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1.0 INTRODUÇÃO
O presente produto, denominado Diagnóstico
Técnico – Produto P3A – é parte integrante da
Etapa 3 do Plano de Trabalho aprovado pela
Prefeitura Municipal de Campinas e consiste em
uma análise da configuração territorial da cidade,
a partir dos seguintes conjuntos de condicionantes
ou temas:
•
•
•
•

a inserção regional de Campinas na
Macrometrópole Paulista;
os usos do território municipal;
a legislação urbanística vigente e as formas
de ocupação do solo;
os recursos urbanísticos, o sistema de
espaços livres e o patrimônio cultural.

Cada conjunto temático, por sua vez, resulta do
levantamento de informações disponíveis em
órgãos oficiais de pesquisa censitária, entidades
públicas de pesquisa científica e de gestão

territorial e, sobretudo, nas bases de dados da
própria Prefeitura Municipal de Campinas. A
evolução do banco de dados foi contínua, desde
o início do contrato até o presente momento,
devido ao fornecimento gradual dos mesmos
pela PMC. Assim, a cartografia anexa a este
diagnóstico foi consideravelmente ampliada
em relação ao relatório anterior denominado
Prospeção de Dados: sistematização do banco
de dados (Produto P2B). Ressalte-se ainda que,
paralelamente à elaboração deste produto, foi
realizada a Análise e diagnóstico comunitário
(Produto P3B), com uma sequência de atividades
complementares integrantes do momento de
sistematização de dados com vistas à revelação
das condições da cidade real por meio da
ampliação das fontes de consulta, notadamente,
da escuta de vozes dos cidadãos, conforme
proposta de processo participativo constante no
Plano de Trabalho aprovado.

Toda a organização destes dados, por
meio da construção de mapas temáticos
georreferenciados, conforma um instrumento
analítico e funcional para a atividade do
planejamento urbano de Campinas.
O conceito de configuração territorial, segundo
o geógrafo Milton Santos, designa sempre
um registro do conjunto de elementos que
definem uma extensão espacial dada, num dado
momento, ou seja, a apreensão do território
resulta da compreensão realizado em um certo
recorte temporal, o que pressupõe, portanto,
a necessidade de uma atividade contínua,
própria à dinâmica do território em sua constante
transformação. Portanto, cabe ao diagnóstico
selecionar e reconhecer os temas ou conteúdos
do território portadores de informações estruturais
ou estratégicas para a atividade interpretativa que,
por sua vez, também é dinâmica. Assim, buscou-

se ler e interpretar por meio da referida atividade
cartográfica, as estruturas física (as infraestruturas
urbanas e os serviços públicos e a cidade como
artefato construído), socioeconômica (os usos
e atividades urbanas, distribuição/concentração
da população, aspectos demográficos e renda)
e jurídica (ordenamento legal do território, grau
de utilização dos imóveis no perímetro urbano e
restrições ambientais).
À guisa de conclusão analítica, o Diagnóstico
propõe estabelecer correlações entre estes
conjuntos de variáveis citadas de modo a instruir
uma compreensão do território de Campinas,
se não na sua totalidade, com o máximo de
complexidade que foi possível alcançar. A
compreensão do território vivido, nas suas
múltiplas facetas, orientará as propostas para a
revisão da LUOS e oferecerá subsídios técnicos
para a revisão do Plano Diretor, em curso.
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O objetivo do diagnóstico técnico é,
essencialmente, servir às etapas seguintes deste
trabalho, ou seja, reunir elementos suficientes
para orientar a sua fase propositiva, definida no
Plano de Trabalho aprovado como etapas 5 e 6,
pelas seguintes propostas: a de Reestruturação
Territorial e das bases para regulamentação do
uso do solo e a de regulamentação da legislação
para subsidiar a elaboração do projeto de lei
(LUOS), respectivamente. Sendo assim, ele
assume, em um primeiro momento, um papel
operacional ou funcional em todo o trabalho
e instrumentaliza a elaboração de propostas
para a cidade desejável. Em um segundo
momento, não menos importante, o diagnóstico
técnico tem, também, por objetivo oferecer uma
metodologia de monitoramento da cidade a
partir da construção de uma base comum para o
lançamento de dados ou informações, de modo
a instrumentalizar a contínua e incessante tarefa
do planejamento urbano de Campinas. A forma
como foi organizada a produção da cartografia
temática georreferenciada contida neste
diagnóstico oferece meios e métodos funcionais
para um trabalho integrado de gestão do território
e formulação de políticas ou propostas futuras
do poder público. Este objetivo é fruto de uma
política de difusão do conhecimento produzido
na universidade para a sociedade ou, em outras
palavras, de transferência de conhecimento.

1.2 METODOLOGIA E CONTEÚDO

Em termos gerais e panorâmicos, podemos
reconhecer três modos clássicos de estudos
sobre as cidades. O primeiro estuda a cidade
como artefato construído, como técnica de
construção material realizada pelo homem sobre
o meio natural. Estes estudos reconhecem nas
infraestruturas urbanas e nas edificações o
principal conteúdo a mobilizar o conhecimento
sobre o planejamento das cidades, alimentado por
demandas objetivas que a técnica de intervenção
física no território deve atender. Um segundo
modo de abordagem reconhece nas cidades a
expressão dos conflitos de classes sociais com
seus distintos e, frequentemente, antagônicos
interesses. Com extensa literatura nas ciências
humanas, esta maneira de olhar é tributária à
uma matriz teórica que procura compreender os
mecanismos de (re)produção do capital, conforme
proposto, originalmente, por K. Marx em seus
estudos de economia política, de forma que, o

que chamamos de expressão material da cidade
é reflexo das desigualdades socioeconômicas e
de distribuição de renda, além de a própria terra
urbanizada ter sido transformada em mercadoria
nos modos de produção capitalista. Neste sentido,
cabe ao planejamento, por meio da ação do
Estado, interferir no território com a finalidade de
corrigir ou minimizar os desequilíbrios intrínsecos
a uma sociedade desigual, dividida em classes
sociais. Ambas formas de abordagem estão
amparadas em consagrados pressupostos
científicos, tradicionalmente reconhecidos
nos campos de conhecimento do urbanismo
e do planejamento urbano e territorial, seja no
meio acadêmico, seja no meio profissional,
principalmente, o de atuação em órgãos
públicos. Uma terceira abordagem, um pouco
mais recente, decorre da constatação de que os
mencionados modos de estudo, competentes em
suas especificidades, não explicam as diferenças
que dão às cidades suas identidades, ou seja,
exatamente aquilo que as individualizam, além
do meio físico - notadamente, o que chamamos
de cultura (valores simbólicos, modos de ser e
expressar, hábitos e costumes, etc). Portanto,
esta terceira abordagem não exclui e nem se
contrapõe às anteriores, mas possui seu foco
na identificação das singularidades que definem
uma cidade: sua história, sua memória e seu
patrimônio cultural - tanto material, como imaterial.

