras de infraestruturas
pelo empreendedor, com a devida caução e
cumprimento do cronograma de execução
das obras;
-- Possibilidade de desdobro dos lotes
aprovados até a data de promulgação
desta lei com área mínima de 125,00m2 e
máxima de 200,00m2 e quando solicitados
para a quadra toda;
-- Previsão de hierarquização das vias
públicas.

•
Critérios específicos de ocupação e uso
do solo:
-- Prioridade para os usos habitacionais

unifamiliar e multifamiliar horizontal e
vertical, admitindo-se usos comercias e de
serviços, de caráter local;
-- Nos casos envolvendo loteamento, os
lotes destinados exclusivamente ao uso
não residencial poderão ocupar até 10% da
área total da gleba a ser loteada;
-- Nos empreendimentos multifamiliares
agrupados verticalmente, até 15% da área
total a ser construída poderá ser utilizada
para o uso não residencial, desde que
implantado no térreo.
•
Critérios específicos dos lotes
urbanizados:
-- Área mínima de 126,00m² e máxima
de 250,00m², com testada de 7,00m,
exceto para os lotes de esquina e aqueles
localizados nas divisas que poderão ter até
300,00m², com testada mínima de 9,00m;
-- Quadras com extensão máxima de
250,00m profundidade mínima de 36,00m;
-- Taxa de ocupação de 65% para lotes
habitacionais e parâmetros fixados pela lei
nº 6.031/88 para lotes comerciais.
•
Parâmetros gerais das unidades
acabadas:
-- Taxa máxima de ocupação de 65%;
-- Área não impermeabilizada mínima de
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-- Anexação.

OBJETIVO GERAL:

20% da área total do lote;
-- Área construída da unidade habitacional
de, no mínimo, 34,00m² e máxima de
80,00m²;
-- Afastamento lateral e de fundos:
-- dispensado para parcela de edificação
até 7,00m de altura com relação ao terreno
natural;
-- de 3,00m para a parcela da edificação
com altura superior a 7,00m e até 12,00m
com relação ao terreno natural;
-- Recuo frontal de 4,00m, que poderão
ser utilizados para vagas descobertas e,
quando se tratar de lotes de esquina, recuo
lateral de 2,00m; o recuo frontal quando for
utilizado para vagas cobertas deverá ter
no mínimo 4,50m e a cobertura deverá ser
menor ou igual a 15,00m²;
-- Altura do pé-direito mínimo de 2,40m.
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•
Estabelecimento de parâmetros
específicos para:
-- Unidades acabadas unifamiliares
-- Unidades acabadas multifamiliares
agrupadas horizontalmente
-- Unidades acabadas multifamiliares
agrupadas verticalmente
-- Unidades evolutivas
•

Admitir a implantação de E.H.I.S. por

meio de reforma ou reciclagem de edificações
existentes, desde que o lote e a unidade
habitacional resultantes atendam aos
parâmetros previstos na lei;
•
Estabelecer a contrapartida de 3,5%
do valor do empreendimento, podendo ser
pago em espécie ou em lotes urbanizados de
126,00m² e destinados ao Fundo de Apoio
à População de Sub-Habitação Urbana –
FUNDAP;
•
Estabelecer condições para a
regularização dos empreendimentos já
implantados;
•
Incluir texto referente ao estabelecimento
de Zona 2 para a Área A e Área B, descritas na
lei.

CONSIDERAÇÕES
•
A lei 10.410/2000, além de definir
parâmetros de ocupação do solo, também
estabelece parâmetros construtivos específicos
para cada um dos tipos de unidade;
•
Como forma de promover uma mescla de
usos a lei permite que, nos empreendimentos
habitacionais, parte da gleba seja destinada
aos usos comercias e de serviços de
caráter local podendo, até 10% no caso
de loteamentos e até 15% área total a ser

construída, no caso de empreendimentos
multifamiliares verticais. No entanto, poucos
empreendimentos utilizam esse percentual,
acabando por induzir à ilegalidade na
instalação dessas atividades;
•
A lei permite a implantação de E.H.I.S.
em glebas1 condicionado à implantação, pelo
empreendedor, das diretrizes e infraestruturas
necessárias. No entanto, essa prática não
deveria mais ser utilizada considerando não
somente os prejuízos que a não transformação
da gleba em lote traz à urbanização da cidade,
mas também para atender à alínea “e” do item
3.2.16 constante do Termo de Compromisso
e Ajustamento de Conduta assinado entre
a Prefeitura e o Ministério Público em
29/12/2011, onde ficou determinado que a
edificação em gleba deve ser proibida;
•
A exceção à cobrança dos 3,5% do
valor do empreendimento é posta pela lei
nº 13.083/2007 aos E.H.I.S. destinados às
famílias cadastradas na Secretaria Municipal
1
Parágrafo único - Para implantação de E.H.I.S.
em gleba o empreendedor deverá garantir a implantação das
diretrizes necessárias a adequada incorporação da gleba na
malha urbana, bem como todas as infra estruturas necessárias
ao bom funcionamento do empreendimento, indicadas no
estudo de viabilidade estabelecido no § 5º do artigo 8º desta
lei. (artigo 5º da lei nº 10.410/2000)

•
A lei nº 13.083/2007 e a lei nº 11.890/2004
que altera os artigos 19 e 23 da Lei de E.H.I.S.,
estão em desacordo com a Constituição
Federal ao vincular valores ao salário mínimo2;
•
O Governo Federal já providenciou essa
correção na Lei 11.977/2009 que dispõe
sobre o Programa Minha Casa Minha Vida,
publicando a Lei 12.424/2011 que suprime
o termo “salário mínimo”, substituindo-o por
valores monetários;
2
art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além dos outros que visam à melhoria de sua condição
social:
(...)
IV - salário-mínimo, fixado em lei nacionalmente unificado,
capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às
de suas família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. (Constituição
Federal)

•
O valor máximo das unidades
habitacionais deve estar estipulado na
lei de forma a garantir que não haja um
desvirtuamento no uso dessa lei, ao se utilizar
dos seus parâmetros e não produzir unidades
de baixo custo.
•
A lei nº 10.410/2000, que previa locais
onde seriam admitidas a implantação de
E.H.I.S., teve o texto alterado pela lei do Plano
Diretor - LC 15/2006 e, mais recentemente,
novamente modificado pela lei complementar
nº 70/2014 que passou a permitir a
implantação de E.H.I.S. em toda área urbana
do município.
•
O artigo 31 dessa lei define zoneamento
Zona 2 para duas áreas descritas no corpo da
lei, em matéria estranha à tratada na inicial,
uma vez que essa alteração não possui
nenhum vínculo com a produção de habitação
de interesse social.
•
Esta lei deve ser revista pelos motivos
acima expostos, inclusive atendendo ao
expresso no inciso IV do artigo 16 do
Plano Diretor - LC 15/2006, buscando uma
simplificação e facilidade no seu entendimento,
promovendo a incorporação dos tópicos
relativos ao parcelamento, na nova lei de

parcelamento e os relativos aos parâmetros
construtivos, na lei de uso e ocupação do solo.
•
É necessária a revisão da permissão de
edificação em gleba;
•
É necessário destacar os parâmetros
construtivos para inclui-los na lei de uso
e ocupação do solo e os relativos ao
parcelamento, na lei de parcelamento;
•
É necessário tornar obrigatório um
percentual de destinação de áreas não
residenciais;
•
É necessário retirar a referência ao salário
mínimo;
•
É necessário o estabelecimento de valor
máximo da unidade.
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de Habitação ou na COHAB, com renda
familiar de até 03 (três) salários mínimos. A
mesma lei também dispõe sobre isenções
tributárias para este tipo de empreendimento
tais como taxas e emolumentos para exame,
verificação e licença de execução da obra e
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
– ISSQN;

2.3.5 CÓDIGO DE PROJETO E EXECUÇÕES DE OBRAS E
EDIFICAÇÕES - LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2003

SÍNTESE
manutenção das condições de estabilidade,
segurança e salubridade do imóvel;
-- Do Profissional - elaboração dos projetos,
execução e implantação de obras.

OBJETIVO GERAL:
•
Estabelecer as diretrizes e procedimentos
administrativos a serem obedecidos no
licenciamento, fiscalização, projeto, execução
e preservação de obras e edificações.
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OBJETIVO ESPECÍFICO:
•
Regular a atividade edilícia;
•
Atribuir direitos e responsabilidades do
Município, do proprietário ou possuidor de
imóvel, e do profissional, atuantes na atividade
edilícia;
•
Estabelecer documentos e instituir
mecanismos destinados ao controle da
atividade edilícia;
•
Estabelecer diretrizes básicas de conforto,
higiene, salubridade e segurança a serem
atendidas nas obras e edificações;
•
Definir critérios a serem atendidos na
preservação, manutenção e intervenção em
edificações existentes.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•

Definir os direitos e responsabilidades:
-- Do município - Cria a CPLE para atuar na
atualização da legislação;
-- Do proprietário e do possuidor:

•
Estabelecer as fases para obtenção
dos alvarás de Instalação, de Aprovação, de
Execução, do Certificado de Conclusão da
Obra e do Alvará de Uso, discriminando os
documentos necessários para cada fase, suas
finalidades e as condições para a expedição
desses documentos.
•
Procedimentos administrativos
estabelecidos para a formalização e análise
dos processos e estabelecimento de prazos
para despachos e retirada de documentos.
•

•
•

Realizar a fiscalização:
-- Verificação da regularidade da obra:
vistoria da obra, situações de embargo;
-- Estabilidade, segurança e salubridade da
edificação: procedimentos caso a obra não
apresente estabilidade.
Estabelecer regras de projetos:
Condições Gerais de Implantação
-- Estabelece diretrizes de escalonamento
da edificação em função de sua altura;
-- Proíbe muros com altura superior a

2,50m,
Arejamento e Insolação da Edificação
-- Situações que proporcionam arejamento e
insolação das edificações;
-- Cálculo da volumetria e do arejamento da
edificação;
-- Dimensionamento dos meios mecânicos
de aeração.
•
Obras junto a Represas, Lagos e Cursos
d’água em Glebas não Loteadas;
-- Devem ser aptas a conter inundações e a
permitir o livre escoamento das águas;
-- Constituir faixas de servidão;
•
Movimento de Terra:
•
Afastamento de 3 metros para aterros
superiores a 9,00 m (nove metros), medidos a
partir da conformação original do terreno;
•
O movimento de terra é vinculado à
edificação ou reforma;
•

•
Regras para Imóvel atingido por Plano de
Melhoramento Público;
•
Regulamentar a circulação e
segurança:
•
Reafirma a necessidade de atendimento
às Normas Técnicas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT e as normas do
Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo;
•
Classifica as áreas de circulação em

•
Regulamentar os compartimentos:
•
Classifica os compartimentos em “Grupos”
em razão da função a que se destinam,
recomendando-se o dimensionamento mínimo
e a necessidade de arejamento e insolação
naturais;
•
Estabelece parâmetros para habitações
populares de interesse social como pé direito e
medidas de compartimentos;
•
Quantidades mínimas de instalações
sanitárias nas edificações;
•
Dimensionamento das aberturas;
•
Regulamentar a circulação e o
estacionamento de veículos:
•
Obrigatoriedade em pavimentar e
manter os respectivos passeios na extensão
correspondente à sua testada;
•
Normas para construção ou reconstrução
dos passeios e utilização de calçamentos
ecológicos;
•
Normas para rebaixamento de guias;
•
Utilização do passeio para tapumes;
•
Compete à Municipalidade a definição da
localização de mobiliário urbano nos passeios,
praças, canteiros centrais de vias públicas e
demais logradouros públicos;
•
Classifica os tipos de estacionamento e

seus acessos;
•
Parâmetros para rampas, vagas, espaço
de manobra e circulação;
•
Regulamentar a execução das obras:
•
Estabelece condições para o emprego
dos elementos construtivos, assegurando
estabilidade, segurança e salubridade às
obras, edificações e equipamentos;
•
Condições para execução das obras
(canteiro de obras, passeio desobstruído,
placas indicativas do autor do projeto,
tapumes);
•
Regulamentar as reformas:
•
Condições para reformas em edificação
regularmente existente, em imóvel
tombado, em construções irregulares ou em
reconstruções;
•
Regulamentar a aprovação de projetos
de obras públicas em solo público :
•
Estabelece regras para aprovação de
projetos de obras de titularidade de órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, em
área de propriedade também pública;
•
Regulamentar as Infrações, multas e
incidência:
•
Estabelece as várias condições de

infração, suas correspondentes penalidades e
valores de multa.

CONSIDERAÇÕES
•
Algumas definições não estão exatamente
iguais às listadas pela lei nº 6031/88, como as
definições de “andar” e “pavimento térreo”. Já
os termos “área edificada” e ”área construída”
possuem a mesma definição. Portanto, esses
pontos necessitam de revisão;
•
Esta lei complementar está
frequentemente amparada nos parâmetros
definidos pela LUOS de 1988 e pelas normas
do Corpo de Bombeiro;
•
O art. 49 acrescenta diretrizes de
escalonamento da edificação em função de
sua altura nas zonas nas quais a LUOS exige
a presença de recuos e afastamentos;
•
O art. 52 se refere ao desenho das
esquinas das quadras e espaços livres. Diretriz
geral de desenho urbano como essa poderia
ser escopo preferencialmente da LUOS;
•
As faixas de Aeração e Insolação
pretendem garantir as condicionantes
ambientais mínimas para as edificações.
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Estas condicionantes são expressas por
relações de recuo e escalonamento dos
edifícios, interferindo, portanto, nos parâmetros
urbanísticos da LUOS;
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•
Destaca-se, por exemplo, que a aplicação
da faixa de insolação, dependendo de sua
orientação, não garante a incidência solar
em ambientes de longa permanência. Isso
porque as regras se limitam a recuos e não
conseguem muitas vezes atingir, por exemplo,
as recomendações básicas de conforto
ambiental em relação à exigência de 2 horas
de incidência solar nos ambientes;
•
Apesar do Art. 86 deixar a cargo da ABNT
e do Corpo de Bombeiros do Estado de São
Paulo as normas relativas à segurança da
edificação, o Art. 87 adiciona regras em relação
a estes temas, portanto deve ser verificado se
ambas as normas não se sobrepõem ou se
não duplicam informações semelhantes;
•
Estabelece parâmetros para habitações
populares de interesse social, complementares
aos estabelecidos na Lei 10.410/2000 E.H.I.S., como pé direito e medidas de
compartimentos, apresentando divergência
entre a obrigatoriedade ou não de instalação
de elevadores. Enquanto o Código de

Obras condiciona os empreendimentos
a não possuírem elevadores para serem
enquadrados como habitação popular de
interesse social, a Lei de E.H.I.S. somente
dispensa a implantação destes quando o
desnível entre o pavimento de ingresso e o
piso do pavimento mais elevado for de até
12,00m (doze metros). Esses parâmetros
devem ser equiparados e incorporados na lei
que trata das habitações populares;
•
É necessário rever as definições
desse Código e outras questões que são
concomitantes com a Lei de Uso e Ocupação
do Solo;
•
É necessário rever as normas relativas à
segurança da edificação;
•
É necessário verificar as divergências
entre Código de Obras e Lei 10.410/2000 E.H.I.S sobre instalação de elevadores;
•
É necessário rever a incorporação dos
parâmetros para habitações populares de
interesse social na lei que trata de habitações
populares.

2.3.6 IMPLANTAÇÃO DE VILAS - LEI Nº 12169/2004

SÍNTESE
•
Esta lei disciplina a implantação do tipo
de ocupação denominada “Vila”, categoria de
Habitação Multifamiliar Horizontal (HMH) de
que dispõe a Lei 6.031/88.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:

•
Número máximo de pavimentos da
edificação igual a dois, podendo haver
acréscimo de um pavimento, motivado por
desnível acentuado do terreno que, até o limite
de 25,00m² de construção, por unidade ou par
de unidades sobrepostas, não será computado
no total de área construída da edificação;

A tipologia “Vila” é o conjunto de unidades
habitacionais organizadas horizontalmente em
condomínio, geminadas ou isoladas, implantadas
em lote com infraestrutura.

•
Número máximo de unidades
habitacionais igual ao resultado da divisão
da área do lote por 100,00m², que será
aproximado para mais quando a fração for
igual ou maior a 0,5;

A implantação desse tipo de habitação deve
considerar os seguintes parâmetros de ocupação
do solo:

•
Área construída por unidade maior ou
igual a 44,00m², excetuando-se a área de
garagem coberta;

•
Área do lote menor ou igual a 3.000,00m²,
admitindo-se uma variação máxima de até
5% (para efeito desta lei, considera-se lote
a definição nos termos da lei federal nº
6.766/1979, alterada pela lei nº 9.785/1999);
•
Taxa de ocupação (TE) de todo o conjunto
menor ou igual a 0,65;
•
Área construída total do conjunto menor
ou igual à área do lote (CA = 1,0);

-- 1,00 em relação às vias particulares
frontais e laterais.
•
A faixa de recuo frontal deverá ser
destinada obrigatoriamente ao uso comum
do condomínio, salvo quando for destinada a
estacionamento de veículos descoberto.

•
Recuos: frontal - maiores ou iguais a
5,00m; lateral - 3,00m;

•
Estacionamentos: poderá estar situado
junto às unidades habitacionais ou em
bolsão de estacionamento, na proporção
mínima de uma vaga para cada unidade
habitacional. Exceção: uma vaga para cada
duas unidades, no caso de lotes situados na
área interna do perímetro da Av. Moraes Sales,
R. Irmã Serafina, Av. Orosimbo Maia, Radial
Penido Burnier, R. Dr. Pedro Mascarenhas,
R. Dr. Ricardo, R. Lidgerwood e Av. dos
Expedicionários. É permitida a localização de
vagas descobertas no recuo;

•

•

Afastamentos maiores ou iguais a:
-- 3,00m em relação a todas as divisas do
lote, sendo que, para conjuntos de até 4
unidades, os afastamentos laterais poderão
ser de 1,50m;
-- 3,00m lateralmente e 6,00m frontalmente,
entre agrupamentos de unidades
habitacionais ou entre unidades isoladas,
sendo estas sobrepostas ou não;

Padrão de vias, acessos e calçadas:
-- O acesso às unidades habitacionais
se dará por via interna de circulação de
veículos ou de pedestres, sendo vedado
que as unidades tenham acesso direto pelo
logradouro público;
-- Largura mínima do leito carroçável igual
a 5,50m, podendo ser reduzida para 4,50m
quando o número de unidades do conjunto
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for menor ou igual a 10;
-- Largura mínima das calçadas igual a
1,50m;
-- O leito carroçável, nos trechos em curva,
deverá ter raio interno mínimo será de
6,00m;
-- Vias sem saída: extensão menor ou igual
a 60,00m;
-- Fica dispensada a calçada na lateral da
via interna que coincidir com a divisa e/ou
alinhamento do lote;
-- Vias de circulação exclusiva de pedestres,
de acesso às unidades habitacionais:
largura mínima de 1,50m;
-- Para atendimentos emergenciais a todas
as edificações do condomínio, deverá
ser garantido o acesso desobstruído de
veículos, com largura mínima igual a 4,00m
em trechos retos e 5,50m nas seções em
curva, sendo nesta o raio interno mínimo
de 6,00m, podendo estar incluída neste
acesso, a via de circulação de pedestres
(parâmetro dispensado para vila com até 10
unidades);
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•
Guarita: quando houver edificação
destinada à guarita do conjunto, esta deverá
ser dotada de instalação sanitária.
•

Áreas de lazer: é facultada a reserva

de áreas cobertas e descobertas de lazer,
atividades sociais e serviços;
•
Lixo: o conjunto deverá ser dotado de
abrigo protegido para guarda de lixo, localizado
junto à testada do lote;
•
Taxa de permeabilidade do solo: maior
ou igual a 10% da área do lote, podendo ser
utilizadas para este fim as faixas de recuos
e afastamentos, desde que não haja vagas
de veículos dispostas sobre as mesmas, não
sendo consideradas neste percentual as vias
particulares de circulação de veículos;
•
Unidade sobreposta: serão admitidas
edificações com uma unidade sobreposta,
desde que atendido o número máximo de
pavimentos da edificação;
•
Acessibilidade: as áreas de circulação
coletivas deverão atender a NBR 9050, que
trata da acessibilidade de pessoas portadoras
de deficiências;
•
Zonas permitidas: o HMH “Vila” é
permitido apenas nas Zonas, 1, 2,3, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12, 13, e 17 das Macrozonas 3, 4,
5 e 6, excetuando-se, no caso da Macrozona
3 e a área abrangida pela lei municipal nº

9.199/1996 - Barão Geraldo.
•
Aplicam-se subsidiariamente as
disposições da lei nº 6.031/1988 ao tipo de
habitação multifamiliar horizontal definido na
presente lei.

CONSIDERAÇÕES

Figura 2: Parque Taquaral

A tipologia Vila é muito interessante por permitir
conjuntos habitacionais horizontais em lotes de
menores dimensões (menor ou igual a 3.000
m²), possibilitando uma melhor inserção urbana
na cidade em razão de sua menor escala. No
entanto, destaca-se que os muros resultantes
segregam os conjuntos do convívio com o espaço
publico e, consequentemente, da vida urbana da
cidade, tornando as ruas mais inseguras. Dessa
forma, se faz necessário um tratamento melhor
quanto à permeabilidade visual dos cercamentos
destes conjuntos habitacionais nas divisas entre o
lote e os logradouros públicos, visando ampliar o
contato deste tipo de ocupação com a cidade.

Fonte: Google Earth

Por outro lado, ao estabelecer a fração ideal
mínima de 100,00 m² proporciona um maior
adensamento comparativamente àqueles da
categoria de habitação unifamiliar, otimizando
o espaço disponível para ocupação urbana.
Todavia, não fixa a metragem da fração ideal
máxima, seguindo a mesma lógica operada para
as demais categorias de HMHs e das habitações
unifamiliares previstas na Lei 6031/1988. O
estabelecimento da fração ideal máxima é uma
importante ferramenta que visa controlar a faixa
de densidade habitacional a ser prevista para
cada zona da cidade, bem como aproveitar melhor
o espaço urbano destinado para moradia.
Figura 3: Fazenda Santa Cândida

Atualmente a lei não permite a tipologia Vila
em Barão Geraldo (perímetro descrito na lei nº
9199/1996), nas Macrozonas 1 (APA); 2; 7, 8,
9. É necessária uma avaliação que considere
a permissão desta tipologia na cidade como
um todo, exceto nas margens dos eixos-tronco
da mobilidade e demais zonas de médio e alto
adensamento a serem estudadas e demarcadas
posteriormente, onde se pretenderá um
adensamento habitacional e populacional maior
que o proporcionado pela tipologia vila.
Esta tipologia exige uma vaga de garagem
para cada residência, exceto na área central,
cujo parâmetro é uma vaga para cada duas
residências. Este segundo parâmetro de exigência
de estacionamento das vilas (uma vaga para
cada duas unidades habitacionais) poderia ser
estendido às demais áreas da cidade servidas
de transporte coletivo, a exemplo das áreas
envoltórias das margens de adensamento
dos eixos-tronco da mobilidade (BRT, VLT e
corredores de ônibus) ou mesmo suprimido,
em situações especificas de centralidades com
vocação popular. As relações métricas para este
tema serão estudadas posteriormente.
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Fonte: Google Earth

Loteamentos com lotes originais de 1.000,00m²

2.3.7 CONCESSÃO DE ALVARÁ DE USO (FLEXIBILIZAÇÃO) LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2014

SÍNTESE
OBJETIVO GERAL:
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•
A lei trata de concessão de alvará de
uso em edificações existentes em áreas do
município de Campinas zoneadas pela lei
nº 6.031/88 em Z1, Z2, Z3, Z5, Z6 e Z7. O
objetivo dessa lei é promover a regularização
e o incentivo à instalação de usos comerciais,
de serviços, institucionais e industriais, para
edificações aprovadas e com solicitação de
Certificado de Conclusão de Obra (C.C.O.)
protocolados até o dia 19/07/2014, situadas
em áreas do Município de Campinas zoneadas
como Z1, Z2, Z3, Z5, Z6 e Z7.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
Condições gerais para a concessão
do alvará de uso: ter a edificação adaptada
às instalações e ao uso pretendido; ser
atividade de caráter local, de pequeno porte
e consideradas não incômodas; apresentar
uma declaração de não incomodidade; não
estar localizada no interior de condomínios
fechados, bem como em loteamentos
habitacionais fechados por decreto.
•
Condições específicas para a concessão
do alvará de uso:
-- Atividade exercida pelo interessado, no

próprio imóvel de residência, desde que:
a edificação e as construções acessórias
a serem utilizadas para a moradia e o
exercício da atividade tenham área igual
ou inferior a 1.000,00m²; as atividades
a serem exercidas enquadrem-se nas
categorias CL1, CL2, SP1, SP2, SL1, SL2,
SL3. Nessas condições será dispensada
a exigência da Lei de Polos Geradores de
Tráfego - lei n° 8.232/94, no que se refere
às áreas de estacionamento.
-- Atividade exercida em imóvel,
independente da vinculação com a moradia,
desde que: a edificação e as construções
acessórias a serem utilizadas para o
exercício da atividade tenham área igual ou
inferior a 1.000,00m²; as atividades a serem
exercidas enquadrem-se nas categorias
CL1, CL2, CG1, SP1, SP2, SL1, SL2, SL3,
SG1, SG2, SG5, SG6, SG8 (somente para
guarda de veículos - estacionamentos),
EL. Nessas condições será exigida área
de estacionamento, de acordo com a
legislação de Polos Geradores de Tráfego lei n° 8.232/94.
-- Indústrias domésticas poderão ocorrer
desde que: a edificação e as construções
acessórias a serem utilizadas para a
moradia e o exercício da atividade tenham
área igual ou inferior a 500,00m²; a

edificação e as construções acessórias
a serem utilizadas para o exercício da
atividade tenham área igual ou inferior a
250,00m²; a edificação não se localize em
condomínios habitacionais.
•
São listadas ruas e áreas passíveis de
receberem a autorização de que trata esta lei,
limitando alguns usos e condicionando outros.
•

A lei estabelece os seguintes conceitos:
-- Usos incômodos: atividades comerciais,
de prestação de serviços, institucionais
e industriais, capazes de produzir
conflitos com a vizinhança pelo tipo de
impacto negativo que geram, tais como
os decorrentes de ruídos, trepidações,
explosões, gases, poeiras, fumaças,
odores, conturbações no tráfego, resíduos
nocivos ou perigosos e outros similares.
-- Indústrias domésticas: indústrias de
pequeno porte, classificadas como micro ou
pequenas empresas, cujos responsáveis
exerçam as atividades referentes na própria
residência e suas edificações acessórias.
Estas deverão apresentar ausência ou
quantidade desprezível de poluentes do
ar, da água e do solo, e não poderá causar
incomodidade.

CONSIDERAÇÕES

•
A lei complementar nº 62/2014 altera
novamente a data do habite-se para uma
data pós sua publicação, aumentando a área
máxima dos imóveis, que anteriormente era
de 200,00m² para 1.000,00m² e das indústrias
domésticas de 250,00m² para 500,00m².
•
Apesar das áreas máximas dos imóveis
terem sido alteradas substancialmente,
o benefício da dispensa da Lei de Polos
Geradores de Tráfego continuou, para os
imóveis cujas atividades se desenvolvem
juntamente com a residência.
•
Houve também um aumento no número
de vias e a permissão de usos não previstos
na lei 6.031/1988 como o CA-1 (comércio
atacadista) e SG10 (serviços de oficina) para

algumas delas.
•
A lei também apresenta equívocos como
inclusão de incisos em artigo que não fazem
referência ao seu caput, como exemplo os
incisos VIII a XIV do artigo 6º.
•
A manutenção constante da concessão
de alvará de uso, por meio de leis como esta,
retrata a necessidade urgente da alteração da
Lei de Uso do Solo que, defasada, não atende
mais à dinâmica da cidade.
•
É necessário compreender os aspectos
que levaram à publicação dessa lei para
garantir o devido atendimento dessa demanda
na futura revisão do zoneamento.

57

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

•
Desde a vigência da lei n° 8.737/1996,
vem sendo permitido para os imóveis que já
possuíam habite-se a instalação de algumas
atividades comerciais e de serviços em zonas
em que a lei n°6.031/1988 não previa. Desde
então, outras como a lei nº 10.566/2000 e
a lei nº 11.137/2000, buscaram ampliar sua
aplicação seja no tempo, prorrogando a data
do Certificado de Conclusão de Obra (C.C.O.),
seja ampliando as áreas passíveis de serem
beneficiadas com esta permissão.

2.4 LEIS DOS PLANOS LOCAIS

2.4.1 PLANO LOCAL DE GESTÃO URBANA DE BARÃO
GERALDO - LEI Nº 9199/1996

SÍNTESE
OBJETIVO GERAL:
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•
O Plano Local de Gestão Urbana
de Barão Geraldo define orientações
estratégicas, diretrizes e normas para a
Área de Planejamento 2 (AP2) - Região do
Vale das Garças; Área de Planejamento 4
(AP4) - Região de Barão Geraldo e Área de
Planejamento 6 (AP6) - Eixo da D. Pedro I
entre o CEASA e o bairro Santa Cândida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
Ordenar, planejar e incentivar o
crescimento urbano de Barão Geraldo;
•
Estimular o desenvolvimento das
atividades de comércio e serviços,
compatibilizando a manutenção e/ou
ampliação das atividades de ensino, pesquisa
e saúde com as metas de qualidade de vida e
qualidade paisagística e ambiental;
•
Definir uma política de uso e ocupação do
solo para região de Barão Geraldo;
•
Promover a reestruturação do sistema
viário local e do sistema de transportes
por meio do ordenamento do tráfego e de
intervenções;
•
Definir diretrizes, instrumentos de gestão,
planos e programas prioritários que asseguram

a efetividade da proposta urbanística;
•
Estimular a participação da comunidade e
parcerias entre o setor público e privado.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
Ambientais:
•
A preservação e/ou recuperação das
margens de nascentes, dos córregos,
ribeirões, lagos, rios, fragmentos de matas
e paisagens significativas, assegurando a
compatibilização dos usos à preservação
destes valores ambientais;
•
Associar a preservação do patrimônio
natural, notadamente na área urbana, à
implantação de um sistema de parques e
áreas verdes, estruturado pela rede hídrica da
região de Barão Geraldo, inclusive nos novos
parcelamentos;
•
Promover, sob diferentes formas,
especialmente pela educação ambiental, de
ações administrativas e de ações comunitárias,
o conhecimento e a valorização do sistema
hídrico da região, das matas remanescentes
e a fauna associada e das paisagens
significativas;
•
Proibir o parcelamento, a edificação e
a impermeabilização de todas as Áreas de
Preservação Permanente - APP enquadradas
pelo Código Florestal e as áreas de planícies

de inundação;
•
Promover a desobstrução das faixas
marginais à APP e a preservação das planícies
de inundação da várzea do Rio Atibaia, do
Ribeirão das Pedras, Ribeirão Anhumas,
Ribeirão da Fazenda Monte D’Este, Ribeirão
do Quilombo e seus afluentes.
•
Incentivar o uso racional, a preservação e
a recuperação dos recursos hídricos;
•
Estimular a garantir a preservação,
recuperação e manutenção do patrimônio
arquitetônico rural e da qualidade paisagísticoambiental das antigas fazendas de café;
•
Assegurar que toda exploração mineral
das jazidas da região de Barão Geraldo
obedeça aos critérios de exploração racional,
manejo e recuperação das áreas mineradas;
•
Assegurar que quaisquer
empreendimentos que envolvam áreas de
mineração abandonadas contemplem projetos
específicos de recuperação das mesmas.
•
Uso e Ocupação de solo:
•
Incentivar, por meio de convênio, a
manutenção da atividade agropecuária;
•
Estimular a preservação e/ou recuperação
da paisagem rural;
•
Manter a paisagem urbana característica
de Barão Geraldo com baixas densidades
nos diferentes bairros e média densidade no

Mapa 20: Plano Ambiental

Fonte: SEPLAN / PMC

•
Promover para as áreas de interesse
paisagístico-ambiental e de desenvolvimento
econômico estratégico, projetos especiais que
potencializem suas qualidades;
•
A lei estabelece zonas de uso e ocupação
do solo com pequenas diferenças em relação à
lei nº 6031/88. Destaque para alguns pontos:
-- Zonas 3-BG e 4-BG (residencial), Zona
11-BG (central - mista e única que permite
verticalização até 4 andares), Zona 14-BG
(industrial não incômodo) e Zona 18-BG
(zonas especiais);
-- Edificações com mais de 4 andares
somente são permitidas para as áreas
do CIATEC II e Fazenda Santa Genebra
e condicionado à constituição de
Zona Habitacional de Interesse Social
correspondente a, pelo menos, 5% (cinco
por cento) do total da área;
-- Define usos para a sede de fazendas
preservação de patrimônio;
-- Introduz indústria domiciliar associada à
residência.
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centro;
•
Incentivar e estabelecer mecanismos
que viabilizem o desenvolvimento urbano e
industrial do Parque do CIATEC II;
•
Manter para área central de Barão
Geraldo o uso misto, incentivando o uso
residencial e promovendo a requalificação
da mesma, por meio da reestruturação do
sistema viário, da valorização do pedestre e de
programas de identificação visual e melhoria
dos equipamentos públicos;
•
Incentivar a implantação de comércio e
serviços de âmbito local de bairro que minimize
os deslocamentos interbairros, assegurando
a tranquilidade do uso residencial próximo a
esses estabelecimentos;
•
Promover a distribuição de áreas de uso
residencial de forma a atender às diferentes
demandas habitacionais geradas pela
dinâmica urbana de Barão Geraldo, a saber:
moradia unifamiliar, moradia de estudantes,
vilas, hotéis e pensões;
•
Requalificar e valorizar os espaços
públicos abertos existentes na área urbana,
viabilizando seu equipamento e manutenção
por meio de parcerias com o setor privado
ou associações comunitárias, fomentando
atividades de cultura e lazer que favoreçam o
uso coletivo das áreas de praças e instituindo
programas para esse fim;
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Mapa 21: Plano de Zoneamento

Fonte: SEPLAN / PMC

•
Sistema Viário e de Transportes:
•
Estruturar o sistema viário de Barão
Geraldo promovendo:
-- A hierarquização das vias e orientação do
tráfego;
-- A valorização do pedestre;
-- A segurança dos ciclistas;
-- Definição do sistema, preferencialmente
pelo interflúvio, assegurando sempre a
preservação das planícies de inundação e
das áreas de preservação permanente;
-- O estabelecimento de áreas de
estacionamento público e melhoria das
existentes;
-- A preservação dos leitos férreos
desativados e respectivas faixas “non
aedificandi” para transporte de passageiros,
local, turístico ou lazer, e/ou áreas
complementares à urbanização local;
-- A implantação de vias marginais às
rodovias Gal. Milton Tavares de Lima, D.
Pedro I e a Adhemar Pereira de Barros
(15,00m).
•
Quando da elaboração do Plano
Metropolitano de Transportes de Barão
Geraldo deverá ser considerado:
-- A necessidade de reorganizar o tráfego
dos grandes eixos viários estruturais que
servem a região, especialmente a Rodovia
D. Pedro I;

-- Prioridade para implantação de transporte
de média capacidade, ligando o centro de
Barão Geraldo à área central do município
de modo a favorecer o uso do transporte
coletivo;
-- Prioridade no atendimento, por meio de
transporte de média capacidade, à área
hospitalar e às universidades (PUCCAMP e
UNICAMP), bem como ao projeto especial
do Parque do CIATEC II definido nesta lei;
-- O plano define, ademais, quais são as
vias arteriais e as coletoras.

Mapa 22: Plano do Sistema Viário

Fonte: SEPLAN / PMC

Mapa 23: Plano de Zonas Especiais

Fonte: SEPLAN / PMC
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•
Projetos Especiais:
•
O projeto especial tem como objetivo o
tratamento urbanístico de áreas específicas no
sentido de assegurar a requalificação da área
urbana de Barão Geraldo. Na lei são citados:
-- Requalificação do centro;
-- Requalificação do boulevard;
-- Parque do Recanto Yara;
-- Parque Ribeirão das Pedras;
-- Requalificação do Real Parque;
-- Corredor migratório da Fazenda Santa
Genebra;
-- Desenvolvimento Urbano-Industrial do
Parque do CIATEC II.

CONSIDERAÇÕES
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•
Programas:
•
Os programas do PLGUBG constituem
ações executivas, recomendações e estudos
que objetivam viabilizar as diretrizes deste
Plano, são eles:
•
Programas Ambientais: Viveiro de mudas;
Reflorestamento; Zoneamento mineral;
Educação ambiental;
•
Programas de estímulo à atividade
agrícola: Extensão rural; Aprimoramento
do sistema de abastecimento alimentar;
Conservação dos solos e dos recursos
hídricos;
•
Programa de valorização do pedestre e
do ciclista;
•
Programa Casa do cidadão.
•
Instrumentos de Gestão:
•
Os agentes gestores deste PLGBG são
o Poder Público Municipal e as entidades
representativas da sociedade civil organizada,
com atuação no âmbito territorial abrangido por
este Plano;
•
Cria o Fórum Consultivo, como uma
nova forma de gestão urbana, para garantir
a discussão e ampliação das parcerias entre
o Poder Público e os diversos setores da
população.