E pode ser considerada como complementar às
demais, orientação conceitual adotada por esta
equipe.
Assim, os conteúdos que amparam este
diagnóstico podem ser agrupados nos seguintes
conjuntos temáticos acerca do território
campineiro:
•
•

•

•

Aspectos geofísicos (hidrografia, relevo, áreas
verdes e recursos ambientais)
Aspectos socioeconômicos e demográficos
(ciclo de vida, alfabetização, renda domiciliar,
densidade populacional, moradores por
domicílio, precariedade habitacional,
atividades e usos reais da cidade)
Aspectos infraestruturais da cidade (sistema
viário, hierarquia viária, modais de transporte
público ou coletivo, equipamentos públicos,
empreendimentos habitacionais, redes de
infraestrutura)
Aspectos legais ou de ordenamento jurídico
(perímetros urbano e rural; definições de
macrozonas, de distritos, de macroregiões,
de regiões, de AP, de UTB, de AR, de APP, de
zoneamento, de usos do solo, de formas de
ocupação do solo; divisões distritais e áreas
de abrangência para os serviços públicos de
saúde, educação e guarda civil municipal;
identificação de áreas com ocupações
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A cidade é objeto de estudo das mais diversas
ciências ou áreas do conhecimento. O interesse
e atenção pela cidade tem crescido a cada dia,
na medida em que o planeta cada vez mais se
urbaniza e, por conseguinte, a população que
vive nas cidades predomina sobre a que vive no
campo. Este é quadro geral, mas em particular,
o do Brasil e, principalmente, o da região de
Campinas.

•
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irregulares, áreas regularizadas e remoções).
Aspectos culturais (as paisagens culturais e
os patrimônios material e imaterial que lhe
dão suporte).

A espacialização destes conteúdos ou, mais
precisamente, a localização das camadas
de informações, relativas aos aspectos
supramencionados, no território de Campinas,
consiste no principal procedimento metodológico
do diagnóstico. Construir, rigorosamente, um
mapa-base, no qual todas as informações devem
ser inscritas devidamente compatibilizadas
e organizadas com os mesmos critérios, é a
principal ação do método de trabalho operado
neste diagnóstico: espacializar as informações
para analisar a configuração territorial de
Campinas. O trabalho de georreferenciamento
aqui realizado subsidiará a PMC na elaboração
da Revisão do Plano Diretor e servirá como uma
ferramenta fundamental para uma redefinição dos
procedimentos relativos à gestão do território de
Campinas.
A cartografia temática, assim constituída,
permitirá estabelecermos correlação de dados
e comparações entre dois ou mais sistemas de
informação, tais como: Mobilidade Urbana x
Densidade Demográfica; Mobilidade Urbana x
Renda Familiar; Mobilidade Urbana x Localização
dos Equipamentos Públicos; Área Urbanizada x

Bacias Hidrográficas x Altimetria; etc. A correlação
de dados permite a atividade interpretativa a
partir da fixação de determinados fatores ou
condicionantes em relação a outras variáveis
selecionadas a partir de hipóteses que se queiram
por à prova.
Por fim, complementa a estratégia metodológica
do diagnóstico, o trabalho de identificar ou
reconhecer o “Sistema de Espaços Livres
de Campinas” (conceito apresentado, com
suas respectivas categorias e tipologias, no
capítulo 5.2 deste relatório) como hipótese de
transformação qualitativa dos espaços públicos
da cidade, na medida em que este conceito pode
ser instrumentalizado através de parâmetros
urbanísticos para superar a dicotomia (ou mesmo,
o antagonismo) entre as propriedades ou bens
públicos e os privados na fruição da paisagem
urbana e nos usos da cidade. Esta hipótese de
transformação qualitativa já estava sugerida no
Produto P2A – Diagnóstico Preliminar sobre
a Legislação Urbanística Vigente, no seu
Capítulo 4.0 – Atualização Conceitual das
Categorias de Uso e Ocupação: Princípios
para Orientar a Revisão da Legislação
Urbanística, onde apresentou-se oito princípios
ou categorias espaço-funcionais potencialmente
enriquecedores do significado das categorias
de uso e ocupação do solo, tendo em vista à
reestruturação territorial de Campinas.

1.3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

As referências utilizadas para o presente relatório
técnico são os produtos que antecederam
sua elaboração: P2A – Diagnóstico Preliminar
sobre a Legislação Urbanística Vigente e P2B –
Prospecção de Dados: Sistematização do Banco
de Dados.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho é uma sequência dos temas
desenvolvidos no P2A, bem como uma
complementação ao conteúdo do P2B,
realizada por meio da leitura crítica dos mapas
apresentados anteriormente e da produção de
outras peças gráficas, e respectivas análises,
derivadas do recebimento de novas informações.
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A Macrometrópole Paulista iniciou sua constituição
com a “dispersão concentrada” do parque
industrial da Região Metropolitana de São Paulo
já nos anos 1970, num raio de cerca de 150 km
a partir da capital, impactando fortemente as
Regiões Administrativas de Campinas, de São
José dos Campos, de Sorocaba e da Baixada
Santista que a partir de então tiveram crescimento
populacional e econômico em taxas superiores à
capital paulista. O processo foi se intensificando e
tornando-se mais complexo. No presente não se
trata apenas de expansão de plantas industriais,
a reestruturação produtiva iniciada nos países
centrais do capitalismo logo após a primeira
crise do petróleo (1973) e que, nas décadas
seguintes, atingiu paulatinamente os países
da industrialização tardia (Brasil entre eles),
vem demandando, sobretudo no atual século, a
instalação crescente de empresas de logística e
de desenvolvimento técnico-científico que resultou

no fortalecimento de instituições e na criação de
novos centros de pesquisa em cidades como
São Paulo, Campinas e São José dos Campos,
sobretudo, mas também em Sorocaba, Santos,
Piracicaba e Região do ABC.
A partir dos anos 1990, o processo de
macrometropolização levou à institucionalização
da Região Metropolitana da Baixada Santista
(RMBS) e, em 2000, da Região Metropolitana
de Campinas (RMC). Na década de 2010,
foram criadas as regiões metropolitanas do
Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN)
e a de Sorocaba (RMS). Além das RMs
institucionalizaram-se as Aglomerações Urbanas
(AUs) de Jundiaí e de Piracicaba. Nesse
contexto de densa urbanização do território da
macrometrópole faltava a própria oficialização da
macrometrópole, fato também ocorrido na atual
década, com a criação pelo governo do estado de

São Paulo da “Macrometrópole Paulista” (MMP),
ficando a cargo da EMPLASA a elaboração de
estudos e planos de ação para todo seu território.
Se a MMP já se estabeleceu de maneira
institucional, com limites oficiais, o processo
de macrometropolização, no entanto, continua
se expandindo. Com o crescimento industrial
de setores mais modernos - cada vez mais
necessitando de atividades terceirizadas, tanto
ligadas à produção, quanto à administração e à
pesquisa - e com o crescimento populacional,
ampliaram as atividades do terciário superior1
1   As atividades econômicas que integram o “terciário
superior” são as atividades de serviço altamente
especializados, que se destinam, via de regra, não ao
público consumidor, mas às empresas, permitindo, enquanto
atividades meio, aumentar a produtividade das atividades fins
das empresas para as quais prestam os referidos serviços.
Entre as atividades do terciário superior encontram-se as
empresas prestadoras de serviços na área de tecnologia
da informação (TI), auditoria para grandes corporações,

Estabelece-se, dessa maneira, uma nova
estrutura territorial, uma nova entidade urbana:
a Megalópole do Sudeste do Brasil. Ainda que
não reconhecida oficialmente pelo Estado, é nela
que se concentram, na atualidade, os maiores
investimentos de capitais, sejam públicos ou
privados, nacionais ou estrangeiros. Afirma-se
uma estrutura megalopolitana dada a intensidade
consultoria para empresas financeiras, entre outras. O setor
terciário superior é, comumente, denominado de “setor
quaternário”, para o caso das empresas que prestam serviços
especializados à empresas, também, do setor de serviços.
Há, no entanto, empresas do terciário superior que prestam
serviços altamente especializados tanto para empresas do
setor terciário, quanto para determinadas empresas do setor
secundário e mesmo primário da economia, motivo pelo qual
consideramos mais adequada a expressão “terciário superior”
que “quaternário”.

e complexidade de “conexões geográficas”
(SOUZA, 1992) que se estabelecem em seu
dinâmico território, propiciando a produção
de policentralidades e de fragmentos urbanos
dispersos não meramente vinculados a esta ou
aquela cidade, esta ou aquela metrópole, mas
sim próprios de uma intensa rede de fixos e fluxos
urbanos que constitui o território da megalópole.
A megalópole não se constitui num novo estágio
metropolitano, as regiões metropolitanas nela
inseridas fazem parte de uma estrutura urbana
maior, que as contém e as potencializam, mas
também a outras entidades urbanas, tais como as
aglomerações urbanas, as áreas de urbanização
dispersa (REIS FILHO) e mesmo pequenas
cidades que exercem atividades complementares
às formações urbano-industriais e aos centros
mais importantes de serviços.
Considerando-se apenas o território oficial da
MMP tem-se que o mesmo representa 20% do
estado de São Paulo, mas concentra 70% de sua
população e 83% de seu PIB (EMPLASA, 2015).
Considerando que o PIB do estado de São Paulo
corresponde a cerca de 31% do PIB do país,
a riqueza produzida na MMP equivale a cerca
de um quarto de todo o produto interno bruto
brasileiro. Na MMP encontram-se o maior porto
e os maiores aeroportos em volume de carga do
país, nela também se encontra a maior produção
científica do país.

Dialeticamente tamanha concentração de riqueza
implica em fortes desigualdades sociais com
3,8 milhões de habitantes vivendo em situação
precária, ou 15% da população da RMSP, 14% da
população da RMC, 20% da RMBS e somente 6%
da população da RMVPLN.
A RMC tornou-se o principal centro do país
nos setores industriais de informática e
telecomunicações. Para isso contribuíram: sua
ótima rede de estradas de rodagem; aeroporto
internacional com o maior movimento, em
valor, de cargas do país; capacitação técnica e
científica vinculada a vários centros de pesquisa
estabelecidos em Campinas.
A RMC se constitui como o segundo principal polo
da MMP. A RMC apresenta-se como exemplar
expressão do território da macrometrópole,
suas estradas cumprem diversos papéis, do
escoamento de produtos de exportação, vindos
de outros estados ou ali produzidos, ao tráfego
cotidiano de pessoas indo e vindo do trabalho,
escolas, compras ou lazer; são “avenidas
metropolitanas”, ainda que pedagiadas, são
também infovias, capacitando aquele território a
cumprir novos papéis produtivos, informacionais e
comunicacionais. A fluidez da RMC é, no entanto,
bastante seletiva, os custos e as distâncias de
deslocamento são bastante proibitivos aos mais
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também fora da capital, desencadeando ciclo
de intensificação desta reestruturação urbanoindustrial no território paulista, iniciando, inclusive,
expansão seletiva para além das fronteiras do
estado. Deu-se, a partir daí, uma significativa
metamorfose: de macrometrópole centrada na
cidade de São Paulo passa-se a uma megalópole
onde outros centros urbanos compõem uma
complexa rede relacionada ao terciário superior;
destacando-se, além da capital paulista, as
cidades do Rio de Janeiro, Campinas, São
José dos Campos, Ribeirão Preto e Sorocaba
(QUEIROGA, BENFATTI, 2007).
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Figura 01. A megalópole do Sudeste brasileiro em 2010: eixos de estruturação e vetores de expansão.
Fonte: E. Queiroga, 2012.