•
A área de abrangência desse Plano Local
não segue o limite da Macrozona 03, nem
o limite do Distrito de Barão Geraldo. Além
do mais, é a única região da cidade que não
se vincula à lei nº 6031/88, estabelecendo
zoneamento distinto, apesar de usar
parâmetros similares. Ao introduzir tantas
especificidades provoca uma complexidade no
entendimento das regras urbanísticas, indo na
contramão da tão esperada simplificação da
lei;
•
Possui ainda algumas semelhanças com
a lei 6.013/88, como por exemplo, a permissão
de edificação em gleba. Porém, conta com
algumas especificidades, tais como a definição
de SP-1, que na lei 6.031/88 é tratado como
serviços profissionais domiciliares (lista de
serviços), mas na lei 9.199/96 é tido como
serviços não-incômodos, incluindo hotelresidência de até 5 quartos. Com relação ao
porte também existem diferenças entre as
leis. Enquanto a lei 9.199/96 classifica o porte
pela área máxima construída, a lei 6.031/88 o
classifica pela área máxima privativa de cada
unidade autônoma ou módulo comercial;
•
Os parâmetros de maior densidade
como HMH1-BG ou HMV1-BG são permitidos
somente na área central do Distrito de BG;

•
A área do CIATEC II tem conflito
legal. O plano indica que se promova uma
Operação Urbana na área, mas não revoga
a lei n.º 8.252/95, que continua em vigor. Já
a lei complementar nº 22/2008 que dispõe
sobre a aprovação de diretrizes específicas
para elaboração do projeto de ocupação
planejada da área do Parque II do Pólo de
Alta Tecnologia - CIATEC, vigorou por algum
tempo, mas foi anulada por uma ação popular.
Considerando a fragilidade das normas hoje
aplicáveis, há necessidade que seja elaborado
novo estudo que venha a consolidar uma
adequada utilização da área;
•
Cabe ressaltar que no ano de 2001,
o Poder Público publicou a Resolução nº1
estabelecendo normas para interpretação
e aprovação das atividades de hotéis
residências, hotéis e pensões, pois ocorriam
conflitos de vizinhança motivados pela
implantação desses tipos de atividades, além
do que, o texto legal não era claro, causando
dificuldade de interpretação da lei. Passados
18 anos da aprovação desta lei, podemos
concluir que a implantação do plano não
produziu o modelo de urbanização idealizado.
Os projetos especiais e os programas capazes
de contribuir, não chegaram a ser implantados.
Um fator muito importante que possivelmente

2.4.2 ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA - LEI Nº
10850/2001

SÍNTESE
OBJETIVOS GERAIS:
•
Conservação do patrimônio natural,
cultural e arquitetônico da região, visando à
melhoria da qualidade de vida da população e
à proteção dos ecossistemas regionais;
•
Proteção dos mananciais hídricos
utilizados ou com possibilidade de utilização
para abastecimento público, notadamente
as bacias de contribuição dos rios Atibaia e
Jaguari;
•
Controle das pressões urbanizadoras
e das atividades agrícolas e industriais,
compatibilizando as atividades econômicas
e sociais com a conservação dos recursos
naturais, com base no desenvolvimento
sustentável.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:

Mapa 24: Plano de Macrozonas

Fonte: SEPLAN / PMC

•
Ambientais:
•
Adoção de medidas que visem garantir a
qualidade e quantidade dos recursos hídricos,
principalmente à montante da captação de
água da SANASA no Rio Atibaia, na bacia de
contribuição do Rio Jaguari e na microbacia
do Ribeirão das Cabras, principais mananciais
futuros da região;
•
Preservação dos remanescentes de mata
nativa, bem como a proteção das faixas de
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levou a esse resultado foi a não efetivação do
Fórum Consultivo (instrumento de gestão que
congrega os agentes gestores - Poder Público
Municipal e as entidades representativas
da sociedade civil organizada), que deveria
garantir as parcerias entre o Poder Público
e os diversos setores da população para a
viabilização dos projetos.
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preservação permanente e a recuperação das
matas ciliares;
•
Proteção das várzeas, consideradas
de preservação permanente, onde nenhuma
interferência poderá ser efetuada sem
autorização prévia expedida pela PMC, e
demais órgãos competentes;
•
Prevenção de incêndios na área rural,
proibindo-se a prática de queimadas por
meio da imposição de penalidades aos
responsáveis, como forma de proteger os
remanescentes florestais e o equilíbrio
ambiental da região, instituindo-se a
elaboração de programas de prevenção de
incêndios;
•
Condicionamento das atividades de
mineração ao licenciamento ambiental prévio
sendo ouvido inicialmente o órgão técnico
ambiental da Prefeitura e demais órgãos
competentes;
•
Adoção de critérios ambientalmente
sustentáveis para as atividades regularmente
instaladas ou a se instalar de modo a preservar
o patrimônio natural, histórico, arquitetônico,
cultural e científico da região, além de
possibilitar o desenvolvimento econômico;
•
Exigência de licenciamento ambiental
prévio para obras impactantes a serem
realizadas na APA, por meio da elaboração de
um RAP - Relatório Ambiental Preliminar ou

um EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental/
Relatório de Impacto Ambiental, dependendo
do caso, a fim de garantir a análise e mitigação
dos impactos decorrentes de sua implantação
e funcionamento;
•
O estímulo à atividade turística que
valorize os atributos naturais, arquitetônicos,
históricos ou culturais da região, com base
em planejamento voltado à preservação
e à estruturação necessária para o
desenvolvimento de tal atividade.
•
Uso e Ocupação de solo:
•
Estímulo à atividade agropecuária
e à silvicultura na área rural, por meio de
orientação técnica e normativa, bem como
incentivos ao associativismo rural em
microbacias hidrográficas, de forma a garantir
a conservação ambiental concomitante com a
exploração econômica;
•
Levantamento da estrutura fundiária atual
na zona rural, a fim de embasar os programas
de apoio à agricultura e o planejamento da
produção, e atividades de turismo;
•
Adoção de normas específicas para
preservação de imóveis de valor histórico,
arquitetônico e cultural, propondo formas e
incentivos para viabilizar sua conservação e
aproveitamento;
•
Monitoramento das atividades instaladas

ou a se instalar no entorno do Observatório
Municipal - OMCJN - OC, com base em
critérios definidos nesta lei, de maneira a
garantir suas condições de operacionalidade e
visibilidade;
•
Controle do parcelamento do solo na área
rural, onde é proibido o sub-parcelamento em
frações ideais que resultem em área inferior ao
módulo mínimo estabelecido pelo INCRA;
•
Adoção de normas específicas para
o parcelamento do solo e de critérios para
implantação de infraestrutura, compatibilizando
a ocupação urbana com a conservação
ambiental;
•
Monitoramento da implantação dos
parcelamentos de solo já aprovados, quanto
ao cumprimento das condições exigidas
pela PMC, notadamente implantação
de infraestrutura, reserva florestal legal
estabelecida pela legislação federal, controle
dos processos erosivos e outros, assim como o
embargo dos parcelamentos irregulares;
•
Desenvolvimento de uma política de
habitação de interesse social, visando atender
a demanda atual e coibir ocupações irregulares
e clandestinas;
•
Preservação das características atuais
do sítio urbano e das vias locais dos distritos,
visando à manutenção da qualidade de vida
da população e à preservação do patrimônio

•
Sistema viário e de transportes:
•
Adequação e provimento de melhorias
nas estradas vicinais na área rural, visando
à manutenção das condições de tráfego e ao
controle dos processos erosivos decorrentes
do escoamento superficial das águas pluviais;

Mapa 25: Plano do Sistema Viário

Fonte: SEPLAN / PMC

•
Implantação de um sistema de
planejamento viário, que vise à redução do
estrangulamento nas áreas centrais dos
Distritos de Sousas e de Joaquim Egídio,
melhoria da acessibilidade e estímulo ao
transporte coletivo, ao pedestre e ao ciclista,
dentro do contexto de preservação do
patrimônio natural, histórico e cultural da
região.
•
Zoneamento ambiental:
•
Divide a área em cinco zonas ambientais,
tendo como base as bacias e microbacias
hidrográficas da região, são elas:
-- Z.AMB - Zona de Conservação Ambiental
Especial - garantir a preservação, visando
à salvaguarda da biota nativa, criando uma
zona de vida silvestre;
-- Z.HIDRI - Zona de Conservação Hídrica
dos Rios Atibaia e Jaguari - garantir a
conservação dos recursos hídricos, de
forma a proteger o abastecimento público
de água potável, a saber: Z.HIDRI-A - Zona
de Conservação Hídrica do Rio Atibaia:
refere-se a toda a porção da bacia de
contribuição do Rio Atibaia à montante do
ponto de captação de água da SANASA;
Z.HIDRI-J - Zona de Conservação Hídrica
do Rio Jaguari: refere-se a toda a porção
da bacia de contribuição do Rio Jaguari

inserida no território da APA Municipal;
-- Z.AGRO - Zona de Uso Agropecuário
- garantir a compatibilidade do
aproveitamento econômico com a
conservação do meio ambiente;
-- Z.TUR - Zona de Uso Turístico - garantir
o ecoturismo visando despertar o
desenvolvimento de atividades científicas,
educativas e de lazer, podendo representar
um importante incremento de recursos
econômicos para a região;
-- Z.URB - Zona de Uso Urbano compreendendo as áreas urbanas do
município, delimitadas pelo perímetro
urbano descrito na lei municipal nº
8.161/94, em duas porções distintas
inseridas ao norte e a sudoeste da APA
Municipal, caracterizada por conter áreas
legalmente urbanizadas e áreas ainda
passíveis de urbanização e para as quais
o município pretende planejar, disciplinar
e fiscalizar a ocupação urbana em curso e
futura.
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Mapa 26: Plano de Zoneamento Ambiental
Fonte: SEPLAN / PMC

•
Disposições de Uso e Ocupação do
Solo:
•
Estabelece normas para a manutenção da
cobertura vegetal natural e da fauna silvestre;
a exploração da Agropecuária, Silvicultura
e Pesca; a exploração da Atividade de
Mineração e para a urbanização.
•
São proibidos loteamentos industriais e
atividades poluidoras, estabelecendo critérios
para as já instaladas;
•
Nos novos parcelamentos deve ser
reservada uma parcela mínima de 20% (vinte
por cento) da área total do empreendimento,
denominada Sistema de Áreas Verdes e
destinada às atividades de lazer ao ar livre
e à manutenção e recuperação da cobertura
vegetal natural;
•
Para novas construções deve ser adotada
taxa mínima de permeabilidade do solo de
acordo com a dimensão do lote;
•
Para novos parcelamentos adotar
medidas que minimizem os cortes e aterros
necessários à implantação das edificações,
estabelecendo critérios para os aterros,
drenagem, etc.;
•
O zoneamento estabelecido para a zona
urbana da APA são as Zonas 3, 4, 11 e 18 da
lei 6031/88, com restrição de número máximo
de pavimentos menor ou igual a dois;
•
Nos novos parcelamentos ou

condomínios, o dimensionamento dos lotes
dependem da declividade do solo. Ex: em
áreas de Z3, Z11 e Z18, declividade entre 0 e
10% - a área mínima será de 250m² e testada
mínima de 10; declividade entre 10% e 20% - a
área mínima será de 450m² e testada mínima
de 15m; declividade entre 20% e 30% - a área
mínima será de 1.000m² e testada mínima de
15m;
•
Para a Z18 na APA é permitido um
número de categorias de uso mais abrangente
do que nos outros locais de Zona 18 da cidade.
•
Para essa adequação, também são
permitidas algumas regras diferenciadas, como
dispensa de recuo para determinadas áreas
onde já exista conjunto de edificações de valor
histórico.
•
Programas:
•
Compõem o conjunto de ações para
efetivação do zoneamento ambiental e para
realização dos objetivos da APA os seguintes
programas:
-- Controle ambiental;
-- Recuperação ambiental;
-- Educação ambiental;
-- Fomento à produção e diversificação
agrícola;
-- Proteção da Mata Ribeirão Cachoeira;
-- Tratamento de esgotos e disposição de

CONSIDERAÇÕES

Mapa 27: Plano de Zoneamento Proposto
Fonte: SEPLAN / PMC

•
Instrumentos de Gestão:
•
O núcleo administrativo de gestão da APA
é constituído por unidades da Administração
Municipal, responsáveis pela coordenação
dos programas previstos na lei e pelo
desenvolvimento dos acordos de cooperação
com organismos públicos e privados, além de
suas atribuições específicas;
•
A lei cria o Conselho Gestor da
APA, constituído de forma tripartite por
representantes dos órgãos públicos, um dos
quais, a Câmara Municipal, de organizações
da sociedade civil e das organizações da
população residente, com representantes das
áreas urbana e rural.

•
As diretrizes estabelecidas neste Plano
são bem detalhadas e consistentes no sentido
de buscar a conservação e recuperação
ambiental garantindo o desenvolvimento da
APA. No entanto, com exceção da ZURB,
tratam-se das diretrizes e da definição de
programas, sem que haja um detalhamento
das funções de cada agente responsável pela
sua implantação ou prazos para a execução;
•
Os parâmetros estabelecidos para a
ZURB mostram-se eficazes na medida em que
o Plano estabelece regras auto-aplicáveis.
Para o parcelamento do solo estabelece
reserva de áreas públicas e sistema de lazer;
taxa mínima de permeabilidade condicionada
à dimensão do lote; parâmetros de
dimensionamento de lotes ou frações ideais,
de acordo com a declividade natural do solo,
etc.
•
Para o uso e ocupação do solo a
lei estabelece, dentre outros, o controle
da densidade por meio da proibição de
edificações com mais de dois pavimentos –
medida também adequada para a manutenção
da paisagem. Ademais, proíbe atividades
industriais e poluidoras do ar, da água e do
solo;
•
Prevê a ampliação do número
de atividades permitidas na Zona 18,
possibilitando que o distrito de Sousas possa
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resíduos sólidos;
-- Adequação e controle da atividade
minerária existente;
-- Monitoramento ambiental informatizado
da APA;
-- Desenvolvimento turístico que viabilize o
ecoturismo na APA;
-- Mapeamento do patrimônio natural e
cultural;
-- Controle da poluição luminosa e de
fomento educacional e científico de
atividades relacionadas ao Observatório
Municipal OMCJN-OC;

2.4.3 PLANO LOCAL DE GESTÃO MACROZONA 5 - LEI
COMPLEMENTAR Nº 35/2012

SÍNTESE
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se adequar à lei, uma vez que o centro
comercial do distrito se localiza nesta zona;
•
Já em relação ao sistema viário e de
transportes pouco se efetivou, ficando somente
no campo das diretrizes. A implantação
das obras e projetos previstos não tem
acompanhado a urbanização das áreas vagas
que ainda restam da área delimitada pelo
Plano, exemplo disso são as diretrizes viárias
mencionadas no artigo 74, que em sua maioria
ainda não foram implantadas;
•
Para a gestão do Plano está determinado
que todas as instituições públicas e privadas
com atuação na área abrangida pela APA
são obrigadas a respeitar as diretrizes e
colaborar para o desenvolvimento dos
programas previstos. Porém, embora o
Conselho Gestor da APA - CONGEAPA esteja
em funcionamento, após 13 anos de sua
implantação, muito do que foi mencionado no
Plano da APA ainda falta ser efetivado, ficando
claro que é necessário pensar uma nova forma
de gestão mais eficaz para a viabilização das
diretrizes previstas.

OBJETIVO GERAL:
•
Dispõe sobre o Plano Local de Gestão da
Macrozona 5 (MZ5) – Área de Requalificação
Prioritária, ou seja, procura estabelecer os
objetivos da política de desenvolvimento
urbano, ambiental, social e econômica e
respectivas diretrizes para a MZ 5;
•
Os Planos Locais de Gestão (PLG) têm
por objetivo detalhar as normas definidas para
cada Macrozona do Plano Diretor, visando
adequar os parâmetros de parcelamento,
uso e ocupação do solo, detalhar políticas
e definir diretrizes viárias, de preservação e
recuperação ambiental a partir de estudos
específicos organizados pela Prefeitura
Municipal;
•
Os estudos que embasam cada
plano foram dirigidos pela Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Urbano
(SEPLAN) e estão estruturados em três
eixos: caracterização da macrozona
(levantamento e análise de dados, vistorias,
reuniões participativas); diretrizes e propostas
(recebimento de propostas a partir de reuniões
participativas, avaliação e consolidação) e
gestão. Todos os estudos são reunidos em
um caderno de subsídios para elaboração do
projeto de lei.
•
O PLG da MZ 5 foi o primeiro a ser

elaborado conforme determinado pelo artigo 19
da lei complementar nº 15/2006 - Plano Diretor
do Município de Campinas. Assim, o estudo
teve início em 2006 e o projeto de lei aprovado
em 20 de setembro de 2012;
•
A MZ 5 é composta por 3 Áreas de
Planejamento, subdividas em 8 Unidades
Territoriais Básicas (UTB) e 5 Unidades
Territoriais Rurais (UTR). Localiza-se a oeste
de Campinas em um trecho que faz limite com
os municípios de Monte Mor e Hortolândia.
A área é caracterizada principalmente
pela desarticulação e precariedade da
ocupação, fazendo com que a expressiva
demanda social justifique a indicação do
Plano Diretor em priorizar o estudo da MZ5.
Portanto, a proposta fundamental para a
MZ 5 é promover a reestruturação do tecido
urbano, principalmente por meio de soluções
relacionadas a habitação social e questões
ambientais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
Promover a reestruturação urbana
da região, fomentando a diversidade de
atividades, especialmente aquelas geradoras
de emprego, trabalho e renda;
•
Definir um sistema de transporte integrado
ao uso e ocupação do solo;

Mapa 28: Plano de Áreas de Planejamento, Unidades Territoriais Básicas e Unidades Territoriais Rurais
Fonte: SEPLAN
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•
Preservação e recuperação ambiental, por
meio de construção de um sistema de áreas
verdes associados à rede hídrica;
•
Adequar a oferta de equipamentos
públicos e promover a recuperação de áreas
degradadas, retirando famílias de áreas de
risco e definindo um programa habitacional;
•
Propiciar a requalificação e o
desenvolvimento de toda a região oeste do
município promovendo a integração da MZ5
com a MZ7 e MZ9;
•
Definir as áreas de aplicação de
instrumentos urbanísticos específicos;
•
Rever o perímetro urbano da Macrozona.

DIRETRIZES / PARÂMETROS:
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Mapa 29: Plano de Perímetro Urbano Proposto
Fonte: SEPLAN

•
Gerais:
•
Preservar, conservar e recuperar as áreas
com atributos ambientais, especialmente as
planícies de inundação, para implantar áreas
verdes, parques lineares, bacias de detenção,
quadras de esportes e equipamentos de lazer;
•
Rever o zoneamento em áreas
estratégicas da região, de forma articulada
com as intervenções no sistema viário e
de transporte, induzindo a formação de
subcentros ou consolidando os já existentes e
alterando possibilidades de adensamento;
•
Estabelecer ou manter zonas com
permissão de uso comercial e de serviços de
abrangência regional ao longo de corredores
viários estruturais ou arteriais;
•
Estimular a utilização das áreas urbanas
dotadas de infraestrutura urbana não
parceladas ou com ocupação rarefeita;
•
Reorganizar o sistema viário e de
transportes da região, promovendo maior
integração física e social entre bairros das
regiões do Campo Grande e do Ouro Verde, e
destas com o centro de Campinas;
•
Prever vias marginais à Rodovia dos
Bandeirantes, à Avenida John Boyd Dunlop, às
envoltórias do Complexo Delta, ao gasoduto
Bolívia-Brasil, à Ferrovia Paulínia-Mairinque,

ao Córrego do Piçarrão e ao Rio Capivari;
•
Promover programas de política
habitacional para a região, prioritariamente
para a população de baixa renda, priorizando
os investimentos públicos em habitação para
as famílias moradoras em áreas degradadas,
de preservação permanente e áreas de risco;
•
Preservar o espaço rural e criar estruturas
para a gestão ambiental do meio rural;
•
Manter as envoltórias do Complexo Delta
com a viabilização do sistema viário projetado
ao longo destas envoltórias, possibilitando
a ligação desta área com o restante do
município;
•
Estudar, em conjunto com os municípios
de Hortolândia e Monte Mor, soluções para os
problemas relativos aos loteamentos existentes
nas divisas desses municípios.
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Mapa 30: MZ 5 Diretrizes Ambientais
Fonte: SEPLAN

•
Uso e Ocupação do Solo:
•
São aplicadas as zonas definidas pela
lei nº 6031/88, no entanto, com grandes
alterações nos seus perímetros;
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Mapa 31: MZ 5 Zoneamento anterior
Fonte: SEPLAN
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Mapa 32: MZ 5 Zoneamento proposto
Fonte: SEPLAN
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•
Mobilidade:
•
Implantação de vias marginais ao longo
do Córrego Piçarrão, da linha férrea, do
Gasoduto Bolívia-Brasil, da Rodovia dos
Bandeirantes, do Rio Capivari e no entorno do
Complexo Delta;
•
Implantar a Avenida das Indústrias;
•
Implantar ligações entre as regiões
do Campo Grande e Ouro Verde, com
transposição do Rio Capivari;
•
Implantar a ampliação prevista para a
Avenida Camucim/ Estrada Friburgo;
•
Implantação de corredor de ônibus na
Avenida John Boyd Dunlop e na Avenida Ruy
Rodrigues;
•
Implantar sistema cicloviário articulado
com os principais eixos de transporte.

Mapa 33: MZ 5 Diretrizes Viárias
Fonte: SEPLAN

•
Habitação:
•
Remover e reassentar as famílias que
ocupam áreas de risco ou inadequadas para
habitação, priorizando as áreas críticas de
inundação do Rio Capivari, do Córrego do
Piçarrão e as áreas contaminadas do “Lixão da
Pirelli”;
•
Promover a requalificação urbanística e
a regularização fundiária dos assentamentos
habitacionais precários e irregulares;
•
Promover a melhoria das construções
em assentamentos precários, através de
assistência técnica à autoconstrução e de
programa de financiamento para a reforma;
•
Concluir a regularização fundiária do
Distrito Industrial de Campinas;
•
Supervisionar, acompanhar, sistematizar e
disponibilizar as informações sobre iniciativas,
planos, projetos e execução de novos
empreendimentos em todas as áreas de ZEIS
de Regularização e ZEIS de Indução.
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Mapa 34: MZ 5 ZEIS de Indução
Fonte: SEPLAN

•
Equipamentos públicos:
•
Indica cada tipo de equipamento público
(saúde, educação, esporte, lazer e cultura)
para os bairros que compõe a MZ 5 e as ações
em cada um deles (reforma, ampliação ou
construção nova).
•
Instrumentos da política urbana:
•
Indica as áreas de ZEIS de Indução e
Regularização;
•
Indica as áreas onde serão aplicados
o Parcelamento, Edificação ou Utilização
Compulsório, IPTU Progressivo no tempo e
Desapropriação com pagamento em Títulos da
Dívida Pública, sendo elas principalmente as
ZEIS de Indução;
•
Indica a utilização de Outorga Onerosa
em eventuais Operações Urbanas que possam
ser implantadas na MZ5;
•
Cita a transferência do direito de
construir e o consórcio imobiliário como outros
instrumentos presentes no PLG da MZ5.

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

76

Mapa 35: ZEIS de Regularização
Fonte: SEPLAN

CONSIDERAÇÕES

Desta forma, poderíamos considerar que o Plano
Local deveria ser um articulador de políticas
públicas setoriais, aproximando as ações do
poder público com as diretrizes gerais propostas
tanto pelo Plano Diretor quanto pela Lei de Uso
e Ocupação de Solo. Ressaltamos que ao longo
do processo de revisão da LUOS é extremamente
necessário que as relações tecidas entre ela e
o conceito de Plano Local sejam aprofundadas,
visando definir claramente qual a escala de
trabalho do Plano;
Dito isto, consideramos destacar a seguir, de
forma sucinta, questões que dizem respeito às
ações locais que deveriam ser promovidas pelo
PLG:

•
No texto do plano, não consta
esclarecimento técnico para o acréscimo de
áreas no perímetro urbano, algo de grande
importância para justificar as diretrizes
propostas;
•
Percebe-se que tanto as UTB e UTR,
utilizadas intensamente nas etapas de
diagnóstico e análise da área, não são
retomadas no momento de estruturação das
propostas;
•
As ciclovias apresentadas são de lazer
e não existem propostas de articulação desta
rede com o sistema de transporte público,
apesar de citado como um dos objetivos nas
diretrizes de mobilidade;
•
As propostas de transporte são
elaboradas na escala macro, no sentido
centro-bairro e bairro-centro. Não foram
desenvolvidas propostas eficientes de
mobilidade que visassem os deslocamentos na
escala do bairro;
•
A noção de sistema de áreas verdes
não é traduzida integralmente na revisão do
zoneamento. Apesar da indicação das APPs e
de várias diretrizes ambientais, não é clara a
relação dessas áreas com os novos perímetros
propostos;
•
As diretrizes do sistema viário não
esclarecem os critérios utilizados, tampouco
conformam um sistema coeso. Também não

identificam intervenções prioritárias;
•
Não há diretrizes específicas de ocupação
para os terrenos às margens da ferrovia,
considerando o impacto do traçado e das
atividades ferroviárias no território;
•
Não há estratégia clara de proteção das
APPs quando estas forem reestabelecidas com
a remoção de ocupação irregular, podendo
voltar a ser terreno vulnerável a futuras
ocupações;
•
A localização de ZEIS não estabelecem
critérios claros;
•
A diretriz indicada para buscar solução
frente aos problemas ocorridos com os
loteamentos implantados nas áreas limítrofes
dos municípios é muito genérica, não
representando algo que possa conduzir a uma
ação efetiva;
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Antes mesmo de pontuarmos as questões
derivadas da análise da lei, devemos
sucintamente buscar compreender quais os
objetivos de um Plano Local no contexto de
reestruturação da legislação urbanística de
Campinas. Podemos perceber que boa parte das
diretrizes traçadas no caso do Plano Local da MZ5
são propostas que deveriam ocorrer, na realidade,
no Plano Diretor, justamente por se tratarem de
questões e problemáticas gerais da Macrozona.
Nesse sentido, caberia a um Plano Local, mais do
que traçar diretrizes, intervir diretamente na área,
ou seja, a propor projetos em escala local.

2.4.4 PLANO LOCAL DE GESTÃO MACROZONA 9 - LEI
COMPLEMENTAR Nº 76/2014

SÍNTESE
OBJETIVO GERAL:
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•
Dispõe sobre o Plano Local de Gestão
da Macrozona 9 (MZ9) – Área de Integração
Noroeste – AIN do Município de Campinas,
ou seja, procura estabelecer os objetivos da
política de desenvolvimento urbano, ambiental,
social e econômica e respectivas diretrizes
para a MZ 9;
•
O PLG da MZ 9 teve início em 2008 e
foi concluído em 2010, com projeto de lei
enviado à Câmara Municipal de Campinas
em dezembro do mesmo ano (Projeto de lei
complementar nº17 de 2010) e aprovado em
Julho de 2014;
•
A MZ 9 é composta por 5 Unidades
Territoriais Básicas (UTB), com conexões
frágeis ou inexistentes entre si. Localizase a noroeste de Campinas em um trecho
conurbado com os municípios de Sumaré e
Hortolândia. No zoneamento vigente, boa
parte da MZ 9 é destinada ao uso industrial,
devido à presença das rodovias de porte
regional. A proposta fundamental para a MZ
9 é integrá-la ao tecido urbano, dada sua
característica de isolamento em função das
barreiras físicas infraestruturais - linhas férreas
e rodovias - e grandes porções fundiárias não
ocupadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
Promover a reestruturação urbana
da região, fomentando a diversidade de
atividades, especialmente aquelas geradoras
de emprego, trabalho e renda;
•
Definir um sistema de transporte integrado
ao uso e ocupação do solo;
•
Preservação e recuperação ambiental, por
meio de construção de um sistema de áreas
verdes associados à rede hídrica;
•
Adequar a oferta de equipamentos
públicos e promover a recuperação de áreas
degradadas, retirando famílias de áreas de
risco e definindo um programa habitacional;
•
Integração com as regiões conurbadas
de Sumaré e Hortolândia e Macrozonas
adjacentes;
•
Definir as áreas de aplicação de
instrumentos urbanísticos específicos.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
Gerais:
•
Propõe a revisão do limite norte da MZ9,
ampliando-o na divisa com a MZ3, visando
a incorporação de glebas não ocupadas na
borda do município. O plano justifica essa
alteração para implantação de uma ZEIS;
•
Propõe também a revisão do limite leste

da MZ 9, encurtando-o no alinhamento do
loteamento Vila Esperança, com o objetivo de
disponibilizar áreas ao CEASA, localizado na
MZ 3;
•
Revisão do limite sul da MZ 9 para a
incorporação do Parque Venda Grande;
•
Divisão da UTB 12 entre duas novas UTB,
separadas pela barreira representada pela
Rodovia Francisco Aguirre Proença;
•
Proposta de nova denominação das
AP e das UTB, que passarão a acompanhar
o número referente à macrozona da qual
pertence e uma nova sequência de numeração
restrita à macrozona.
•
Estabelecer as adequações necessárias
ao zoneamento, considerando as
possibilidades de adensamento e consolidação
dos corredores comerciais;
•
Manter áreas destinadas ao uso industrial
próximas aos eixos rodoviários, sem conflitos
ambientais;
•
Definir áreas destinadas à implantação de
subcentros;
•
Definir ZEIS de Indução e promover a
regularização e a urbanização nas ocupações
passíveis de permanência ou sua remoção
quando situadas em área de risco (ZEIS de
Regularização);
•
Estudar, em conjunto com os municípios
de Hortolândia e Sumaré, soluções para os

problemas relativos aos loteamentos existentes
nas divisas desses municípios, incluindo
medidas necessárias ao acerto das divisas;
•
Propõe melhorias na circulação e
acessibilidade, promovendo o transporte
público;
•
Adequar a oferta de equipamentos
públicos;
•
Aplicar os instrumentos urbanísticos
previstos no Estatuto da Cidade em áreas
que necessitem de intervenções urbanas
específicas;
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Mapa 36: MZ 9 definida no Plano Diretor
Fonte: SEPLAN
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Mapa 37: MZ 9 novos limites da Macrozona, AP e UTB
Fonte: SEPLAN

•
Meio Ambiente:
•
Implementação de um sistema de áreas
verdes, incorporando além da recuperação
ambiental, áreas de lazer e ciclovias. Proposta
de 11 parques urbanos ao longo dos córregos
e 2 Unidades de Conservação de Proteção
Integral;
•
Nas Áreas de Preservação Permanente,
prever dispositivos de passagem de fauna
entre as barreiras infraestruturais;
•
Indicação de localização de dispositivo
de contenção de cheia e de contenção de
poluentes das rodovias;
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Mapa 38: MZ 9 Sistema de Áreas Verdes e Ciclovia
Fonte: SEPLAN
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•
Uso e Ocupação do Solo:
•
São aplicadas as mesmas zonas da lei nº
6031/88, mas são previstas alterações de suas
delimitações, com significativa redução das
zonas de uso industrial;
•
Ampliação da Z1 (lotes com área
mínima de 125m²), da Z3 (áreas residenciais
consolidadas e não parceladas destinadas a
ZEIS) e da Z11 (eixos comerciais);
•
Diminuição das zonas Z14 e Z15 (áreas
industriais);
•
Ampliação da Z18 (áreas específicas).

Mapa 39: MZ 9 Zoneamento anterior à aprovação do Plano Local
Fonte: SEPLAN
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Mapa 40: MZ9 Zoneamento estabelecido no Plano Local
Fonte: SEPLAN

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

84

•
Mobilidade:
•
Vias marginais ao longo da Rodovia Dom
Pedro I, da Rodovia Francisco Aguirre Proença
e da linha férrea;
•
Transposição sobre a Rodovia
Anhanguera;
•
Estabelecimento de padrões geométricos
para tipologia viária;
•
Implantação de corredor na Avenida
Comendador Aladino Selmi;
•
Implantar sistema cicloviário articulado
com os principais eixos de transporte.

Mapa 41: MZ9 Diretrizes Viárias
Fonte: SEPLAN

•
Habitação:
•
Delimitação das ZEIS de Regularização
em loteamentos clandestinos ou irregulares
além de favelas e ocupações;
•
Indica a necessidade de atualização
do levantamento planialtimétrico para dar
continuidade aos projetos urbanísticos e de
infraestrutura;
•
Reassentar as famílias que habitam áreas
de risco.
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Mapa 42: MZ9 ZEIS de Regularização
Fonte: SEPLAN

•
Equipamentos públicos:
•
Indica cada tipo de equipamento público
(saúde, educação, esporte, lazer e cultura)
para os bairros que compõe a MZ 9 e as ações
em cada um deles (reforma, ampliação ou
construção nova);
•
Instrumentos da política urbana:
•
Indica as áreas de ZEIS onde serão
aplicados o Parcelamento, Edificação ou
Utilização Compulsória, IPTU Progressivo no
Tempo e Desapropriação com pagamento em
Títulos da Dívida Pública;
•
Indica área onde será aplicado o Direito
de Preempção, visando à criação de espaço
público e de lazer;
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Mapa 43: MZ9 ZEIS de Indução
Fonte: SEPLAN

CONSIDERAÇÕES

Desta forma, poderíamos considerar que o Plano
Local deveria ser um articulador de políticas
públicas setoriais, aproximando as ações do
poder público com as diretrizes gerais propostas
tanto pelo Plano Diretor quanto pela Lei de Uso
e Ocupação de Solo. Ressaltamos que ao longo
do processo de revisão da LUOS é extremamente
necessário que as relações tecidas entre ela e
o conceito de Plano Local sejam aprofundadas,
visando definir claramente qual a escala de
trabalho do Plano;
Dito isto, consideramos destacar a seguir,
sucintamente, questões que dizem respeito às
ações locais que deveriam ser promovidas pelo
PLG:

•
As UTB utilizadas intensamente nas
etapas de diagnóstico e análise da área, não
são retomadas no momento de estruturação
das propostas;
•
Não existe indicação de quais ruas
deverão ser prioritariamente recuperadas em
termos de arborização e passeios públicos
visando à conexão dos parques urbanos,
efetivando o sistema;
•
As ciclovias apresentadas são de lazer
e não existem propostas de articulação desta
rede com o sistema de transporte público,
apesar de citado como um dos objetivos nas
diretrizes de mobilidade;
•
A noção de sistema de áreas verdes
não é traduzida integralmente na revisão do
zoneamento. Apesar da indicação das APPs e
de várias diretrizes ambientais, não é clara a
relação dessas áreas com os novos perímetros
propostos para as zonas;
•
As ações em mobilidade não parecem
esclarecer as diretrizes iniciais de conexão
entre áreas isoladas pelas infraestruturas. Boa
parte das ações diz respeito à duplicação do
sistema viário ao longo dos eixos rodoviário e
ferroviário;
•
É previsto apenas um corredor de
transporte público ao norte da MZ9, porém não
existe qualquer outra diretriz para as demais
áreas;

•
Não existem propostas para
microacessibilidade;
•
Não foi possível perceber correlação entra
as propostas de mobilidade e as mudanças
de zoneamento, com exceção de novos
fragmentos de Z11 (comercial) ao longo da
Avenida Comendador Aladino Selmi;
•
Não foi possível perceber uma correlação
entre as localizações das ZEIS de indução e
as propostas viárias e de transporte como um
todo. As exceções ocorrem ao norte da MZ 9,
justamente ao longo da Avenida Comendador
Aladino Selmi que receberá um corredor de
ônibus;
•
A expansão da mancha urbana para
incorporar glebas vazias e demarca-las como
ZEIS nas bordas da urbanização e distantes
dos sistemas de transporte público são
incoerentes com a diretriz básica de aliar o
transporte com o desenvolvimento urbano.
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Antes mesmo de pontuarmos as questões
derivadas da análise da lei, devemos
sucintamente buscar compreender quais os
objetivos de um Plano Local no contexto de
reestruturação da legislação urbanística de
Campinas. Podemos perceber que boa parte das
diretrizes traçadas no caso do Plano Local da MZ9
são propostas que deveriam ocorrer, na realidade,
no Plano Diretor, justamente por se tratarem de
questões e problemáticas gerais da Macrozona.
Nesse sentido, caberia a um Plano Local, mais do
que traçar diretrizes, intervir diretamente na área,
ou seja, a propor projetos em escala local.

2.5 LEIS PARA INTERVENÇÕES ESPECÍFICAS

2.5.1 DIRETRIZES URBANÍSTICAS PARA A OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA PARQUE
LINEAR DO RIO CAPIVARI-CERÂMICAS – LEI Nº 12/2004

SÍNTESE
OBJETIVO GERAL:
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•
Esta lei dispõe sobre a implantação do
instrumento de Operação Urbana Consorciada
(OUC) em área delimitada pelas Rodovias
Santos Dummont, Bandeirantes e pela
área de influência do Rio Capivari, visando
a reestruturação urbanística da região
e, sobretudo, a transformação das áreas
degradadas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
Promover a ocupação ordenada da região
visando à valorização dos espaços de vivência
e uso público;
•
Implantar o Parque Linear do Rio Capivari
-Trecho Parque das Cerâmicas;
•
Propor adensamento e mistura de usos;
•
Desenvolver um programa de
atendimento à população que vive em
habitações subnormais;
•
Implantar dispositivos de drenagem e
recuperação ambiental das áreas degradadas.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
•
•

Meio Ambiente:
Implantação do Parque Linear;
Recuperação de áreas ambientalmente

degradadas;
•
Recomposição das matas ciliares;
•
Recuperação da mata Santa Terezinha,
prevendo um passeio que a conecte com o
Parque.

•
Portais de entrada ao Parque agregando
serviços públicos;
•
Infraestrutura para exposições e eventos
na área destinada a lazer;
•
Infraestrutura para segurança do parque.

•
Mobilidade:
•
Ampliação da Av. Emília Ceregatti até a
Rod. Santos Dumont;
•
Construção de viadutos nas Avenidas das
Amoreiras, Ruy Rodrigues e Emília Ceregatti
visando conectar os setores de parque;
•
Construção da marginal sul do Parque
Linear desde a Av Ruy Rodriguez até a Av.
Marginal Oeste da Rodovia Santos Dumont;
•
Implantação de avenida interligando a Av.
Ruy Rodrigues com a Rodovia Santos Dumont
constituindo-se na marginal norte ao Parque
Linear.

•
Uso e Ocupação do Solo:
•
A OUC foi dividida em 6 setores
que se diferenciam em função de usos e
adensamentos permitidos, além da proposição
de uma área patrimonial do parque e de ZEIS
em áreas com assentamentos precários.
Foram resumidas aqui as principais alterações
de uso e ocupação do solo em cada um dos
Setores. O percentual de usos permitidos por
cada setor poderá ser ajustado pela SEPLAN.

•
Habitação:
•
Implantação de unidades de EHIS,
incluindo as famílias que residam em áreas
precárias e também aquelas que atingidas
pelas obras de infraestrutura.
•
Equipamentos públicos:
•
Destinação de área para a construção da
sede do Órgão Gestor da Região Metropolitana
de Campinas;

•
SETOR A - Área patrimonial do parque:
•
Somente serão permitidos usos
destinados a cultura, esportes, lazer e turismo.
•
SETOR B - Área de comércio e serviços
de apoio ao parque:
•
Usos permitidos: CL-1, CL-2 e CG-1, SP1, SP-2, SL-1, SL-2, SL-3 e SL-4; SG-1, SG-2,
SG-3, SG-4, SG-5, SG-6, SG-7, SG-8; EL, EG;
•
Ocupação: CSE 3, CSE-2, CSE-1, e CSE;
•
Área Permeável: 20%
•

SETOR C - Áreas com permissão para

Mapa 44: Setores da
OUC Parque Linear
do Rio CapivariCerâmicas
Fonte: SEPLAN

•
SETOR D - Áreas com permissão para
adensamento com comércio e serviços sem
verticalização:
-- Usos permitidos: habitação unifamiliar
e multifamiliar; CL-1, CL-2, CG-1 e CG-2;
SP-1, SP-2, SL-1, SL-2, SL-3 e SL-4; SG-1,
SG-2, SG-3, SG-4, SG-5, SG-6, SG-7 e
SG-8; EL;
-- Ocupação: habitacional: HMV-3, HMV2, HMV-1, H-3 e HMH-3 (os tipos HMV-3,
HMV-2, HMV-1 serão permitidos com, no
máximo, térreo mais dois pavimentos);
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adensamento com habitação, comércio e
serviços:
•
Usos permitidos: habitação unifamiliar,
multifamiliar; CL-1, CL-2, CG-1, CG-2 e CG-3;
SP-1, SP-2, SL-1, SL-2, SL-3 e SL-4; SG-1,
SG-2, SG-3, SG-4, SG-5, SG-6, SG-7, SG-8;
EL, EG;
•
Ocupação: habitacional HMV-5, HMV3, HMV-2, HMV-1, H-3 e HMH-3; Comercio,
serviço e institucional CSE-3, CSE-2, CSE-1,
e CSE; misto HCSE-3, HCSE-2, HCSE-1e
HCSE; a ocupação HMV-5 só será permitida
após análise da PMC; Uso misto HCSE-3,
HCSE-2, HCSE-1 e HCSE;
•
Área Permeável: 20%
•
Máximo de 60% do estoque de potencial
construtivo para os usos não habitacionais;

Comercio, serviço e institucional CSE1 e
CSE.
-- Área Permeável: 15%
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•
SETOR E - Área intermediária com
pequeno adensamento (habitação, comércio e
serviços):
-- Usos permitidos: habitação unifamiliar e
multifamiliar; CL-1, CL-2, CG-1 e CG-2; SP1, SP-2, SL-1, SL-2, SL-3, SL-4, SG-l, SG-4
e SG-8;
-- Ocupação: habitacional H-3 e HMH-3;
Comercio, serviço e institucional CSE, CSE1 e CSE-6 (após estudo específico); Uso
misto HCSE e HCSE-1.
-- Área Permeável: 15%
•
SETOR F - Requalificação Urbana de
áreas com famílias em sub-habitação:
-- Destinadas a programas especiais de
regularização fundiária e urbanística.
•
Instrumentos da OUC para
arrecadação:
•
Com exceção dos Setores A e F, poderão
ser alterados os potenciais construtivos e o
uso do solo nos lotes da OUC. A contrapartida
será em forma de Certificados de Potencial
Adicional de Construção (CEPAC) ou
Certificados de Alteração de Uso;

•
A contrapartida será feita pela diferença
entre o potencial construtivo dimensionado na
OUC e aquele definido pela lei de zoneamento
vigente (Coeficiente Básico), como nas
seguintes fórmulas definidas pelo Decreto
17.151 de 2010:
•
Cálculo da Quantidade de CEPAC
para o pagamento do Potencial Adicional de
construção:
Aca = Acp – Acpa, sendo:
-- Aca = Área construída adicional em m²
-- Acp = Área construída pretendida de
acordo com a OUC
-- Acpa = Área construída permitida na
LUOS de 1988
M = Aca / I, sendo:
-- M = Diferença em m² a pagar
-- I = Índice indicado para o setor na tabela
de conversão de CEPAC
Vu = M x Vt, sendo:
-- Vu = Valor a ser pago
-- Vt = Valor médio do m² do terreno

•

Tabela de CEPAC (Art. 11):

Tabela 2: CEPAC

•
Os CEPAC serão vendidos pelo preço
médio do m²;
•
Até 300m do Rio Capivari (atualmente
Z-18), o CA Básico será do tipo H3;
•
Estoque construtivo: 3.500.000m²
(Setores C e D); 1.500.000m² (Setor E);
•
Estoque de mudança de uso:
5.000.000m²;
•
O executivo poderá emitir 5.000.000 de
CEPAC para potencial construtivo e alteração
do uso do solo;
•
Os Certificados de Alteração de Uso
serão vendidos pelo preço médio do m²,
considerando também a valorização pelo uso.
No caso de alteração entre o uso habitacional
e outro pretendido, os Certificados de
Alteração de Uso serão vendidos pelo valor
equivalente a 25% da diferença dos preços
médios do m² entre ambos os usos, como nas
seguintes fórmulas definidas pelo Decreto
17151 de 2010:

CONSIDERAÇÕES

•
As desapropriações poderão ser pagas
em dinheiro, em CEPAC (no valor 1,5 vezes o
necessário) ou uma combinação de ambos;
•
Fica estabelecido o Fundo de Gestão
do Parque Linear Capivari, administrado pela
SEPLAN, para gestão dos recursos da OUC;
•
Estacionamentos: para usos não
residenciais - 1 vaga a cada 35m² de área
construída;
•
Estacionamentos: os empreendimentos
que destinarem um maior número de vagas
receberão 1 CEPAC para cada 10m² de área
adicional de garagem;
•
Estacionamentos: para estimular
a ampliação de vagas, a área daquelas
oferecidas além do mínimo não será
computada pelo cálculo de IPTU.

•
A existência da OUC Capivari nos
moldes atuais, dentro do contexto de revisão
da LUOS e, futuramente, do Plano Diretor,
é uma situação complexa que envolverá
decisões técnicas e políticas. Tecnicamente,
é coerente que uma Operação Urbana seja
definida conjuntamente com a estruturação
de diretrizes gerais da cidade, portanto, uma
tarefa que cabe ao Plano Diretor;
•
Como estas operações tendem a redefinir
os parâmetros e zonas colocados pela LUOS,
ou seja, constroem áreas de exceção em
relação às zonas originais e seus parâmetros,
é necessário avaliar se os coeficientes de
aproveitamento, os estoques e o valor dos
CEPACs não entram em conflito com outros
instrumentos diretamente vinculados à LUOS,
como é o caso da outorga onerosa;
•
Financeiramente, uma OUC só terá
êxito se houver de fato interesse do mercado
na área, no plano e, sobretudo, no retorno
econômico do potencial construtivo ou CEPAC
comercializado. Caso contrário, qualquer
outra área da cidade terá prioridade. Não é
possível avaliarmos essa questão no contexto
atual, primeiramente porque não existe uma
política definida para utilização de instrumentos
como outorga onerosa em Campinas e, no

caso específico da OUC do Capivari, a forma
de utilização e conceituação do CEPAC é
extremamente confusa;
•
Também é difícil avaliar a qualidade
urbanística dos parâmetros adotados na
OUC Capivari, simplesmente pelo fato de não
existir um projeto urbano básico capaz de dar
suporte e garantir que os coeficientes básicos
e máximos utilizados sejam adequados.
Por exemplo, em nenhum momento é
apresentada a volumetria pretendida pelos
parâmetros adotados, tampouco é evidente a
qualidade urbana buscada pela relação entre
adensamento e oferta de áreas livres;
•
Para definição correta do potencial
construtivo e do valor dos CEPAC, também é
necessário um plano urbanístico, justamente
porque é a partir dele que são eleitas as
intervenções prioritárias a serem realizadas
no perímetro da OUC. O custo de implantação
destas intervenções é um dos componentes do
valor dos CEPAC da operação;
•
A ausência de um plano urbanístico
básico acaba fragilizando diversos pontos
da OUC. Um deles é o que trata das
diretrizes de mobilidade. Notadamente,
as únicas intervenções citadas dizem
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Vau = (Npr – Npe) x 25%
-- Vau = Valor do m² de alteração de uso
-- Npr = Valor do m² da categoria de uso
pretendida
-- Npe = Valor do m² da categoria prevista
na LUOS de 1988
Vu = Aau x Vau
-- Vu = Valor a ser pago

respeito à adequações viárias e nenhuma
menção é feita sobre transporte público ou
microacessibilidade, por exemplo;
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•
As diretrizes de transporte público
deveriam estar diretamente relacionadas às
estratégias de adensamento das diversas
áreas da operação. Isso é possível por
meio da distribuição do estoque construtivo
considerando o incentivo ou o desincentivo em
uma ou outra área;
•
Ressaltamos também que os únicos
elementos desenhados no conjunto de
propostas da OUC são as diretrizes ambientais
e o sistema viário principal. Novamente, a
inexistência de um plano urbanístico dificulta a
compreensão das propostas colocadas;
•
Outra questão importante trata do
próprio recorte da OUC: sabemos que toda
a movimentação financeira dos CEPACs e
as intervenções ocorrerão obrigatoriamente
dentro do perímetro da OUC. No entanto,
seria importante a indicação de estratégias
de conexão desta área com o tecido urbano
adjacente, sobretudo pela presença de
infraestruturas de grande porte – que tendem
a ser grandes barreiras urbanas, mas que
também oferecem grande potencial de

transformação urbanística positiva.
•
A utilização dos parâmetros da LUOS
de 1988 como CA Básico e a troca desses
parâmetros por outros da mesma lei como CA
Máximo é uma ação extremamente confusa e
não revela com clareza um possível desenho
pretendido pela OUC, dificultando inclusive o
cálculo do estoque construtivo ofertado.

2.5.2 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DA RODOVIÁRIA
– LEIS COMPLEMENTARES Nº 29/2010 E Nº 30/2010
2.5.2.1 LEI COMPLEMENTAR Nº 29/2010: ESTABELECE CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
DE URBANIZAÇÃO PARA A ÁREA DO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
SÍNTESE
•
Área de abrangência:
•
A referida lei é válida para o perímetro
delimitado pelas Avenidas Andrade Neves,
Barão de Itapura e pelas Ruas Barão de
Parnaíba e Marquês de Três Rios. (quarteirão
de código cartográfico 3349 da PRC 3414);
•
Admite a construção de empreendimento
único no quarteirão, com parâmetros
construtivos diferenciados, de forma a não
gerar impactos no entorno, em especial no
sistema viário;
•
Autoriza a alienação de um lote designado
pelo n° 1-B, do quarteirão 137, do Cadastro
Municipal, com área de 2.114,70m²;
•
Parâmetros de ocupação do solo:
•
Taxa de ocupação máxima de 75% da
área edificável;
•
Coeficiente de aproveitamento máximo
de quatro (CA = 4,0, computado a partir do
primeiro pavimento acima do térreo);
•
Desconsidera o limite de altura
estabelecido pelos tipos de ocupação previstos
nas leis de uso e ocupação do solo, devendo,
porém ser obedecidas as demais restrições
urbanísticas, em especial, as aeroportuárias;
•
Os demais parâmetros construtivos
deverão obedecer ao previsto na Lei de Uso

e Ocupação do Solo, sempre considerando o
terreno original.

Tabela 3 - Tipos de Ocupação permitidos na Zona 13

•
Parâmetros de uso do Solo:
•
Está em Zona 13, destinada basicamente
aos usos comerciais, de serviços e
institucionais, de grande porte, permitindo as
tipologias identificadas na tabela ao lado:
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DIRETRIZES / PARÂMETROS:

Figura 4: Área de abrangência da lei complementar nº 29/2010
Fonte: SEPLAN

CONSIDERAÇÕES
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•
A delimitação do perímetro de
abrangência desta lei é muito pontual,
envolvendo apenas a quadra da antiga
rodoviária, desconsiderando seu entorno
como estratégia urbana a ser pensada
conjuntamente, mesmo porque a ocupação
incentivada é de grande porte e grande
impacto no entorno, ao contrário do que se
reforça no texto da própria lei, podendo tornarse um uso âncora da região, polarizando
usos de comercio, serviços e institucionais no
entorno;
•
A lei não se vincula à aplicação do EIV –
Estudo de Impacto de Vizinhança e nem à lei
de PGT – Polo Gerador de Trafego. Também
não define estratégias e instrumentos de
incentivo ao uso do terreno, como aplicação
de IPTU Progressivo, utilização e edificação
compulsória, direito de preempção, consórcio
imobiliário, entre outros.
•
Há conflito entre o parâmetro permitido
na Zona 13 e o estabelecido na LC 29, pois
a Zona 13, apesar de permitir HMV-2 e 3 e
HCSE-3 e 4, também permite tipologias de
baixa densidade tanto habitacionais quanto
de uso misto, comércio e serviços. Esta
diversidade de tipologias com densidades
tão distintas permitidas na mesma zona

revela uma confusão quanto à estratégia
urbana de adensamento. Ou seja, a lei não
controla ou incentiva o adensamento. Aplicada
pontualmente, a apenas um conjunto de
quadras, como é o caso aqui, evidenciase ainda mais este conflito e indefinição de
estratégia quanto ao adensamento. Por outro
lado, a LC 29 permite grande aproveitamento
do terreno com C.A. = 4,0.
•
Ademais, há um parecer do jurídico da
PMC considerando esta lei inconstitucional
e, portanto, deve ser revogada. Todavia, esta
área é muito relevante para o desenvolvimento
desta região central e recomenda-se que as
estratégias urbanas sejam definidas por meio
de um plano urbano maior, que considere toda
a região, ou mesmo a viabilização de uma
Operação Urbana Consorciada.

2.5.2.2 LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2010: CRIA A ÁREA ESPECIAS DE REURBANIZAÇÃO DO
ENTORNO DO TERMINAL MULTIMODAL E IMPLEMENTA RESTRIÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO
SÍNTESE
•
Diferentemente da lei anterior (29/2010),
esta define uma porção maior de território,
objetivos, diretrizes gerais, setores, parâmetros
de ocupação e institui um grupo de trabalho
intersetorial, cujo objetivo é desenvolver

programas e acompanhar a implementação
das diretrizes previstas nesta lei;
•
Definir diretrizes, políticas e programas
que visem preservar, manter e recuperar o
patrimônio arquitetônico e cultural; ordenar,
planejar e incentivar o desenvolvimento
da região, visando garantir a melhora da

qualidade de vida e o desenvolvimento
harmônico de atividades comerciais e de
serviços; definir critérios de uso e ocupação
do solo para a região, que promovam a
revitalização da área; estimular a participação
da comunidade e parcerias entre o setor
público e privado, especialmente por meio
de projetos especiais para áreas a serem
requalificadas; uniformizar o mobiliário
urbano, de forma a padronizá-lo e garantir a
acessibilidade a portadores de necessidades
especiais; atender as diretrizes do Plano
Diretor para a integração da Área Central com
a Vila Industrial até que seja elaborado o Plano
Local de Gestão da Macrozona 4.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:

Figura 5: Área de abrangência da lei complementar nº 30/2010
Fonte: SEPLAN

•
Área de abrangência:
•
A referida lei é válida para o perímetro
limitado pelas seguintes vias: Av. Senador
Saraiva, Av. João Jorge, R. Dr. Sales de
Oliveira, R. Cel. Antônio Manuel, R. 24 de
Maio, R. Amador Bueno, R Catarina Iglese
Soares, Av. Dr. Carlos de Campos, R. Antonio
Bento, Av. Bueno de Miranda, Alça de acesso
à Av. Lix da Cunha, Av. Lix da Cunha, R.
Luiz Gama, R. Dr. Joaquim Campos, R. Dr.
Salustiano Penteado, R. Otávio Mendes, R.
Culto a Ciência, R. Hercules Florence e Radial
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OBJETIVOS GERAIS:

João Penido Burnier.
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•
Estimular incentivos fiscais à recuperação
e manutenção das edificações; formulação
de políticas e programas de conservação e
recuperação da região; manter o uso misto,
incentivando o residencial; destinar parte
das unidades residenciais para interesse
social; reestruturar o sistema viário, valorizar
o pedestre; criar programas de identificação
visual; melhorar os equipamentos públicos;
criar restrições à implantação de atividades
consideradas impactantes, a fim de assegurar
o bom funcionamento do sistema viário e evitar
a degradação urbana da região; implantar
melhorias em toda a iluminação pública.
•
Impactos no trânsito:
•
Deverão ser submetidas à análise prévia
da EMDEC todas as atividades comerciais,
serviços e institucionais que se instalarem nas
vias: Pereira Lima; Gal. Euclides Figueiredo;
Dr. Mascarenhas (entre Andrade Neves e
Pereira Lima); Dr. Ricardo; Governador Pedro
de Toledo; Sales de Oliveira; Andrade Neves;
Barão de Parnaíba.
•
Exige número complementar de vagas,
correspondente a 10% do exigido pelas Leis de
uso e Ocupação do Solo e de Polo Geradores
de Tráfego, no intuito de não permitir

adensamento de tráfego na região.
•
As atividades enquadradas nas categorias
de uso SL - 4 e SG - 3 deverão possuir
banheiros privativos em todos os quartos. No
caso área total construída inferior a 750,00m²
deve ser exigida a proporção de no mínimo 1
(uma) vaga para cada 2 (dois) quartos;
•
Setorização:
•
Divide a área em 5 setores e incentiva a
implantação de comércio e serviços correlatos
ao Terminal Multimodal nos Setores I, II e III.
•
Parâmetros de ocupação:
•
Quarteirão de código cartográfico 2481:
admite a construção de empreendimento único
em 50% de todo o quarteirão, assegurando-se
que no restante da área seja implantada uma
praça pública;
•
Taxa de ocupação máxima de 75% da
área edificável;
•
Coeficiente de aproveitamento máximo de
3,0. (computado a partir do primeiro pavimento
acima do térreo);
•
Gabarito - fica desconsiderado o limite de
altura estabelecido pelos tipos de ocupação
previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo,
devendo porém ser obedecidas as demais
restrições urbanísticas, em especial, as
aeroportuárias;

Figura 6: Delimitação do Perímetro

Fonte: SEPLAN

CONSIDERAÇÕES
•
Proibições de usos:
•
Proíbe as atividades de ferro velho,
compra e venda de sucatas e material
reciclável, enquadrados na categoria de uso
CG 2, em todo o perímetro; as atividades
enquadradas nas categorias CG-2, SG 7,
SG ‘39, SG - 10 para o quarteirão de código
cartográfico 2481 da PRC 3414; os usos
enquadrados na categoria SG - 5 em todo o
perímetro; novas autorizações para a utilização
de solo público para instalações removíveis em
geral ou para o comércio ambulante, eventual
ou não.
•
Instrumentos:
•
Autorizado a aplicação de instrumentos
urbanísticos previstos na lei complementar
n° 15/2006 - Plano Diretor, no quarteirão de
código cartográfico 2481 da PRC 3414.
•
Remanejamento de catadores de
material reciclado:
•
Fica o Poder Executivo obrigado a
proceder ao remanejamento dos grupos de
catadores de material reciclado, instalados na
Av. Barão de Itapura e Rua Dr. Ricardo, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da
promulgação da presente lei.

•
Setorização: Esta lei divide a área
em setores, mas não justifica os critérios
de delimitação e nem define parâmetros
específicos para cada setor, exceto parâmetro
especifico para comércio e serviços nos
Setores I, II e III. Destacamos que o setor II
(Vila Industrial) não mantem proximidade com
os terminais rodoviários e de ônibus, há o pátio
ferroviário como barreira de grande extensão
e ela ainda concentra um grande número de
bens de interesse histórico e cultural;
•
Usos: Não especifica quais seriam os
usos impactantes a serem impedidos na
área de abrangência legal, nem aqueles
que deveriam se submeter à análise do
EIV. Apenas proíbe usos indesejáveis como
comercialização de ferro velho e reciclagem.
Este último bastante discutível do ponto de
vista de uma política de reciclagem vinculada à
inclusão social dos catadores;
•
Parâmetros de ocupação: Aplica novos
parâmetros de ocupação apenas para
algumas quadras (quarteirões de códigos
cartográficos 2481, 3328 e 3121 da PRC 3414)
não identificadas no mapa, não abrangendo
o perímetro todo estabelecido. Ou seja, o
que vigora no perímetro é o estabelecido
no zoneamento previsto na lei 6.031/88 e
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•
Quarteirões de códigos cartográficos 3328
e 3121 da PRC 3414: admite a construção
de empreendimento em 70% de cada um dos
citados quarteirões, assegurando-se que no
restante da área seja implantada uma praça
pública.
•
Taxa de ocupação máxima de 75% da
área edificável;
•
Coeficiente de aproveitamento máximo de
4,0 (computado a partir do primeiro pavimento
acima do térreo).
•
Gabarito - fica desconsiderado o limite de
altura estabelecido pelos tipos de ocupação
previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo,
devendo porém ser obedecidas as demais
restrições urbanísticas, em especial, as
aeroportuárias.
•
O lote 22 do quarteirão de código
cartográfico 3121 da PRC 3414 fica excluído
da aplicação destes parâmetros, mantendo-se
o seu uso institucional.
•
Autoriza a construção de passarela
ou viário inferior interligando os quarteirões
citados no artigo 5°, mediante autorização por
permissão a título precário ou oneroso, nos
termos da lei nº 10.639/2000.
•
Especifica necessidade de sanitários
feminino e masculino para usos comerciais,
como bares, lanchonetes, restaurantes e cibercafés.
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suas alterações correlatas, acrescido de
algumas restrições e complementações muito
pontuais, como a questão dos sanitários em
estabelecimento comerciais. Soma-se ao
perímetro os parâmetros estabelecidos na
lei nº 29/2010, para o quarteirão de código
cartográfico 3349 da PRC 3414 (antiga
rodoviária);
•
Instrumentos: Não identifica claramente
quais são os instrumentos a serem aplicados,
remete ao Plano Diretor, deixando a
estratégia genérica, visto que o próprio Plano
Diretor não identifica locais para aplicação
dos instrumentos, que ainda carecem de
regulamentação e, até o momento, não
foram aplicados; Apesar de mencionar o
incentivo ao HIS, não demarca áreas para
habitação de interesse social, nem cria
instrumentos para destinar parte das moradias
a serem implantadas para HIS; não prevê a
transferência de potencial construtivo vinculada
à preservação de imóveis tombados, embora
haja leis específicas para este instrumento (lei
nº 5.885/1987 e lei complementar nº 28/2009)
ainda não regulamentadas;
•
Relação com as questões de patrimônio
cultural: Define entre os objetivos a
manutenção e recuperação do patrimônio

cultural, mas não identifica os bens tombados
e áreas envoltórias e não os relaciona com o
projeto pretendido para a área, além de não
prever diretrizes específicas para esta relação.
O setor II (Vila Industrial) detém nas quadras
lindeiras ao pátio ferroviário (setor IV) um
grande número de bens tombados e outros
ainda não reconhecidos que expressam o
patrimônio industrial e a moradia de operários
do período da 1ª industrialização. Para estas
áreas o zoneamento prevê Z12 com CA = 2,0 e
Z17 com CA = 5,0, respectivamente, permitindo
adensamento inadequado à necessidade de
preservação deste tecido urbano de expressão
de um momento muito importante na história
urbana, econômica e cultural da cidade.
Recomenda-se que os objetivos, diretrizes e
parâmetros urbanísticos de preservação do
patrimônio sejam compatibilizados à proposta
de desenvolvimento e eventual remodelação
urbana da área.
•
Remanejamento de catadores de material
reciclado: A lei especifica a remoção de
catadores e não estabelece uma política para
os recicladores e para a reciclagem de lixo na
área, nem em que áreas poderão exercer sua
atividade. Recomenda-se que esta política
seja definida pelo órgão competente ligado a
toda a cadeia produtiva da reciclagem, desde

a coleta até a venda dos produtos reciclados,
envolvendo ações de incentivo à formação
de cooperativas de recicladores, prevendo
espaços com pontos de coleta e separação
na área, usando, por exemplo, eventuais lotes
de propriedade da PMC ou desapropriando
estacionamentos para este fim;
•
Estratégia Urbana: Esta lei, da forma
como está redigida, é pontual e inócua
urbanisticamente, pois não estabelece
diretrizes e parâmetros urbanísticos para
todo o perímetro demarcado. Recomendase um estudo mais aprofundado da área
com o objetivo de criar um plano e projetos
urbanos que poderão se viabilizar mediante a
aplicação do instrumento da operação urbana
consorciada.

2.5.3 PLANO DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DA REGIÃO CENTRO-SUL – DECRETO 17503/2012
ALTERADO PELO DECRETO 17785/2012 (CADERNO DE SUBSÍDIOS PUBLICADO NO
COMPLEMENTO DO DOM EM 31/01/2013 – 3 VOLUMES)
SÍNTESE

Nos casos onde foram constatados vícios na
aprovação, foram propostos embargos às
obras e suspensão de vendas de unidades
e, na busca integrada de soluções, a PMC
criou um grupo de trabalho formado por várias
Secretarias e delimitou uma área de estudo para
um determinado grupo de empreendimentos
concentrados no quadrante centro-sul da
Macrozona 4.
A região de estudo foi delimitada levando-se em
consideração aspectos viários e a contribuição
de drenagem para a bacia do Ribeirão Taubaté.
O polígono dessa área de estudo inicia-se
no cruzamento das Rodovias Anhanguera e
Magalhães Teixeira, segue pela Via Anhanguera
até a Av. Estados Unidos, por onde vai até a
Avenida Marginal e de lá ao Piçarrão, seguindo
adiante até a Av. Francisco de Paula Souza, para
depois cruzar com a Rod. Magalhães Teixeira,
voltando ao ponto inicial.

Foram analisados cerca de 42 empreendimentos
e desenvolvido um Plano de Estruturação Urbana
estabelecendo um programa de intervenções
a serem implementadas na região, relativas ao
sistema viário, educação, saúde e assistência
social.
O estudo apontou a necessidade de intervenções
a serem implantadas pelos empreendedores,
quais sejam: execução de 48 intervenções viárias,
implantação de bacias de detenção de cheias,
construção de 2 novas unidades de saúde,
construção de 5 novas unidades de educação,
reforma de outras 2 e implantação de uma nova
unidade de esporte e lazer. Fez parte do estudo
as planilhas de custos das referidas obras e
o Relatório de Impacto de Tráfego contratado
por uma das construtoras envolvidas, conforme
publicação nos Suplementos 1,2 e 3 do Diário
Oficial de 31/01/2012.
Com o intuito de ser levado ao Ministério Público
para que esse extinguisse e/ou arquivasse
as ações civis públicas, alguns Termos de
Ajustamento de Conduta foram assinados entre a
PMC e algumas empresas, onde estas assumem
obrigações relativas às intervenções necessárias
indicadas no Plano de Estruturação, a saber:
-- Em 07/10/2011 - TAC nº 01/2011 entre

a PMC e as empresas PDG e Goldfarb (5
empreendimentos);
-- Em 13/10/2011 - TAC nº 02/2011 entre a
PMC e a MRV;
-- Em 13/10/2011 - TAC nº 03/2011 entre a
PMC e a Sol Invest;
-- Em 04/11/2011 é assinado o 1º
Aditamento ao TAC nº 01/2011 contendo
mais algumas obrigações a serem
cumpridas pelas empresas;
-- Em 29/12/2011 é assinado um TAC
entre o Ministério Público, a PMC e a
empresa MRV. A empresa PDG, ligada
aos empreendimentos da Goldfarb, apesar
de constar do texto do TAC, não assina o
documento.
Esse TAC estabelece compromissos específicos
da PMC, são eles:
•
Publicação de Decreto levando ao
conhecimento de toda a administração
municipal o teor do “Plano de Estruturação
Urbana da Região Centro-Sul”, os acordos
celebrados com as empresas, o teor do
presente TAC e, dentre outros, a advertência
aos servidores municipais da observância das
obrigações e dos prazos assumidos;
•
Estabelece prazo de 12 meses, para a
PMC, através do GADU elaborar proposta de
revisão de toda a legislação urbanística, na
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Em 2011, a partir da notificação do Ministério
Público ao Prefeito Municipal decorrente de
problemas na aprovação de empreendimentos
imobiliários no Município de Campinas, a
Prefeitura Municipal instaurou uma Comissão
Especial de Auditoria, para análise dos protocolos
objeto da referida notificação.
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qual seja garantida a participação popular, com
apresentação de relatórios quadrimestrais;
•
A PMC tem até 30/04/2012 para identificar
todas as áreas dentro do perímetro urbano
que foram objeto de parcelamentos aprovados
somente pelo INCRA ou de parcelamento sem
qualquer autorização;
•
PMC tem até 29/02/2012 para criar grupo
especial formado por servidores para, no prazo
de 120 dias, estudar a reestruturação dos
processos de aprovação de empreendimentos;
•
A PMC tem até 29/02/2012 para
aperfeiçoar instrumentos e procedimentos
para aprovação de obras, parcelamentos, etc.,
dando prioridade de análise para Habitação de
Interesse Social (de 0 a 3 salários mínimos);
•
Determina que a PMC exija prévio
licenciamento ambiental na aprovação de
projetos de edificações, obras e parcelamento
do solo e comprovação de viabilidade da
SANASA;
•
A PMC tem até 29/02/2012 para promover
adoção de medidas como identificação dos
responsáveis pelas irregularidades, apuração,
punição, etc.;
•
A PMC tem até 31/03/2012 para
criar grupo de estudo para promover a
reestruturação do PROCON;
•
Caso as empresas não cumpram os
acordos celebrados, a PMC revogará as

aprovações correspondentes e embargará as
obras;
Caso alguma das empresas não venha a firmar
o TAC, a PMC deve condicionar a aprovação
à execução das mesmas obras, ou revogar as
aprovações concedidas e promover os embargos
necessários;
A PMC tem até 29/02/2012 para editar decreto
(Decreto 17.286/2011, revogado pelo Decreto
17.742/2012) com os seguintes conceitos e
procedimentos:
•
Concentração de EHIS - Impõe regra de
transição até a revisão da lei nº 10.410/2000:
exigência de apresentação de matrícula do
imóvel que, tendo sido aberta a menos de 10
anos, fica submetida a parâmetros estipulados
pelo MP neste TAC;
•
Extensão máxima de quadras - Identifica
“vício de iniciativa” na lei nº 11.959/2004
que aumentou de 180,00m para 300,00m a
extensão máxima das quadras e determina
que deve ainda ser obedecido o Código de
Obras, que estabelecia 180,00m;
•
Ocupação urbana de chácaras Determina que para áreas localizadas no
Perímetro Urbano que foram parceladas
somente com a autorização do INCRA,
não serão aprovados empreendimentos

classificados como P2 e P3 sem que se
dimensionem seus impactos;
•
Abertura de sistema viário - Identifica
que, muitas vezes, a abertura de sistema
viário no município se deu por doação ou
desapropriação amigável e por valor simbólico,
sem a apresentação de projeto de loteamento.
Sendo assim, determina que a PMC não mais
aprovará ou determinará a abertura de sistema
viário em glebas ou áreas não parceladas;
Desmembramentos e ocupação de glebas Determina que não deverá ocorrer
desmembramento de gleba em lote condicionado
apenas a inexistência de modificação do sistema
viário, devendo ser exigido toda infraestrutura
e equipamentos urbanos. Determina, ainda, a
proibição de edificação em gleba.
A PMC apresentará durante o ano de 2012,
projetos de lei convertendo todos os decretos
editados em razão do presente TAC.
Esse TAC também estabelece compromissos
específicos da MRV, da PDG e da PMC, onde
são listadas obrigações como: elaboração de
projeto de recuperação ambiental da região;
projeto de criação de bolsões de estacionamento
e duas praças de esportes e de lazer urbanizada;
construção de posto de saúde; projetos executivos

CONSIDERAÇÕES

Alguns decretos são publicados para atender
ao estabelecido no TAC. Atendendo ao item
1 é publicado o decreto nº 17.503/2012, o
qual suspende a lei nº 11.959/2004 que havia
aumentado de 180,00 m para 300,00m a extensão
máxima das quadras e obriga os órgãos da
Administração direta e indireta municipal a
observar as disposições do Plano de Estruturação
Urbana da Região Centro-Sul. Esse decreto foi
alterado pelo decreto nº 17.785/2012 para incluir
um aditamento.

•
Situações como as ocorridas em
empreendimentos identificados no Plano de
Estruturação Urbana da Região Centro Sul
trazem prejuízo ao desenvolvimento urbano e
à qualidade de vida dos moradores;
•
Algumas medidas, tais como a
possibilidade de se edificar somente em áreas
que foram objeto de loteamento e permissão
de implantação de empreendimentos somente
em locais que ofereçam infraestrutura capaz
de suportar o aumento de densidade, são
essenciais para que a ocupação do solo
ocorra de forma ordenada. Como forma do
Poder Público ter condições de reconhecer
esses locais, é necessário criar uma
ferramenta, possivelmente um mapeamento
das infraestruturas existentes, atualizado
e monitorado constantemente para, de
forma efetiva, controlar a distribuição do
adensamento na cidade;
•
Alguns pontos devem ser revistos, tais
como a localização de áreas para implantação
de EHIS, que devem ser tratados no Plano
Diretor; ou então temas como a extensão
máxima de quadra, ocupação urbana de
chácaras e abertura de sistema viário, que são
matéria da lei de parcelamento.
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das obras listadas no Plano de Estruturação
Urbana da Região Centro-Sul, etc.

2.5.3.1 DIRETRIZES URBANÍSTICAS - DECRETO Nº 17.742/2012

SÍNTESE
OBJETIVO GERAL:
•
Estabelece procedimentos de análise para
definição de diretrizes urbanísticas, aprovação
de projetos de parcelamento do solo e
edificação em glebas.
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DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
Da Definição e Revalidação das
Diretrizes Urbanísticas - Cadastramento de
Glebas:
•
Objetivo da expedição de diretrizes
urbanísticas: obtenção, pelo proprietário da
gleba, das restrições e condicionantes de uso
e ocupação do solo, ambientais, urbanísticas e
viárias que incidem sobre a propriedade e que
irão nortear o desenvolvimento de qualquer
projeto de ocupação urbana;
•
Destinação de 15% da área para a
implantação de equipamentos públicos
urbanos e comunitários e sistema de lazer,
devendo possuir, no mínimo, 1.000,00m².
Caso resulte em área inferior a 1.000,00m²
a reserva dessas áreas será substituída
pelo recolhimento de contrapartida no valor
equivalente ao erário municipal. Exigência
dispensada quando se tratar de uso
exclusivamente residencial do tipo unifamiliar;
•
As diretrizes urbanísticas e o respectivo

parecer terão validade de 02 (dois) anos;
•
Se o projeto apresentado tiver finalidade
diversa daquela indicada no cadastramento da
gleba, as diretrizes urbanísticas serão revistas
e, caso a infraestrutura for insuficiente, as
diretrizes serão complementadas e deverão
constar no Termo de Acordo e Compromisso a
ser firmado.

comprimento máximo das quadras estipulado
pela lei vigente;
•
Aplicam-se aos procedimentos para
subdivisão, anexação ou modificação de gleba,
as exigências referentes à destinação de 15%
da área para a implantação de equipamentos
públicos urbanos e comunitários e sistema de
lazer citadas acima.

•
Da Subdivisão, Anexação e
Modificação de Gleba:
•
Não será admitido desmembramento
de gleba(s) em lotes ou a transformação
de gleba(s) em lote(s), ficando vedada tal
alteração no cadastro urbanístico dos imóveis;
•
Não serão admitidas subdivisões e
modificações de glebas que resultem em
glebas com área inferior a 5.001,00m²;
•
As glebas existentes à data da publicação
deste Decreto cuja área seja igual ou
inferior a 5.000,00m² poderão ser objeto de
parcelamento por subdivisão uma única vez,
independentemente da alienação do imóvel
para outro(s) proprietário(s);
•
Será admitida a subdivisão de gleba,
desde que não resulte no número máximo
cumulativo de 10 (dez) glebas, contadas a
partir do primeiro parcelamento;
•
Somente será admitida a subdivisão de
gleba(s), para fins residenciais, se respeitado o

•
Da Destinação Urbana das Glebas:
•
É permitida a destinação urbana
de glebas desde que possua a seguinte
infraestrutura: sistema de drenagem e
escoamento de águas pluviais; iluminação
pública; redes de abastecimento de água
potável, de esgotamento sanitário e de energia
elétrica e vias de circulação e acesso dotadas
de guias, sarjetas e pavimentação;
•
Para glebas que não possuam a
infraestrutura básica devem ser apresentados
os projetos, bem como a documentação
das concessionárias de serviços públicos
de atendimento ao empreendimento para o
abastecimento de água, esgotamento sanitário,
iluminação pública e rede de energia elétrica;
•
Para glebas com área superior a
5.000,00m², os parâmetros para taxa de
ocupação, coeficientes de aproveitamento,
área de construção máxima e número máximo
de unidades habitacionais corresponderão a

•
Do Loteamento:
•
A aprovação do projeto de loteamento
será analisada em duas etapas: Análise Prévia
e Aprovação Final.
•
Da Análise Prévia:
•
O interessado poderá optar, no pedido
de Análise Prévia, pela análise de Projeto
Conceitual do loteamento
•
A análise do projeto de loteamento
abrangerá minimamente:
•
A observância e atendimento às diretrizes
urbanísticas e aos pareceres de diretrizes
urbanísticas e ambientais;
•
A análise das vias públicas propostas
considerando seu traçado, hierarquia e
declividade;
•
A disposição das áreas destinadas aos
equipamentos públicos urbanos e comunitários
e sistema de lazer;

•
A dimensão das quadras em razão do
uso pretendido e dos lotes considerando o
zoneamento da gleba;
•
Atendidas as disposições legais será
expedido o Certificado de Análise Prévia, com
prazo de validade por 2 anos.
•
Da aprovação final:
•
São listados todos os documentos
necessários a esta etapa e todos os passos
que devem ser tomados depois de concluída
a análise e deferido o pedido de aprovação do
loteamento, até a finalização do processo.
•
Do Desdobro, Remembramento,
Modificação e Atualização Cadastral de
Lotes:
•
São listados os documentos e os
procedimentos até a conclusão do processo.
•
Prazos:
•
É estabelecido o prazo de 180 dias para
a análise e expedição das diretrizes; para
análise e expedição da planta aprovada de
subdivisão, anexação ou modificação de gleba
e para análise e expedição do Certificado de
Análise Prévia de Loteamento e de 60 dias
para desdobro, remembramento, modificação e
atualização cadastral de lotes.

•
Não serão permitidos lotes ou glebas
resultantes de parcelamento que não tenham
aproveitamento urbano isolado em função de
restrições ambientais ou urbanísticas.
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0,6 (seis décimos) daqueles definidos para
lotes, cujo índice incidirá sobre a área total
da gleba, antes da eventual transferência ao
domínio municipal das áreas destinadas ao
sistema viário, espaços livres, logradouros e
equipamentos comunitários e urbanos;
•
O prazo para execução das obras não
superará 4 (quatro) anos.

CONSIDERAÇÕES
•
Nesse caso, o instrumento jurídico
adequado para definir as regras e os
procedimentos estabelecidos pelo decreto
n°17.742/2012, deveria ter ocorrido por meio
de uma lei;
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•
O decreto 17.742/2012 estabelece a
possibilidade de edificação em gleba, não
atendendo a determinação do TAC que o
originou, onde foi estabelecido o contrário;
•
Ao permitir que glebas possam ser
subdivididas desde que resultem em glebas
não inferiores a 5.001,00m², o decreto isenta
as glebas com área compreendida entre
5.001,00m² a 6.666,00m² de doarem 15% da
sua área para a implantação de equipamentos
públicos urbanos, comunitários e sistema
de lazer, pois não possuirão o mínimo de
1.000,00m² exigidos e poderão substituir a
reserva dessas áreas pelo recolhimento de
contrapartida, conforme citado;
•
Por sua vez, a contrapartida também
deveria estar expressa em texto de lei para
que a Prefeitura não fosse alvo de ações
contra esse pagamento, devido a fragilidade
legal do decreto;
•

O decreto ao aplicar o índice 0,6

reduzindo os coeficientes de aproveitamento,
área de construção máxima e número máximo
de unidades habitacionais, reafirma o que já
está previsto na Lei 6.031/88;

2.5.4 LEI DE TRANSFERÊNCIA DE POTENCIAL
CONSTRUTIVO – LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2009

SÍNTESE
•
A presente lei regulamenta o instrumento
da transferência de potencial construtivo como
incentivo à recuperação e conservação de
imóveis de valor cultural reconhecido pelo
instrumento do tombamento;
•
Dispõe sobre incentivos para a
recuperação e conservação de imóveis de
valor cultural, histórico e arquitetônico do
município de Campinas e disciplina o artigo 72
da lei complementar nº 15, de 27 de dezembro
de 2006, que dispõe sobre o Plano Diretor;
•
Alterada e acrescida pela Lei
Complementar n° 51 , de 20/12/2013.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
O instrumento aplica-se exclusivamente
aos imóveis tombados e aos que venham a
ser tombados por resolução do Conselho de
Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas
-CONDEPACC. Excluem-se os bens
naturais ou de interesse ambiental, sobre
os quais pesem restrições ou impedimentos
à edificação, estabelecidos pela legislação
Federal, Estadual ou Municipal;

•
Para imóveis tombados de propriedade
do Município de Campinas constituir-se-á
um banco de potencial construtivo que será
colocado à venda em porções parciais,
vinculando-se o objeto da venda à integral
aplicação na recuperação destes bens. Após
a recuperação de todos os imóveis tombados
de propriedade municipal e, ainda havendo
potencial construtivo do Município a ser
colocado à venda, os valores auferidos serão,
necessariamente, aplicados na recuperação de
bens móveis tombados;

•
Para os casos de bens tombados situados
na Zona 18 estabelecida pela Lei n° 6.031
/88, o potencial construtivo a ser restituído
deverá ser calculado com base no zoneamento
predominante (prevalecendo o de maior
metragem quadrada) dos imóveis situados no
entorno imediato dos mesmos (200 metros).
Se o entorno imediato for também Zona 18,
o potencial construtivo a ser restituído será
equivalente a 1 (uma) vez a área do lote ou da
área do terreno efetivamente relevante para a
preservação do patrimônio;

•
O potencial construtivo retirado do imóvel
em razão de seu tombamento poderá ser
restituído ao seu proprietário para utilização
em outro imóvel (localizado apenas nas áreas
receptoras definidas no Anexo II da lei) ou na
própria área do imóvel tombado, observando
as disposições previstas na resolução do
tombamento;

•
O cálculo considera o zoneamento do
imóvel tombado vigente na data do pedido
de emissão do Certificado de Potencial
Construtivo decorrente do Tombamento CPC-T, e a área do terreno efetivamente
relevante para a preservação do patrimônio,
conforme parecer da Secretaria Municipal
de Cultura, referendado pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas
- CONDEPACC. O resultado do cálculo do
potencial construtivo a ser restituído será
expresso em metros quadrados de área
construída;

•
O imóvel receptor poderá ser edificado
além do coeficiente de aproveitamento definido
pelas leis de estruturação urbana, aumentando
em até 20 % (vinte por cento) os seguintes
parâmetros construtivos: coeficiente de
aproveitamento; área total construída; altura da
edificação;

•
Após a realização do cálculo do potencial
construtivo a ser restituído, o Município de
Campinas, que controlará toda a operação,
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OBJETIVO GERAL:
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emitirá o Certificado de Potencial Construtivo
decorrente do Tombamento - CPC-T, válido por
três anos, e promoverá sua averbação junto
aos documentos de tombamento do imóvel e
o anotará na Ficha de Informação do Cadastro
Físico do Imóvel. Ao proprietário caberá a
averbação desta operação na matrícula do
imóvel tombado. Os mesmos procedimentos
de averbação devem ocorrer com o imóvel
receptor;
•
A lei vincula a emissão do CPC-T ao
projeto de recuperação do imóvel tombado ao
conferi-lo apenas após a aprovação de projeto
de recuperação do imóvel tombado pelo
CONDEPACC e à assinatura, pelo proprietário,
de compromisso de efetiva recuperação do
imóvel tombado, nos termos do projeto de
recuperação aprovado. Este projeto deve
conter: projeto básico; memorial descritivo;
cronograma de realização das obras;
orçamento;
•
Além disso, o CPC-T perderá sua validade
no caso de dano irreparável, que gere a perda
do valor histórico, artístico ou arquitetônico do
imóvel tombado. Para estes casos, o terreno
onde localizava-se o bem perdido somente
poderá receber edificação com área construída
e gabarito de altura idênticos aos do bem

tombado;

Tabela 4: Áreas receptoras do potencial construtivo
ÁREAS RECEPTORAS DO POTENCIAL CONSTRUTIVO

•
O artigo 6, § 3° define que os imóveis
tombados que já se encontram recuperados
a partir de 18 de dezembro de 1987, terão
direito à obtenção do Certificado de Potencial
Construtivo decorrente do Tombamento CPC-T, mediante a comprovação da efetiva
recuperação, devidamente atestada pela
Secretaria Municipal de Cultura;
•
As áreas receptoras de potencial
construtivo adicional (20% do previsto na zona)
estão descritas no Anexo II, identificadas por
Macrozonas, APs – Áreas de Planejamento e
UTBs – Unidades Territoriais Básicas.