A fragmentação das manchas urbanas na
RMC é das mais gritantes entre as metrópoles
brasileiras. Decorre de processos especulativos
e de produção imobiliária bastante questionáveis,
onde os interesses privados dos empreendedores
se sobrepõe em muito aos interesses públicos.
A conexão entre os novos tecidos urbanos é, via
de regra, indireta, se estabelece por estradas
e avenidas e não por continuidade das malhas
viárias, são em grande parte espaços fechados,
de acesso controlado, sejam destinados a
moradia (condomínios ou loteamentos fechados),
ao trabalho (centros empresariais, centros de
pesquisa, condomínios industriais) ao consumolazer (hipermercados, shopping centers e parques
temáticos), ao estudo (escolas particulares e
universidades com campi bastante afastados)
ou mesmo à saúde (hospitais universitários
em campi distantes, hospitais de referência
internacional próximos aos primeiros e longe
da maioria da população). Boa parte destes
“enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2000) possui
escala macrometropolitana ou maior: o Aeroporto
Internacional de Viracopos, as principais
universidades, vários hospitais, o maior shopping
center em área bruta locável do país (situado em
Campinas), entre outros.
Na RMC os vetores de expansão dos novos
lançamentos residenciais para renda alta
são bastante distintos dos que se destinam
aos pobres. Observa-se o atendimento de

demandas extrametropolitanas, frequentemente
são ex-moradores da RMSP, que fortalecem
os lançamentos imobiliários para alta renda
em municípios como Valinhos, Vinhedo, Itatiba
e Indaiatuba. Situação análoga ocorre para
a baixa renda, sobretudo no vetor Campinas
– Hortolândia - Monte-Mor, onde soma-se à
precariedade da urbanização (Hortolândia,
por exemplo, apresentava em 2000 menos
de 2% dos domicílios servidos por redes de
esgoto) a instalação de equipamentos urbanos,
de escala metropolitana ou estadual, de alto
impacto socioambiental, seja o maior complexo
penitenciário do estado, situado entre Campinas e
Hortolândia, seja o “Complexo Delta” - conjunto de
aterros sanitários e tratamento de resíduos sólidos
do município de Campinas.
Na escala intrametropolitana, os principais vetores
de expansão da urbanização campineira seguem
lógicas análogas ao que se verifica com a RMC
em relação à MMP, guardadas, evidentemente,
especificidades históricas locais. O processo de
segregação socioespacial de Campinas iniciado
no século XIX com a implantação dos trilhos da
Cia. Paulista se transformou, mas guarda, ainda
hoje, suas marcas. No presente a maior parte da
população no município habita a sul dos trilhos
da antiga ferrovia (vide MAPA 3.3.4), já a norte
constitui-se o território de moradia das parcelas da
população com maior renda (vide MAPA 3.4.3).
Os eixos rodoviários que cruzam o município
sobrepõe a seu território novas lógicas que
dão maior complexidade ao processo histórico
de segregação socioespacial campineira.
Exemplificando: a Rodovia Anhanguera ao se

constituir em fundamental ligação com Jundiaí
e São Paulo vem atraindo empreendimentos de
melhor padrão e de custos mais altos, desde a
principal saída da cidade para a rodovia onde
situa-se o complexo hoteleiro atual e com projeto
de significativa expansão na área de espaços de
convenções (a meio caminho para o Aeroporto
de Viracopos, com previsão de tornar-se o maior
da América Latina); nas imediações se implantou
também um complexo de loteamentos fechados
para médio-alta renda além de condomínio
corporativo.
A sudoeste da Rodovia Anhanguera, a Rodovia
Santos Dumont leva ao Aeroporto de Viracopos,
Indaiatuba e segue até Sorocaba. Observe-se
que o trecho campineiro da referida rodovia
vem perdendo para Indaiatuba a primazia na
localização de indústrias de maior porte, mas
ainda assim apresenta bom potencial para a
instalação de tais empreendimentos. Alguns dos
bairros mais precários do município encontramse em suas imediações sem merecer, até o
momento, uma atenção mais contundente das
instâncias públicas. Quase se justapõe o grande
aeroporto internacional à glebas e loteamentos de
ocupação bastante precárias.
Por outro lado a Rodovia D. Pedro I se consolida
como principal eixo estruturador de atividades de
escala metropolitana ou macrometropolitana que
demandam grandes áreas para se estabelecer.
Nela, ou em suas imediações, se encontram três
shopping centers, entre os quais os dois maiores
da RMC, os principais campi da UNICAMP e da
PUC-Campinas, três centros atacadistas privados
e as Centrais de Abastecimento de Campinas -
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pobres, o território fragmentado, segregado e não
muito denso da RMC se coloca como mais um
obstáculo à cidadania de significativa parcela de
seus habitantes.

CEASA Campinas, dois centros empresariais e o
Centro Tecnológico da Informação Renato Acher
- CTI.
A Rodovia Adhemar de Barros pouco a norte
da Rod. D. Pedro I se constitui em mais um
eixo de expansão de atividades importantes,
principal acesso ao Polo II da Companhia de
Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia
de Campinas - CIATEC II - onde encontra-se
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações – CPqD, o maior da América
Latina, compartilhando no mesmo campus
empresas de desenvolvimento de softwares e
afins; o Centro Nacional de Pesquisa em Energia
e Materiais – CNPEM - que sedia o Laboratório
Nacional de Luz Síncrotron - LNLS, entre outros;
em sua imediação o Centro de Processamento
de Dados do Banco Santander para a América
Latina. Infelizmente, essas duas rodovias também
vêm sendo local de implantação de loteamentos
fechados, ocupando glebas que poderiam ser
destinadas a empresas e centros de pesquisa
de alta tecnologia. A ocorrência de empresas de
alta tecnologia em Campinas está relacionada,
sobretudo, aos seguintes fatores:
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•
•
•
Figura 02. Totais Demográficos.
Fonte: ver mapa 3.3.4 do P2B.

existência de mão de obra especializada;
existência de centros de reconhecida
excelência em pesquisa e desenvolvimento,
científico e tecnológico;
eficiente rede regional de transportes
rodoviário, ferroviário, aeroviário e dutoviário;
bem como de redes de comunicação
(transmissão de dados de alta capacidade por
cabos de fibra ótica e por satélite)

•

inserção na Macrometrópole Paulista e na
megalópole do sudeste, maiores centros
produtivos e de consumo do país.

Os vetores de expansão urbana de Campinas
obedecem, portanto, a diferentes interesses e
lógicas de diferentes escalas que se sobrepõem
(urbana, metropolitana, macrometropolitana
e megalopolitana), conferindo ao território
maior grau de complexidade, fragmentação,
contradições e conflitos. É fundamental que
legislações urbanístico-ambientais de estímulo e
controle do desenvolvimento sócio-econômicoambiental considerem as potencialidades
locacionais de parcelas específicas do território
campineiro, possibilitando, entre outras, a
estruturação de atividades e ocupações de caráter
macrometropolitano adequadas socialmente e
ambientalmente ao município. Será necessário
estabelecer parâmetros de uso e ocupação mais
atentos à inserção regional de Campinas na
Macrometrópole Paulista e, em igual medida, criar
condições para que tais parâmetros contribuam
para a conservação paisagístico-ambiental dessas
importantes parcelas do território campineiro.
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Figura 03. Renda Domiciliar.
Fonte: ver mapa 3.4.3 do P2B.

3.0

ANÁLISE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

A análise do uso do território municipal envolve
esforço maior que o de descrição da disposição
das localizações das funções urbanas. A redução
da cidade a seus aspectos funcionais, como muito
já se fez e já se criticou a respeito do urbanismo
e do planejamento urbano funcionalistas, não é
capaz de compreender, por si, a complexidade, as
lógicas mais gerais bem como as especificidades
de uma cidade e seu correspondente município.

A materialidade, constituída ao longo do tempo
se coloca como elemento inercial do espaço
que especifica o lugar e as características das
ações. Compreender o espaço envolve, pois, o
tempo, tempo empiricizado, motivo pelo qual é
fundamental para a análise do uso do território,
recorrer-se, ainda que sinteticamente, à evolução
urbana como primeiro item dessa análise (item
3.1).

O território usado, como disse Milton Santos
(1994), é o próprio espaço, “espaço banal”, de
todos os homens, empresas e instituições. É,
portanto, de espaço como sistema de ações
(usos) indissociável ao seu sistema de objetos
(as materialidades e suas formas) que se busca a
análise (SANTOS, 1996). Mas se a componente
viva do espaço, a ação, só se estabelece no
tempo presente, a sua materialidade se constitui
como herança, de tempos pretéritos, mutável sem
dúvida, mas não na mesma velocidade das ações.

A análise do uso do território busca se aproximar
da noção de “território praticado” (RIBEIRO,
2003), tomando o morador, o morar como
elemento central desse esforço compreensivo.
Tem-se assim o segundo item desse capítulo
(3.2), onde se busca correlacionar o habitar e o
perfil demográfico da população do Município
de Campinas, parte-se de sua caracterização
demográfica e socioeconômica e se discute a
questão do deficit habitacional e o acesso à
moradia.

No terceiro item (3.3) toma-se a totalidade do
território municipal como recorte geral de análise,
parte-se de questões mais gerais sobre o uso
(urbano e rural) e prossegue-se em sucessivos
detalhamentos, discutindo potencialidades de
conservação, incremento e transformação do
território e seus usos, o aproveitamento de
vazios urbanos bem como a necessidade de
conservação e qualificação de espaços livres. São
realizadas aqui diversas análises confrontando
variáveis importantes registradas na cartografia
temática produzida pela Equipe FUPAM no
“Produto P2B: Prospecção de Dados”, bem como
em mapas de diagnósticos ambientais produzidos
pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SVDS. Algumas
correlações se evidenciam, outras não são tão
fortes quanto a legislação poderia (ou deveria)
direcionar.

3.1 NOTAS SOBRE A EVOLUÇÃO URBANA DE CAMPINAS

3.1.1 NOTAS CONCEITUAIS E
DE MÉTODO
Segundo Nestor Goulart (1996) e Rebeca
Scherer (1995), a urbanização é um processo
social (econômico, cultural, político, ideológico)
e histórico (dinâmico) e deve ser compreendido
a cada conjuntura histórica, ou seja, em cada
um de seus períodos. É um processo produzido
pela interação humana (grupos e classes sociais)
e só pode ser entendido em termos globais,
isto é, a partir da rede urbana internacional (da
divisão internacional do trabalho e da lógica dos
diferentes modos de produção) que estrutura de
modo assimétrico, variado e cambiante, núcleos
e redes, áreas rurais e urbanas. Entretanto, este
processo ocorre de modo peculiar segundo a
sociedade em que se processa e incide de modo
diferente sobre as diferentes camadas sociais.

Para Csaba Deak, “o trabalho assalariado – vale
dizer, o desenvolvimento do capitalismo – , a
industrialização e a urbanização não são apenas
inseparáveis ou inter-relacionados: são um só
processo.” (1999, p. 25). Neste sentido, o autor
organiza o processo de urbanização em quatro
grandes períodos em função dos aspectos
econômicos, sociais e políticos dominantes,
considerando, obviamente, o período colonial do
Brasil Imperial como precedente e berço de nossa
constituição socioeconômica.
A Pré-Industrialização e Gênese Urbana –
1850-1920:
Este período caracteriza-se pelo advento da Lei
de Terras, que imputa à terra valor comercial
(a terra como mercadoria), pela supressão do
tráfico negreiro (e a consequente transição para
o trabalho assalariado), pelo início do capitalismo