MACROZONAS

AP

UTB

13

26

14

29

16

17

4

18

16
18
27
28
44
20

19

55

20

59

23

56
57

24

58
60
61

5

27
28
5

9

26

45
46
48
9
11
12

CONSIDERAÇÕES

•
Entretanto, é importante ressaltar que
tal instrumento despertará maior interesse
e terá maior efetividade quando Campinas
estabelecer os coeficientes de aproveitamento
mínimo, básico e máximo. Da forma como se
opera atualmente, há uma grande oferta de
potencial construtivo na cidade e, portanto,
um baixo interesse dos proprietários ou
empreendedores imobiliários em comprar
potenciais adicionais;
•
As áreas receptoras da transferência de
potencial deverão ser revistas e, possivelmente
ampliadas, à luz do novo debate e novos
parâmetros estabelecidos no processo de
revisão da LUOS e do Plano Diretor, em
razão das prováveis novas áreas e eixos de
adensamento a serem demarcados;
•
Outra questão que merece consideração
é o fato de Campinas vincular esta operação
aos investimentos no imóvel tombado.

Aliás, este deve ser o grande objetivo deste
instrumento: o incentivo à preservação e
não apenas a compensação financeira
dos proprietários. São Paulo, por exemplo,
quando implantou este instrumento logo
após a aprovação do Plano Diretor 2002 não
estabeleceu este vínculo, questão já corrigida
na revisão dos instrumentos urbanísticos em
2014;
•
Todavia, há de se destacar que este
instrumento, em geral, funciona para promover
o investimento na recuperação do imóvel
apenas uma vez ou, no caso de utilização
parcial da transferência de potencial, mais uma
ou duas vezes. Pode acontecer também de
os recursos gerados a partir da transferência
não constituírem recursos suficientes para a
restauração completa de um bem cultural;
•
Em razão da transferência de potencial
representar um instrumento de promoção
temporária e ocasional para a conservação de
bens culturais, ressalta-se a necessidade de
promoção de outras formas de financiamento,
mais perenes, visando à conservação
constante dos bens imóveis e móveis
tombados;
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•
A lei que regulamenta a transferência de
potencial construtivo de imóveis tombados de
Campinas representa uma oportunidade para
o incentivo à recuperação e conservação do
patrimônio cultural. Até o momento, nenhuma
transferência foi efetivada, embora a PMC
esteja discutindo a aprovação de alguns casos;

2.6 LEIS VINCULADAS AO PARCELAMENTO

2.6.1 PARCELAMENTO DO SOLO - LEI Nº 1993/1959

SÍNTESE
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•
O parcelamento do solo é regulamentado
pelo Título 7 da lei nº 1.993 do ano de 1959 Código de Obras e Urbanismo do Município
de Campinas. A lei promulgada em 1959 foi
revogada pelas leis 7.413/1992 e 11.831/2003,
exceto os Títulos 6 e 7, referentes à utilização
de vias públicas e ao parcelamento do solo,
respectivamente;
•
O Título 6 determina os direitos e deveres
da utilização das vias públicas incluindo
praças, avenidas, ruas e estradas municipais,
estabelecendo condições para: emplacamento
e sinalização de ruas; numeração predial,
arborização de ruas, construção e conservação
de passeios; pavimentação das ruas e obras
nas vias públicas;
•
O título 7 trata da urbanização de áreas,
determinando as questões abaixo listadas:
•
Orientação para os planos de
arruamento:
•
Define quais são os perímetros
disciplinadores do crescimento horizontal
urbano;
•
Determina elaboração de anteprojeto
ou projetos das extensões de redes de água,
esgoto, luz e vias de comunicações dentro dos
perímetros;
•
Estabelece elaboração de plano para criar
reservas de áreas para núcleos residenciais,

comerciais, industriais, recreativos e
educacionais de acordo com as características
e necessidades da região ou zona;
•
Estabelece obrigatoriedade quanto a
doações de áreas, zoneamentos e diretrizes
especificadas pela Municipalidade e mais as
exigências constantes deste código;
•
Prevê a revisão de 10 e 10 anos dos
perímetros;
•
Dos perímetros urbanos e suburbanos:
-- Divide os perímetros disciplinadores
do crescimento horizontal urbano do
Município em perímetro urbano e perímetro
suburbano e define quais áreas estão nelas
incluídas;
•
Das zonas rurais:
-- Define qual é a zona rural e o tipo de
loteamento permitido (para a recreação,
agricultura, avicultura, suinocultura e outras
culturas);
•
Estabelece condições para permissão dos
loteamentos residenciais e industriais dentro
das zonas rurais;
•
Exigências, condições e classificação
às glebas a serem loteadas ou arruadas;
•
Finalidade dos loteamentos:
-- Os planos de arruamentos e loteamentos
poderão ser destinados às seguintes
finalidades: residenciais; industriais;

recreação e agricultura.
•
Condições mínimas que devem satisfazer
as glebas a arruar e lotear:
-- Devem atender a diversas condições
como: ter ligação à via pública oficial; às
redes de águas e esgotos; escoamento das
águas pluviais;
-- Obedecer aos traçados da Prefeitura em
relação às reservas de áreas para diversas
finalidades;
-- Determinadas doações de áreas
serão computadas na porcentagem
das superfícies que os loteadores são
obrigados a doar como espaço livre à
Prefeitura, sendo que do total dos espaços
livres, no mínimo 20% serão destinados,
obrigatoriamente, à construção de
escolas pré-primárias, 1º e 2º graus ou
profissionalizantes ;
•
Arruamentos residenciais em zonas
rurais:
•
Estabelece condições para os
arruamentos residenciais projetados nas zonas
rurais, para que possam ser aprovados;
•
Os arruamentos industriais somente
poderão ser aprovados quando oferecerem a
garantia de atenderem a questões ambientais
e de incomodidade à vizinhança;
•
Nos arruamentos destinados a recreio,
somente poderão ser aprovados quando

-- Obrigatoriedade de abertura de uma
rua marginal às estradas de ferro e às
autoestradas;
-- Quadras com extensão máxima de 180,00
m (cento e oitenta metros) e a profundidade
mínima de 40,00 m (quarenta metros)
•
Condições para as ruas, estradas e
espaços livres:
•
Das ruas:
-- Estabelece condições técnicas para a
abertura de ruas, tais como: largura mínima
de 14,00m (quatorze metros); declividade e
greide fixadas pela Prefeitura; abertura de
ruas até o limite de 20% (vinte por cento)
da área total da propriedade; critérios para
ruas em “cul-de-sac”; diferenças entre
cortes e aterros e prolongamento de vias;
•
Das estradas:
-- Estabelece condições técnicas para
a abertura de estradas municipais, tais
como: faixa de domínio de largura mínima
de 20,00 m (vinte metros) e máxima de
60,00 m (sessenta metros); largura do leito
carroçável maior que 7,00 m (sete metros)
e demais critérios específicos.
•
Espaços livres: a Prefeitura poderá exigir
espaços livres, destinados a jardins, parques,
parques infantis e demais logradouros
ou serviços públicos em determinadas

proporções, tais como:
-- o mínimo de 10% (dez por cento) para
espaços livres em qualquer hipótese;
-- 15% (quinze por cento) para os espaços
livres dos arruamentos residenciais, quando
a área a ser loteada for igual ou superior a
100.000,00m² (cem mil metros quadrados);
-- 15% (quinze por cento) para os espaços
livres dos arruamentos residenciais, quando
a área a ser loteada estiver na zona
suburbana;
-- 20% (vinte por cento) quando se tratar de
arruamento residencial em área existente
dentro de zona rural;
-- 15% (quinze por cento) quando se tratar
de arruamento industrial, de recreação e
mistos;
-- estabelece ainda outros critérios para
demais tipos de arruamentos.
•
Medidas, uso dos lotes e recuos das
construções:
•
Medidas mínimas dos lotes:
-- Residenciais: 250,00m² (duzentos e
cinquenta metros quadrados) de área e
10,00m (dez metros) de frente;
-- Industriais: quadras de 20.000,00m²
(vinte mil metros quadrados), podendo ser
subdividas, em qualquer época, em lotes de
frente mínima de 20,00m (vinte metros) e
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oferecerem atrativos como: elementos naturais
de interesse esportivo ou recreativo;
•
Para os demais arruamentos das
zonas rurais são estabelecidas condições
específicas;
•
Exigências de melhoramentos públicos
nos loteamentos:
-- Estabelece obras e procedimentos
necessários à abertura de novos
loteamentos como demarcação e
terraplenagem de quadras, ruas e avenidas;
construção de galerias para captação de
águas pluviais; canalização de cursos
d’água; construção de pontes e demais
infraestruturas, exigindo caução de
valores correspondentes ao custo dessas
infraestruturas;
•
Condições gerais nos projetos:
-- Constituição de logradouros públicos nas
margens dos córregos, rios e lagos naturais
ou artificiais;
-- Enquadramento no zoneamento do
Município, no ato da aprovação do
arruamento;
-- Disposições para implantação de vielas
sanitárias;
-- Os planos de arruamento devem
ser executados para a totalidade da
propriedade, porém sua execução poderá
ser concretizada em partes;

•
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profundidade mínima de 50,00m (cinquenta
metros);
-- Recreio: frente de 20,00m (vinte metros)
e a área de 1.200,00m² (um mil e duzentos
metros quadrados);
Uso dos lotes:
-- Estabelece as condições de edificação
dos lotes tais como: quantidade de
residência por lote para os arruamentos
residenciais e de recreio; área máxima
de construção; número máximo de
compartimentos para construções
acessórias; frente mínima para os lotes de
esquinas residenciais e altura máxima dos
prédios;
-- Recuo das construções nos novos
loteamentos:
-- Estabelece os recuos mínimos para os
diversos tipos de arruamentos constantes
desta lei;

•
Aprovação do loteamento:
•
Estabelece os requisitos necessários à
aprovação do loteamento como a prova de
quitação com os impostos, a planta altimétrica
e planimétrica de toda a propriedade; as
condições para o Plano definitivo como o
atendimento ao traçado fixado pela Prefeitura e
a apresentação de projeto detalhado de todas
as obras de infraestrutura. A aprovação do

plano definitivo será por decreto promulgado
pelo Prefeito;

de proteção ambiental não previstas na lei
municipal nº 1993/1959;

•
Arruamentos existentes:
•
Estabelece procedimento para os prédios
comerciais e industriais existentes nas zonas
que não lhes são próprias.

•
Há que se destacar também o
comprimento máximo das quadras para fins
residenciais estabelecido em 180,00m pelo
artigo 7.2.8.07 da lei nº 1993/1959. Esta
dimensão passou a 300,00m em função da
lei nº 11.959/2004 que, após suspensa pelo
decreto nº 17.503/2012, retoma os 180,00m
iniciais.

CONSIDERAÇÕES
•
A lei que rege o parcelamento do solo no
município de Campinas é outra norma legal
que está defasada, necessitando de revisão e
modernização;
•
Não obstante o Título 7 ter sido mantido,
alguns de seus artigos atualmente não são
aplicáveis em função da publicação de normas
posteriores que os contrariam, a exemplo
da lei nº 6766/1979 que passou a proibir o
parcelamento do solo em área rural, até então
permitido pela lei municipal. Outro exemplo é
sobre a constituição de logradouros públicos
nas margens dos córregos, rios e lagos
naturais, onde a legislação federal desde 1989
e ratificada pelo novo Código Florestal (lei nº
12.651/2012) impõe a figura das Áreas de
Preservação Permanente – APPs - em meio
urbano, demandando outras providências

•
Já o Capítulo 7.4.1. da lei, que estabelece
as dimensões mínimas dos lotes, foi
substituído pelos parâmetros estabelecidos
pela lei nº 6031/88 que definiu o zoneamento
para toda a cidade;
•
Uma questão de suma importância é que
a lei de parcelamento deve compor a lei de
uso e ocupação do solo, ou mesmo serem
elaboradas concomitantemente, uma vez que
parâmetros como tamanho mínimo e máximo
de lotes devem estar fixados no zoneamento,
além dos usos definidos que irão definir o tipo
de loteamento;
•
A declividade também é um fator
importante a ser considerado para o
estabelecimento do tamanho mínimo dos lotes,

2.6.2 LOTEAMENTO FECHADO - LEI Nº 8736/1996

SÍNTESE

•
Em relação aos impactos urbanos da
lei de parcelamento atual, podemos traçar
as seguintes considerações preliminares: a
questão do comprimento máximo das quadras
é um tema sensível, pois está diretamente
vinculado à possibilidade de construção de
um ambiente com maior fluidez urbana, com
a menor presença de enclaves provocados
por grandes glebas; a necessidade de revisão
(ou inclusão) de parâmetros para limitar
a extensão máxima das áreas fechadas;
a incorporação das questões relativas ao
parcelamento constantes na lei que trata dos
Empreendimentos de Habitação de Interesse
Social.

OBJETIVO GERAL:
•
Conceitua loteamento fechado como
sendo loteamento cercado ou murado, no todo
ou em parte do seu perímetro.
•
Estabelece condições para a permissão
de uso das áreas públicas de lazer e das vias
de circulação;
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
As áreas públicas que serão objeto de
permissão de uso deverão ser definidas por
ocasião da aprovação do loteamento e o Poder
Público somente autorizará seu uso após
os loteadores submeterem a administração
das mesmas à Associação dos Proprietários,
constituída sob a forma de pessoa jurídica;
•
Uma parte correspondente no mínimo
a 65% das áreas públicas de lazer e a
totalidade das áreas institucionais sobre as
quais não incidirão permissão de uso, deverão
estar situadas externamente ao loteamento,
contígua ao mesmo, e deverão ser mantidas
sob a responsabilidade da Associação dos
Proprietários até que a Prefeitura exerça
plenamente esta função;
•
A área máxima do loteamento fechado
dependerá de considerações urbanísticas,
viárias, ambientais, e do impacto que possa ter

sobre a estrutura urbana, sempre dentro das
diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor;
•
As diretrizes urbanísticas definirão um
sistema viário de contorno às áreas fechadas e
junto ao alinhamento de logradouros públicos
deverão respeitar recuos de 4,00m. As faixas
resultantes terão tratamento paisagístico e
deverão ser conservadas pela Associação dos
Proprietários;
•
Quando as diretrizes viárias definidas pela
PMC seccionarem a gleba objeto de projeto de
loteamento fechado, deverão essas vias estar
liberadas para o tráfego, sendo que as porções
remanescentes poderão ser fechadas;
•
A outorga de uso concedida pela
PMC deverá ser formalizada por decreto
do Poder Executivo, onde deverão constar
todos os encargos relativos à manutenção e
conservação dos bens públicos em causa,
mencionando também que qualquer outra
utilização das áreas públicas será objeto de
autorização específica da Administração Direta
ou Indireta da PMC;
•
A outorga da permissão de uso deverá
constar do Registro do Loteamento no Cartório
de Registro de Imóveis;
•
A Associação dos Proprietários terá a
responsabilidade de desempenhar alguns
serviços, tais como: manutenção das árvores
e poda; conservação das vias públicas de
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a exemplo do que já é previsto no artigo 65 da
lei da APA – Lei 10850/01;

CONSIDERAÇÕES
•
Apesar da defesa do agravamento da
falta de segurança nas cidades, a criação de
grandes espaços fechados, como é o caso dos
loteamentos fechados permitidos pela lei nº
8.736/96, traz um grande prejuízo à qualidade
do espaço urbano, quando impede ou limita o
fluxo de pessoas;
•
Mesmo com as regras para o fechamento
que não permitem ao loteamento apropriar-se
totalmente do espaço público – por exemplo,
quando estabelece que áreas institucionais
e parte das áreas de lazer fiquem externas à
área de fechamento – ainda assim, a lei acaba
por privatizar o uso de áreas que deveriam
ter seu uso compartilhado com o restante dos
moradores da cidade;
•
A não definição prévia de uma área
máxima para os loteamentos fechados parece

Fonte: Google Earth

equipamentos públicos de educação,
cultura, saúde, lazer e similares;
-- existam regras para os loteamentos que
foram fechados sem a devida permissão de
uso das áreas públicas, dando prazo para a
regularização e impondo penalidades pelo
seu não cumprimento.

Figura 7: Condomínio Alphaville

Fonte: Google Earth
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circulação, do calçamento e da sinalização de
trânsito; coleta e remoção de lixo domiciliar;
limpeza das vias públicas; prevenção de
sinistros; manutenção e conservação da rede
de iluminação pública, bem como o reembolso,
à PMC, dos custos referentes ao consumo de
energia elétrica dos pontos de luz existentes
nas áreas públicas internas ao loteamento;
•
A omissão na prestação desses serviços
ou o desvirtuamento da utilização das áreas
públicas poderá gerar a perda do caráter de
loteamento fechado, bem como pagamento de
multa;
•
Será permitido à Associação dos
Proprietários controlar o acesso à área fechada
do loteamento, construindo guaritas em suas
entradas;
•
Para os loteamentos já existentes, esta
lei também autoriza permissão de uso, total ou
parcial, das áreas públicas de lazer e das vias
de circulação, desde que:
-- haja a anuência de 50% (cinquenta por
cento) mais 01 (um) dos proprietários
dos lotes inseridos na porção objeto do
fechamento;
-- o fechamento não venha a interromper o
sistema viário da região;
-- os equipamentos urbanos institucionais
não possam ser objeto de fechamento,
sendo considerados comunitários os

Figura 8: Condomínio Swiss Park

2.6.3 CINTURÕES DE SEGURANÇA NAS VIAS PÚBLICAS LEI Nº 10264/1999

SÍNTESE

•
A autorização para o fechamento de
loteamentos existentes, mesmo respeitando
as diretrizes estabelecidas pelo artigo 18
da corrente lei, possui os mesmos reflexos
negativos no espaço urbano, ou até pior, já
que se trata da interrupção da malha urbana
já constituída e, desta forma, interferindo em
caminhos já usados pelos pedestres que por
ali convivem;
•
Devemos considerar, portanto, a
necessidade de avaliação desta lei, juntamente
com os estudos da revisão da lei de
parcelamento, englobando questões como o
comprimento máximo de quadras e a extensão
máxima das áreas fechadas. Além do mais,
devem ser observados os conflitos desta lei em
relação à legislação federal, que não permite o
fechamento de vias e áreas públicas no ato de
parcelamento urbano.

OBJETIVO GERAL:
•
Conceitua Cinturão de Segurança como
sendo um conjunto de vias públicas passíveis
de serem controladas através de instalação de
guaritas para vigilância e/ou estreitamento e
elevação do pavimento do leito carroçável;
•
Estabelece condições para a autorização
de instituição de cinturões de segurança nas
vias públicas do município;
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
•
O interessado deverá apresentar
requerimento o qual deverá contar com a
adesão de, no mínimo, 70% dos proprietários
dos imóveis por ele abrangidos;
•
Deverá ser garantido o acesso público às
áreas públicas contidas dentro dos cinturões,
quais sejam: vias de circulação, áreas de praça
e áreas institucionais e não será permitido o
fechamento dessas áreas através de cancelas,
portões ou similares;
•
A Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano analisará a função e
importância das vias abrangidas pelo cinturão
de segurança para o sistema macroviário e de
transporte urbano, levando em consideração:
-- A não inclusão de vias com funções
estrutural e arterial nos cinturões de

segurança;
-- Largura mínima de leito carroçável de
6,00m, quando houver o estreitamento da
via;
-- Nos cruzamentos, garantir distância
mínima de 6,00m a partir da interseção dos
alinhamentos dos meios-fios das vias, para
elevação do pavimento;
•
A Secretaria de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano analisará os
aspectos urbanísticos e os impactos advindos
da implantação dos cinturões de segurança
que, uma vez considerado viável, terão os
dispositivos utilizados para efetivação do
controle de acesso analisados pela EMDEC/
SETRANSP;
•
As obras necessárias para implantação
dos cinturões de segurança deverão ser
executadas de forma a permitir fácil acesso
de viaturas de bombeiro, caminhão de lixo ou
qualquer outro veículo de grande porte, às vias
públicas que o compõe;
•
Após a publicação do decreto de
permissão para implantação de cinturões de
segurança, deverá ser providenciada junto
à SETEC, a autorização para instalação das
guaritas de segurança;
•
Deverá ser afixada em lugar visível
na(s) entrada(s) das vias que constituem os
cinturões de segurança, placa(s) informativa
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ignorar os reflexos que esses elementos
possam causar ao seu entorno. Sabemos
também que o dado de que a maior parte das
áreas públicas esteja fora do perímetro do
fechamento não é suficiente para reverter esse
impacto negativo, pois o próprio perímetro
cercado é o grande empecilho ao direito de ir e
vir do cidadão, intensificado devido às grandes
extensões das glebas isoladas;
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sobre a constituição do cinturão de segurança
onde, dentre as informações, é gravado que o
acesso ao público em geral é permitido;
•
Estabelece também regras para o
enquadramento dos cinturões de segurança
implantados sem a devida autorização,
dando prazo para a regularização e impondo
penalidades pelo seu não cumprimento,
bem como para casos de haver desvio de
finalidade.

CONSIDERAÇÕES
•
A figura dos Cinturões de Segurança
parece menos impactante que a dos
loteamentos fechados, por não se
configurarem numa barreira às pessoas, uma
vez que não impedem o acesso às áreas
públicas localizadas dentro do perímetro
demarcado. No entanto, é necessário que o
Poder Público acompanhe até que ponto o
controle exercido nas portarias não impede ou
constrange a população de circular pela área,
seja a pé ou motorizada;
•
Por outro lado, o processo de fechamento
de áreas urbanas, motivados muitas vezes
pela questão de insegurança pública, acaba
por empobrecer gradativamente a cidade. Seja

na modalidade loteamento fechado, seja no
caso dos Cinturões de Segurança, o ato de
cercar e isolar setores e áreas públicas vai no
movimento inverso àquele de construir uma
cidade mais democrática e socialmente justa.

2.6.4 INCENTIVOS A PROJETOS HABITACIONAIS POPULARES – ZEIS (PARA TODO O
MUNICÍPIO) – LEI COMPLEMENTAR Nº 70/2014

•
O incentivo instituído tem como objetivos
principais:
-- atender as famílias que deverão ser
removidas de áreas de risco ou áreas
consideradas inadequadas para a
habitação;
-- redução do déficit habitacional da
população de baixa renda;
-- fomentar a participação da iniciativa
privada na execução de políticas públicas
habitacionais.

CONSIDERAÇÕES
•
A lei complementar nº 70/2014, ao permitir
que a implantação de E.H.I.S. ocorra em toda
área urbana do município, acarretou na perda
da função do uso do instrumento urbanístico
de ZEIS de Indução;
•

Ademais, ao possibilitar a implantação

•
A implantação de E.H.I.S. em áreas
vazias e espaços ociosos, embora dotados de
infraestrutura, é algo extremamente benéfico
para a cidade. O Poder Público deveria manter
um mapeamento atualizado destas áreas,
capaz de identificar situações com potencial de
adensamento para implantação de E.H.I.S e
outras tipologias;
•
A lei deveria também exigir do
empreendedor que as unidades produzidas
fossem enquadradas nos programas do
Governo Federal ou que o Poder Público
estipulasse um valor final da unidade,
evitando-se assim que um empreendimento
obtenha vantagem sobre outro de padrão
similar.

Figura 9: Conjunto Habitacional Santa Lúcia (inserido na malha
urbana)

Figura 10: Conjunto Habitacional Bassoli (afastado da malha
urbana)
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•
Como incentivo para produção de
empreendimentos habitacionais de interesse
social, voltados às famílias de baixa renda,
institui a permissão de E.H.I.S. em qualquer
área urbana das macrozonas;

de E.H.I.S. em todo o território urbano, correse o risco de haver um desvirtuamento do
objetivo final da lei, que é gerar unidades
para a população de baixa renda. Este risco
ocorre porque somente o uso dos parâmetros
reduzidos da lei não é garantia de produção de
unidades de baixo custo;

Fonte: Google Earth

OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS:

Fonte: Google Earth

SÍNTESE

2.7 OFICINA DE TRABALHO 1 SEPLAN-FUPAM: ESTUDO DA LEGISLAÇÃO
URBANÍSTICA VIGENTE
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Objetivo: indagar ao corpo técnico da PMC sobre
a necessidade de revisão da LUOS.

GRUPO 01 – ESTRUTURAÇÃO DA LUOS
VIGENTE

GRUPO 02 – ARTICULAÇÃO ENTRE A LUOS E
OUTRAS LEIS E PLANOS

Atividade: reunião de trabalho com a equipe
técnica da SEPLAN e demais profissionais
da PMC por ela indicados, para a obtenção
de subsídios para a referida avaliação crítica,
considerando a experiência dos servidores
públicos na aplicação da LUOS e legislação
complementar.

1) É possível apreender um desenho de cidade a
partir da LUOS atual? Qual?

1) Existe uma expectativa da prefeitura com a
adequação da LUOS em relação às diretrizes
do Plano Diretor vigente e dos Planos Locais de
Gestão?

Data: 6 de Agosto de 2014
Local: Prefeitura Municipal de Campinas, Av.
Anchieta, 200, 19º andar , Sala Milton Santos
Metodologia: o contexto geral do Plano de
Trabalho foi exposto, ressaltando as oficinas
técnicas envolvendo o corpo técnico da PMC,
tendo como interlocutor a SEPLAN; a equipe
técnica FUPAM foi apresentada e para conduzir
uma dinâmica de trabalho que pudesse
discriminar os motivos da necessidade de
revisão da lei, foi elaborado um roteiro de debate,
organizado em torno de três grupos de temas e
respectivas questões, a saber:

2) Na LUOS de muitas cidades, os parâmetros
urbanísticos se organizam em função das zonas,
ou seja, cada zona determina uma série de usos
e propõe uma forma de ocupação homogênea
dentro dos seus limites. No entanto, em Campinas
os parâmetros urbanísticos referem-se aos tipos
de ocupação das categorias de uso e não são
uniformes dentro de uma mesma zona. Qual o
objetivo desta forma de organização da LUOS
atual?
3) Preliminarmente, as zonas atuais apenas
elencam os usos permitidos nas áreas
demarcadas. Existem outros critérios que foram
definidos para as subdivisões das zonas? Todos
estes critérios são claros e evidentes?
4) Como se dá o processo de análise de projetos
na PMC? Roteiro administrativo, processamento
técnico e prazos.

2) Como é avaliada a metodologia de
planejamento colocada pelo Plano Diretor
quanto às Macrozonas, Áreas de Planejamento
e Unidades Territoriais Básicas? Já que
essas divisões não impactam na LUOS,
qual a relevância dessa classificação para o
planejamento urbano de Campinas?
3)As áreas definidas como ZEIS no Plano Diretor
foram revisadas a partir do Plano Municipal de
Habitação (2011). Por que esta revisão não foi
incorporada na legislação urbanística vigente?
4)Muitas cidades vêm integrando planos de
mobilidade e transporte ao uso e ocupação
do solo, regidos pela lei mestra – o plano
diretor. Algumas cidades têm organizado os
usos de comercio, serviços e industrial em
relação à hierarquização viária. O que o corpo
técnico pensa desta alternativa de organizar
usos em função dos sistemas de transporte e
hierarquização viária?

GRUPO 03 – INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS
DA LUOS
1) Quais instrumentos urbanísticos já foram
aplicados e quais resultados geraram na dinâmica
urbana da cidade?
2) Qual tem sido o papel e impacto de
instrumentos arrecadatórios como a outorga
onerosa e a transferência de potencial. Como
consegue eficiência com coeficientes de
aproveitamento tão altos?
Figura 11: Oficina de Trabalho SEPLAN - FUPAM

4) Sabe-se que atualmente a lei de EHIS vale
para todo o território da cidade (lei nº 70/2014).
Como é avaliada essa ação?
Participantes: 36 (trinta e seis) representantes da
administração direta - SEPLAN, SEMURB, SEFIN,
SMAJ, SVDS e SEHAB e da administração
indireta EMDEC e COHAB, dos quais 30 (trinta)
permaneceram depois das apresentações para
participar dos três grupos de diálogo. (ver lista de
presença no capítulo 11. Anexo)

Figura 12: Oficina de Trabalho SEPLAN - FUPAM

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

3) Como o instrumento do tombamento vem
impactando o uso e ocupação do solo na cidade?
Há integração destas leis? Há entraves e
sobreposições?
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GRUPO 1
ESTRUTURAÇÃO DA LUOS VIGENTE
SISTEMATIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
Mediador:
Marlon Longo (FUPAM)
Assitência:
Ingrid Ori (FUPAM)
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Simone (SEMURB)
Sonia (SEMURB)
Silvia (VERDE)
Marilis (SEPLAN)
Daniela (CSPV-DEPLAN)
Gisela (Jurídico)
Ana Lúcia (COHAB)
Wagner (SEMURB)

1) É possível apreender um desenho de cidade
a partir da LUOS atual? Qual?
Foi opinião unânime do grupo que a partir da
LUOS vigente não é possível compreender
um desenho de cidade. O grupo desconhece,
inclusive, a existência de alguma referência
possível – como um plano – que porventura
demonstrasse uma lógica pretendida no momento
de elaboração da LUOS no final dos anos 1980.
Soma-se a isso o fato de que os planos diretores
posteriores à lei não promoveram alterações
conceituais significativas na estrutura de
organização dela.
Um dos parâmetros que foi recorrentemente
citado diz respeito ao potencial de adensamento.
Para o grupo as zonas não são claras na
definição desse quesito, exigindo muitos estudos
específicos.
Por outro lado, o grupo cita é que possível
reconhecer certas especificidades em algumas
zonas como é o caso da Z-14, Z-11, Z-03 e
Z-16. Observando a LUOS, as quatro zonas
citadas podem inclusive ser resumidas pelos
usos predominantes e suas localizações: os
eixos industriais ao longo das rodovias (Z-14);
a concentração de comércio e serviços nas
principais ruas e avenidas (Z-11); as áreas
residenciais de menor adensamento nos miolos
de bairro (Z-03) e o distrito industrial (Z-16).
No entanto, as variações dentro de cada uma
dessas zonas, a fragmentação de sua localização
e alterações posteriores por leis específicas,
dificultam ainda mais a coerência entre os
parâmetros estipulados originalmente e a cidade
construída.

Foi destacada ainda a relação entre a LUOS
e o desenho da cidade real: é plenamente
compreendido pelos técnicos da Prefeitura que
a cidade atual é resultado de uma combinação
entre a LUOS e uma série de leis periódicas que
foram sendo incluídas ao longo dos anos. Desta
forma, fica evidente que as restrições previstas
pela LUOS foram sistematicamente flexibilizadas
na tentativa de incluir na lei original demandas e
interesses diversos.
2) Na LUOS de muitas cidades, os parâmetros
urbanísticos se organizam em função
das zonas, ou seja, cada zona determina
uma série de usos e propõe uma forma de
ocupação homogênea dentro dos seus limites.
No entanto, em Campinas os parâmetros
urbanísticos referem-se aos tipos de ocupação
das categorias de uso e não são uniformes
dentro de uma mesma zona. Qual o objetivo
desta forma de organização da LUOS atual?
O grupo entende que a distribuição dos
parâmetros urbanísticos por tipos de ocupação
vinculados aos diferentes usos é uma forma de
organização positiva da LUOS vigente. A principal
justificativa é que desta forma é possível um
maior detalhamento e atendimento a todas as
variações de uso e tipologias possíveis, ao invés
de generalizar as regras por zonas. Para o grupo,
essa forma de organização atual garante maior
controle dos parâmetros em função dos usos,
cobrindo um leque maior de exigências quanto a
implantação.
No entanto, o grupo também compreende que
a ausência de uniformidade de parâmetros
urbanísticos dentro de uma mesma zona pode
ser um dos responsáveis pela reconhecida

No âmbito dessa questão, o grupo comentou que
os parâmetros urbanísticos também variam de
acordo com a classificação de tamanho de lote, o
que gera uma dinâmica urbana específica. Nesse
contexto, os empreendedores buscam aprovar os
empreendimentos como construções de pequeno
porte, que por sua vez, dispõem de maior C.A.
que as intervenções maiores, mesmo que seja
para concluir uma grande obra. A justificativa para
validar tal estratégia é que o empreendimento é
aprovado em módulos, ou seja, pequenas partes
que resultam em uma construção de grande porte.
3) Preliminarmente, as zonas atuais apenas
elencam os usos permitidos nas áreas
demarcadas. Existem outros critérios que
foram definidos para as subdivisões das
zonas? Todos estes critérios são claros e
evidentes?
O grupo compreende a forma de organização
da LUOS atual, mas desconhecem os critérios
originais utilizados para delimitação das zonas.
Apesar de não saberem qual foi a estratégia
utilizada para a definição das zonas, a discussão
sobre essa pergunta levou os técnicos da
prefeitura a levantar outros assuntos relativos
ao zoneamento da cidade. O primeiro deles é
a constatação de que o zoneamento vigente
não contempla as diretrizes ambientais. Dessa
forma, a justaposição das zonas de uso com as
propostas ou restrições de preservação ambiental

gera ilegibilidade da real condição de ocupação
do território.
Outra questão apontada pelos técnicos é sobre as
mudanças propostas no zoneamento pelos PLG.
A nova delimitação de zonas sugerida nos planos
se sobrepõe à legislação antiga, porém esse fato
não invalida tal lei. Foi esclarecido que é prática
comum recorrer-se a LUOS de 1988, quando há
fragilidades nas proposições dos PLG.
O grupo ainda destacou uma incoerência quanto
à falta de vínculo entre o zoneamento e a
estrutura fundiária. Foi relatado um exemplo de
remembramento de lotes localizados no limite
entre duas zonas de uso diferentes, onde parte do
lote deveria atender às diretrizes de uma zona e a
outra porção continuava submetida às definições
de outra zona.
4) Como se dá o processo de análise de
projetos na PMC? Roteiro administrativo,
processamento técnico e prazos.
Apesar de existir um decreto que regulamenta as
ordens de serviço estabelecendo procedimentos
e prazos, o grupo reconhece que o excesso de
leis que complementam critérios específicos e a
existência de muitos projetos complementares
dificultam os processos de aprovação. Foi citada
ainda a dificuldade dos profissionais locais de
compreenderem a lógica da legislação urbanística
vigente, sendo recorrente um elevado número de
revisões para devida aprovação.
Foi citada também a existência do GAPE,
constituído por representantes das várias
secretarias, para a análise e aprovação de
viabilidade para projetos especiais.
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aleatoriedade das tipologias ao se pensar a
organização volumétrica do conjunto edificado: se
os parâmetros variam por uso, dificilmente uma
mesma quadra com uso misto contará com um
mesmo alinhamento de fachada, ou seja, com um
desenho uniforme.

GRUPO2
ARTICULAÇÃO ENTRE LUOS E OUTRAS
LEIS E PLANOS
SISTEMATIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
Mediador:
Luis Antonio Jorge (FUPAM)
Assistência:
Renata Semin (FUPAM)

AVALIAÇÃO CRÍTICA DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR

120

Clair (EMDEC)
Isadora (SVMADS)
Daniela (SEPLAN)
Carolina (SEPLAN)
Paula (SEPLAN)
Érica (SEPLAN)
Cidinha (SEPLAN)
Fabio (SEMURB)
Marlene(SEMURB)
Rosana (SMAJ)
Mateus (SMAJ)

1) Existe uma expectativa da prefeitura com a
adequação da LUOS em relação as diretrizes
vigentes do Plano Diretor vigente e dos Planos
Locais de Gestão?
Há uma expectativa de que a revisão da LUOS
acompanhe a revisão de outras leis, como o Plano
Diretor, Lei de Parcelamento, Lei de EHIS, etc, e
que estas devam ser revistas concomitantemente.
Portanto, as novas diretrizes que estão sendo
pensadas para o município devem estar
contempladas na revisão da LUOS.
As leis complementares (vilas, etc.) deveriam ser
incorporadas à nova LUOS, que não deveria ser
simples reflexo do PD atual (i.e., não deve ignorálo, mas há que revê-lo). Da mesma forma, os
Planos Locais deveriam se integrar à nova LUOS.
Obs 1: Estão sendo elaborados na SVDS:
Plano de Recursos Hídricos
Plano do Verde
Plano de Saneamento
Obs 2: Na década de 1950 foram aprovados 280
loteamentos periféricos em Campinas. Novas
centralidades foram criadas e hoje, outras, serão
criadas na região metropolitana.
2) Como é avaliada a metodologia de
planejamento colocada pelo Plano Diretor
quanto às Macrozonas, Áreas de Planejamento
e Unidades Territoriais Básicas? Já que
essas divisões não impactam na LUOS,
qual a relevância dessa classificação para o
planejamento urbano de Campinas?
Entendemos que a divisão territorial, seja ela
Macrozonas, APS, UTBS, ou uma nova divisão,
seja funcional para o planejamento, permitindo

diagnósticos de cada região e debates com a
população no sentido de levantar questões,
deficiências, novas propostas e servir como
subsídio na revisão da LUOS e também do
Plano Diretor. Sendo assim, as divisões são
importantes para a avaliação do município, devido
às diferentes características e necessidades da
cidade. Porém, não há um consenso de opinião
no grupo quanto à afirmação da questão de que
estas divisões impactam ou não na LUOS.
As MZs deveriam refletir a diversidade do
município: características geológicas, regionais,
físicas e socioeconômicas – i.e. elas deveriam
amparar Planos de Gestão Locais, mais
detalhados e que refletissem esta diversidade (ou
regiões).
As MZs permaneceram como zonas de estudo
para, posteriormente, integrarem um único
dispositivo – a nova LUOS. As MZs seriam áreas
de diagnóstico, apenas!
Nunca foi feita uma análise que relacionasse
infraestrutura e uso e ocupação do solo.
De novo: os novos PD e LUOS deveriam acabar
com os planos locais e leis complementares!
No Plano de Recursos Hídricos em elaboração
pela SVDS há processo participativo, mas a
população não reconhece a divisão territorial por
bacias hidrográficas, mas sim por ARs (que é uma
divisão política).
A divisão do território – seja qual for o critério – é
funcional para o planejamento.
As divisões territoriais impactam a LUOS (de
forma indireta, pela Lei de Zoneamento).

Porque o Plano Municipal de Habitação não se
concretizou através de uma lei, como opção da
Secretaria de Habitação, e que em decorrência
deste fato nenhuma legislação foi alterada
posteriormente.
Nas ZEIS é obrigado fazer EHIS. Nas MZs 4, 5,
7 e 9: foram implantadas as ZEIS. Nos Planos
Locais irão se refletir o detalhamento desta
implantação. Mas agora foi alterada pelo Decretolei que as ampliam para toda a cidade.
4) Muitas cidades vêm integrando planos de
mobilidade e transporte ao uso e ocupação e
ocupação do solo, regidos pela lei mestra – o
plano diretor. Algumas cidades tem organizado
os usos de comércio, serviços e industrial em
relação à hierarquização viária. O que o corpo
técnico pensa desta alternativa de organizar
usos e-- m função dos sistemas de transporte
e hierarquia viária?
Todos concordam com esta afirmação, e
acrescentam que outros fatores também são
determinantes, com destaque da mobilidade
urbana, infraestrutura e aspectos ambientais.
Estes seriam os 3 pilares que fundamentam a
LUOS para o grupo: mobilidade, infraestrutura,
meio-ambiente

CONTRIBUIÇÕES / SUGESTÕES SOBRE A LEI
Nº 6.031/88:
DEBATES FUTUROS:
- art 8º: uso urbano em área rural
- art 18º: ocupação em gleba
A revogação dos artigos acima referidos é uma
reivindicação da SVDS. O Jurídico aponta a
necessidade de um aprofundamento do debate,
considerando outros aspectos.
Há que rever a Lei de Flexibilização na Z3!
A fiscalização deve ser eficiente para evitar a
homologação das ilegalidades.
O Relatório de Impacto de Vizinhança e a Taxa
de Impermeabilidade são exemplos de matéria
tratada de forma dispersa e que precisa ser
unificada.
Como os planos setoriais (habitação, mobilidade,
resíduos, etc) podem convergir para uma mesma
plataforma?
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3) As áreas definidas como ZEIS no Plano
Diretor foram revisadas a partir do Plano
Municipal de Habitação (2011). Por que esta
revisão não foi incorporada na legislação
urbanística vigente?

GRUPO3
INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS DA
LUOS
SISTEMATIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
Mediador:
José Armenio de Brito Cruz (FUPAM)
Assistência:
Vanessa Bello Figueiredo (FUPAM)
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Miriam (SEPLAN)
Maurício (SEMURB)
José Ricardo (SEMURB)
Simone (SEHAB)
José Rafael (COHAB)
Alessandra (COHAB)
Raquel (SEFIN)
Rafaella (SEPLAN)
Valéria (SEMAJ)
Viviane (SEPLAN)
Eduardo (SEMURB)

1) Quais instrumentos urbanísticos já foram
aplicados e quais resultados geraram na
dinâmica urbana da cidade?
a- ZEHIS de indução e de regularização. As
ZEHIS de regularização vêm sendo aplicadas com
sucesso e como resultado geraram a qualificação
urbanística e ambiental. São 324 áreas, das quais
aproximadamente 100 áreas já foram ou estão em
processo de intervenção tanto urbanísticas quanto
fundiárias. Há problemas, entretanto, em relação
à falta de previsão quanto aos usos comerciais ou
não residências. Há lotes de pequeno tamanho
que não atendem parâmetros para usos não
residenciais.
As ZEHIS de indução foram criadas no PD e
nos planos locais. Dentre as áreas que foram
identificadas, algumas foram as que já estavam
com processo de aprovação de empreendimentos
em curso. Outras foram indicadas após estudos
prévios.
Quanto à vinculação das ZEHIS de indução e
a necessidade de remoção, quando se trata de
famílias com renda de R$ 0 a R$ 1.600,00 tem se
conseguido a remoção para áreas próximas.
Das novas ZEHIS criadas, nenhuma foi objeto de
empreendimentos acreditando-se que seja por
falta de instrumento para incentivar ou compelir os
empreendedores. Há 800 mil metros quadrados
de áreas que foram inteiramente desocupadas
para criação de parques ambientais sem contar o
Anhumas, Taubaté e Quilombo.
Das APPs desocupadas apenas uma foi
reurbanizada, o Banco de Áeas Verdes que existe
ainda não consegue acompanhar o ritmo da

desocupação. Ainda se acrescenta que o simples
plantio não dá conta de manter a área após a
reurbanização, sendo necessárias destinações
para usos de lazer e manter a área com
regularidade.
Onde há recursos federais as experiências são
bem sucedidas, mas são projetos caríssimos.
Com relação a equipamentos públicos e
comunitários o MCMV (Minha Casa Minha Vida),
para faixa 1 há exigências do IBGE.
A Outorga onerosa, embora esteja prevista, nunca
foi regulamentada e, portanto, implementada.
Houve algumas operações urbanas, como a do
distrito Aduaneira, a do Capivari, etc, que tentaram
implementar este instrumento de Outorga
Onerosa, mas que não trouxeram resultados
práticos quanto a isto.
Há apenas da lei de EHIS que existe desde
2000, que para este tipo de empreendimento é
necessário o pagamento de contrapartida de 3,5%
do valor do empreendimento.
A operação urbana da rodoviária não decolou. A
operação urbana do Capivari, embora tenha sido
parcialmente implementada, não tem resultado
satisfatório. A aplicação dos instrumentos é
prejudicada pela forma como são elaborados e a
estrutura para acompanhamento.
IPTU progressivo – há áreas na Macrozona 4
gravados em 2012 como utilização compulsória,
mas não houve outras atitudes além dessa. Esse
instrumento requer a notificação do empreendedor
que terá prazo para aprovar projeto e para
implantá-lo, só após é possível ante a inércia do
empreendedor, aplicar a progressividade isso

Há necessidade de alteração dos estudos
específicos, para que haja critérios universais e
impositivos de análise, evitando-se pontualidades
e também, compatibilizando- o com estudos
de impacto de vizinhança. O EIV não está
implementado também.
2) Qual tem sido o papel e impacto de
instrumentos arrecadatórios como a outorga
onerosa e a transferência de potencial. Como
consegue eficiência com coeficientes de
aproveitamento tão altos?
Esta questão já esta respondida no ítem 1, não há
implementação dos instrumentos como a outorga
e, portanto, não há arrecadação com isso. Podese dizer que os 3,5% de contrapartida das EHIS,
embora não sejam de transferência de potencial
ou adensamento, tem servido como arrecadação
para fins de habitação popular.
3) Como o instrumento do tombamento
vem impactando o uso e ocupação do solo
na cidade? Há integração destas leis? Há
entraves e sobreposições?
A transferência do potencial construtivo de
corrente de tombamento conta com lei e está em
fase de implantação. Há também a isenção de
IPTU, desde que cumpridos alguns requisitos. Os
tombamentos acabam deteriorando o entorno que
se tornam menos atrativas.

4) Sabe-se que atualmente a lei de EHIS vale
para todo o território da cidade (lei nº 70/2014).
Como é avaliada essa ação?
Esta regulamentação atual das EHIS não sente o
efeito de mescla de camadas sociais. A lei é mais
motivada por especulação imobiliária do que com
intuitos de atendimento à habitação popular e nem
à mescla de camadas sociais.
Não ha o controle sobre quem compra esses
imóveis e, assim, os bairros mais ricos recebem
empreendimentos com adensamentos maiores,
mas estes são vendidos para pessoas de
classe média- alta. O resultado é que os
empreendedores acabam ganhando com isso,
sem alteração do quadro de habitação popular.
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tem um prazo de 10 anos, no mínimo, sendo 15
anos para que se alcance o máximo de IPTU.
Há problemas de glebas que estão no perímetro
urbano mas que não são cadastradas no
município, sendo rurais. Não há controle nenhum
quanto aos estoques construtivos. Não há controle
do volume de construções aprovadas.

3.0 ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE
Enquanto o capítulo anterior dedicou-se a
descrever e avaliar o panorama da legislação
urbanística do município de Campinas, o foco
desse capítulo é construir uma análise detalhada
da própria lei nº 6031/1988, objeto de estudo
específico deste trabalho.
Buscamos então uma metodologia de
aproximação a fim de revelar a estrutura da lei
e mais especificamente o papel das zonas, das
categorias de uso e das tipologias de ocupação,
para finalmente entender como a organização dos
parâmetros urbanísticos na LUOS está refletida
na construção da cidade existente.
Como se trata de uma lei extensa e complexa,
traçamos três estratégias de trabalho para
leitura e análise. A primeira estratégia (item 3.1)
corresponde a uma sistematização do texto da
lei nos mesmos moldes realizados para as leis

anteriores, buscando sintetizar os principais
tópicos.
A segunda estratégia (3.2) trata da elaboração de
fichas que buscam desmembrar a estrutura da
LUOS e, consequentemente, elucidar o arranjo
de categorias e tipologias dispostas por zona.
Dessa maneira, é formada uma base comparativa
que permite avaliar as variações existentes nas
dezoito zonas, buscando compreender de forma
mais clara a caracterização urbanística de cada
uma. Além disso, foi produzido um diagrama
que demonstra sucintamente as demais zonas
agregadas ao zoneamento da cidade por meio de
leis posteriores.
Por fim, buscamos analisar as possibilidades
construtivas e morfológicas oferecidas a partir dos
parâmetros urbanísticos dispostos dentro de cada
Tipologia de Ocupação (item 3.3). Para tanto,

utilizamos modelos volumétricos esquemáticos
para exemplificar espacialmente tais parâmetros,
além de identificar as tipologias já construídas
na cidade de Campinas que se enquadrem nas
premissas dispostas pelo zoneamento.
Na parte 3.4 traçamos algumas considerações
e questões preliminares que deverão ser
amadurecidas ao longo do desenvolvimento
do trabalho. A abordagem do zoneamento
vigente proposta nesta etapa é uma maneira de
consolidar o entendimento da aplicação da LUOS
no município de Campinas com a perspectiva
de revisão dessa regulamentação, a partir da
proposta de um novo desenho de cidade.

OBJETIVO GERAL:
Esta lei tem como objetivo regular o uso e a forma
de ocupação do solo no município por meio do
estabelecimento de parâmetros urbanísticos
organizados dentro de tipologias de ocupação.
As tipologias de ocupação e as categorias de uso
são agrupada de forma específica no interior de
cada uma das zonas urbanas. As zonas são áreas
que abrangem, de maneira geral, além de um
determinado conjunto de usos e ocupações, uma
caracterização urbanística similar dentro do seu
perímetro.
DIRETRIZES / PARÂMETROS:
A lei n° 6031/1988 está estruturada em 8
seções contendo 31 artigos, além de 6 anexos
correspondentes à listagem das categorias de
uso e aos quadros de tipos e parâmetros de

ocupação. As seções são nomeadas da seguinte
forma:
•
SEÇÃO I - DAS DEFINIÇÕES
•
SEÇÃO II - DAS CATEGORIAS DE USO
DO SOLO
•
SEÇÃO III - DA CLASSIFICAÇÃO DAS
EDIFICAÇÕES QUANTO À OCUPAÇÃO DO
SOLO
•
SEÇÃO IV - DA CLASSIFICAÇÃO DOS
ESTABELECIMENTOS QUANTO À ÁREA
CONSTRUÍDA
•
SEÇÃO V - DA ADEQUAÇÃO DOS USOS
DO SOLO AO ZONEAMENTO LEGAL
•
SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES
CONSTRUTIVAS E DOS PARÂMETROS DE
OCUPAÇÃO DO SOLO
•
SEÇÃO VII - DO ZONEAMENTO
•
SEÇÃO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A seguir, apresentamos os principais tópicos
colocados pela lei:
•
A Seção I define os termos utilizados ao
longo do texto da lei. Incluímos os termos mais
utilizados no Capítulo 7 deste relatório;
•
A Seção II descreve e classifica as
categorias e subcategorias enquadradas em
cada uso: habitacional, comércio, serviços,
institucional e industrial.
•
A Seção III descreve e classifica as
edificações quanto ao tipo de ocupação
do solo, estabelecendo as disposições
construtivas e os parâmetros urbanísticos para
cada categoria de uso. Abaixo listamos essa
classificação:
-- Habitacional Unifamiliar. Tipo de
ocupação: H-1, H-2, H-3 e H-4. A lei
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descreve para cada tipo o tamanho mínimo
do lote, a taxa máxima de ocupação a área
total construída máxima, o número máximo
de pavimentos, os recuos frontal e lateral,
os afastamentos e a guarda de veículos;
-- Habitacional Multifamiliar Horizontal.
Tipo de ocupação: HMH-1, HMH-2, HMH3 e HMH-4. A lei descreve para cada tipo,
quando couber, o tamanho máximo de lote
ou gleba, a taxa máxima de ocupação, a
área total construída máxima, o número
máximo de pavimentos, o número máximo
de unidades habitacionais, os recuos e
afastamentos, a guarda de veículos, a
extensão da fachada, as vias particulares, a
portaria e os espaços destinados ao lazer;
-- Habitação Multifamiliar Vertical. Tipo
de ocupação: HMV-1, HMV-2, HMV-3,
HMV-4 e HMV-5: A lei descreve para cada
tipo, quando couber, o tamanho mínimo e
máximo de lote ou gleba, a taxa máxima
de ocupação para o pavimento térreo
(te) e para os pavimentos superiores (to),
coeficiente de aproveitamento, altura da
edificação, os recuos e afastamentos, a
guarda de veículos, as vias particulares, a
portaria e os espaços destinados ao lazer;
-- Comercial, Serviços e Institucional.

Tipo de ocupação: CSE, CSE-1, CSE2, CSE-3, CSE-4, CSE-5 e CSE-6: A lei
descreve para cada tipo, quando couber,
o tamanho mínimo de lote ou gleba, a taxa
máxima de ocupação, a taxa máxima de
ocupação para o pavimento térreo (te)
e para os pavimentos superiores (to), a
área total construída máxima, o número
máximo de pavimentos, o coeficiente de
aproveitamento, os recuos e afastamentos,
a guarda de veículos, as vias particulares e
a portaria;
-- Uso Misto (incluído pela lei n°
6.367/1990). Tipo de ocupação: HCSE,
HCSE1, HCSE2, HCSE3, HCSE4 e
HCSE5: A lei descreve para cada tipo,
quando couber, o tamanho máximo de lote,
a taxa máxima de ocupação, a taxa máxima
de ocupação para o pavimento térreo (te) e
para os pavimentos superiores (to), a área
total construída máxima, o número máximo
de pavimentos, altura da edificação, o
coeficiente de aproveitamento, os recuos
e afastamentos, a guarda de veículos, as
áreas reservadas aos usos habitacionais
e aos demais, a portaria e os espaços
destinados ao lazer;
-- Industriais. Tipo de ocupação: IND-1

(destinadas a Indústrias não Incômodas
- IN) e IND-2 (destinadas a Indústrias
Incômodas - II e a Indústrias Especiais - IE):
A lei descreve para cada tipo o tamanho
mínimo e máximo de lote ou gleba, a taxa
máxima de ocupação, o coeficiente de
aproveitamento, os recuos e afastamentos,
as edificações destinadas à administração,
a guarda de veículos e estacionamento e as
vias particulares;
Na tabela 5 do item 3.2 deste relatório é
apresentada uma matriz com a organização
de todos os tipos de ocupação, categorias e
subcategorias de uso do solo.
•
A Seção IV classifica os estabelecimentos
quanto à área construída. Listamos a seguir
essa classificação em função da categoria de
uso:
-- Para usos comerciais, de serviços e
institucionais:
-- Pequeno porte: Estabelecimento
instalado em unidade autônoma ou módulo
comercial, com área privativa máxima de
500,00m², para atividades comerciais e de
serviços, e de 1.000,00m² para atividades

-- Para estabelecimentos industriais:
Pequeno Porte: quando a área do lote
ou da gleba for menor ou igual a 3.000,00m²
ou 5.000,00m², respectivamente, e a área da
construção for menor que 3.000,00m²;
Médio Porte: quando a área do lote ou
gleba for maior que 3.000,00m² ou 5.000,00m²,
respectivamente, e menor ou igual a 10.000,00m²
ou 17.000,00m², respectivamente, ou a área da
construção for maior que 3.000,00m² e menor ou
igual a 8.000,00m²;
Grande Porte: quando a área do lote
ou da gleba for maior que 10.000,00m² ou
17.000,00m², respectivamente, ou a área da

construção for maior que 8.000,00m².
•
A Seção V classifica os usos do solo
quanto ao grau de adequação ao zoneamento
legal em: permitidos, tolerados e proibidos;
•
A Seção VI é responsável por detalhar
os 28 tipos de ocupação apresentados.
Esse detalhamento engloba as disposições
construtivas e os parâmetros de ocupação
nos lotes e glebas. Abordamos todo este
detalhamento e ensaiamos sua espacialização
no item 3.3 deste capítulo;
•
A Seção VII estabelece o zoneamento
propriamente dito, instituindo as 18 zonas
originais. Apresentamos no item 3.3 a definição
de cada zona de acordo com o art. 26 da
LUOS, bem como a distribuição das categorias
de uso e das tipologias de ocupação caso
a caso, facilitando a leitura da lei. Ademais,
adicionamos a seguir algumas observações
gerais que merecem destaque:
•
Zonas com características
predominantemente residenciais horizontais
Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 e Zona 8:
-- Predominância de uso Habitacional

Unifamiliar e Multifamiliar Horizontal;
-- Usos Comerciais, Serviços e Institucionais
de âmbito local nas Zonas 1 e 2. Nas
Zonas 3 e 4, tais usos devem ocorrer
somente em quarteirões e/ou faces de
quadras determinados na implantação do
zoneamento, com exceção do uso EL o
qual, na Zona 3, não terá restrição quanto
à localização e, na Zona 4, depende da
consulta à população do bairro.
-- Ainda na Zona 3, em loteamentos que
foram listados na lei, ficam proibidos os
tipos Multifamiliares Verticais e os usos
Comerciais, Serviços e Institucionais, com
exceção do EL dependente da consulta à
população do bairro;
-- Os tipos HMV-5 e CSE-6 serão
submetidos a estudos específicos nas
Zonas 1; 2 e 3;
-- O tipo HMV-4 será submetido a estudos
específicos na Zona 4;
-- O uso EL na Zona 8 só ocorrerá sob
consulta ao Poder Executivo.
•
Zonas com características
predominantemente residenciais verticais:
Zona 5, Zona 6 e Zona 7:
-- Predominância de uso Habitacional
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institucionais;
-- Médio porte: Estabelecimento instalado
em unidade autônoma ou módulo
comercial, com área privativa máxima de
1.000,00m² para atividades comerciais e de
serviços, e de 2.500,00m² para atividades
institucionais;
-- Grande porte: Estabelecimento instalado
em unidade autônoma ou módulo
comercial, com área privativa máxima
acima de 1.000,00m² para atividades
comerciais e de serviços, e acima de
2.500,00m² para atividades institucionais;
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Unifamiliar e Multifamiliar Vertical.
Existência também dos usos Comercial,
Serviços e Institucional de âmbito local;
-- O tipo CSE-6 é permitido somente para o
uso SG-3 e deve ser submetido a estudos
específicos nas Zonas 6 e 7.
•
Zonas com características de uso
misto - Habitacional, Comercial, Serviços e
Institucional: Zona 9 e Zona 10.
-- Ocorrência de usos Habitacional
Unifamiliar e Multifamiliar, Comércios,
Serviços de âmbito geral e Institucional de
âmbito local;
-- O tipo HCSE-4 requer estudos específicos
em locais onde o lençol freático impedir a
construção de subsolos, na Zona 10.
•
Zonas com características de usos
comercial, de serviços e institucional Zona 11,
Zona 12 e Zona 13.
-- Permitidos os usos Habitacional
Unifamiliar e Multifamiliar, Comércios,
Serviços e Institucional de âmbito geral;
-- Permitido Comércio atacadista de
pequeno porte na Zona 11;
-- O Tipo HMV-1 é permitido somente
em quarteirões e/ou faces de quadras

determinados na implantação do
zoneamento, na Zona 11;
-- Tipo CSE-6 sob estudos específicos, na
Zona 11;
-- Os tipos HCSE-4 e CSE-4 requerem
estudos específicos onde o lençol freático
impedir a construção de subsolos, na Zona
13.
-•
Zonas com características industriais:
Zona 14, Zona 15 e Zona 16.
-- Ocorrência de uso Habitacional
Unifamiliar (H-3) na Zona 14;
-- Existência de Comércio atacadista,
Serviços e Institucional especiais na Zona
14, 15;
-- Existência de Comércio, Institucional de
âmbito geral e Serviços especiais na Zona
16.
-- O tipo CSE-6 na Zona 14 requer estudos
específicos.
•
Zona destinada basicamente à área
central da sede do Município: Zona 17
-- Permitidos os usos Misto, Comércio
atacadista, Serviços e Institucional de
âmbito geral;
-- O tipo Institucional Especial (EE) deve

ficar a critério da Prefeitura;
-- Dispensa de vaga de garagem para lotes
inferiores a 200m² e testada menor de
8,00m.
•
Zona destinada à proteção de áreas
e/ou espaços de interesse ambiental e à
preservação de edificações de interesse sócio
cultural: Zona 18
-- Coincide com áreas ou espaços de
interesse ambiental, edificações de
interesse sociocultural e regiões sob
influência dos impactos ambientais
gerados pelas operações aeroportuárias no
município;
-- Fazem parte da Zona 18 as áreas
abrangidas por várias leis de cunho
ambiental listadas no corpo desta lei;
•
Também destacamos, ao longo do texto
da lei, as seguintes questões:
-- A lei permite a edificação em gleba e,
no caso de glebas com área superior
a 5.000m², os parâmetros para taxa de
ocupação, coeficientes de aproveitamento,
área de construção máxima e número
máximo de unidades habitacionais
corresponderão a 0,6 (seis décimos)
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daqueles definidos para lotes;
-- O tipo H-1 corresponde à edificação em
terreno com área mínima de 125,00m²,
resultante de desmembramento de lote, que
deverá ser aprovado conjuntamente com
um dos projetos de construção (Inciso I do
artigo 9º);
-- A lei nº 10.640/00 alterou a área mínima
do lote para o tipo H-4, de 1.000,00m² para
500,00m², exceto para as Macrozonas 1 e
2 estabelecidas pela lei complementar nº
04/96;
-- Alteração na classificação dos portes
dos estabelecimentos comerciais, de
serviços e institucionais promovida pela lei
nº 9.785/98, com mudança do termo “área
máxima construída” por “unidade autônoma
ou módulo comercial”;
-- Na Zona 8, a possibilidade de consulta
específica para o HMV-4 e o uso SG-3
foram cancelados pela lei nº 7896/94,
passando a permitir somente os usos H4 e
HMH4.

3.2 ORGANIZAÇÃO DAS ZONAS: DISTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS DE USO E
TIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO

A partir da analise do texto da lei, podemos
dizer que, sucintamente, a LUOS de 1988
está estruturada a partir de três elementos
fundamentais:
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•

as Zonas urbanas;

•

as Categorias de Uso do Solo;

•

as Tipologias de Ocupação.

Como vimos também, estas tipologias e
categorias são agrupadas nas Zonas, construindo
as especificidades de cada uma delas. É
interessante notarmos que os parâmetros
urbanísticos propriamente ditos (coeficiente
de aproveitamento, taxa de ocupação, recuos,
etc.) estão embutidos dentro das Tipologias de
Ocupação e não simplesmente nas Zonas, ou
seja, em uma mesma Zona estes parâmetros
podem sofrer variação de uma Tipologia de
Ocupação para outra, dependendo, portanto,
da composição de Categorias de Uso e das
Tipologias permitidas. O resultado desta forma
de organização da LUOS é uma combinação
extremamente ampla de parâmetros e
condicionantes para se definir as regras
urbanísticas em uma determinada Zona.

Portanto, para compreendermos esta organização
e ilustrarmos a complexidade de relações
estabelecidas entre Zonas, Categorias de Uso
e Tipologias de Ocupação, foi necessária a
elaboração de uma tabela matriz. Esta matriz
dispõe as Categorias de Uso e as correlacionam
com as possíveis Tipologias.
Apresentamos a matriz na Tabela 5 a seguir, onde
indicamos a forma de organização da leitura das
Zonas. Portanto, ela não tem por objetivo refletir
o que é determinado pela lei, mas demonstrar de
que forma os Tipos de Ocupação podem ou não
serem agrupados dentro de cada subcategoria de
uso.
A partir desta matriz genérica foram elaboradas
56 tabelas que correspondem ao que de fato está
estabelecido em lei, sendo 18 tabelas para as
Zonas previstas na lei nº 6031/1988-LUOS e 38
para as zonas criadas posteriormente.
Neste produto, apresentamos as tabelas das 18
Zonas iniciais da LUOS, ou seja, da Z1 à Z18. As
demais zonas derivadas de outros instrumentos
legais estão aqui apresentadas de forma sintética
na Tabela 24.

CATEGORIA DE USO

SUBCATEGORIA DE USO
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TIPO DE OCUPAÇÃO

Tabela 5: Matriz básica para leitura das Zonas.
Esta matriz é um índice geral para organizar a leitura das Zonas nas próximas páginas.
Exceções dos Tipos de Ocupação que venham a ocorrer em determinada Subcategoria de uso
e que não estão aqui contemplados, estarão devidamente incorporados na respectiva Zona.

Fonte: FUPAM
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Tabela 6

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 7

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 8

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 9

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 10

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 11

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

138

Tabela 12

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 13

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 14

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 15

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 16

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 17

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 18

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 19

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 20

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 21

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 22

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)
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Tabela 23

Fonte: informação extraida do mapa de zoneamento do DIDC- Diretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_zoneamento.phtml?config=zoneamento)

Zonas previstas pela lei n° 6031/88
Zonas criadas por leis posterior à LUOS
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Tabela 24: Zonas existentes em Campinas
Fonte informação extraida do mapa de zoneamento do DIDCDiretoria de Informação, Documentação e Cadastro.
( http://zoneamento.campinas.sp.gov.br/pmapper/map_
zoneamento.phtml?config=zoneamento)

3.3 TIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO E PARÂMETROS URBANÍSTICOS

Para verificar o impacto da legislação em vigor
na atual produção arquitetônica de Campinas,
foram selecionadas imagens que representam
amostras de cada Tipologia de Ocupação.
Sabemos que a LUOS é um instrumento que
regula as construções lote a lote, no entanto, seus
parâmetros também acabam sendo responsáveis
pela determinação do desenho da cidade
existente, incluindo a relação entre os lotes e as
áreas públicas. A intenção, portanto, é avaliar
qual é a cidade construída a partir legislação atual
tanto na escala do lote quanto na conformação de
seu entorno.

A seguir apresentamos um infográfico com
as principais Tipologias de Ocupação e, na
sequência, as fichas detalhadas de cada tipologia.
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Os estudos gráficos apresentados neste item
foram elaborados com o objetivo de visualizar
e analisar espacialmente os parâmetros
presentes nas Tipologias de Ocupação citadas
anteriormente, ressaltando as especificidades que
definem cada uma delas. Esse estudo volumétrico
das edificações resultantes dos parâmetros
urbanísticos da LUOS vigente é de extrema
importância para a discussão do desenho da
cidade, tanto para construirmos uma leitura crítica
do que está sendo produzido atualmente, quanto
para refletirmos sobre paisagem urbana desejada
para o futuro.

Habitação Unifamiliar (H)
Edificações destinadas a
uma única habitação por
lote e suas conotruções
acessórias.
Exemplo: Taquaral e
Guanabara

Habitação Multifamiliar
Horizontal (HMH)
Conjunto de unidades
habitacionais isoladas ou
agrupadas horizontalmente.
Exemplo: Gramado.

Habitação Multifamiliar
Vertical (HMV)
Conjunto de unidades
habitacionais isoladas ou
agrupadas verticalmente,
em um ou mais blocos.
Exemplo: Pq. Prado.

Industrial (IND)
Edifícios destinados
exclusivamente ao uso
industrial.
Ex.: Amarais, Vl. Industrial
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Uso Misto(HCSE)
Edificações em que uma
parte de sua área
construída destina-se a
Comércio e Serviços (CS)
unidades habitacionais e a
Edifícios destinados
outra parte a unidades
exclusivamente ao uso
comerciais, de serviços ou
comercial e/ou de serviço Institucional (E)
institucionais.
Exemplo: Hospitais,
Exemplo: Av. Barão de
escolas, museus, etc. Exemplo: Centro
Itapura.
Figura 13: Infográfico Tipologias

3.2.1 HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (H)
H1
(esquina)

H1

H2

H2
(esquina)

H3
(esquina)

H3

H4

H4
(esquina)

Figura 14: Infográfico Unidade Habitacional Unifamiliar

H1

H2

H3

H4

Lote ≥ 125m²

Lote ≥ 200m²

Lote ≥ 250m²

Lote ≥ 500m²

Testada ≥ 5m

Testada ≥ 8m

Testada ≥ 10m

Testada ≥ 10m

T.E. ≤ 0,65

T.E. ≤ 0,65

T.E. ≤ 0,65

T.E. ≤ 0,50

Pavimentos = 2

Pavimentos = 2

Pavimentos = 2

Pavimentos = 2

Área const. máx.= A

Área const. máx.= A

Área const. máx.= A

Área const. máx.= A

Acresc. decliv. = +1pav. de 0,25A

Acresc. decliv. = +1pav. de 0,25A

Acresc. decliv. = +1pav. de 0,25A

Acresc. decliv. = +1pav. de 0,20A
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Imagem de carácter ilustrativo

Fonte: Google Earth
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Rua Escrivão Beato Monsenhor (DIC-V)
Imagem de carácter ilustrativo

Fonte: Google Earth

Edificações destinadas a uma única habitação e suas construções acessórias, em terrenos com área mínima de 125,00m² (cento e vinte cinco
metros quadrados), resultantes de desmembramentos de lotes, que serão aprovados conjuntamente com um dos projetos de construção;

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 125m²
Testada ≥ 5m
T.E. ≤ 0,65
Pavimentos = 2
Área const. máx.= A

Rua
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00

H1

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

H2

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

Edificações destinadas a uma única habitação por lote e suas construções acessórias.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)
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AFASTAMENTOS (m)

Lote ≥ 200m²
Testada ≥ 8m
T.E. ≤ 0,65
Pavimentos = 2
Área const. máx.= A
Acresc. decliv. = 0,25A

Rua
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00

Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00
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Fonte: Google Earth

Rua Irmã Dulce (Vl. União)

Edificações destinadas a uma única habitação por lote e suas construções acessórias.

H3

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR
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Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Rua Presidente Venceslau (Flamboyant)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

AFASTAMENTOS (m)

Lote ≥ 250m²
Testada ≥ 10m
T.E. ≤ 0,65
Pavimentos = 2
Área const. máx.= A
Acresc. decliv = 0,25A

Rua
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00

Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

H4

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

Edificações destinadas a uma única habitação por lote e suas construções acessórias.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)
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AFASTAMENTOS (m)

Lote ≥ 500m²
Testada ≥ 10m
T.E. ≤ 0,5
Pavimentos = 2
Área const. máx.= A
Acresc. decliv. = 0,20A

Rua
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00

Divisas
Fundo = 4,00
Lateral = 1,50
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00
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Fonte: Google Earth

Rua Dr. Hermas Braga (Nova Campinas)

3.2.2 HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR HORIZONTAL
(HMH)

HMH1

HMH2

HMH3

HMH4

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

158

Figura 15: Infográfico Unidade Habitacional Multifamiliar Horizontal

HMH1

HMH2

HMH3

Áream máxima do lode: 10.000m²

Áream máxima do lode: 20.000m²

Áream máxima do lode: 28.500m²

T.E. ≤ 0,50

T.E. ≤ 0,50

N° máx. de unidades hab. = A/200

N° máx. de unidades hab. = A25025

N° máx. de pavimentos = 2

N° máx. de pavimentos = 2

Área const. máx. = A

Área const. máx. = A

Acresc. decliv. = +1pav. de 0,25A

Acresc. decliv. = +1pav. de 0,25A

T.E. ≤ 0,50
N° máx. de unidades hab. = A/125
N° máx. de pavimentos = 2
Área const. máx. = A

HMH4
Áream máxima do lode: 40.000m²
T.E. ≤ 0,40
N° máx. de unidades hab. = A/500
N° máx. de pavimentos = 2
Área const. máx. ≤ 0,80A
Acresc. decliv. = +1pav. de 0,20A

HMH1

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
HORIZONTAL

Habitações Multifamiliares Horizontais - conjuntos de unidades habitacionais isoladas ou agrupadas horizontalmente.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Área máx. do lote: 10.000m²
T.E. ≤ 0,50
N° máx. de uni. hab.= A/125
Pavimentos = 2
Área const. máx.= A

Rua
Frontal = 4,00
Lateral = 4,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00
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AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 3,00
Lateral = 3,00
Vias Particulares
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Bloco de Edificações = 3,00
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Fonte: Google Earth

Condomínio Vila Antúrio (Pq. Imperador)

Habitações Multifamiliares Horizontais - conjuntos de unidades habitacionais isoladas ou agrupadas horizontalmente.

HMH2

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
HORIZONTAL
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Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Condomínio Alto da Colina (Vl. Trinta e Um de Março)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

AFASTAMENTOS (m)

Área máx. do lote: 20.000m²
T.E. ≤ 0,50
N° máx. de uni. hab. = A/200
Pavimentos = 2
Área const. máx.= A
Acresc. decliv. = 0,25A

Rua
Frontal = 4,00
Lateral = 4,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00

Divisas
Fundo = 3,00
Lateral = 3,00
Vias Particulares
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Bloco de Edificações = 3,00

HMH3

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
HORIZONTAL

Habitações Multifamiliares Horizontais - conjuntos de unidades habitacionais isoladas ou agrupadas horizontalmente.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)
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AFASTAMENTOS (m)

Área máx. do lote: 28.500m²
T.E. ≤ 0,50
N° máx. de uni. hab. = A/250
Pavimentos = 2
Área const. máx.= A
Acresc. decliv. = 0,25A

Rua
Frontal = 4,00
Lateral = 4,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00

Divisas
Fundo = 4,00
Lateral = 4,00
Vias Particulares
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Bloco de Edificações = 3,00
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Fonte: Google Earth

Condomínio Campos Verdes (Galeria)

3.2.3 HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR VERTICAL
(HMV)
HMV1

HMV2

HMV3

HMV4

HMV4
(opção 02)

HMV5

HMV5
(opção 02)
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Figura 16: Infográfico Unidade Habitacional Multifamiliar Vertical

HMV1

HMV2

HMV3

HMV4

HMV5

Área mímima do lote: 450m²

Área mímima do lote: 450m²

Área mímima do lote: 450m²

Área mímima do lote: 5.000m²

Área mímima do lote: 5.000m²

Testada mínima: 15m

Testada mínima: 15m

Testada mínima: 15m

Área máxima do lote: 40.000m²

Área máxima do lote: 20.000m²

T.E. = T.O. ≤ 0,50

T.E. = T.O. + (0,5 - T.O.)/2

T.E. = T.O. + (0,5 - T.O.)/2

T.E. = T.O. ≤ 0,15

T.E. = T.O. ≤ 0,5

C.A. = 1 + 2 (0,5 - T.O.)

T.O. ≤ 0,5

T.O. ≤ 0,5

C.A. ≤ 0,6

C.A. ≤ 1

H=L+R

C.A. = 2 + 1,5 (0,5 - T.O.)

C.A. = 3+ 1,2 (0,5 - T.O.)

H = L + 2R

H=L+R

H = L + 2R

H = L + 2R

HMH4

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
HORIZONTAL

Habitações Multifamiliares Horizontais - conjuntos de unidades habitacionais isoladas ou agrupadas horizontalmente.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)
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AFASTAMENTOS (m)

Área máx. do lote: 40.000m²
T.E. ≤ 0,4
N° máx. de uni. hab. = A/500
Pavimentos = 2
Área const. máx. = A
Acresc. decliv. = 0,20A

Rua
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00

Divisas
Fundo = 4,00
Lateral = 4,00
Vias Particulares
Frontal = 4,00
Lateral = 3,00
Bloco de Edificações = 4,00
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Fonte: Google Earth

Villaggio Via Condotti e Villa D’Este (Gramado)

Habitações Multifamiliares Verticais - conjuntos de unidades habitacionais agrupadas verticalmente.

HMV1

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
HORIZONTAL
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Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Rua Rio Grande do Sul ( São Bernado)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²
Testada ≥ 15m
T.E. ≤ 0,50
T.O. ≤ 0,50
C.A ≤ 1 + 2 (0,5-T.O.)
H = L+R

Rua
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00
Vias Particulares
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Bloco de Edificações = 3,00

HMV2

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
VERTICAL

Habitações Multifamiliares Verticais - conjuntos de unidades habitacionais agrupadas verticalmente.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²
Testada ≥ 15m
T.E. ≤ T.O.+(0,5-T.O.)0,5
T.O. ≤ 0,50
C.A ≤ 1 + 1,5 (0,5-T.O.)
H = L+2R

Rua
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
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AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00
Vias Particulares
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Bloco de Edificações = 4,00
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Fonte: Google Earth

Rua dos Alecrins (Cambul)

Habitações Multifamiliares Verticais - conjuntos de unidades habitacionais agrupadas verticalmente.

HMV3

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
VERTICAL
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Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Rua Barreto Leme (Cambí)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²
Testada ≥ 15m
T.E. ≤ T.O.+(0,5-T.O.)0,5
T.O. ≤ 0,5
C.A. ≤ 3+1,2(0,5-T.O.)
H = L+2R

Rua
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00
Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00
Bloco de Edificações = 6,00

HMV4

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
VERTICAL

Habitações Multifamiliares Verticais - conjuntos de unidades habitacionais agrupadas verticalmente.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

5.000m²≤Lote ≤40.000m²
T.E. ≤ 0,15
T.O. ≤ 0,15
C.A. ≤ 0,60
H = L+2R

RECUOS (m)

Rua
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00
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AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 6,00
Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00
Bloco de Edificações = 6,00
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Fonte: Google Earth

Rua Fernão Lopes (Taquaral)

Habitações Multifamiliares Verticais - conjuntos de unidades habitacionais agrupadas verticalmente.

HMV5

HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR
VERTICAL
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Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Rua Maria Emília A. dos S. Ângelis (Parque Prado)

ESPECIFICAÇÕES

5.000m²≤Lote ≤20.000m²
T.E. ≤ 0,15
T.O. ≤ 0,15
C.A. ≤ 1
H = L+2R

RECUOS (m)

Rua
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00
Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00

AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 6,00
Vias Particulares
Frontal = 4,00
Lateral = 2,00
Bloco de Edificações = 3,00

3.2.4 COMERCIAL, SERVIÇO
E INSTITUCIONAL (CSE)

CSE

CSE1
(A)

CSE1
(B)

CSE2

CSE3

CSE4

CSE5
(A)

CSE5
(B)

CSE6

Figura 17: Infográfico Comércio, Serviços e Institucional

CSE

CSE1

CSE2

CSE3

CSE4

CSE5

CSE6

Lote ≥ 250m²

Lote ≥ 250m²

Lote ≥ 450m²

Lote ≥ 450m²

Lote ≥ 450m²

A. T.E. = 1 (A ≤500m²)

Lote ≥ 5.000m²

Testada ≥ 10m

Testada ≥ 10m

Testada ≥ 15m

Testada ≥ 15m

Testada ≥ 15m

T.E. = T.O. ≤ 0.5

T.E. ≤ 0.75

A. T.E. = T.O. ≤ 0.75
Nº máx. pav. = T+SL+1

T.E. ≤ 0.75

T.E. ≤ 0.75

T.O. ≤ 0.5

T.O. ≤ 0.5

T.E. ≤ 0.75
T.O. ≤ 0.5
0,75 (1ºe2º andar)

B. T.E. = [500 + 0.8(A 500)]/A (A>500 m²)

C.A. ≤ 2

C.A. ≤ 3

C.A. ≤ 4

C≤5

H = L + 2R

H = L + 2R

H = L + 2R

H = 1.5L + 2R

Nº máx. pav. = T + SL
Área const. máx.= A

B. T.E. = T.O. ≤ 0.5
Nº máx. pav. = T+SL+2

Acrésc.decliv.= 0,25

C.A. ≤ 1

T.O.=T.E. (1ºe2º andar)
0,60T.E.(acima 2ºandar)

C≤1
H=L+R
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Edificações destinadas aos Usos Comercial, de Serviços e Institucional.

CSE

COMERCIAL, SERVIÇO E
INSTITUCIONAL

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Rua Barão de Itapura

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

AFASTAMENTOS (m)

Lote ≥ 250m²
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00

Testada ≥ 10m
T.E. ≤ 0,75
N° máx. de pav. = T+SL
Área const. máx.= A
Acrésc. decliv = 0,25A

Rua e Avenidas
Frontal = 5,00
Lateral = 2,00

Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

CSE1

COMÉRCIO, SERVIÇO E
INSTITUCIONAL

Edificações destinadas aos Usos Comercial, de Serviços e Institucional.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)
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AFASTAMENTOS (m)

Lote ≥ 250m²
Divisas
Fundo = 3,00
Lateral = 3,00`acima do T e SL)

Testada ≥ 10m
A.T.E. ≤ 0,75
N° máx. de pav. = T+SL+1
B.T.E ≤ 0,50
N° máx. de pav. = T+SL+2
T.O. = T.E.
C.A. ≤1,00

Rua e Avenidas
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00

Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00
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Fonte: Google Earth

Av. Marechal Rondon

Edificações destinadas aos Usos Comercial, de Serviços e Institucional.

CSE2

COMERCIAL, SERVIÇO E
INSTITUCIONAL

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Av. Andrade Neves

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00 (acima do T e SL)

Testada ≥ 15m
T.E. ≤ 0,75
T.O. ≤ 0,50
C.A. ≤2,00
H= L+2R

AFASTAMENTOS (m)

Rua e Avenidas
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Bloco de Edificações = 4,00

CSE3

COMÉRCIO, SERVIÇO E
INSTITUCIONAL

Edificações destinadas aos Usos Comercial, de Serviços e Institucional.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²

C.A. ≤3,00
H= L+2R

AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00 (acima do T e SL)

Testada ≥ 15m
T.E. ≤ 0,75
T.O. ≤ 0,50
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Rua e Avenidas
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Bloco de Edificações = 4,00
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Fonte: Google Earth

Av. José de Souza Campos (Norte Sul)

Edificações destinadas aos Usos Comercial, de Serviços e Institucional.

CSE4

COMERCIAL, SERVIÇO E
INSTITUCIONAL

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Av. José de Souza Campos (Norte Sul)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00 (acima do 2°andar)

Testada ≥ 15m
T.E. ≤ 0,75 (1° e 2° andar)
≤ 0,50 ( acima 2° andar)
T.O. ≤ 0,50
C.A. ≤2,00
H= L+2R

AFASTAMENTOS (m)

Rua e Avenidas
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Bloco de Edificações = 6,00

CSE5

COMÉRCIO, SERVIÇO E
INSTITUCIONAL

Edificações destinadas aos Usos Comercial, de Serviços e Institucional.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

A.Lote ≤ 500m²
T.E. =1,00
B.Lote ≥ 500m²
T.E. = [500 + 0.8(A-500)]/A
T.O. = T.E. (1° e 2° andar)
0,60T.E. (acima do 2°andar)
C.A. ≤5,00
H= 1,5L+2R

175

AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 3,00 (acima do 2°andar)
Lateral = 0,00

Rua e Avenidas
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00
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Fonte: Google Earth

Av. Francisco Glicério

Edificações destinadas aos Usos Comercial, de Serviços e Institucional.