(sistema extensivo), pela predominância do
ciclo do café, pela emergência da ferrovia,
das imigrações, dos caminhos urbanos e das
pioneiras indústrias manufatureiras ligadas aos
eixos férreos.
A 1a. Industrialização – 1920-1945:
Caracterizado pelo desenvolvimento das
indústrias (substituição de importações,
manufatureiras, têxteis, alimentícia, etc) ligadas à
ferrovia. A crise de 1929 fez sucumbir a economia
cafeeira, já decadente desde o início da década
de 1920. Neste momento advém o transporte
intraurbano por sistemas de bondes nas grandes
cidades e os primeiros loteamentos no entorno
das áreas centrais. Começam as reformas
urbanas em áreas consolidadas (com destaque
para os planos viários e de embelezamentos), a
provisão de casas para a classe operária ligada
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Figura 04. Esquema com os grandes períodos da urbanização/industrialização brasileiros.
Fonte: DEAK & SCHIFFER, 1999. REIS FILHO, 1996. Elaboração: FUPAM, 2015.
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à produção rentista e às vilas industriais. Com
o Estado Novo (1937-45), surgem os primeiros
investimentos estatais em desenvolvimento
e produção de moradias (IAP e FCP) e o
reconhecimento de direitos dos trabalhadores
(Salário mínimo / C.L.T. / Lei do Inquilinato).
A 2a. Industrialização – 1945-1980:
Este período é caracterizado pelo
desenvolvimentismo, pelo investimento no
modal rodoviário e em grandes infraestruturas
urbanas, que induz a dispersão urbana das
cidades, pela promoção da indústria de base
(siderúrgica, energia, química, petroquímica,
etc), de bens de consumo duráveis, como as
automobilísticas, eletroeletrônicas, etc (com
grandes plantas industriais). A industrialização
e a urbanização ocorrem concentradas no Sul/
Sudeste do país, induzindo grandes migrações
internas, o intenso crescimento demográfico
e urbano (êxodo rural e migrações) e o início

do processo de metropolização, verticalização,
periferização, favelização e degradação ambiental
em larga escala. Segundo Francisco de Oliveira
(1982), é neste momento que a classe média se
constitui e também o setor terciário. A repressão
política da Ditadura Militar (1964-1988) e o
Milagre econômico (1969-74) também marcam e
influenciam este momento.
A Reestruturação Produtiva – 1980 em diante:
Caracterizado pela ampliação do setor
terciário e pela nova globalização ancorada
na expansão do neoliberalismo e nas novas
tecnologias de informação e comunicação.
Acontece a redemocratização do país e a conta
das décadas perdidas (1980 e 90) somada
às políticas neoliberais agravam problemas
socioeconômicos e urbanos, como o desemprego,
o trabalho informal, a favelização, a ocupação
de áreas ambientalmente sensíveis e a violência
urbana. Tem início o esvaziamento de áreas

industriais (da 1ª e 2ª industrialização) nos
grandes centros induzido pela reestruturação da
produção ao sistema Just-in-time e pela busca
de vantagens locacionais (mão-de-obra e terras
mais baratas com infraestrutura). No século
XXI, algumas mudanças importantes resultam
em novos marcos regulatórios, a exemplo da
Lei de Responsabilidade Fiscal e do Estatuto
da Cidade. Inicia-se um ciclo de retomada do
desenvolvimento (novo desenvolvimentismo
ou social desenvolvimentismo), com melhoria
no IDH, na distribuição de renda (aumento
real do salário mínimo e da classe média2)
e grandes investimentos em infraestrutura e
provisão habitacional por meio de programas
de financiamento como o PAC – Programa de
Aceleração do Crescimento e o MCMV – Minha
Casa Minha Vida.

2   Conforme apontam dados e estudos do IBGE, 20002010, IPEA, SEADE e o índice de GINI.
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Campinas começa a se formar no período
colonial, a partir de 1722, em função dos “pousos”
ao longo do Caminho dos Goaises, estrada de
penetração bandeirista rumo a Goiás, Minas
Gerais e Mato Grosso, posteriormente utilizada
por mascates, tropeiros e comerciantes. Dois
destes pousos localizavam-se no atual Bairro
Cambuí (ROSSETTO, 2006). Em 1774 é fundada
a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, por
Francisco Barreto Leme, e em 1794 é elevada a
categoria de Vila de São Carlos (BADARÓ, 2004).
Ancorada na economia do açúcar e na sociedade
escravocrata, Campinas já tinha, em 1799, 37
engenhos e 96 em 1836, ano em que se torna
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3.1.2 BREVE HISTÓRICO
DA EVOLUÇÃO URBANA DE
CAMPINAS E SEUS ATUAIS
VETORES DE EXPANSÃO

*
(*) até 2014
Tabela 01. Loteamentos aprovados por década em Campinas
Fonte: PMC/SEPLAN apud SILVA, 2006, p. 60 (1920-1999). PMC/SEMURB, 2015 (2000-2014).
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a maior produtora do Estado de São Paulo, no
auge do Ciclo do Açúcar Paulista. Neste mesmo
momento inicia a primeira fase do ciclo do café.
Esta matriz econômica rural, sua estrutura
fundiária e sua paisagem marcariam a região
Nordeste da cidade. Entre 1799 e 1836, sua
população sobe de 1.862 habitantes e cerca
de 700 escravos para 6.689 e cerca de 3.950
escravos (SEMEGHINI, 1988).
O ano de 1850 marca o início da virada
econômica da cidade, impulsionada pela
impactante Lei de Terras, que transforma a terra
em mercadoria, e pela supressão do tráfico
negreiro e a consequente e paulatina transição
ao trabalho assalariado3. Neste mesmo momento,
o declínio do ciclo do açúcar e o aumento da
produção de café fez o número de engenhos
reduzir a 44 em 1854. A partir de 1872, as
ferrovias das companhias Paulista (FEPASA)
e Mogiana induzem o crescimento urbano
em sua direção, onde se instalam indústrias
manufatureiras e casas para operários. Ao mesmo
tempo, a expansão urbana direciona-se para o
bairro do Cambuí, onde se instalariam, até os
anos 1930, as elites, movimento que traduz o
primeiro fenômeno de segregação socioespacial
no processo de urbanização de Campinas.
Em 1880, a Resolução 20 instituiu o primeiro
Código de Posturas de Campinas, com propósitos
sanitaristas, jogando para os arrabaldes os
curtumes, fábricas de fumo, sabão, óleo,
3   Em Campinas o número de escravos continuou
crescendo até 1874, atingindo cerca de 13.685 para 31.397
habitantes livres. Em 1886, pouco antes da promulgação
da Lei Aurea, este número havia caído para 9.986 escravos
(SEMEGHINI, 1988).

Figura 05. Evolução Urbana de Campinas até 1842.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

fundições, fogos de artifício, pólvora e os
cemitérios. A lei obriga também o dessecamento
de áreas alagadiças, cuidados com os resíduos
sólidos e estabelece o mínimo de 15 metros para
o tamanho das vias e implantação das edificações
no alinhamento frontal do lote.