CSE6

COMERCIAL, SERVIÇO E
INSTITUCIONAL

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Rod. Dom Pedro - Ceasa e Atacadão

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Divisas
Fundo = 10,00
Lateral = 6,00

Lote ≥ 5.0000m²
Testada ≥ 15m
T.E. = T.O. ≤ 0,5
C.A. ≤1,00
H= L+R

AFASTAMENTOS (m)

Rua e Avenidas
Frontal = 10,00
Lateral = 6,00

Vias Particulares
Frontal = 10,00
Lateral = 6,00
Bloco de Edificações = 10,00

3.2.5 USO MISTO (HCSE)

HCSE

HCSE1
(B)

HCSE1
(A)

HCSE2

HCSE3

HCSE4

HCSE5
(A)

HCSE5
(B)

Figura 18: Infográfico Uso Misto

HCSE

HCSE1

HCSE2

HCSE3

HCSE4

HCSE5

Lote ≥ 250m²

Lote ≥ 250m²

Lote ≥ 450m²

Lote ≥ 450m²

Lote ≥ 450m²

Testada ≥ 10m

Testada ≥ 10m

Testada ≥ 15m

Testada ≥ 15m

Testada ≥ 15m

A. Lote ≤ 500m²
T.E. ≤ 1

T.E. ≤ 0,75

A. T.E. = T.O. ≤ 0.75
Nº máx. pav. = T+SL+1

T.E. ≤ 0,75

T.E. ≤ 0,75

T.O. ≤ 0,5

T.O. ≤ 0,5

T.E. ≤ 0,75
T.O. ≤ 0,75 (1ºe2º andar)
0,50 (acima 2º andar)

B. Lote ≥ 500m²
T.E. = [500 + 0,8(A - 500)]/A
T.O.=T.E. (1ºe2º andar)
0,60T.E. (acima 2º andar)

C ≤ 2,00

C ≤ 3,00

C ≤ 4,00

C ≤ 5,00

H = L + 2R

H = L + 2R

H = L + 2R

H = 1.5L + 2R

Nº máx. pav. = 2
Área const. máx.= A

B. T.E. = T.O. ≤ 0.5
Nº máx. pav. = T+SL+2

Acrésc.decliv.= 0,25 A

C.A. ≤ 1
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Edificações destinadas ao Uso Misto, assim entendidas aquelas em que uma parte de sua área construída destina-se a unidades habitacionais e
a outra parte a unidades comerciais, de serviços ou institucionais.

HCSE
USO MISTO

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Rua Dr. Sales de Oliveira (Vl. Industrial)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

AFASTAMENTOS (m)

Lote ≥ 250m²
Testada ≥ 10m

Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00

T.E. ≤ 0,75
N° máx. de pav. = T+SL
Área const. máx.= A
Acrésc. decliv. = 0,25A

Rua e Avenidas
Frontal = 5,00
Lateral = 2,00

Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

HCSE1

USO MISTO

Edificações destinadas ao Uso Misto, assim entendidas aquelas em que uma parte de sua área construída destina-se a unidades habitacionais e
a outra parte a unidades comerciais, de serviços ou institucionais.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)
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AFASTAMENTOS (m)

Lote ≥ 250m²
Testada ≥ 10m
A.T.E. ≤ 0,75
N° máx. de pav. = T+SL +1
B.T.E ≤ 0,50
N° máx. de pav. = T+SL +2
T.O. =T.E.
C.A. ≤ 1,00

Divisas
Fundo = 3,00
Lateral = 3,00 (acima do T e SL)

Rua e Avenidas
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00

Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth

Rua Dom Francisco de Aquino Corrêa (Vila Nova)

Edificações destinadas ao Uso Misto, assim entendidas aquelas em que uma parte de sua área construída destina-se a unidades habitacionais e
a outra parte a unidades comerciais, de serviços ou institucionais.

HCSE2
USO MISTO

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Av. Francisco Glicério (Centro)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00 (acima de T e SL)

Testada ≥ 15m
T.E. ≤ 0,75
T.O. ≤ 0,50
C.A. ≤ 2,00
H=L+2R

AFASTAMENTOS (m)

Rua e Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Bloco de Edificações = 6,00

HCSE3

USO MISTO

Edificações destinadas ao Uso Misto, assim entendidas aquelas em que uma parte de sua área construída destina-se a unidades habitacionais e
a outra parte a unidades comerciais, de serviços ou institucionais.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Lote ≥ 450m²

C.A. ≤ 3,00
H=L+2R

AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 6,00
Lateral = 3,00 (acima de T e SL)

Testada ≥ 15m
T.E. ≤ 0,75
T.O. ≤ 0,50

181

Rua e Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 6,00
Bloco de Edificações = 6,00

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth

Av. Francisco Glicério (Centro)

Edificações destinadas ao Uso Misto, assim entendidas aquelas em que uma parte de sua área construída destina-se a unidades habitacionais e
a outra parte a unidades comerciais, de serviços ou institucionais.

HCSE4
USO MISTO

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Av. Benjamin Constant (Centro)

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

Divisas

Lote ≥ 450m²
Testada ≥ 15m
T.E. ≤ 0,75
T.O. ≤ 0,75 (1° e 2° andar)
0,50 (acima do 2° andar)
C.A. ≤ 4,00
H=L+2R

AFASTAMENTOS (m)

Fundo = 6,00
Lateral = 3,00 (acima 2° andar)

Rua e Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00

Vias Particulares
Frontal = 6,00
Lateral = 4,00
Bloco de Edificações = 6,00

HCSE5

USO MISTO

Edificações destinadas ao Uso Misto, assim entendidas aquelas em que uma parte de sua área construída destina-se a unidades habitacionais
e a outra parte a unidades comerciais, de serviços ou institucionais.

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

A.Lote ≤ 500m²
T.E. = 1,00
B.Lote ≥ 500m²
T.E. = [500 +0,8(A-500)]/A
T.O. = T.E. (1° e 2° andar)
0,60T.E. (acima 2°andar)
C.A. ≤ 5,00
H=1,5L+2R
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AFASTAMENTOS (m)

Divisas
Fundo = 3,00 (acima de T e SL)
Lateral = 0,00

Rua e Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth

Av. Benjamin Constant (Centro)

3.2.6 INDUSTRIAL (IND)

IND1
(pequeno porte)

IND1
(médio porte)

IND1
(grande porte)

IND2
(pequeno porte)

IND2
(médio porte)

IND2
(grande porte)
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Figura 19: Infográfico Industrial

IND1 (pequeno porte)

IND1 (médio porte)

IND1 (grande porte)

IND2 (pequeno porte)

IND2 (médio porte)

IND (grande porte)

Lote = 1.000 a 3.000m²

Lote = 3.000 a 10.000m²

Lote > 10.000m²

Lote = 1.000 a 3.000m²

Lote = 3.000 a 10.000m²

Lote > 10.000m²

Testada ≥ 20m

Testada ≥ 20m

Testada ≥ 20m

Testada ≥ 20m

Testada ≥ 20m

Testada ≥ 20m

T.E. = T.O. ≤ 0,75

T.E.= T.O. ≤ 0,6

T.E. = T.O. ≤ 0,5

T.E.= T.O. ≤ 0,6

T.E. = T.O. ≤ 0,48

T.E. = T.O. ≤ 0,40

C ≤ 1,00

C ≤ 0,80

C ≤ 0,60

C ≤ 0,80

C ≤ 0,64

C ≤ 0,48

Área máx.const.= 3.000m²

Área máx.const. = 8.000m²

Área máx.const. > 8.000m²

Área máx.const. = 3.000m²

Área máx.const. = 8.000m²

Área máx.const. > 8.000m²

IND1

INDUSTRIAL - Médio Porte

Edificações destinadas a Indústrias Não Incômodas- IN

Fonte: Google Earth

ESPECIFICAÇÕES
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RECUOS (m)

AFASTAMENTOS (m)

Rua e Avenida
Frontal = 6,00
Lateral = 3,00

Divisas
Fundo = 3,00
Lateral = 3,00

Lote= 3.000 a 10.000m²
Testada ≥ 20m
T.E. = T.O. ≤ 0,65
C.A. ≤ 0,80
Área máx. const. = 8.000m²

ESTRUTURAÇÃO DO ZONEAMENTO VIGENTE

Fonte: Google Earth

Amarais

Edificações destinadas a Indústrias Incômodas - II e à Indústrias Especiais - IE.

IND2

INDUSTRIAL - Médio Porte
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Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

Distrito Industrial

ESPECIFICAÇÕES

RECUOS (m)

AFASTAMENTOS (m)

Rua e Avenidas
Frontal = 9,00
Lateral = 4,50

Divisas
Fundo = 4,50
Lateral = 4,50

Lote = 3.000 a 10.000m²
Testada ≥ 20m
T.E. = T.O. ≤ 0,48
C.A. ≤ 0,64
Área const. máx.= 8.000m²

3.4 CONSIDERAÇÕES E QUESTÕES

Uma primeira questão que podemos abordar
é justamente a fragilidade nas definições
urbanísticas das zonas em vigor. No momento em
que a lei apresenta cada zona (na Seção VII) ela
se dedica basicamente a descrevê-la em função
dos usos predominantes, sem fazer qualquer
menção a uma necessária caracterização
urbanística. Somente pelo mapa é possível, ainda
com muita dificuldade, traçar algumas hipóteses
que poderiam ter subsidiado ou justificado o
desenho dos perímetros de cada zona. Porém,
a própria fragmentação dos perímetros impede a
compreensão da lógica por trás da espacialização
das zonas hoje em vigor.
Além do mais, a ausência de uma conceituação
urbanística clara e precisa para cada zona
somada à própria defasagem temporal da lei
em relação às dinâmicas urbanas de Campinas
(lembramos que a LUOS é de 1988) contribuíram

para que novas zonas fossem constantemente
adicionadas ao município, chegando a um
impressionante número de 56 zonas. Alterações
posteriores à LUOS, como aquelas promovidas
pelos Planos Locais, pelas legislações
aeroportuárias, entre outras, embutiram
demandas que foram naturalmente surgindo ao
longo dos anos e não se enquadravam mais na lei
antiga.
Desta forma, a lógica da multiplicação de novas
zonas se manteve, chegando a situações
extremas como é o caso das derivações da
Zona 18, que somam hoje 21 novas zonas com
definições e parâmetros específicos. Se por um
lado, a extrema especificidade de parâmetros
hoje não é capaz de qualificar a cidade enquanto
conjunto, por outro lado constrói um arsenal de
regras excessivo dificilmente compreendido.
Se tomarmos como exemplo algumas zonas
com definições similares, perceberemos que os
parâmetros que as diferenciam são, de forma
geral, sutis e correspondem em muitos casos a
uma pequena variação do porte ou do coeficiente
de aproveitamento das tipologias permitidas.
Por exemplo, no caso das Zonas 1, 2, 3, 4 e 8,

com uso predominante residencial horizontal,
notamos basicamente a existência da mesma
expressão tipológica – a unidade unifamiliar –
cuja variação de uma para outra zona repousa,
sobretudo no tamanho da edificação, variável em
função da dimensão do lote. Este comportamento
se repete em outras situações: no caso das Zonas
5, 6 e 7, todas com uso predominante residencial
multifamiliar, a diferença mais importante está nas
tipologias permitidas (HMV-1, HMV-2 e HMV-3)
cujas variações representativas são o coeficiente
de aproveitamento e a altura dos edifícios. Algo
similar acontece entre as Zonas 9 e 10, com uso
predominantemente misto e entre as Zonas 11,
12 e 13, com uso predominante de comércio e
serviços.
A fragilidade nas definições nas zonas levanta
também outra questão sensível na LUOS:
como se organizam os parâmetros urbanísticos.
Atualmente, a zona não é a definidora direta
das métricas pretendidas, tendo um papel
secundário como articuladora indireta dos
parâmetros urbanísticos a partir do cardápio
disponível de Tipos de Ocupação. O fato de
que os parâmetros não estejam organizados
por zona, mas por Tipologia de Ocupação é
determinante para a atual complexidade da lei.
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Nesta etapa do trabalho não temos por objetivo
traçar conclusões definitivas sobre a LUOS
vigente, no entanto, a análise desta lei e os
primeiros levantamentos realizados indicam
algumas questões importantes para o debate
e que deverão ser amadurecidas ao longo do
trabalho.
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No levantamento realizado, foram identificados 28
tipologias, cada uma com parâmetros específicos.
A fragmentação de parâmetros por tipologia
dificulta a compreensão de um possível desenho
de cidade pensado a partir do conjunto dos
empreendimentos e não somente em um edifício
isolado.
Além do elevado número de Zonas e Tipologias,
as próprias Categorias de Uso também
contribuem para ampliar de forma significativa a
complexidade da LUOS. A listagem de Categorias
constante do Anexo 1, atualizada pela nº 12.195
de 30 de Dez de 2004 é extremamente extensa
e, apesar disso, devido à agilidade do mercado
em criar novas atividades, ainda é insuficiente,
permanecendo sempre defasada e sem que o
processo legal para sua atualização consiga
acompanhar as mudanças necessárias. Desta
maneira, multiplicam-se pela cidade conflitos de
uso, como por exemplo, aqueles relativos aos
parâmetros de incomodidade.
Portanto, as questões até agora colocadas
demonstram a necessidade de algumas etapas
importantes para a revisão da LUOS em curso.
A primeira diz respeito à reconsideração tanto do
número de Zonas quanto das Categorias de Uso

e Tipologias de Ocupação em vigor. Para tanto
deve ser realizado um estudo sobre a pertinência
de cada um desses elementos em função de uma
visão futura de cidade que se deseja. O primeiro
passo nesse sentido começou a ser desenvolvido
no Capítulo 4 deste relatório, quando são
apresentados temas e situações urbanas capazes
de embutir maior qualidade no espaço urbano.
A segunda etapa, diretamente relacionada à
primeira, deve tratar basicamente da revisão
da espacialização das zonas e esta ação só
será possível a partir de uma interpretação
fundamentada do território municipal, capaz de
ancorar as diretrizes urbanísticas pretendidas.
Mas a complexidade da LUOS também não
se limita à sua redação inicial. Muitas foram
as alterações promovidas na lei ao longo de
26 anos. A seguir descrevemos sucintamente
estas alterações, análise importante para
compreendermos o emaranhado legal construído
desde então.
Já no ano seguinte da publicação da LUOS,
através do Decreto 10.012/89 passaram a ser
permitidas construções dos tipos H-3 e HMH3, nos loteamentos localizados na Zona 18,
regularmente implantados até 28/03/89. Mesmo

assim, permaneceu na lei original a necessidade
de estudos específicos para a definição de outros
usos e parâmetros de ocupação para a Zona
18. O fato desta zona não definir parâmetros
claros propiciou espaço para alterações que
fugiram ao conceito inicial estabelecido na lei,
caso do recurso de criar inúmeras Zonas 18,
como citamos anteriormente, visando atender
restrições específicas, a exemplo das áreas sob
influência dos impactos ambientais gerados pelas
operações aeroportuárias, estabelecidas na Lei
Complementar 05/00.
A regulamentação dos estudos específicos
mencionados na lei ocorreu inicialmente pelo
Decreto 9.819/89, posteriormente revogado pelo
Decreto 10.554/91 que estabeleceu a forma de
análise desses estudos, criando a Comissão
de Análise de Projetos Específicos (COMAPE),
cuja função seria analisar a viabilidade técnica
e também tratar de assuntos técnicos omissos
ou matérias controversas, objetivando assim a
uniformização da interpretação e a aplicação da
lei. Não obstante as condições para análise dos
estudos específicos estabelecidos no Decreto
10.554/91 serem pouco detalhadas, mesmo
assim, davam conta de minimizar os impactos
gerados pelos empreendimentos analisados pela

Nota-se que, com a publicação do Decreto
13.853/02, inicia-se um processo de
desaparelhamento da COMAPE, ao retirar da
comissão a função de avaliação dos tipos de
ocupação CSE-4 e HCSE-4, deixando de ocorrer
a análise conjunta e ficando esta incumbência
apenas à então Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente, para posterior aprovação do
empreendimento no Departamento de Uso e
Ocupação do Solo, da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos.
Os estudos específicos, na forma idealizada
pela Lei 6.031/88, deixam então de serem
executados, sendo a COMAPE extinta a partir
da publicação do Decreto 14.262/03, revogando
o Decreto 10.544/91. Ademais, o novo decreto
não reestabeleceu as condicionantes necessárias
para a avaliação desses estudos, condicionantes
essas que vieram a ser retomadas somente em
2012 por meio do Decreto 17.589, o qual previu
a instalação do Grupo de Análise de Projetos
Específicos (GAPE).
Já a lei 6.367/90 foi responsável por promover
inúmeras alterações na LUOS, dando a impressão

de que eram necessários vários ajustes no texto
recém-publicado. Esta lei introduziu o tipo de
ocupação HCSE, dando a impressão que se
tratava de um simples ajuste no texto, já que
essa tipologia não constava na LUOS original.
Outras mudanças significativas dizem respeito à
alteração de parâmetros urbanísticos tais como a
taxa de ocupação, área total construída, número
de pavimentos, tamanho dos lotes, entre outros,
que por sua vez foram novamente alterados por
leis posteriores.
Outra mudança significativa foi o fato da lei
6.367/90 equiparar os parâmetros de ocupação
das glebas menores ou iguais a 5.000,00m² com
aqueles estabelecidos para os lotes e, no caso de
glebas maiores, estabelecer um fator de redução
de 0,6 também em relação aos parâmetros dos
lotes. A permissão de edificação em gleba, sem
a necessidade de parcelamento, é uma matéria
controversa e merecerá grande atenção na
revisão da LUOS em curso. As críticas a estas
questões se devem a dois fatos principais:
primeiro, a aplicação do fator de redução implica
diretamente a diminuição do adensamento em
áreas de grande porte, vazias e dotadas de
infraestrutura, algo completamente incoerente
com a necessidade de inversão da tendência de

espraiamento urbano em Campinas. Segundo,
a ausência de parcelamento de glebas implica
a não doação de áreas públicas ao município,
ampliando consideravelmente o número de
empreendimentos isolados em grandes porções,
prejudicando assim a permeabilidade urbana
e diminuindo o estoque de áreas públicas
disponíveis.
Outras leis também promoveram ajustes
importantes no texto original da LUOS, como é
o caso da lei 7408/92, que alterou a condição
dos espaços de lazer e a lei 10.618/00 que
alterou parâmetros das habitações multifamiliares
horizontais, das vias de circulação interna e do
percentual dos espaços cobertos e descobertos
de lazer.
Já no ano de 1994 é publicada a lei 7.896,
de autoria de onze vereadores, atendendo a
solicitação de moradores da área estabelecida
como Zona 8 – região do Colégio Notre Dame.
Os moradores desejavam que esta área não
permitisse construções verticais e, desta forma, a
lei retirou a possibilidade de consulta específica
para os tipos HMV-4 e para o uso SG-3,
permitindo somente os usos H4 e HMH4.
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Outro tópico que merece destaque foi a alteração
na classificação dos portes dos estabelecimentos
comerciais, de serviços e institucionais promovida
pela lei 9.785/98, modificando o termo “área
máxima construída” por “unidade autônoma
ou módulo comercial”. Esta ação provocou um
desequilíbrio na estrutura da lei 6.031/88 na
medida em que permitiu a um empreendimento
de pequeno porte – anteriormente classificado
como “área máxima de 250,00m² por lote” – ser
implantado a partir de “unidades autônomas
ou módulos comerciais”, com área privativa
máxima de 500,00m², para atividades comerciais
e de serviços, e de 1.000,00m² para atividades
institucionais. Ou seja, passou a ser permitido
a união de vários módulos menores formando
um estabelecimento de maior porte, inclusive
em locais onde o zoneamento não previa a
possibilidade de grandes empreendimentos
comerciais e de serviços. É o caso, por exemplo,
da justaposição de várias lojas de menor porte
que configuram, na realidade, um shoppingcenter.
As demandas fragmentadas de vários segmentos
sociais que passaram a ser incorporadas à LUOS
sistematicamente é uma marca importante do
processo de flexibilização da lei original. Por

exemplo, outra necessidade da população,
principalmente nos bairros populares, era a
possibilidade de comércios e serviços ocorrerem
junto às residências, pleito que foi atendido pelas
leis 9.334/97 e 9.627/98, que incluíram no texto
da LUOS o parâmetro HCSE para as Zonas 1 e 2
respectivamente.
Já a lei 10.640/00 alterou a área mínima do lote
para o tipo H-4 e a fração ideal de terreno para o
tipo HMH-4 de 1.000,00m² para 500,00m², com
exceção das Macrozonas 1 e 2 estabelecidas pela
Lei Complementar nº 04/96. Estas transformações
significaram uma alteração substancial em
loteamentos já consolidados, a exemplo do
Parque Taquaral, ao permitir um fracionamento
maior dos lotes, configurando padrões de baixa
densidade.
Como dissemos anteriormente, as dinâmicas
urbanas de Campinas por si só também
pressionaram a inclusão de alterações da
LUOS. Como exemplo, temos a região do
Cambuí que sofreu um acelerado processo
de transformação, com a inclusão de muitas
atividades comerciais e de serviços. Neste caso,
a lei 11.471/03 acrescentou na listagem dos usos
permitidos a subcategoria SG-8 (destaque para os
estacionamentos) e alguns usos da categoria EL

nas Zonas 6 e 7, justamente para dar suporte as
novas atividades em processo de implantação.
De acordo com o mapa de zoneamento atual
de Campinas, observa-se que os grandes eixos
viários são também os corredores comercias
e estão, em sua maioria, demarcados como
Zona 11. A lei 6.031/88 estabeleceu para esta
zona, além dos usos comerciais, de serviços
e institucionais de âmbito geral, também o uso
habitacional vertical do tipo HMV-1. A partir
disso, foram inúmeras as leis que alteraram
o zoneamento de diversas áreas da cidade
para Zona 11, ora buscando a regularização
de estabelecimentos comerciais e de serviços
implantados nesses corredores (lei 9.775/98 –
região do Campo Grande e Ouro Verde), ora
viabilizando a implantação de habitações verticais
(lei 8.327/95 – Mansões Santo Antônio e lei
8.713/95 - Parque das Flores).
Além do mais, a lei complementar 06/03, ao
acrescentar os usos CA-1 e CA-2 na listagem
permitida na Zona 11, possibilitou a implantação
e/ou regularização de atividades de comércio
atacadista de pequeno porte nesses corredores
e ao determinar que o tipo de ocupação HMV-1
somente poderia ocorrer em quarteirões e/ou

Por fim, a lei 12.169/04 também promoveu
alterações da LUOS, na medida em que criou
um novo parâmetro construtivo do tipo HMH,
denominado “vilas”. Já a lei 12.195/04 reescreveu
as categorias de uso já estabelecidas na
LUOS, acrescentando o termo “a exemplo de”
na introdução de cada categoria de uso com
o objetivo de facilitar o enquadramento, por
similaridade, de novas atividades ou mesmo as
que não tenham sido ainda listadas.
Portanto, as várias intervenções legais sofridas
pela lei 6.031/88 acabaram por gerar grandes
dificuldades em sua interpretação, tanto por
parte da população como por parte dos técnicos
da área. A necessária redução do número de
zonas, a reorganização das categorias, tipologias
e parâmetros, bem como a simplificação das
normas podem não só facilitar sua compreensão,
mas também contribuir para os processos de
aprovação dos empreendimentos.

Deve-se buscar, desta forma, não somente
simplificar a lei, mas reorganizar zonas e
parâmetros de forma a tornar a LUOS mais clara,
objetiva e coerente com um sentido de cidade
que se planeja para Campinas. A eficiência
deste instrumento regulatório ao planejamento
da cidade está diretamente ligada à sua clareza
propositiva na definição de valores urbanísticos a
serem alcançados. Definir o que se pretende e a
forma regular o desenvolvimento urbano para que
o instrumento corresponda ao objetivo visado –
esta é a função de uma nova LUOS.
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face de quadra determinadas na implantação do
zoneamento, acabou por estabelecer um controle
sobre o adensamento por vezes indesejado,
devido à ausência de infraestrutura adequada no
local.

4.0 ATUALIZAÇÃO CONCEITUAL DAS
CATEGORIAS DE USO E OCUPAÇÃO: PRINCÍPIOS
PARA ORIENTAR A REVISÃO DA LEGISLAÇÃO
URBANÍSTICA
Fundamentalmente as cidades são reconhecidas
e julgadas pela qualidade dos seus espaços
públicos e pelas atividades urbanas que abriga,
incluindo aqui, os serviços que oferecem.
Atividades e espaços moldam a identidade da
cidade: seus valores percebidos e seus recursos
urbanísticos, uma mescla entre o mundo material,
físico e concreto (sejam naturais ou artificiais), e
o mundo imaterial, cultural, social e simbólico (o
chamado capital humano).
Os espaços públicos são, além de recursos ou
ativos de uma cidade, os espaços de todos, os
espaços livres e abertos ao uso e ao convívio; são
situados no território e definidos como aqueles
que dão identidade à cidade, onde ela se realiza
como tal e onde estamos livres para usufruir
sem a obrigação de consumir. Os exemplos de
espaços públicos são as ruas, as praças, os
parques, os largos e os edifícios públicos com

seus respectivos e variados serviços prestados
aos cidadãos. Associadas, inexoravelmente, aos
espaços públicos estão as paisagens urbanas,
na sua diversidade de escalas, concorrendo para
definir a identidade, as singularidades, os valores
e o sentido público dos lugares.
As atividades urbanas são os sinais vitais da
cidade, são as atividades que amparam a vida
na cidade, expressam os nossos hábitos e jeitos
de ser e fazer acontecer o cotidiano e o eventual
ou extraordinário acontecimento. O trabalho, o
estudo, o consumo, o lazer, a locomoção, entre
tantas outras atividades tão variadas quanto
à diversidade cultural própria de cada cidade,
ocupam o nosso tempo na vida. Como e quais
atividades devem ser objeto de atenção do poder
público para melhorar a vida de seus cidadãos?
Definir locais, regiões ou zonas para os usos

ou as atividades urbanas é objeto da chamada
Lei de Zoneamento. A quantidade de zonas
distintas se justifica na medida das vocações de
usos exclusivos (residencial ou industrial, por
exemplo) ou de usos compartilhados (moradia,
comércio e serviços, por exemplo), mas também,
em função das características físico-morfológicas
e ambientais do território, assim como, das
suas infraestruturas urbanas - ambas exigem
densidades populacionais distintas para o bom
equilíbrio do ecossistema urbano. O zoneamento
deve ser também um instrumento de política
urbana, de desenvolvimento econômico-social,
traduzindo uma visão urbanística.
Os parâmetros urbanísticos relativos à regulação
dos usos e das formas de ocupação do solo
devem ser coerentes com tais princípios e,
sobretudo, legíveis e compreensíveis para os
cidadãos. Toda regulação urbanística deve

expressar com clareza os valores urbanos que
compõem a política pública que a fundamentou.
E é uma exigência da sociedade rever tais
fundamentos de tempos em tempos, de modo a
ajustá-la à dinâmica da vida das cidades. Neste
momento de revisão, um problema fundamental
se apresenta:
A diversidade de zonas e as categorias de uso
previstas na legislação vigente expressam um
sentido de controle e regramento que garantem a
qualidade dos espaços públicos e da ambiência
urbana? Ou ainda, estes instrumentos são
eficazes como política de desenvolvimento
urbano? Expressam uma visão e um desejo de
cidade?
Acreditamos que NÃO e que devemos revêlos à luz de uma reflexão sobre o sentido das
categorias de uso e ocupação do solo, alargando

os horizontes conceituais de forma a integrá-los
a um conjunto ampliado de temas urbanos e do
desejo de uma reestruturação territorial, ou de um
projeto para a cidade de Campinas.
Apresentamos a seguir, um conjunto de categorias
espaço-funcionais, alguns de larga ocorrência
na história das cidades e do urbanismo, alguns
emergentes à luz das exigências atuais.
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Fonte: Imagem da equipe

Figura 19: México

Fonte: Imagem da equipe
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Entre os conflitos de usos do espaço urbano, um
dos mais frequentes nas cidades brasileiras, diz
respeito à disputa entre pedestres e automóveis
que atingiram, na atualidade, um quadro de
tamanha gravidade que coloca em risco, não
apenas a qualidade do espaço público, como
a própria eficiência do sistema urbano. Ruas
com intenso comércio e, por conseguinte, fluxo
intenso de pessoas, tornaram-se, nas mais
diversas cidades e num extenso arco temporal,
de uso exclusivo de pedestres, configurando o
que, em algumas cidades, tem sido chamado de
centralidades lineares. As Ramblas de Barcelona,
a Rua Stroget em Copenhagen, os calçadões
de Munique, da Cidade do México, de Buenos
Aires, de São Paulo, de Curitiba ou de Campinas
ilustram esta diversidade e a longa história
dos respectivos projetos urbanos. Inúmeros
exemplos de casos, alguns mais, outros menos
bem sucedidos, em função de uma série de
circunstâncias econômicas, sociais e culturais,
devem ser observados, mas não dão conta das
novas variáveis e da dimensão do referido conflito
atual. Hoje, há indícios claros para realizarmos
uma opção inequívoca por meios de transporte
público, privilegiando o pedestre e o ciclista em
detrimento do automóvel particular.

Fonte: Imagem da equipe

4.1 VIAS PARA PEDESTRES OU COMPARTILHADAS E A
FRUIÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Figura 20: Barcelona, Espanha

Figura 21: Barcelona, Espanha

Fonte: Google Earth

O redesenho do sistema viário (e dos sistemas de
espaços livres) deve refletir uma nova hierarquia
visando ao conforto, à eficiência e à segurança
dos pedestres, em primeiro lugar, dos ciclistas e
dos usuários do sistema de transporte coletivo e,
na sequência, os motoristas de automóvel. Vias
exclusivas para pedestre têm sido revertidas,
em muitas cidades, em vias compartilhadas com
o automóvel, com uso restrito, com espaços
reduzidos ou mesmo, com acesso em horários
determinados.
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Fonte: Google Earth

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 22: Las Ramblas - Barcelona, Espanha

Figura 23: Las Ramblas - Barcelona, Espanha

Figura 24: Barcelona, Espanha

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Figura 25: Londres, Reino Unido

Figura 27: Tóquio, Japão

Figura 26: Londres, Reino Unido

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 28: Tóquio, Japão

A região central de Campinas apresenta um
conjunto de logradouros de alta qualidade
urbanística abrigando relevante patrimônio cultural
que deveriam ser integrados por uma condição
especial de passeios públicos ou calçadas para
proporcionar uma reabilitação da sua zona central.
Experiências de proposição de Zonas Especiais
de Preservação Cultural baseadas na definição
de circuitos para caminhar e para permanecer
- a definição da cidade de baixa velocidade ou
traffic calming – podem melhor indicar o sentido
do tema deste tópico (vias para pedestres ou
compartilhadas para a fruição). As qualidades
físicas destas vias, relacionadas com logradouros
atraentes (praças e largos), dispostos como
remansos convidativos à permanência, podem
animar a cidade, atraindo novas atividades. Como
podemos ver, são muitos os exemplos com tais
características no mundo: Barcelona, México D.F.,
São Paulo.

Fonte: Google Earth
Figura 29: Sistema de passeios públicos integrando logradouros de alta qualidade urbana e grande interesse cultural
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Fonte: Google Earth

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth
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Rua 13 de Maio - Campinas, Brasil

Fonte: Google Earth

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 2 pav.
Usos = Térreo comercial +
Sobreloja ou habitacional

RECUOS (m)

Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00
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Diagrama - Rua 13 de Maio / Campinas
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

4.2 PERMEABILIDADE DAS QUADRAS E A RELAÇÃO ENTRE EDIFÍCIO E O
PASSEIO PÚBLICO
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As chamadas passagens ou galerias confundemse com a própria imagem da metrópole industrial
do final do século XIX, tendo em Paris o exemplo
emblemático. Estas passagens prolongavam
as calçadas para o interior das quadras ou dos
edifícios, na maior parte das vezes, associadas
às atividades comerciais. Do ponto de vista
morfológico é possível, ao longo do século XX,
observar uma variedade muito rica de escalas
destas passagens, ora mais próximas à escala
da cidade, ora da do edifício, dependendo do
momento histórico e da cultura urbana das
cidades. Como exemplo, em um ensaio publicado
na revista italiana AREA1, Luís Antônio Jorge,
observa:
Algumas experiências isoladas de edifícios
modernos na região central de São Paulo, na sua
grande maioria, realizadas na década de 1950, [...]
acabaram, numa visão de conjunto, constituindo
um sub-sistema urbano, localizado no chamado
Centro Novo: uma área de expansão à oeste do
núcleo inicial da cidade, definido pela região que
se situa entre o Vale do Anhangabaú, a Avenida
São João, a Avenida Ipiranga (e adjacências da
Praça da República), Avenida Consolação, Rua
Xavier de Toledo e Praça Ramos. Nesta região
1
JORGE, Luís Antônio. São Paulo: transformation and
preservation for a cosmopolitan culture. Area, v. 114, p. 18-31,
Milano, 2011 (publicação bilíngue inglês / italiano. Citação com
tradução do autor).

estão as principais permanências construídas
no período virtuoso da economia cafeeira, nos
fins do século XIX até os principais arranha-céus
modernistas de meados do século XX. Entres
estes, destacam-se os edifícios-cidade, edifícios
que promovem relações que são próprias ao uso
urbano, apoiadas nas múltiplas funções dos seus
programas (comércio, serviços e habitação) e nas
propostas de implantação que estabeleciam novos
traçados para os percursos dos pedestres que
se sobrepunham ao traçado viário existente. No
perímetro citado é possível destacar pelo menos
20 edifícios que foram construídos com galerias
de passagem abrigando serviços e comércio nas
suas bases, verdadeiras ruas internas ao edifício
privado que se interligam ao passeio público e
entre si, oferecendo a alternativa dos passeios
cobertos, numa trama rica de relações entre a
arquitetura e a cidade. São eles: Edifício Eiffel,
Edifício COPAN, Edifício Itália, Edifício Conde
Silvio Penteado, Edifício Louvre, Conjunto Zarvos
e Ambassador, Galeria Metrópole, Edifícios Esther
e Arthur Nogueira, Galeria Califórnia, Galeria
Louzã, Galeria das Artes, Galeria 7 de Abril,
Galeria Ipê, Galeria Nova Barão, Galerias Itá e R.
Monteiro, Galeria Guatapará, Grandes Galerias,
Conjunto Presidente, Galeria Olido e Galeria
Apolo.
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Figura 30

[...]
Do COPAN pode-se chegar à Galeria Metrópole
passando sob o Edifício Conde Silvio Penteado
e atravessando a Av. São Luiz. Trata-se de um
pequeno percurso, porém representativo do que
aqui se quer destacar: a absorção de princípios
da arquitetura e do urbanismo modernos, em
São Paulo, realizou-se em contexto urbano
consolidado, o que exigiu uma interdependência
entre arquitetura e urbanismo pensada a partir
das permanências estabelecidas. Descrever
a genealogia destes edifícios, apontando
as soluções precedentes e que serviram de
referência, não é suficiente para conhecer os seus
valores urbanos. Tais valores são percebidos
quando o estudo da arquitetura não se resume
ao caso isolado, mas reconhece a dimensão
sistêmica e urbana que um conjunto de edifícios
foi capaz de realizar. É surpreendente que estas
ações não tenham sido coordenadas, mas
desenvolvidas isoladamente em torno de uma
visão de cidade. O Centro Novo não foi apenas
uma extensão do velho, mas um novo modelo
de cidade que expressa um convite ao convívio
próprio das ruas como espaço da vida social ativa
e o momento do processo de metropolização de
São Paulo mais atento ao seu peculiar sentido
cosmopolita. Soluções que permanecem atuais
ao se contraporem ao modelo de exclusão e
segregação vigentes.
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Fonte: Google Earth

A Galeria Nova Barão (número 14, neste mapa),
por exemplo, é um empreendimento privado
que projetou uma travessa, pelo lote, entre as
Ruas Barão de Itapetininga e 7 de Abril para
a implantação de galerias comerciais em dois
níveis (nível térreo com mezanino e galerias
superiores acessadas por escadas rolantes)
como embasamento de torres de habitação
paralelas. O complexo de uso misto aumentou,
significativamente, a extensão das vitrinas, com
características de comércio de rua.

Fonte: Google Earth
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Galeria Nova Barão - São Paulo, SP

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 5 + Térreo +
sobreloja + 2º Térreo
Usos = Térreo comercial +
2º Térreo comercial + Pav.
Residenciais

Diagrama (corte) -Galeria Nova Barão - São Paulo, SP

RECUOS (m)

Rua 2
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 6,00
Bloco de Edificações =12,00
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Diagrama (planta) -Galeria Nova Barão - São Paulo, SP
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Rua 1
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth
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Galeria Metrópole / São Paulo - SP

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 23 + Térreo +
2 Pavimentos
Usos = Térreo comercial +
2 pavimentos de comércio/
serviço / escritório +
23 pavimentos de escritório

RECUOS (m)

Avenida
Frontal = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 15,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
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Galeria Metrópole / São Paulo - SP
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Rua
Lateral = ~15,00

Fonte: Google Earth
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Outro notável exemplo de permeabilidade da
quadra na cidade de São Paulo é o Conjunto
Nacional, complexo de uso misto (habitação,
comércio e serviços) que ocupa toda uma quadra
formada pelas Av. Paulista, Rua Augusta, Alameda
Santos e Rua Padre João Manoel.

Fonte: Google Earth
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Conjunto Nacional / São Paulo-SP

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 25 + Térreo +
sobreloja+ 2 Pavimentos +
Terraço
Usos = Térreo comercial +
2 pavimentos de escritório +
25 pavimentos habitacionais

RECUOS (m)

Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = ~12,00
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Diagrama - Conjunto Nacional / São Paulo -SP
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 32: Londres, Reino Unido

Os mais variados contextos urbanos, como Madri,
Berlim, Viena, Londres ou Lisboa oferecem uma
gama de boas soluções com diferentes escalas
e densidades, que merecem ser visitadas com
atenção neste momento de revisão de parâmetros
urbanísticos, visando ao estímulo de relações
mais amigáveis e generosas entre arquitetura e
urbanismo.

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 31: Londres, Reino Unido

Figura 33: Londres, Reino Unido

Figura 34: Lisboa, Portugal

Figura 38: Londres, Reino Unido
Figura 36: Londres, Reino Unido

Figura 39: Viena, Áustria
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Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Figura 35: Berlin, Alemanha
Figura 37: Tóquio, Japão

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 40: Tóquio, Japão

Fonte: Google Earth
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Calle Gaztambide/ Madrid, Espanha

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 6 + Terreo + 1
Pav Inferior
Usos = Térreo comercial +
Pav. Residenciais

RECUOS (m)

Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = ~15,00
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Diagrama - Calle Gaztambide/ Madrid, Espanha
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

Fonte: Google Earth

ATUALIZAÇÃO CONCEITUAL DAS CATEGORIAS DE USO E OCUPAÇÃO

Fonte: Google Earth
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Avenida Infante / Lisboa, Portugal

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 8 + Térreo +
2 Pav. Inferiores
Usos = Térreo livre +
2 Pav. Inferior de comércio/
serviços +
8 pavimentos residenciais

RECUOS (m)

Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Bloco de Edificações = ~40,00

213
Diagrama - Avenida Infante / Lisboa, Portugal
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
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Fonte: Google Earth

Em Campinas, A Galeria Barão Velho, na Rua
Barão de Jaguara, é um exemplo de extensão
de vitrinas em um contexto urbano de gabaritos
modestos e vias estreitas. Pelas suas qualidades,
merece ser preservada. Também, o antigo edifício
do SENAC, na Rua Sacramento, antes das grades
atuais e do anexo construído no pátio de acesso
público e rebaixado em relação à calçada era
uma bela lição de urbanidade. Da mesma forma,
o Paço Municipal de Campinas é paradigmático
como forma de implantação do edifício na quadra
e conexão com os passeios.

Figura 42: SENAC em 2014 (com grades)

Fonte: Google Earth

Figura 41: SENAC em 1975 (sem grades)

Fonte: Google Earth
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Galeria Barão Velho/Rua Barão de Jaguara/ Campinas - SP

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 2 pav.
Usos = Térreo comercial +
Sobreloja

RECUOS (m)

Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = ~3,00
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Diagrama - Galeria Barão Velho
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

Fonte: Google Earth
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A permeabilidade das quadras é um tema
caro à definição dos valores urbanísticos que
podem ser estimulados na discriminação da
categoria de usos mistos com tipologias vertical
ou horizontal, nos seus diferentes portes. Os
edifícios de grande porte, principalmente, podem
impactar positivamente uma determinada quadra,
oferecendo atributos próprios do léxico do
desenho urbano e construindo uma nova relação
entre arquitetura e cidade.

Fonte: Google Earth
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Travessa Manoel Dias e Manoel Freire/ Campinas - SP

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 1 pav.
Usos = residenciais

Diagrama (corte) -Vila Manoel Dias e Manoel Freire/ Campinas - SP

RECUOS (m)
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

Diagrama (planta) -Galeria Nova Barão - São Paulo, SP

Fonte: Google Earth
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Prefeitura de Campinas

Fonte: Google Earth

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 17 pav.
Usos = Institucional

RECUOS (m)

Avenida
Frontal = ~40,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00
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Prefeitura de Campinas
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Ruas
Frontal = ~3,00-5,00

Os interiores de quadra, em muitas cidades,
têm oferecido espaços urbanos tão ricos quanto
diversificados são os seus usos: lazer e recreação
em jardins que são usados por comunidades
circunvizinhas, à semelhança das “unidades de
vizinhança” com predomínio do uso habitacional;
como área de estar e passagem, convidando o
público a procura de serviços e comércio, etc. Tais
configurações urbanas deveriam ser previstas em
regra específica na Lei de Parcelamento do Solo,
a qual, como a LUOS atual, carece de urgente
revisão. Em bairros consolidados, como o centro
expandido de Campinas, é possível identificar
áreas não edificadas – em grande medida, usadas
para estacionamento de veículos – que poderiam
receber um uso mais intenso, com atividades
urbanas próprias de áreas bem servidas de
infraestrutura e de fácil acesso.
O uso de miolos de quadra na zona central de
Campinas pode oferecer uma oportunidade
transformadora de ativação ou animação do
centro, oferecendo espaços inusitados, desde que
com usos não conflituosos aos já instalados.

Fonte: Imagem da equipe
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Fonte: Imagem da equipe

4.3 USO PÚBLICO DO INTERIOR DE QUADRA

Figura 43: Londres, Reino Unido

Figura 44: Barcelola, Espanha
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Fonte: Google Earth

Carrer del Comte Borrell, 44 Biblioteca e Centro comunitário/
Barcelona, Espanha

Fonte: Google Earth
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SITUAÇÃO:
Pavimentos = T + 2 pav
Usos = Biblioteca e Centro
Comunitário

Diagrama - Biblioteca e Centro comunitário/ Barcelona, Espanha

RECUOS (m)
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Miolo de quadra
= ~25,00 x25,00
Bloco de Edificações = 0,00
Diagrama - Biblioteca e Centro comunitário/ Barcelona, Espanha
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Figura 45: Faculdade de Direito – Largo de São Francisco – São Paulo, SP

Fonte: Google Earth

Os antigos passadiços sobre vias, ligando um
edifício a outro por um nível superior ao do
passeio público - hoje considerados um pitoresco
elemento da arquitetura da cidade do passado
– foram recuperados em tempos modernos pela
sua funcionalidade na economia dos trajetos. Da
condição de simples passagens sobre vias para
corpos edificados contendo, além da circulação,
outros usos, nos tempos atuais (todas em
cidades estrangeiras), pode-se perceber algumas
indicações valiosas para ampliarmos o problema
da ocupação do solo, dentro de uma concepção
de desenho de cidade, tais como:
•
Alternativa de aumento de densidade sem
a óbvia verticalização.
•
Como um portal, um conjunto edilício
pode oferecer legibilidade entre fronteiras,
demarcando passagens entre escalas urbanas
(da metropolitana à local) e hierarquia viária
(de uma coletora a uma local, por exemplo).
•
Sob o “portal” formado pela edificação sob
via, pode-se criar pontos naturais de encontro,
de comércio e serviços ou de acesso aos
sistemas de transporte coletivo, enriquecendo
a vida no bairro.

Fonte: Google Earth

4.4 LIGAÇÕES ACIMA DO NÍVEL DA RUA

Figura 46: Diamantina, Minas Gerais

Figura 47: Londres, Reino Unido
Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 48: Londres, Reino Unido
Figura 49: Londres, Reino Unido
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Fonte: Google Earth

Fonte: Google Earth
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Curtume Cantúsio/Campinas - SP

SITUAÇÃO:
Pavimentos = 2 pav.
Usos = industrial (atualmente
abandonado)

Diagrama - Curtume Cantúsio

RECUOS (m)
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Rua
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Avenida
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00

AFASTAMENTOS (m)
Divisas
Fundo = 0,00
Lateral = 0,00
Vias Particulares
Frontal = 0,00
Lateral = 0,00
Bloco de Edificações = 0,00

Diagrama - Curtume Cantúsio

Fonte: Imagem da equipe
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Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Google Earth

Figura 52: Largo das Andorinhas, Campinas
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Figura 51: Tlaxcala, México

Figura 50: Cataguases - MG

Fonte: Imagem da equipe

O Largo das Andorinhas em Campinas
apresenta uma situação de grande interesse
urbanístico para os objetivos deste trabalho:
edifícios voltados diretamente para o Largo, ou
seja, lotes cujas testadas não estão voltadas
para uma via – pelo menos da forma como hoje
se apresentam, implantados sobre a praça,
sem recuos frontais reservados à propriedade
privada ou qualquer tipo de demarcação. A Lei de
Parcelamento do Solo não permite tal situação,
porém, são muitas as implantações de edifícios
que oferecem, além do recuo frontal exigido, parte
do lote para o passeio público, gerando largos
ou remansos urbanos altamente qualificados e,
normalmente, mantidos pela iniciativa privada.
Empreendimentos de grande porte podem
oferecer como contrapartida uma parte do lote
para o uso e a fruição públicas, incrementando
a qualidade dos sistemas de espaços livres da
cidade.

Fonte: Imagem da equipe

4.5 EDIFÍCIOS E QUADRA CONFORMAM LARGOS E PRAÇAS DE BAIRRO

Figura 53: Londres, Reino Unido

Figura 54: Barcelona, Espanha

Figura 55: Londres, Reino Unido

Figura 58: Lisboa, Portugal
Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 56: Londres, Reino Unido

Figura 59: Londres, Reino Unido

Figura 57: Tiradentes - MG

Figura 60: Lisboa, Portugal
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Fonte: Google Earth

Calle Joaquin Maria López/Madrid, Espanha

Fonte: Google Earth
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SITUAÇÃO:
Pavimentos = 8 + Terreo + 1
Pav Inferior
Usos = Térreo comercial +
Pav. Residenciais
Dimensão da praça=
~80,00x30,00

RECUOS (m)
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AFASTAMENTOS (m)

4.6 QUALIFICAR A INTERFACE ENTRE QUADRAS E AVENIDAS DE ALTO TRÁFEGO,
CORREDORES DE ÔNIBUS E SISTEMA DE TRANSPORTE DE MÉDIA CAPACIDADE
– VLT E BRT

Fonte: Imagem da equipe
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Fonte: Imagem da equipe

As vias estruturais de intenso tráfego, os ramais
por onde passam as linhas de ônibus ou os
corredores projetados para o BRT e para o VLT,
devem ser objetos de especial atenção, sejam por
questões estratégicas para o desenvolvimento da
cidade (mobilidade, adensamento e compactação,
inclusão social) ao longo destas vias alimentadas
pelo sistema de transporte público, sejam pela
necessidade de amenizar o impacto negativo que
o alto tráfego traz para a ambiência urbana nestes
territórios de configuração linear.
A interface entre as edificações, o passeio do
pedestre e a via por onde trafegam os veículos
deve conferir segurança e acessibilidade universal
ao pedestre, conforme prescrito na legislação
incidente, mas também, qualidade e conforto
necessários tanto no embarque-desembarque de
passageiros, como na fruição do pedestre que
caminha por tais vias. Para amenizar conflitos
e conseguir espaços para uma desejável
arborização e/ou implantação de equipamentos
de uso público, o espaço destinado ao automóvel
particular deve ser revisto.

Figura 61: Berlin, Alemanha

Figura 62: Barcelona, Espanha

VLT E BRT

Fonte: Google Earth

Fonte: Google Earth
Fonte: Google Earth

Figura 64: Limite da área urbanizada

Figura 66: Área de alta densidade

Figura 65: Área industrial

Fonte: Google Earth

Figura 63: Área de baixa densidade

Fonte: Google Earth
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Fonte: Google Earth

METRO DO PORTO / PORTUGAL

Figura 67: Calha em desnível e continuidade das calçadas

Figura 68: Estação intermodal e áreas públicas associadas

BUS RAPID SYSTEM - BRT EM UBERLÂNDIA / MG

Figura 70: Estação BRT

Figura 71: Plataforma de acesso ao BRT

Figura 73: Estação BRT

Figura 74: Estação BRT

BRT EM BOGOTÁ / COLÔMBIA

Figura 72: Corredor BRT
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Figura 69: Corredor BRT
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Nesse sentido, situações de pracialidade poderão
ocorrer em diferentes logradouros e espaços,
além daqueles oficialmente denominados praças
ou largos, em função de apropriações públicas de
convívio e manifestações, eventuais ou cotidianas,
cíclicas, como as festas populares, entre
outras, que transcendem a funcionalidade mais
específica dos sistemas de objetos. Exemplos:
pracialidades em ruas, notadamente em bairros
pobres; os inúmeros e precários campos de
futebol informalmente produzidos nas periferias
das cidades de todos os tamanhos Nos bairros
periféricos, mesmo quando o poder público nada
faz, a população constrói os seus “espaços
públicos” voltados para o encontro e o ócio. Ainda
que formalmente sejam espaços precários, são
lugares cheios de vida, de manifestações culturais
da esfera de vida pública, constituindo fortes
pracialidades.

Figura 75: Camelódromo - Praça Ópera o Guarani, Campinas

Fonte: Imagem da equipe

Formula-se uma categoria de compreensão do
lugar contemporâneo, qual seja, a “pracialidade”,
entendida como um “estado de praça”, uma
prática espacial (espacialidade) própria da
esfera da vida pública que se pode estabelecer
em determinados momentos para diferentes
sistemas de objetos integrantes do espaço
intraurbano. A pracialidade envolve desde ações
comunicativas do cotidiano da vida pública até
momentos da ação política, em amplo sentido, e
suas representações simbólicas. Pracialidades
são concretudes, existências que se situam no
tempo-espaço, participando da construção e das
transformações da esfera de vida pública.

Fonte: Imagem da equipe

4.7 CONCEITO DE PRACIALIDADE

Figura 76: Campinho sob alta-tensão - Região Campo Grande

As pracialidades não são fenômenos exclusivos
dos lugares periféricos, são frequentes, também,
em áreas bem urbanizadas, que, por vezes, se
transformam em espaço de grande convivência
pública, em avenidas, notadamente as de maior
significado metropolitano, como a Avenida
Francisco Glicério, em Campinas; em praias
urbanas, como Copacabana, no Rio de Janeiro e
etc. Até mesmo edifícios podem apresentar forte
pracialidade, quando se transformam em lugares
do encontro e da manifestação pública: o Centro
de Convivência Cultural de Campinas nos seus
dias de auge do século passado, o Museu de Arte
de São Paulo - MASP - e sua “praça-belvedere”; o
edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo e seu Salão
Caramelo, verdadeira praça coberta.

Figura 77: Centro de Convivência Cultural - Campinas

Figura 78: Manifestação Av. Paulista e MASP - São Paulo
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Fonte:

Fonte:

Num mundo de crescente poder da imagem e
de práticas virtuais intermediadas por telas, em
que cresce a desigualdade social, pracialidades
tornam-se importante na construção de
sociedades conscientes de si, seus problemas
e potenciais. Pracialidades, como lugares de
interação pública marcados pela diversidade e
liberdade, permitem a copresença e a visão do
outro, das diferenças dos que habitam metrópoles
e megalópoles. Reconhecer a alteridade é já um
passo para a desalienação.
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Figura 79: Parque das Águas, Campinas

Fonte:
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Deve-se destacar o avanço da legislação
ambiental no país a partir da Constituição
Federal (1988) alçando o tema para a
discussão e consciência públicas. No entanto,
a obrigatoriedade de aplicação do Código
Florestal, no que tange às Áreas de Preservação
Permanente – APPs - no meio urbano (Lei Federal
7.803/89) causou, por vezes, efeito adverso, pois,
impedindo apropriações urbanas formais, suscitou
série de usos indevidos. Além disso, o isolamento
de APPs urbanas frente à malha urbana pode
causar fragmentações indesejáveis ao tecido
urbano, com prejuízos à urbanidade, à vida
pública cotidiana.
É evidentemente fundamental a proteção de
recursos ambientais e o estímulo à conservação
ambiental. No meio urbano, em geral, a melhor
maneira de proteger sistemas ambientais e
ecológicos consiste em propiciar diferentes
graus de apropriação humana condizentes com
sua capacidade de suporte. Dessa maneira
aproxima-se adequadamente homem e natureza,
evitando ou mitigando conflitos socioambientais,
valorizando efetivamente o suporte biofísico
pela apropriação pública em níveis toleráveis
pelo sistema ambiental. A Resolução CONAMA
369/2006 ao permitir que APPs urbanas possam
acomodar parcialmente usos urbanos específicos,
tais como parques públicos, vai, de certa
maneira, nesse sentido – aproximação controlada
entre “homem e natureza”, favorecendo o
restabelecimento de uma relação de simpatia,
promotora de uma valorização da importância dos
recursos naturais e de uma consciência ambiental
e preservacionista.

Fonte: Google Earth

4.8 APROVEITAMENTO PÚBLICO DE RECURSOS AMBIENTAIS

Figura 80: Parque das Águas, Campinas

Figuras 81 e 82: Praça Ralph Stettinger e Praça Augusto César - Av. Norte Sul, Campinas-SP
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Fonte: Google Earth

Fonte: Google Earth
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Figura 86: Parque da Maternidade / Rio Branco

Figura 85: Parque da Manzanares - Madri

Fonte: Imagem da equipe

Figura 84: Parque da Manzanares - Madri

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 83: Parque da Manzanares - Madri

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 87: Parque da Maternidade / Rio Branco

Figura 88: Parque do Ingá - Maringá

Figura 92: Parque Campolim - Lagoa da Redenção - Sorocaba

Fonte: Imagem da equipe
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Figura 91: Parque Estadual da Prosa - Campo Grande

Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe

Figura 90: Tucumã - Rio Branco
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Fonte: Imagem da equipe

Fonte: Imagem da equipe
Fonte: Imagem da equipe

Figura 89: Tucumã - Rio Branco

Figura 93: Diagonal do Mar - Barcelona

Figura 94: Diagonal do Mar - Barcelona

4.9 OFICINA DE TRABALHO 2 SEPLAN-FUPAM: DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES
Objetivo: apresentar hipóteses de reestruturação
urbana a partir do reconhecimento de qualidades
de espaços públicos identificados em distintas
realidades urbanas, tomadas como exemplos ou
como um repertório de configurações urbanísticas
visando ilustrar alguns temas que poderiam
integrar uma política urbana própria à revisão da
LUOS.
Fonte: Imagem da equipe

Figura 95: Oficina de Trabalho 2 SEPLAN - FUPAM

Data: 29 de Setembro de 2014
Local: Parque das Águas, avenida Paulo Corrêa
Viana, 765 Campinas, Centro do Conhecimento
da Água
Metodologia: apresentar temas e exemplos
concretos em contextos urbanos diversos, como
forma de estimular um debate sobre a pertinência
de tais valores na realidade da cidade de
Campinas. O tema do seminário ATUALIZAÇÃO
DOS CONCEITOS DE USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO foi abordado por meio de uma sequência
de critérios de desenho urbano, a saber:
ZONEAMENTO E CATEGORIAS DE USO DA LEI
Nº 6031/88

Fonte: Imagem da equipe
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Atividade: seminário com a equipe técnica da
SEPLAN e demais profissionais da PMC por
ela indicados, onde foi apresentada pela equipe
da FUPAM uma seleção de casos buscando a
diversidade de expressões de usos e formas de
ocupação urbanas, para estimular o debate.

TIPOS DE OCUPAÇÃO DA LEI Nº 6031/88
INTERAÇÕES ENTRE TIPOLOGIAS: DESENHO
DA CIDADE EXISTENTE
Figura 96: Oficina de Trabalho 2 SEPLAN - FUPAM

•

Vias para pedestres

•
Travessia do pedestre pela quadra
•
Uso público no interior da quadra
•
Relação entre edifício e calçada
•
Permeabilidade entre edifício e calçada
•
Ligações acima do nível da rua
•
Edifícios e quadra conformam largos e
praças de bairro
•
Qualificação da interface entre quadras e
avenidas
•
Inserção urbana do transporte de média
capacidade – VLT e BRT
•
Áreas de preservação urbanas
•
Aproveitamento público de recursos
ambientais
•
Relações entre os percursos peatonais e
o espaço público em Campinas
Quais tipologias/ situações são possíveis ou
estimuladas?
O conteúdo detalhado que foi exposto está
reproduzido nos itens acima dos capítulos 3.0 e
4.0
Participantes: 24 (vinte e quatro) representantes
da administração direta - SEPLAN,SVDS e
SEHAB, SMDEST , CULTURA, SEINFRA, SETEC
e da administração indireta EMDEC, COHAB e
SANASA. (ver lista de presença no capítulo 11.
Anexo)
Síntese dos resultados: os debates
concentraram-se no tema “ Aproveitamento
público de recursos ambientais “ focando no uso
urbano das APPs, quando foi problematizada a
pertinência e a compatibilidade destes usos em
áreas que deveriam ser integralmente protegidas.
As nuances do sentido e da forma de proteção
foram objeto de intenso debate.

5.0 DISCRIMINAÇÃO PROVISÓRIA E PRELIMINAR
DE OBJETOS DE UMA POLÍTICA URBANA
Com o objetivo de apresentar preliminarmente
questões que subsidiarão o debate nas próximas
etapas, a partir do conteúdo deste relatório
foram selecionados quatro temas principais
que estão diretamente relacionados tanto com
a LUOS quanto com estratégias gerais de
desenvolvimento urbano de Campinas, são
eles: mobilidade urbana, habitação, questões
ambientais e sistemas de espaços livres e a
própria reorganização da legislação urbanística.
As sugestões e temas aqui propostos são de
caráter preliminar, decorrentes da analise da
legislação atual e dos debates ocorridos ao
longo desta primeira fase do trabalho. Todas as
considerações aqui feitas deverão ser debatidas
ao longo das próximas etapas, visando alinhar
questões e consolidar soluções capazes de
refletir as demandas e expectativas da sociedade
campineira e do poder público municipal.
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5.1 MOBILIDADE URBANA
Densidades x Mobilidade
A correlação entre mobilidade e densidade é um
tema que, nas últimas décadas, tem pautado
as políticas de desenvolvimento urbano de
muitas cidades que enfrentam o problema do
espraiamento ou dispersão urbana. Estas cidades,
em geral, buscam reverter estes processos de
fragmentação do tecido urbano visando otimizar
os investimentos em infraestrutura, sobretudo
por meio da alteração dos padrões de ocupação
do solo. Sabemos também que estas questões
são especialmente sensíveis em Campinas, na
medida em que não existe uma aproximação
entre o arcabouço urbanístico legal da cidade e as
políticas públicas específicas, como os planos de
mobilidade.
O atual Plano Diretor, por exemplo, não apresenta
um mapa com a hierarquização viária da cidade.

O mapa que destaca os principais corredores
de ônibus deve ser atualizado, sobretudo
com a demarcação dos novos sistemas de
BRTs e VLTs em estudo e projeto. Destaca-se
que nem o Plano Diretor, nem o zoneamento
atual vinculam a organização das densidades
habitacionais, populacionais ou construtivas à
infraestrutura urbana e de mobilidade existentes
ou previstas. Podemos constatar isso a partir
do mapa, ainda preliminar, que organiza a
relação do zoneamento com a permissão de
coeficientes de aproveitamento (único parâmetro
legal para mensurar densidade, embora
densidade construtiva não seja necessariamente
correspondente à densidade habitacional e
populacional). Percebe-se que as maiores
densidades construtivas são reservadas à área
central de Campinas.
Desta forma, recomenda-se que as estratégias
de desenvolvimento urbano e o zoneamento

sejam definidos pelas densidades almejadas na
perspectiva de uma visão global da cidade, em
razão de sua disponibilidade de infraestrutura,
sobretudo vinculada aos sistemas de transporte
coletivo de média e alta capacidades, inclusive
aos previstos ou em projeto, e à hierarquização
viária. Para os eixos de transporte coletivo de
média e alta capacidades como os BRTs e VLTs,
(“eixos-tronco da mobilidade urbana”), sugere-se
que sejam elaborados estudos posteriores que
verifiquem a viabilidade e os parâmetros para o
alto adensamento habitacional em suas margens
e o médio adensamento em seus arredores.
Destacamos ainda que este tema só atingirá
plena efetividade se for encarado como uma ação
conjunta entre a revisão da LUOS e a construção
de um plano municipal de mobilidade.

A lei 1993/59 estabelece a largura mínima da via
de 14,00m, também reiterada no Plano Diretor
de 2006. No entanto, a lei de EHIS permite a
largura mínima de 9,00m em áreas, em geral,
bem adensadas. Como agora é possível aplicar a
tipologia EHIS em toda cidade, inclusive em áreas
pouco servidas pelos sistemas de transporte
coletivo de média e alta capacidades, esta largura
mínima de via poderá se tornar inadequada ao
intenso fluxo de veículos gerado pela ocupação
e adensamento, ou ainda comprometer ações
futuras do poder público, como a instalação de
ciclovias visando estimular políticas de mobilidade
alternativas ao automóvel particular. Ademais, a
redução da calha das vias impede a possiblidade
de um desenho generoso dos passeios públicos,
incluindo o melhor dimensionamento das
calçadas ou mesmo o estimulo às estratégias
de arborização, ou seja, a qualificação da
microacessibilidade do pedestre.
Algumas possibilidades de implantação do
sistema viário poderão ser estudadas, como
por exemplo, a redução de sua extensão,
distanciando assim o automóvel particular
da moradia e alimentando bolsões de
estacionamento. Esta forma de implantação
poderia estabelecer distâncias máximas entre

as áreas de estacionamento e as unidades
habitacionais, fazendo com que o encurtamento
de um sistema viário exclusivo para automóvel
seja revertido em espaços públicos livres para o
lazer e para circulação de pedestres.
Outras questões, diretamente relacionadas à
estratégia de vincular mobilidade e densidade
urbana, também devem ser debatidas, como é
o caso da desobrigação de vagas de garagem
para empreendimentos de EHIS em áreas
bem servidas ou mais próximas ao sistema de
transporte coletivo de média e alta capacidades.
Polos Geradores de tráfego
A legislação que trata do disciplinamento para
os polos geradores de tráfego (lei 8232/1994)
é anacrônica por incluir em seu escopo um
único modo de transporte. Além do mais, por
considerar os empreendimentos como geradores
e exigir soluções pontuais e de alcance limitado,
as demandas geradas pelo mesmo, sejam de
média ou longa distâncias, permanecem como de
responsabilidade exclusiva do poder público.
Uma futura lei que tenha por objetivo exigir
contrapartidas em função do impacto que
determinado empreendimento causa na
mobilidade urbana deve, portanto, ser pensada

também como um instrumento capaz de
aproximar mobilidade e desenvolvimento urbano.
Desta forma, algumas questões devem entrar
em pauta: a primeira é a própria substituição do
termo “tráfego” por “mobilidade”, onde deverão
ser apresentados requerimentos/contrapartidas
que levem em consideração a necessidade de
se investir em outros modais além do automóvel,
como por exemplo, os relativos ao transporte
coletivo. Segundo, é necessário redefinir as
categorias de forma a garantir que, em algumas
delas, sejam exigidas mais do que meras medidas
mitigatórias locais, e sim estudos de impacto
de vizinhança ou contrapartidas urbanísticas
amparadas em estudos técnicos multidisciplinares
integrados.
Por fim, a urgente incorporação da região
metropolitana como área geradora de
deslocamentos, sobretudo para análise de
empreendimentos de impacto regional, não se
restringindo aos limites municipais, considerando,
oportunamente, a criação de uma instância
metropolitana para deliberação no caso dos
grandes polos geradores de demanda sobre o
sistema de mobilidade.
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Mapa 42: Coeficientes de Aproveitamento por zonas. Elaboração: FUPAM, 2014.

5.2 HABITAÇÃO

A habitação unifamiliar é uma expressão
tipológica extremamente presente em Campinas
e, comumente, esse tipo de ocupação está
associado à ampliação da área urbanizada e
às relativas baixas densidades decorrentes.
Atualmente, a lei não fixa a área máxima dos lotes
para as tipologias habitacionais unifamiliares.
Destacamos isto como um problema, na medida
em que esta flexibilidade exagerada não regula
as densidades habitacionais mínimas a serem
permitidas ou induzidas, colaborando, portanto,
para um desenho urbano que aproveita menos o
solo disponível para a ocupação, gerando uma
urbanização mais extensiva do território e, desta
forma, uma cidade menos compacta e mais
cara quanto aos investimentos em infraestrutura
urbana.
Quanto ao parcelamento, na análise da legislação
encontramos dois padrões de lotes mínimos,
um com 125,00m² (testada mínima de 5,00m x
25,00m – lei 6.031/88) e outro com 126,00m²
(testada mínima de 6,00m x 21,00m – lei
10.410/2000 – EHIS). Este assunto deverá ser
revisado e reavaliado em etapas propositivas.
Deve-se criar incentivos para viabilizar a
permeabilidade pelo interior das quadras,

possibilitando a travessia de pedestres, ciclovias,
usos públicos, largos, pátios e pequenas praças,
apontada no capítulo anterior.
Habitação Multifamiliar Horizontal
Aa várias tipologias que compõem a classificação
HMH, incluindo o padrão “vilas”, criado em
2004, diferenciam-se basicamente em função do
tamanho dos lotes, que geram distintos números
de unidades habitacionais por empreendimento.
Avalia-se que o padrão HMH-4 permite
condomínios fechados em lotes ou glebas
muito grandes (até 40.000,00m²), maiores do
que o tamanho máximo de quadra permitido
em Campinas, cuja metragem chega a até
180,00m de extensão, gerando uma área máxima
32.400,00m². Esta grande dimensão gera
impactos negativos na constituição e uso dos
espaços públicos da cidade, voltando um grande
número de casas para o interior do condomínio,
perdendo a relação com a rua e criando
extensões exageradas de muros. Ademais, este
padrão, impacta negativamente o sistema viário,
criando uma sucessão de “quadras muradas”,
complicando a capilaridade e fluidez do sistema
viário de uso público.
Recomenda-se, portanto, que a nova LUOS

incentive tipologias de habitação horizontal
multifamiliar com menores dimensões de
lotes, como a de vilas (até 3.000,00m²) e que
a dimensão máxima de lote seja estudada em
conformidade com os princípios apresentados no
Capítulo 4, possibilitando melhorias quantitativas
e qualitativas no desenho dos espaços públicos
de mobilidade, conservação ambiental, lazer e
convívio sociocultural, promovendo maior contato
deste padrão urbanístico com a rua e a cidade.
Para as tipologias multifamiliares horizontais
sugere-se que, quando o cercamento de divisa
de lotes esteja voltado para o espaço livre público
(vias ou áreas verdes) que seja executado
mesclando muros e outros materiais que permitam
a visibilidade dentro e fora do empreendimento,
como gradis, telas, vidros ou similares, buscando
criar interação visual e fachadas ativas (GEHL,
2011) e incentivar maior contato e relação social
entre o morador, usuário e a rua, voltado os
“olhos” para as ruas, como ressaltou JACOBS
(2001), em seu livro Morte e Vida de Grandes
Cidades.
Para o tipo HMH recomenda-se que o
empreendedor dê uma contrapartida em “espaços
privados de fruição pública” (conforme proposto
recentemente no novo Plano Diretor de São
Paulo, para os eixos de adensamento). Isso
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não deverá diminuir a área do terreno para
efeito do C.A. (Coeficiente de Aproveitamento),
mas obrigará o empreendedor a deixar
espaços de uso público, visando à provisão de
alamedas, caminhos verdes, ciclovias, pracetas,
largos, etc. qualificando os espaços públicos
envoltórios aos empreendimentos e inserindoos de maneira qualificada na malha urbana
existente. Recomenda-se que as calçadas no
entorno destas tipologias sejam generosas e
que disponham de um mínimo de áreas verdes
permeáveis, podendo ser compartilhadas com
ciclofaixas ou ciclovias.
Estas diretrizes visam, em suma, exigir
contrapartidas aos empreendimentos fechados
(no que concerne aos espaços públicos) e
incentivar o parcelamento do solo aberto (sem
muros) de grandes glebas com provisão de áreas
públicas. Pois o que se constata na prática é a
implementação de tipologias, tais como HMH, sem
o parcelamento e a provisão das áreas públicas
necessárias ao funcionamento e qualidade da
cidade ou sua burla (por meio de estratégias de
loteamento fechado ou doação de lotes para
abertura de viário e sequencial aprovação de
condomínios em lotes de grandes dimensões sem
provisão de áreas públicas), incentivadas por uma
legislação que não exige ou onera a permanência
de grandes áreas dentro do perímetro urbano.

Para as habitações multifamiliares horizontais
também não se fixa a área máxima das frações
ideais (fração da UH – unidade habitacional).
Recomenda-se que a legislação regule as
densidades habitacionais mínimas e máximas a
serem permitidas, por meio do tamanho mínimo
e máximo das frações ideais para as UHs
promovendo a variedade de frações ideais dentro
de um mesmo lote sujeito a um empreendimento
do tipo HMH, incentivando inclusive a mistura
de tipos de unidades habitacionais dentro de
um mesmo empreendimento, o que geraria
um desenho diversificado e, eventualmente, a
mistura de distintos grupos sociais (etários e
renda) em um mesmo empreendimento. Nas
tipologias de habitação vertical é comum unidades
habitacionais de tamanhos e números distintos
de dormitórios. Esta mistura é muito salutar à vida
social, à cidade e sua urbanidade.
Outrossim, recomenda-se que a densidade
habitacional de cada empreendimento seja
determinada pela zona de uso em que se
aplica, ou seja, as zonas a serem definidas no
novo zoneamento devem prever qual a faixa
de densidade (baixa, média ou alta) adequada
para cada lugar da cidade, em função de sua
infraestrutura instalada ou projetada e estratégias
de desenvolvimento urbano.

A permissão destas tipologias nas zonas de uso
pode também condicionar-se a determinados
limites de proporção e /ou estoque e outras regras
de cunho qualitativo, bem como à associação com
comércio e serviços locais.
Vale destacar que a lei 8.736/1996, sobre os
loteamentos fechados, não define exatamente
a área máxima a ser fechada (conforme art.
6º “dependerá de considerações urbanísticas,
viárias, ambientais, e do impacto que possa ter
sobre a estrutura urbana, sempre dentro das
diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor”).
Esta determinação é demasiadamente vaga,
dificultando gravemente as conexões viárias de
amplas áreas urbanas, bem como a provisão dos
demais espaços públicos.
Avalia-se que o “loteamento fechado” agrava
exponencialmente os problemas apontados na
avaliação da tipologia HMH-4 por permitir grandes
extensões de área para habitação multifamiliar
horizontal murada, bem maiores que 40.000m²,
em razão do não disciplinamento previsto em lei.
Ademais, os loteamentos fechados representam
um padrão urbanístico irregular, perante as
determinações da lei federal de parcelamento do
solo vigente (lei 6766/79).
Quanto à espacialização destas tipologias na

ZONEAMENTO

TIPOLOGIA PREDOMINANTE

CARACTERÍSTICA

ZONA 01

H1 e HMH1

Lotes maiores que 125m2

ZONA 02

H2 e HMH2

Lotes maiores que 200m2

ZONA 03

H3 e HMH3

Lotes maiores que 250m2

ZONA 04

H4 e HMH4

Lotes maiores que 500m2

ZONA 08

H4 e HMH4

Lotes maiores que 500m2

As habitações horizontais também são permitidas
nas Zonas 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14
(neste caso, só o tipo H3). Destaca-se que as
Zonas 3 e 4 permitem também HMV-5 e HMV41. Como não há parâmetros para regular a
proporcionalidade de distribuição destas tipologias
na mesma zona, pode ocorrer destas áreas
tornarem-se ou totalmente horizontais (de baixa
densidade) ou totalmente verticais (de média
e alta densidades). Esta falta de parâmetros
pode resultar numa ocupação inadequada do
ponto de vista da distribuição das densidades
habitacionais e populacionais, podendo gerar
incompatibilidade com a infraestrutura urbana e
1
São condicionadas a estudos específicos, submetidas ao GAPE
que avaliam a condição das infraestruturas do local para aprovar ou não o
empreendimento. Esta situação não é a ideal, visto que deixa ao corpo técnico
do GAPE grande responsabilidade para decisões pontuais e o mesmo sujeito às
pressões politicas para aprovação, muitas vezes, em locais inadequados.

de mobilidade existentes. Recomenda-se que as
zonas sejam prévia e estrategicamente definidas
pelas densidades almejadas na perspectiva de
uma visão global da cidade em razão de sua
disponibilidade de infraestrutura, sobretudo a de
mobilidade, existente e projetada.
As tipologias horizontais podem ser permitidas
em toda a cidade, porém não é recomendável
na área central e nas margens dos eixos-tronco
da mobilidade (BRT, VLT), onde se pretenderá
um adensamento habitacional e populacional
maior e demais zonas de adensamento a serem
demarcadas.
Por fim, ressaltamos que estas tipologias
horizontais de baixa densidade consomem muita
área, gerando um crescimento extensivo da
cidade, uma urbanização espraiada e, por isso,
não devem ser priorizadas ou demasiadamente
incentivadas na nova proposta de zoneamento,
salvo as exceções onde se justificam.
Habitação Multifamiliar Vertical
As tipologias de HMV também são,
morfologicamente, condomínios fechados
e murados, mas com ocupação vertical que
permitem maiores densidades. Para estas
tipologias recomendam-se os mesmos parâmetros

de tratamentos para os cercamentos e relação
com os espaços livres públicos citados para o
HMH.
Destaca-se que as garagens permitidas no
térreo, 1º e 2º pavimentos, acabam gerando
muros extensos e altos, prejudicando também
a relação com os espaços livres públicos ou
até impedindo o contato entre as pessoas
nos térreos. Neste sentido, recomenda-se a
elaboração de parâmetros qualitativos para o
estacionamento de veículos nas áreas em que
forem exigidos, inclusive mesclando-os com usos
não residenciais, visando aproveitar e qualificar
os térreos e primeiros pavimentos com usos
que gerem movimento, circulação e encontro
de pessoas. Além do mais, poderão não ser
exigidas, ou mesmo limitadas, vagas de garagem
para os empreendimentos localizados próximos
aos eixos-tronco da mobilidade urbana (BRTs
e VLTs) visando estimular o uso do transporte
público, questões que deverão ser posteriormente
estudadas.
Quanto ao tamanho máximo do lote para os
condomínios fechados verticais, recomendase também sua revisão à luz das mesmas
questões já apontadas parta o HMH, referente
ao tamanho máximo da quadra permitido na lei
de parcelamento e aos princípios para melhoria,
qualidade e fruição dos espaços públicos.
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tipologias quase similares, dificultando o
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De forma geral, é preciso também uma revisão
cuidadosa dos parâmetros que acompanham
as tipologias. São vários os exemplo no caso
específico do padrão HMV. Citamos alguns a
seguir.
No caso dos empreendimentos habitacionais
dos HMV 4 e 5 a T.E. é igual a T.O. e ambas
são iguais ou maiores que 0,15. No entanto,
a TO máxima não é fixada, mas é dada altura
máxima do edifício, cuja métrica é estabelecida
pela proporção entre a largura da via e duas
vezes o recuo frontal. Recomenda-se um estudo
que avalie estes parâmetros mínimo e máximo
para a taxa de ocupação, altura das edificações,
recuos e afastamentos, objetivando melhorar o
conforto ambiental, a iluminação e a ventilação
naturais, das unidades habitacionais verticais e a
consequente qualidade de vida do cidadão.
Outro exemplo é em relação ao afastamento
lateral mínimo para vias particulares de 3,0

metros e 2,0 metros permitidos no HMV 4 e
HMV 5, respectivamente, sendo considerados
muito estreitos em função da altura permitida das
edificações. Recomenda-se que sejam revistos,
também em função de questões de conforto
ambiental.
Por fim, citamos também as fórmulas para o
cálculo de T.E., T.O. e C.A., muito complexas
se pensarmos que se referem a conceitos
relativamente simples. Exemplo:
HMV-2: TO ≤ 0,50 e TE ≤ t.o. + (0,5 – t.o.)0,5
CA ≤ 1 + 1,5 (0,5 – to);
HMV-3: TO ≤ 0,50 e TE ≤ t.o. + (0,5 – t.o.)0,5
CA ≤ 3 + 1,2 (0,5 – to).

e
e

Essa situação ocorre também em outras
tipologias. Recomenda-se sua simplificação,
visando gerar mais clareza, melhor conhecimento,
apropriação e aplicabilidade da lei.

Uso misto no lote – Habitação e usos não
habitacionais
As tipologias HCSE são as únicas que permitem
uso misto no lote. Nas Zonas 6 e 7, o uso SL-4
(que prevê o uso de hotelaria) é permitido em
edifícios habitacionais multifamiliares verticais
ou horizontais. O HCSE é permitido em onze
zonas da cidade, com portes, C.A.s e densidades
distintos. São elas:
ZONA 01 e 02

HCSEp

C.A. = 1

ZONA 05 e 06 *

HCSE1

C.A. = 2

ZONA 09

HCSE2

C.A. = 1

ZONA 10

HCSE3

C.A. = 3

ZONA 11

HCSE e HCSE1

C.A. = 1

ZONA 12

HCSE, HCSE 1, HCSE2

C.A. = 2

ZONA 13

HCSE, HCSE 1, HCSE2, HCSE3

C.A. = 3

ZONA 17

HCSE 5

C.A. = 5

*Zona 6 incluída pela Lei 6.367/90.

Recomenda-se maior utilização e distribuição
destas tipologias na cidade, com o objetivo tanto
de fomentar bairros de uso mistos de baixa
densidade, quanto centralidades densidade mais
altas. A mistura de uso no lote é fundamental
e sempre esteve presente na história das
cidades, tanto as ocidentais quanto as orientais.

Recentemente há uma tendência, viabilizada
pelos sistemas de comunicação, de maior
permanência e trabalho na própria residência
que deve ser compreendida e permitida como
uma necessidade da vida urbana sem, contudo,
desprezar a inadequação de proximidade de usos
incompatíveis, aqueles de grande impacto urbano,
social e ambiental. Dentre os impactos negativos
de vizinhança, ressalta-se a questão do ruído,
que pode ser regulado mediante parâmetros de
controle de horários para viabilizar a convivência
com o uso residencial.
Por fim, destacamos que o C.A. 5,0, permitido
apenas na Zona 17 – Centro, acabou não
sendo apropriado, suspeita-se, em função das
restrições colocadas pelos parâmetros de gabarito
condicionados à proporção do recuo frontal e
largura das vias os quais na área central, são, em
geral, estreitos.