Campinas padeceu, entre 1889 e 1897, com o
surto de febre amarela, fazendo sua população
chegar a cerca de 5.000 habitantes nos piores
momentos da epidemia4 . Em 1896 seria
elaborado, por Saturnino de Brito, um plano global
de saneamento, priorizando a canalização de
córregos e os dessecamentos de áreas úmidas
(SALGADO, 1990). Logo em seguida a população
voltaria a crescer chegando a 67.694 habitantes
em 1900, dos quais cerca de 20 mil imigrantes,
momento em que Campinas também registra 78
indústrias, sendo o segmento metal/mecânico
o mais expressivo em função da ferrovia e da
agricultura (SEMEGHINI, 1988).
Figura 06. Evolução Urbana de Campinas até 1878.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

4   Documentos de época registram cerca de 2 mil mortes.
Muitos se deslocaram para as cidades lindeiras e depois
voltaram (SALGADO, 1990).
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A riqueza do café fez com que Campinas se
projetasse como importante polo da modernidade,
com indústrias, comércio, serviços e cultura.
Segundo Semeghini (1988), em 1887, a cidade
contava com uma população de 41. 253
habitantes (quase a população da capital), 41
fábricas de manufaturas, 17 hotéis e restaurantes,
29 escolas, 1 orquestra, 2 teatros, 2 hospitais, 2
bancos, 3 jornais, luz elétrica, bondes com tração
animal e companhia de água e esgoto.
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Na década de 1920, a produção e
comercialização do café começa a perder espaço
para a indústria5 . A grande depressão de 1929
arrebata a economia cafeeira e faz o Brasil
entrar definitivamente na chamada primeira fase
da industrialização, com produção de bens de
consumo não duráveis. Em Campinas proliferam
indústrias manufatureiras, economia que atrai
mais população em busca de trabalho, chegando
a 112.038 mil habitantes, fazendo crescer a
demanda habitacional e, com ela, a importância
dos negócios imobiliários. Nas décadas de 20,
30 e 40 são aprovados 24, 42 e 81 loteamentos,
respectivamente e a população atinge 129.940
habitantes em 1940. Esta crescente urbanização
ocorre contígua à área central já consolidada,
com exceção da longínqua área de pouso de
Viracopos6 e de dois bairros mais distantes: a
Vila São Bernardo e o Pq. Industrial, conforme
é possível observar nos mapas da evolução
urbana apresentados no texto e no anexo deste
relatório. Segundo Badaró (2004), estes bairros
apresentavam infraestrutura precária e lotes mais
baratos, acessíveis às populações de menor
renda.
Neste contexto, aprova-se, em 1934, o Código
Municipal de Construções (Decreto n.76),
estabelecendo parâmetros para as construções,
5   Segundo SEMEGHINI (1988), as terras cultivadas
com café diminuíram 26,6% entre 1905 e 1920 (de 217,8
para 159,7 ha) e o número de indústrias salta para 91
estabelecimentos. Mesmo assim, Campinas se mantém como
o principal produtor de café do Estado de São Paulo.
6   Usado para operações militares, com infraestrutura
bastante precária.

Figura 07. Evolução Urbana de Campinas até 1929.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

Por outro lado, em 1940 é criado o primeiro
distrito industrial de Campinas, às margens da
ferrovia Paulista, perto do Cemitério da Saudade,
na região onde se instalou a fábrica da Swift e
os bairros Chácara Santo Antônio da Saudade, a
Vila São Joaquim, Vila Meirelles, Jd. Proença, Jd.
São Joaquim e Jd. Paulistano. Algumas indústrias
se instalam ao longo do eixo ferroviário da
Mogiana (Laticínios Leco, Bebidas, entre outras).
Figura 08. Evolução Urbana de Campinas até 1949.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

7 Com a polêmica demolição da Igreja do Rosário e sua
reconstrução no distante bairro Chapadão.
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o arruamento e a divisão de lotes. Em 1938, é
instituído o Plano de Melhoramentos Urbanos
de Campinas (Ato Municipal 118) elaborado
por Prestes Maia 10 anos antes, organizando
aquele que constituir-se-ia no traçado urbano
atual da área central, preparando a cidade para a
“era do automóvel”. São propostos anéis radioconcêntricos, uma perimetral externa (ligando
com o futuro Parque Taquaral) e outra média
(ligando as avenidas Barão de Itapura, Júlio
de Mesquita e parte da Andrade Neves). Para
o Centro são propostos alargamentos viários,
como o das avenidas Francisco Glicério7, Dr.
Campos Salles, Dr. Moraes Sales e Senador
Saraiva (que seriam efetivados apenas nos anos
1950) e abertura de vias enfocando a visibilidade
de marcos referenciais como a torre da
estação, pressupostos inspirados no urbanismo
haussmanniano. Embora o plano tenha previsto
diretrizes para um zoneamento urbano, estas não
foram incorporadas ao Ato 118 e, portanto, não
se efetivaram (BADARÓ, 2004). Instala-se, no
centro, a PUCC, uma das maiores universidades
do Estado de São Paulo.

Nesta década são implantados ao Sudoeste os
loteamentos Vila Guilherme, Jd. Celeste, Vila
Santa Angela, Vila Segalho; ao Noroeste a Vila
Ferreira Jorge (SILVA, 2008).
A partir de 1948, com a inauguração da
Rodovia Anhanguera, Campinas experimentaria
seu período de maior crescimento urbano,
populacional e industrial, que ocorreria durante
todo o período da chamada 2ª industrialização
(1948-1980), vinculando seu desenvolvimento à
logística rodoviária.
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A população passaria de 152.547 habitantes
em 1950 para 219.303 habitantes em 1960,
crescendo à taxa média de 3,7% ao ano. Embora
a população tenha crescido consideravelmente,
nesta década chama mais a atenção a grande
aprovação de loteamentos. Foram aprovados 322
novos bairros, um aumento de cerca de 400% em
relação à década anterior, e a área urbanizada
triplica de 12,32 km² para 39,16 km² em 1952.
Segundo Ricardo Badaró (2004), a área loteada
implantada de Campinas em 1953 comportaria
três vezes sua população, o que revela
uma grande ação de valorização imobiliária,
visto que cabia ao empreendedor apenas a
abertura do viário e à prefeitura toda alocação
das infraestruturas. Semeghini (1988) usa a
relação população/área urbanizada para medir
a intensidade desta especulação imobiliária e
verifica que em 1940 havia 147,9 m² de área
urbana parcelada para cada habitante enquanto
em 1968 esta relação subiria para 349 m² e
desceria novamente em 1980 para 292 m²
por habitante. A área urbanizada em 1968 era