Habitação de Interesse Social
A lei 10.410/2000 (E.H.I.S.) permite a
construção de habitação de interesse social
em glebas condicionadas à implantação
das diretrizes e infraestruturas necessárias,
realizada pelo empreendedor. Recomenda-se
que este parâmetro não seja mais utilizado,
considerando não somente os prejuízos que
a não transformação da gleba em lote traz à
urbanização da cidade, mas também para atender
à alínea “e” do item 3.2.16 constante do Termo
de Compromisso e Ajustamento de Conduta
assinado entre a Prefeitura e o Ministério Público
em 29/12/2011, onde ficou determinado que a
edificação em gleba deve ser proibida.
Avalia-se que a permissão da tipologia EHIS –
Habitação de Interesse Social (Lei Complementar
nº 70/2014) na cidade toda é salutar, sobretudo
considerando a demasiada segregação
socioespacial das cidades brasileiras. Inclusive
recomenda-se que sendo esta tipologia permitida
também na região da APA, exija-se parâmetros
de ocupação e desenho urbano compatíveis
com a conservação ambiental voltada à
manutenção da formação de mananciais que
esta área necessita. Para tanto, podem ser
exigidos padrões construtivos com parâmetros e
normas de sustentabilidade ambiental – como,

por exemplo, as chamadas ecovilas, dispondo
infraestruturas verdes e drenagem – questões a
serem discriminadas e detalhadas oportunamente.
Por outro lado, ressalta-se a preocupação com
o possível desvio que esta tipologia possa sofrer
quando empregada sem qualquer vinculação
com o sistema de provisão habitacional, o qual
deve controlar o atendimento da demanda, ou
seja, fazer a moradia chegar à faixa de renda que
necessita dela.
Independente da manutenção desta permissão
de EHIS em toda cidade, cuja provisão é operada
em razão do interesse e disposição do mercado,
recomenda-se a reserva de um banco de terras
para provisão habitacional para a baixa renda,
sobretudo para atender ao déficit habitacional
constatado no Plano Municipal de Habitação de
20121. Este banco de terras pode ser reservado
por meio da demarcação de ZEIS – Zonas
Especiais de Interesse Social, e/ou a adoção de
parâmetros de proporcionalidade junto à produção
de habitação para outras faixas de renda, a
exemplo da cota de solidariedade recentemente
discutida no Plano Diretor de São Paulo 2014.
A referida cota vincula a proporção de habitação
de intesse social à metragem de área construída.
1
O déficit habitacional quantitativo acumulado é de 30.871 moradias e o
déficit futuro considerando a faixa de renda de 0 a 5 salários mínimos e a projeção
até 2023 é de 64.386 moradias (PMC, 2012, p. 360).
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A segregação demasiada de usos, legado do
pensamento teórico modernista-funcionalista, vem
mostrando há tempos sua inaplicabilidade nas
cidades (desde os anos 1960, a partir de críticas
como as de JACOBS, 2001 e GEHL, 2011).
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Neste caso, os grandes empreendimentos com
mais de 20 mil m² de área construída deveriam
doar 10% de sua área para a prefeitura construir
habitação. Ainda neste exemplo, o proprietário
poderia escolher doar o terreno equivalente
próximo a seu empreendimento e os mesmo
ganham por isso uma compensação: o direito de
construir 10% a mais em seu empreendimento.
Ressaltamos também que, além do Plano
Municipal de Habitação (PMH), a LUOS tem
um papel decisivo na construção da política
habitacional. Portanto, devemos considerar a
importância do estímulo à produção habitacional
prioritário para as faixas de renda de até 3
salários mínimos (já indicado pelo PMH), visto que
a maioria da população de Campinas insere-se
nesta faixa de renda.
Conforme dados do CENSO de 2010 do IBGE,
temos 58,5% da população campineira na faixa
de 3 salários mínimos, ou seja, R$1.530,00,
se ponderarmos o valor do rendimento
nominal médio mensal dos responsáveis por
domicílios particulares permanentes (com e sem
rendimento). Com isso, chegamos a um número
de 627.973 habitantes para a população total de
1.074.023 pessoas. Podemos ainda considerar
que esta parcela corresponde a 75,4% da
população, considerando o valor do rendimento

nominal médio mensal das pessoas de 10 anos
ou mais de idade (com e sem rendimento), ou
seja, um total de 809.425 habitantes.
Além destas demandas prioritárias, todavia,
destacamos a necessidade da LUOS também
olhar para as faixas de renda seguintes,
sobretudo aquelas até 6 salários mínimos, que
correspondem à demanda para habitação de
mercado popular (HMP).
Em ambos os casos, o papel da LUOS diz
respeito justamente ao estímulo à implantação
destas tipologias em determinadas parcelas
da cidade, promovendo lotes e unidades
habitacionais menores (portanto, bairros mais
adensados) e com preços mais acessíveis à
população de renda mais baixa.

Adensamento e Coeficientes de
Aproveitamento
Campinas não definiu ainda os CAs mínimo,
básico e máximo. Recomenda-se a adoção
destes parâmetros a partir de estudos específicos
definidos em razão das estratégias para o
desenvolvimento urbano. Ou seja, para as áreas
em que se pretenda restringir o adensamento,

os CAs devem ser menores e para aquelas
onde se quer estimular estabelecem-se CAs
maiores, inclusive podendo operar com CAs
básicos e mínimos menores ou maiores em zonas
diferentes.
Além do mais, a LUOS atual define os coeficientes
de aproveitamento a partir das tipologias e não
das zonas de uso demarcadas na cidade. Se,
por um lado, este parâmetro pode criar uma
diversidade morfológica maior do tecido urbano,
por outro, não regula as faixas de densidade
almejadas. Recomenda-se, pois, que os
coeficientes de aproveitamento sejam definidos
pela zona em que se aplicam as tipologias,
podendo, a partir daí, definir os padrões básicos
mínimos, e máximos de CA.
Recomenda-se também que sejam estudados
outros parâmetros para regular o adensamento
urbano, para além dos coeficientes de
aproveitamento. Ou seja, parâmetros como
densidade habitacional (unidades habitacionais/
hectare), número de unidades máximas e mínimas
a serem providas em determinadas áreas da
cidade

5.3 QUESTÕES AMBIENTAIS E SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES

Destaca-se como norma ambiental a estabelecida
pelo Plano Diretor (§ 1º do artigo 24), que institui
taxa mínima de permeabilidade do solo de
10% (dez por cento), para aprovação de novos
empreendimentos, parcelamentos e demais
aprovações edilícias (com exceção para a região
interna ao Polígono de Multiplicidade Ambiental,
compreendida pelas avenidas Prefeito José
Nicolau L. Maselli, Senador Saraiva, Orosimbo
Maia, José de Sousa Campos e Aquidabã).
Como exemplo de incentivos à implantação de
sistemas ambientais, pode-se citar a Lei municipal
n°49/13 e o Decreto regulamentador n° 18306/14,
que concede incentivos fiscais e processuais para
as atividades e empreendimentos de impacto
local que se dispuserem a respeitar os seguintes
preceitos ambientais em suas construções:
redução e reciclagem de resíduos; reuso de
água e aproveitamento de água pluvial; utilização
de tecnologias limpas; utilização de madeira
certificada e uso racional de recursos naturais e
taxa de permeabilidade maior do que a exigida no
Plano Diretor.
É também oferecido o Selo de Sustentabilidade
para aqueles que comprovarem, além de todos
os incentivos descritos anteriormente, no mínimo

mais cinco ações, dentre dez ações descritas no
artigo 112 do decreto.
Recomenda-se que estes parâmetros sejam
estabelecidos para todas as edificações,
independente de seus usos, e que sejam
adotados incentivos como descontos no IPTU e/
ou nos serviços, como taxa de água e esgoto,
iluminação, entre outros.
Ademais, recomenda-se a inserção de uma nova
tipologia habitacional, a ecovila urbana. Tratase de um loteamento de caráter ecológico e
sustentável, caracterizado como assentamento
humano, que busca a criação de modelos de
vida sustentável, dentro das características de
sua própria bio-região e engloba tipicamente
quatro dimensões: a social, a ecológica, a cultural
e a espiritual, combinadas numa abordagem
que estimula o desenvolvimento comunitário e
pessoal. Os padrões urbanísticos desta tipologia
serão desenvolvidos posteriormente, envolvendo
a permissão e incentivo para a micro e
macrodrenagem urbanas, com uso de biovaletas,
jardins de chuva, cisternas, pisos permeáveis,
bacias de retenção, poços de infiltração, entre
outros, e/ou exigir a adesão aos sistemas de
certificação ambiental existentes, como o Selo
Azul da CEF, o LEED, etc.

Espaços Livres Públicos
Fechamento de loteamentos e cinturões de
segurança
A permissão municipal para o fechamento de
loteamentos já existentes entra em conflito com
a lei 6.766/79 no que diz respeito à doação e
garantia de uso de áreas públicas. Recomendase, pois, a proibição do fechamento de
loteamentos já existentes em função, sobretudo,
de seu prejuízo ao sistema de espaços livres da
cidade, seja para a mobilidade, seja para a fruição
dos espaços de lazer, de caminhar, de conviver,
de se encontrar, etc.
Recomenda-se, para estes casos, apenas
a aplicabilidade dos cinturões de segurança
(previstos na lei 10.264 /99), onde o movimento
nas vias públicas é controlado por meio da
instalação de guaritas para vigilância e/ou
estreitamento e elevação do pavimento do leito
carroçável nas esquinas. Ressaltamos ainda que
este parâmetro, se adotado indiscriminadamente,
pode dificultar a mobilidade veicular, além de
enfraquecer a possibilidade de uso comercial e
serviços locais dentro dos bolsões residenciais.
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Observou-se que, na prática, as APPs acabam
localizando-se em fundos de lotes ou entre
muros de loteamentos fechados, sem nenhum
acesso, com sérias implicações urbanísticas
e socioambientais. Recomenda-se, quando
da aprovação de parcelamentos do solo e de
empreendimentos fechados tais como vilas, HMH,
HMV, HCSE e outros que contenham cursos
d’água, a proibição de projetos com fundos de
lotes ou muros de loteamentos fechados voltados
para as APPs. Sugere-se que desta forma estes
espaços busquem garantir melhor relação de
visibilidade, atratividade e uso das APPs urbanas,
além, é claro, da condição de urbanidade que
estas áreas verdes devem dispor para que sejam
apropriadas pela população.
A lei 10.729/2000 que trata de projeto de
recuperação e/ou preservação ambiental em
loteamentos prevê que a execução e manutenção
dos projetos de recuperação e preservação
seja de inteira responsabilidade do loteador ou
administrador no período de dois anos. Avalia-se
que este prazo é muito pouco, sobretudo pela
permissão de plantio de mudas muito pequenas.
Seria necessário especificar portes e DAPs
maiores, além de ser recomendável a avaliação
de um prazo maior.

Já a lei 1993/59 estabelece que as ruas em
“cul-de-sac” terminarão em uma praça. Não
observamos a aplicabilidade desta diretriz na
cidade. Em geral, estas vias terminam envoltas
por calçadas estreitas, quando implantadas.

5.4 NOVA ORGANIZAÇÃO PROPOSTA PARA O ARCABOUÇO DA LEGISLAÇÃO
URBANÍSTICA DE CAMPINAS

A partir da leitura e análise da legislação
urbanística vigente em Campinas, bem como dos
parâmetros já recomendados para a normativa
urbana, vislumbra-se a seguinte estrutura para a
nova organização do arcabouço legal da cidade:
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Figura 97: Organograma Proposto
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O Plano Diretor (PD) deve figurar como a lei
mestra, contendo definição de parâmetros,
dispositivos e instrumentos autoaplicáveis, isto
é, passiveis de aplicação imediata, dependendo
minimamente de regulamentações e legislação
posteriores. Cabe ao conteúdo do PD a inserção
da definição do perímetro urbano (que hoje
figura em lei separada), do macrozoneamento
(com revisão conceitual e demarcatória), com
demarcação de zonas urbanas estratégicas
ou macroáreas, definindo os padrões de
adensamento e objetivos gerais para cada
porção da cidade (onde se pretende reestruturar,
requalificar, manter a qualidade urbana existente,
melhorar padrões urbanísticos precários, etc).
O PD deve apresentar claramente os elementos
estruturadores do desenvolvimento urbano,
a exemplo do sistema de mobilidade, com
demarcação dos eixos-tronco da mobilidade
urbana e da hierarquização viária visando orientar
o adensamento e desenvolvimento urbano.
Recomenda-se ainda definir claramente a função
social da cidade, relacionada às proposições das
macrozonas e das zonas urbanas estratégicas
(ou macroáreas), bem como a função social
da propriedade, vinculada ao conceito de
subutilização e definição de coeficientes de
aproveitamento mínimo, básico e máximo. As
áreas consideradas não utilizadas e zonas
especiais também devem ser demarcadas. Estas

definições são fundamentais para a aplicação dos
instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da
Cidade.
Abaixo do PD considera-se que estejam os
Planos Locais (ou Planos Específicos, a depender
de debate posterior) e as leis especificas que
definirão e detalharão as Operações Urbanas
Consorciadas (OUC) previstas no PD. Até o
momento, vislumbra-se a possibilidade de três
áreas passíveis de interesse para aplicação deste
instrumento: a OUC Capivari (já prevista em lei
especifica); a OUC CIATEC II, já vislumbrada
no Plano Local de Gestão de Barão Geraldo e a
estruturação de uma Operação da região central,
sobretudo junto aos trechos subutilizados da Orla
Ferroviária.
Adiante, temos a LUOPS, lei de Uso, Ocupação
e Parcelamento do solo. Embora o objeto de
contrato deste estudo seja apenas a revisão dos
parâmetros de uso e ocupação, recomendase que os parâmetros de parcelamento sejam
incorporados à mesma peça legal, facilitando,
desta forma, sua integração, compreensão e
aplicabilidade. A nova lei de zoneamento, além
da revisão das tipologias e categorias de uso e
ocupação do solo, deve incorporar os parâmetros
legais determinados em outras legislações
posteriores à de 1988, incluindo os parâmetros

para mitigação de impacto dos polos geradores
de tráfego, da interferência aeroportuária, bem
como eventuais parâmetros específicos das
zonas especiais, visto que estas se sobrepõem
às demais, criando um disciplinamento especial.
Sugere-se, ademais, que as exceções de
categorias de zonas estabelecidas pelo Plano
Local de Barão Geraldo e da APA sejam
incorporadas a nova lei. Recomenda-se também a
redefinição das atribuições do GAPE , deixandoas mais claras. Por fim, o arcabouço se encerra
com o Código de Obras municipal, estabelecendo
parâmetros específicos para a arquitetura das
edificações de Campinas.

6.0 PREPARAÇÃO
PARA O PRÓXIMO
RELATÓRIO /
PROSPECÇÃO DE
DADOS

O fornecimento, por parte da Prefeitura Municipal,
de informações relativas aos serviços públicos
por ela prestados, assim como às condições
gerais da infraestrutura urbana e da geografia do
município, é uma das condições básicas para o
projeto de revisão da Lei de Uso do Solo ora em
elaboração. Sabidamente as municipalidades, no
conjunto de suas secretarias e autarquias, reúnem
um conjunto extenso de dados sobre o território
municipal. Sabe-se também, por outro lado, que
a tradição da gestão territorial brasileira leva à
formação de núcleos de planejamento e aplicação
de políticas com tendência ao isolamento, e que
a busca de informações em cada entidade da
administração municipal demandaria demasiado
tempo e energia por parte da FUPAM.
Nestas condições, a Secretaria do Planejamento
e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN é a
interlocutora da Prefeitura Municipal de Campinas
junto à FUPAM, cabendo-lhe o contato, a
solicitação e a organização inicial dos diversos
dados necessários ao projeto. Tal incumbência,
convém notar, veio ao encontro de um projeto
em curso na própria SEPLAN visando instituir
um cadastro único de dados georreferenciados
- um grande GIS municipal - por ela organizado
e mantido, mas de acesso livre para todos os
órgãos da administração direta ou indireta.
Em 15 de agosto de 2014 houve o fornecimento
do primeiro lote de informações - layers
cartográficos georreferenciados elaborados
diretamente pela SEPLAN, como logradouros,
polígonos de zoneamento e recortes territoriais

diversos - perímetro urbano, setores censitários,
áreas de planejamento, macrozonas, etc. Cerca
de um mês depois, em 11 de Setembro de 2014,
a FUPAM recebeu um segundo lote, destacandose um conjunto de imagens aéreas de 2010 e
um layer de pontos referentes aos lotes urbanos.
E, em 7 de outubro, dois layers da EMDEC,
contendo linhas e pontos de ônibus.
A SEPLAN tem, de fato, participado da
mobilização de outras secretarias para
sistematização dos dados. Exemplo disso foi a
convocação de uma rodada técnica de reuniões
com todas as entidades - diretas e indiretas
- da administração municipal, ocorrida em 3
e 4 de Setembro de 2014. O recebimento e
organização das informações demanda tempo e
sua incorporação ao trabalho da FUPAM é feita ao
longo trabalho, ocorrendo em paralelo com outras
etapas. Em grandes linhas temáticas, ainda falta à
SEPLAN fornecer os seguintes itens:
Finanças/Cadastro: mais informações sobre os
lotes (especialmente uso do solo); localização
mais precisa em diversos loteamentos;
Habitação: ocupações e invasões; conjuntos
habitacionais implantados nos últimos 5 anos;
Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável: sistema de áreas verdes (praças,
parques, áreas de preservação); áreas
contaminadas; planos especiais (APA);
Educação: unidades educacionais e vagas;
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territórios da Educação;
Saúde: unidades de atendimento e vagas;
territórios da Saúde; (alguns itens estão
disponibilizados no site da Secretaria)
Assistência Social: unidades de atendimento;
cadastros PBF e BPC
Segurança Pública: unidades de atendimento;
territórios da Segurança; câmeras de
monitoramento;
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Desenvolvimento Econômico, Social e
Turismo: propriedades rurais; sistema viário rural
Cultura: equipamentos culturais e esportivos;
Esporte e Lazer: equipamentos culturais e
esportivos;
Serviços Públicos: iluminação viária
SANASA (água e esgoto): captação e unidades
de distribuição de água; coleta de esgoto; ‘gatos’
hidráulicos
EMDEC (transporte público e trânsito):
sistemas de terminais; projetos de médio e grande
porte (VLT, BRT e metrô).

A tabela a seguir é utilizada ao longo do trabalho
para monitorar o fornecimento dos dados. Aqui,
ela está apresentada de acordo com o cenário de
recebimento dos dados no dia da entrega inicial
deste relatório P2A. Esta tabela será atualizada
a partir do recebimento de novos materiais até a
data de entrega do próximo produto, referente à
prospecção de dados (P2-B).
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Tabela 25
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Tabela 26

7.0 GLOSSÁRIO

7.1 SIGLAS

COHAB
Companhia Metropolitana de 		
		Habitação
CMDU		
Conselho de Desenvolvimento 		
		Urbano

AP 		

Área de Preservação

APA 		

Área de Preservação Ambiental

APP 		

Área de Preservação Permanente

ACAM		

Área de Controle Ambiental

AIA		
Área de Influência de Operação
		Aeroportuária
AGRI		

Área de Vocação Agrícola

AIN		

Área de Integração Noroeste

AP’s		

Áreas de Planejamento

ARP		

Área de Requalificação Prioritária

AUP		

Área de Urbanização Prioritária

AURBE		

Área de Urbanização Específica

BRT		

Bus Rapid Transit

CEASA
Centrais de Abastecimento de 		
		Campinas S/A

COMDEMA
Conselho de Desenvolvimento do
		Meio-Ambiente
CONAMA
Conselho Nacional do Meio 		
		Ambiente.
CONCIDADE Conselho de Desenvolvimento da
		Cidade
CONDEPACC Conselho de Defesa do 			
		
Patrimônio Histórico Cultural de 		
		Campinas
CONGEAPA

Conselho Gestor da APA

DEPLAN
Departamento de Planejamento
		(Campinas)
DUOS		
		

Departamento de Uso e 		
Ocupação do Solo (Campinas)

EC		

Estatuto da Cidade

EIA/RIMA
		

Estudo de Impacto Ambiental/ 		
Relatório de Impacto Ambiental

EIV		

Estudo de Impacto de Vizinhança
Empreendimento de Habitacional
de Interesse Social
Empresa Municipal de 			
Desenvolvimento de Campinas

CEF		

Caixa Economica Federal

EHIS		
		

CEPAC		
		

Certificados de Potencial 		
Adicional de Construção

EMDEC
		

CGP		

Comissão Geral Participativa

FUNDAP
Fundo de Apoio à População de
		Sub-Habitação Urbana
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FUPAM		
Fundação para Pesquisa em 		
		Arquitetura e Ambiente
GAPE		
		

Grupo de Análises de Projetos 		
Específicos

GRAPROURB Grupo de Análise e Aprovação de
		Projetos Urbanísticos
HIS		
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Habitação de Interesse Social

PD		

Plano Diretor

PGT		

Polo Gerador de Tráfego

PLG		

Plano Local de Gestão

PMC		

Prefeitura Municipal de Campinas

PROCON
Fundação de Proteção e Defesa
		do Consumidor

IBGE		
Instituto Brasileiro de Geografia e
		Estatística

PUCCAMP
Pontifícia Universidade Católica
		de Campinas

INCRA		
Instituto Nacional de Colonização
		e Reforma Agrária

RAP		

Relatório Ambiental Preliminar

SANASA
		

Sociedade de Abastecimento de
Água e Saneamento S/A

IPTU		
Imposto Predial e Territorial 		
		Urbano
ITR		
Imposto sobre a Propriedade 		
		Territorial Rural
LC		

Lei Complementar

LEED		
Leadership in Energy and 		
		Environmental Design
LUOS		

Lei de Uso e Ocupação do Solo

MASP		

Museu de Arte de São Paulo.

MCMV		

Minha Casa Minha Vida

MP		

Ministério Público

MZ		

Macrozona

OMCJN-OC

Observatório Municipal

OUC		

Operação Urbana Consorciada

SEMURB
SecretariaMunicipal de Urbanismo
		(Campinas)
SENAC		
Serviço Nacional de 			
		Aprendizagem Comercial
SEPLAN
Secretaria de Planejamento e 		
		
Desenvolvimento Urbano 		
		(Campinas)
SETEC		

Serviços Técnicos Gerais

SETRANSP
Secretaria de Transporte 		
		(Campinas)
SMAJ		
Secretaria Municipal de Assuntos
		Jurídicos (Campinas)
SVDS		

Secretaria Municipal do Verde,		
Meio Ambiente e Desenvolvimento
		Sustentável (Campinas)

TAC		
Termo de Ajustamento de 		
		Conduta
UNICAMP
Universidade Estadual de 		
		Campinas
UTB		

Unidades Territoriais Básicas

UTR		

Unidades Territoriais Rurais

VLT		

Veículo leve sobre trilhos

Z		 Zona
Z.AMB		
Zona de Conservação Ambiental
		Especial
ZEIS		

Zona Especial de Interesse Social

Z.HIDRI
		

Zona de Conservação Hídrica dos
Rios Atibaia e Jaguari

Z.HIDRI-A
Zona de Conservação Hídrica do
		Rio Atibaia
Z.HIDRI-J
Zona de Conservação Hídrica do
		Rio Jaguari
Z.AGRO

Zona de Uso Agropecuário

Z.TUR 		

Zona de Uso Turístico

Z.URB		

Zona de Uso Urbano

7.2 DEFINIÇÕES
Área (A)

Área total do lote ou gleba;

Afastamentos Distâncias entre as projeções
horizontais dos perímetros externos das
edificações e as divisas entre lotes ou glebas,
medidas perpendicularmente às divisas; podem
ser também as distâncias entre edificações de
um mesmo lote ou gleba, ou ainda, as distâncias
entre as edificações e as vias particulares de
circulação;
Alinhamento Divisa entre o lote ou gleba e o
logradouro público;
Andar		
Qualquer pavimento situado
acima do pavimento térreo.
Área aberta de insolação é a área de insolação
em que um dos lados de seu perímetro
coincide com uma parte ou com o todo do
alinhamento do lote ou gleba;
Área construída do pavimento é a área da
superfície correspondente à projeção horizontal
das áreas cobertas do pavimento, sendo que a
área construída do pavimento térreo é a área
ocupada do lote ou gleba;
Área construída total é a somatória das áreas
construídas dos diversos pavimentos da
edificação;
Área aberta de insolação é a área de insolação
em que um dos lados de seu perímetro
coincide com uma parte ou com o todo do
alinhamento do lote ou gleba;
Área construída do pavimento é a área da
superfície correspondente à projeção horizontal

das áreas cobertas do pavimento, sendo que a
área construída do pavimento térreo é a área
ocupada do lote ou gleba;
Área construída total é a somatória das áreas
construídas dos diversos pavimentos da
edificação;
Área de insolação é a área livre, ao nível do piso
do compartimento a ser insolado, cujo
perímetro corresponde a uma poligonal fechada
de ângulos internos sempre menores de 180º
(cento e oitenta graus), sendo que as divisas do
lote ou gleba constituem limites obrigatórios de
qualquer área livre contígua a elas;
Área livre
é toda superfície, em qualquer
plano, não ocupada por edificações acima desse
plano;
Área livre do lote ou gleba é o total das áreas
livres ao nível do piso do pavimento
térreo; corresponde à diferença entre a área do
lote ou gleba e sua área ocupada;
Área ocupada do lote ou gleba é a área das
superfícies correspondentes às projeções,
no plano do piso do pavimento térreo, das
edificações situadas acima desse plano;
Balanço
é toda construção, em qualquer
pavimento acima do térreo, cuja projeção
horizontal situa-se fora do perímetro determinado
pelos elementos estruturais ou de vedação do
pavimento
térreo;
Coeficente de Aproveitamento (CA)		
é o fator pelo qual deve ser multiplicada a área
do lote ou gleba para se obter a área máxima de
construção permitida para os andares de uma

edificação, excluindo-se a área correspondente
aos andares de serviço destinados a reservatórios
d’água,casas de máquinas, instalações para
funcionários e apartamento do zelador e as áreas
de terraços, varandas ou balcões correspondentes
a até 5% (cinco por cento) da somatória das áreas
dos andares.
Desnível Acentuado do Terreno
quando
a relação percentual entre a diferença das cotas
altimétricas e sua distância horizontal for superior
a 8% (oito por cento).
Empreendimento de Habitação de Interesse
Social (EHIS) corresponde ao parcelamento
do solo, a uma edificação ou um conjunto de
edificações, destinado total ou parcialmente à
habitação de interesse social - HIS, com ou sem
usos complementares, conforme disposto na
legislação específica;
Gabarito de altura máxima de uma edificação
é a distância entre o piso do pavimento térreo e o
ponto mais alto da cobertura, excluídos o ático e a
caixa d’água;
Gleba		
área de terra que não foi objeto
de arruamento e loteamento.
Fundo de lote ou gleba é a divisa oposta à
frente;
H		 altura máxima da edificação.
L		 largura da via pública de
circulação.
Habitação de Interesse Social (HIS) é aquela
destinada a famílias com renda igual ou inferior
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a 6 (seis) salários mínimos ou com capacidade
de pagamento a ser definido, promoção pública
ou conveniada com o Poder Público, com padrão
de unidade habitacional com um sanitário, até
uma vaga de garagem e área útil de, no máximo,
50 m2 (cinquenta metros quadrados), com
possibilidade de ampliação quando as famílias
beneficiadas estiverem envolvidas diretamente na
produção das moradias;
IBGE 		
abreviação de Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. É uma entidade da
administração pública federal e se constitui no
principal provedor de dados e informações do
país, que atendem às necessidades dos mais
diversos segmentos da sociedade civil, bem como
dos órgãos das esferas governamentais federal,
estadual e municipal.
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Logradouro Público todo e qualquer espaço
de uso comum do povo.
Lote		
área de terra resultante do
arruamento e loteamento de glebas, ou do
desmembramento ou remembramento de lotes.
Lote e gleba não edificados
aqueles com
área superior a 250,00m², onde o coeficiente
de aproveitamento utilizado é igual a 0 (zero),
excetuando os terrenos: integrantes do Sistema
de Áreas Verdes do Município; ocupados por
estacionamento e outras atividades econômicas
que não necessitem de edificação.
Pavimento
qualquer plano utilizável de uma
edificação, sendo que um pavimento poderá
desenvolver-se em dois ou mais planos, com
a condição de que a diferença entre as cotas
extremas não seja superior a 1,50m (um metro e
cinquenta centímetros).

Potencial construtivo de um lote ou gleba é o
produto resultante da multiplicação de sua área
pelo coeficiente de aproveitamento, podendo ser:
•
básico, que é o produto resultante da
multiplicação de sua área pelo coeficiente de
aproveitamento básico fixado para a zona onde
está localizado;
•
máximo, que é o produto resultante da
multiplicação de sua área pelo coeficiente de
aproveitamento máximo fixado para a zona
onde está localizado;
•
mínimo, que é o produto resultante da
multiplicação de sua área pelo coeficiente de
aproveitamento mínimo fixado para a zona
onde está localizado;
•
adicional, que corresponde à diferença
entre o potencial construtivo igual ou inferior ao
máximo e o potencial construtivo básico;
•
utilizado de um lote, que corresponde à
área construída computável;
•
virtual, que é o potencial construtivo dos
imóveis de preservação cultural e ambiental,
passível de ser transferido para outras áreas
conforme o disposto em lei;
Recuos (R) são as distâncias entre as projeções
horizontais dos perímetros externos das
edificações e o limite do terreno.

terreno natural, na linha de projeção horizontal da
fachada da edificação.
PMCMV		 abreviação de Programa
Minha Casa e Minha Vida. É um programa do
Governo Federal em parceria com os estados e
municípios, gerido pelo Ministério das Cidades e
operacionalizado pela CAIXA, cujo objetivo é a
produção de unidades habitacionais, que depois
de concluídas são vendidas sem arrendamento
prévio, às famílias que possuem renda familiar
mensal até R$1.600,00.
Taxa de ocupação - é o fator pelo qual deve ser
multiplicada a área do lote ou gleba para
se obter a área ocupada máxima, sendo que:
•
TE - taxa de ocupação da edificação ou
edificações no pavimento térreo;
•
TO - taxa de ocupação dos pavimentos
superiores (torre), referente à área das
projeções das edificações situadas acima do
pavimento térreo.
Tecido Urbano morfologia (forma) da cidade, que
envolve o sistema viário e os espaços delimitados
por ele, as edificações e os espaços vazios, e o
próprio relevo natural que a estes elementos dá
suporte físico;

Subsolo (SS) qualquer pavimento situado abaixo
do pavimento térreo.

Testada ou frente do lote ou gleba é o
alinhamento correspondente à via pública de
circulação, sendo que, nos lotes ou glebas
voltados para mais de uma via pública de
circulação, será considerado como testada o
alinhamento em que situar-se o acesso principal
do imóvel.

Pavimento térreo (T) é aquele definido pelo
projeto, para cada edificação isoladamente,
respeitando-se uma diferença não superior a
1,50m (um metro e cinquenta centímetros) acima
e 1,00 (um metro) abaixo do nível mediano do

Unidade autônoma ou módulo comercial é
a parte da edificação, vinculada ou não a uma
fração ideal de terreno, constituída de áreas de
uso privativo, podendo ou não ter dependências e
instalações de uso comum; (acrescido pelo art.

Sobreloja (S) é o pavimento intermediário situado
entre o pavimento térreo e o 1o (primeiro) andar
da edificação.

1o da Lei no 9.785/98)
Usos Permitidos
usos já existentes ou não,
enquadrados em categorias ou subcategorias
incluídas no zoneamento da área.
Usos tolerados usos legalmente existentes ou
usos estabelecidos a mais de 01 (um) ano, não
enquadrados em categorias e subcategorias
permitidas no zoneamento da área, aceitando-se
sua permanência desde
que não haja aumento de áreas edificadas;
(conforme redação dada pela Lei
Complementar no03
de 19 de setembro de 1991)
Usos Proibidos
usos não enquadrados
nas categorias e subcategorias permitidas ou
toleradas no zoneamento da área, não sendo
aceita sua permanência após prazo a ser
estabelecido para cada caso.
Via de Pedestres
logradouro público
destinado à circulação de pedestres.
Via Pública de circulação
logradouro
público destinado à circulação de veículos ou de
veículos e pedestres.
Via Particular de Circulação via de circulação
de veículos e/ou pedestres, de propriedade
privada.
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são
porções do território destinadas, prioritariamente,
à recuperação urbanística, à regularização
fundiária e produção de Habitações de Interesse
Social – HIS ou do Mercado Popular - HMP,
incluindo a recuperação de imóveis degradados,
a provisão de equipamentos sociais e culturais,
espaços públicos, serviço e comércio de caráter
local. Abrange favelas, cortiços, habitações

coletivas precárias, conjuntos habitacionais
irregulares ocupados por moradores de baixa
renda, edificações deterioradas, não utilizada
ou subutilizadas, além de lotes ou glebas não
edificados. Para a área central compreende.

7.3 ABREVIATURAS DAS
SUB-CATEGORIAS DA
LUOS/88

H		
Habitação Unifamiliar. Conjuntos
de unidades habitacionais isoladas ou agrupadas
horizontalmente, que se classificam nos tipos: H1,
H2, H3 e H4
HMH		
Habitação Multifamiliar Horizontal.
Conjuntos de unidades habitacionais isoladas ou
agrupadas horizontalmente, que se classificam
nos tipos: HMH1, HMH2, HMH3 e HMH4.

IND		
Destinadas ao Uso Industrial
classificam-se, quanto à ocupação do solo, nos
tipos: IND1, IND2, IND3, IND4, IND5, IND6, IND7,
IND8, IND9, IND10, IND11, IND12, IND13, IND14,
IND15, IND16
CL		
Comércio de Âmbito Local –
comércio exclusivamente varejista, de produtos
de consumo diretamente relacionados ao uso
residencial.
CL-1		

Comércio Local Básico.

CL-2		

Comércio Local Ocasional.

CG		
Comércio em Geral – comércio
exclusivamente varejista, de produtos diversos.
CG-1		

Comércio Ocasional.

CG-2		

Comércio de Materiais em Geral.

HMV		
Habitação Multifamiliar Vertical.
Conjuntos de unidades habitacionais isoladas ou
agrupadas verticalmente, em um ou mais blocos,
que se classificam nos tipos: HMV1, HMV2,
HMV3, HMV4 e HMV5.

CG-3		

Comércio de Produtos Perigosos.

CSE
Destinado ao uso de Comércio,
Serviços e Institucional classificam-se, quanto à
ocupação do solo, nos tipos: CSE, CSE1. CSE2,
CSE3, CSE4, CSE5 e CSE6.

CA-1		
Alimentícios.

HCSE		
Edificações destinadas ao
uso misto, assim entendidas aquelas em que
uma parte de sua área construída destinase a unidades habitacionais e a outra parte a
unidades comerciais, de serviços ou institucionais,
classificam-se, quanto à ocupação do solo, nos
tipos: HCSE, HCSE1, HCSE2, HCSE3, HCSE4 e
HCSE5.

CA		
Comércio Atacadista – comércio
exclusivamente atacadista ou atacadista e
varejista simultaneamente.
Comércio de Produtos

CA-2		
Comércio de Produtos de
Pequeno e Médio Porte.
CA-3		
Porte.

Comércio de Produtos de Grande

CA-4		

Comércio de Produtos Perigosos.

CA-5		
Comércio de Produtos
Agropecuários e Extrativos.
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SP		
Serviços Profissionais - Serviços
prestados por profissionais de nível universitário
ou técnico, de forma autônoma ou associativa,
em estabelecimentos específicos ou na própria
residência.

SG-6		
Serviços de Estúdios,
Laboratórios e Oficinas Técnicas.

SP-1 Serviços exercidos de forma autônoma,
na própria residência do profissional, desde que
esta pertença à subcategoria das Habitações
Unifamiliares – H.

SG-8		
Serviços de Aluguel e de
Distribuição de Bens Móveis.

SP-2		
Serviços exercidos de forma
autônoma ou associativa, em locais apropriados.
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SG-7		
Serviços de Reparação e
Conservação em Geral.

SG-9		
Móveis.

Serviços de Guarda de Bens

SG-10

Serviços de Oficina.

SL		
Serviços de Âmbito Local Serviços direta e exclusivamente relacionados ao
uso residencial.

SE		
Serviços Especiais – serviços
incompatíveis, por sua natureza, com o uso
residencial.

SL-1		

Serviços Pessoais e Domiciliares.

SL-2		

Serviços de Educação Informal.

SE-1		
Serviços de Manutenção de
Frotas e Garagens de Empresas de Transportes.

SL-3		
Conservação.

Serviços de Reparação e

SL-4		
Condomínios Habitacionais com
Serviços Próprios de Hotelaria.
SG		
diversos.

Serviços em Geral – serviços

SG-1		
Serviços Administrativos,
Financeiros e Empresariais.
SG-2		

Serviços Pessoais e de Saúde.

SG-3		

Serviços de Hotelaria.

SG-4		

Serviços de Lazer e de Diversões.

SG-5		
Serviços de Instrução Esportiva e
de Preparação Física.

SE-2		
Depósitos.

Serviços de Armazenagens e de

SE-3		
Serviços de Motéis e
Estabelecimentos Congêneres.
EL		
Instituições de Âmbito Localinstituições destinadas à educação, à saúde, à
cultura, ao esporte, ao lazer, à assistência social,
a cultos religiosos e à administração, segurança e
serviços públicos, cujas atividades relacionam-se
às populações localizadas em áreas restritas.
EG		
Instituições em Geral - instituições
destinadas à educação, à saúde, à cultura, ao
esporte, ao lazer, ao turismo, à assistência social,
a cultos religiosos e à administração, segurança e
serviços públicos, cujas atividades relacionam-se
às populações diversificadamente localizadas.

EE		
Instituições Especiais instituições destinadas à educação, à saúde, à
cultura, ao esporte, ao lazer, turismo, à assistência
social, a cultos religiosos e à administração,
segurança e serviços públicos, cujas atividades
realizam-se em instalações que, por suas
características, necessitam de localização
especial;
UP		
Usos para Preservação e Controle
Urbanístico - usos que permitam a preservação
das condições naturais ou originais de áreas e/ou
edificações, em decorrência de valores próprios
ou para fins de controle urbanístico; incluem-se
nesta subcategoria os monumentos e edificações
de valor histórico, arquitetônico ou artístico,
os mananciais, as áreas de valor estratégico
para a segurança pública e as áreas de valor
paisagístico.
IN
Indústria não Incômodas – indústrias
cujos processos e resíduos não ocasionam
poluição ambiental em níveis incompatíveis com
outros usos do solo urbano.
II
Indústrias Incômodas – indústrias cujos
processos e resíduos ocasionam poluição
ambiental em níveis que requerem maior controle
de sua localização.
IE
Indústrias Especiais – indústrias cujos
processos e resíduos ocasionam poluição em
níveis altamente prejudiciais ao meio ambiente,
devendo localizar-se, preferencialmente, em
distritos próprios.
DI
Distritos Industriais – conjunto de
Indústrias, preferencialmente agrupadas em
função de características comuns, podendo
ser distritos de indústrias não incômodas, de
indústrias incômodas e de indústrias especiais.

Estabelecimento Comercial de Pequeno Porte
estabelecimento instalado em unidade autônoma
ou módulo comercial, com área privativa máxima
de 500,00m², para atividades comerciais e de
serviços, e de 1.000,00m², para atividades
institucionais.

Estabelecimento Industrial de Grande Porte
quando a área do lote ou da gleba for maior
que 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) ou
17.000,00m² (dezessete mil metros quadrados),
respectivamente, ou a área da construção for
maior que 8.000,00m² (oito mil metros quadrados).

Estabelecimento Comercial de Médio Porte
estabelecimento instalado em unidade autônoma
ou módulo comercial, com área privativa máxima
de 1.000,00m², para atividades comerciais e
de serviços, e de 2.500,00m², para atividades
institucionais.
Estabelecimento Comercial de Grande Porte
Estabelecimento instalado em unidade autônoma
ou módulo comercial, com área privativa acima
de 1.000,00m², para atividades comerciais e de
serviços, e acima de 2.500,00m², para atividades
institucionais.
Estabelecimento Industrial de Pequeno Porte
quando a área do lote ou da gleba for menor ou
igual a 3.000,00m² (três mil metros quadrados)
ou 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados),
respectivamente, e a área da construção
for menor que 3.000,00m² (três mil metros
quadrados).
Estabelecimento Industrial de Médio
Porte quando a área do lote ou gleba
for maior que 3.000,00m² (três mil metros
quadrados) ou 5.000,00m² (cinco mil metros
quadrados), respectivamente, e menor ou igual
a 10.000,00m² (dez mil metros quadrados) ou
17.000,00m² (dezessete mil metros quadrados),
respectivamente, ou a área da construção for
maior que 3.000,00m² (três mil metros quadrados)
e menor ou igual a 8.000,00m² (oito mil metros
quadrados).
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Profª. Dra. Vanessa G. Bello Figueiredo
Prof. José Armenio de Brito Cruz
Arq. Urb. Renata Semin
Geog. José Donizete Cazzolato
Arq. Urb. Gastão Salles
Arq. Urb. Ingrid Schmidt Ori
Arq. Urb. Julia Gouvêa
Arq. Urb. Marlon Longo
Arq. Urb. Rosangela Ribeiro
Arq. Urb. Anna Carolina Barreto
Estagiários
Fábio Bonugli
Yannick Zanetti
Yuri Bucaretchi

10.0 ANEXO

Por conterem dados pessoais, as listas de
presença não estão publicadas e encontram-se à
disposição para consulta na Seplan.
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