Figura 09. Evolução Urbana de Campinas até 1959.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

de 110 km², dos quais cerca de 40% estavam
efetivamente ocupados (SILVA, 2008).
É desta época a primeira lei que define o
perímetro urbano de Campinas, Lei n° 0737/1952,
estabelecendo como urbanizável uma área de
41,21 km². Dez anos depois a Lei n° 2713/1962
ampliaria o perímetro urbano para 56,42 km ²
e em 1969 para 71,86 km² (Lei n° 3835/1969),
conforme registra o mapa da evolução do
perímetro urbano em anexo.

Figura 10. Evolução do Perímetro urbano de Campinas.
Elaboração: FUPAM, 2015. Fonte: SEPLAN. Ver mapa 2.16 no Anexo 1.

Dentre os novos bairros implantados destaca-se,
ao Norte, o Taquaral que, juntamente com seu
desenho padrão cidade-jardim e grandes lotes,
tornar-se-ia acessível apenas à população de
melhor renda. Entretanto, sua efetiva ocupação
acontece a partir de 1972 quando se implanta a
Lagoa do Taquaral, principal parque urbano da
cidade até hoje. Também inspirado no modelo
das cidades-jardins, o bairro Nova Campinas atrai
moradores de maior renda para a zona Leste,
vetor que se expandiria nos anos 60.
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É importante ressaltar que, além desta nova
cidade que se desenha, a cidade já existente
sofre grandes modificações, como o Centro, com
os alargamentos viários, a implantação do Viaduto
Miguel Vicente Cury e o início do processo
de verticalização e adensamento. Bairros já
implantados, desde os anos 1930, como a Vila
Itapura e o Guanabara começam também a ser
ocupados.
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Tabela 02. População e Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual
Fontes: IBGE 1940-2010; PMC, 1998 e 2006. NEPO/UNICAMP, 2006. Elaboração: FUPAM, 2015. * De 1920-1940

Outro vetor de expansão desenvolveu-se ao
Sul, em direção à Rodovia Anhanguera e a
Viracopos, com loteamentos dispersos e padrões
urbanísticos precários, onde a população de
baixa renda se instala, inclusive com ocupações
autoconstruídas e as primeiras favelas. A cidade
também cresce ao Leste, porém de forma
contígua, mas ocupando vazios já deixados pelos
parcelamentos dos anos 1940. Ao Noroeste,
entre as fazendas Chapadão e Santa Elisa, ao
lado do Aeroclube dos Amarais8 , fundado em
8   Destinado a aeronaves de pequeno porte, como jatos

1939, implanta-se o bairro Jd. Santa Mônica e a
Chácara Campos dos Amarais.

executivos, táxi aéreo e escola para pilotos de helicópteros.
Possui 25 hangares e 50 boxes individuais que abrigam 125
aeronaves. A partir de 2009, recebeu estrutura para pousos e
decolagens noturnos. Em 2014, recebeu 33.8181 passageiros
e 58.585 pousos/decolagens. É o terceiro da rede do DAESP
em movimentação de aeronaves e passageiros, entre os que
operação com aviação executiva e táxi aéreo. (Informações do
Jornal Correio Popular).

Em 1953, Sumaré e Valinhos se emancipam de
Campinas e é precocemente criado o distrito
de Barão Geraldo (Lei Estadual 2.456/53),
antes mesmo de haver em suas terras uma
rua asfaltada e uma escola. Também em 1959,
visando disciplinar o parcelamento do solo urbano,
é aprovado o Código de obras e urbanismo de
Campinas, parte dele vigente até hoje.
Nas décadas de 60 e 70, ocorreu o maior boom
populacional da história de Campinas, atingindo
664.559 habitantes em 1970, em razão, inclusive,

dos movimentos migratórios em direção à região
Sudeste do Brasil e à grande oferta de empregos
advindos da interiorização da industrialização.

Figura 11. Evolução Urbana de Campinas até 1969.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

A duplicação da Anhanguera no trecho CampinasLimeira, em 1961, impulsiona a urbanização para
a região Nordeste de Campinas, com ocupação
industrial e também residencial horizontal para
população de baixa renda, fruto do sistema
público de provisão habitacional promovido pela
recém-criada COHAB Campinas (1965). Neste
momento é aprovado o Distrito de Nova Aparecida
e iniciada a implantação do conjunto habitacional
Padre Anchieta, embora suas 2500 casas e 1000
apartamentos viessem a ser construídos apenas
nos anos 1980 (NEPO/UNICAMP, 2006).

31

ANÁLISE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

Crescendo a taxas superiores a 5% ao ano, a
área urbanizada se expande para 75,82 km2
em 1962. Durante os anos 1960 são muitos os
vetores de crescimento. Em função da recémimplantada UNICAMP (1966) surgem vários
parcelamentos em Barão Geraldo, o Centro, o
bairro Cidade Universitária I e a Vila Santa Isabel.
Cresce também a urbanização em Sousas, ao
longo da única via de acesso, a Av. Antônio Carlos
Couto de Barros (Vila Santana e Jd. Sorirama).
Rumo ao Norte, aparecem a Vila Nogueira, o
Parque São Quirino e o Jd. Santana, basicamente
ocupados por moradores de média renda. Ao
Sudeste a urbanização se expande ancorada no
eixo da Rodovia Von Zuben (SP-91), no sentido
Valinhos, abrigando uma população de renda
média baixa e baixa.
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Até 1970 a COHAB foi responsável por 51%
das moradias aprovadas na cidade (SILVA,
2008), a maioria em conjunto habitacionais
distantes, nos vetores Noroeste e Sudoeste
em direção a Viracopos (agora operando para
cargas) reproduzindo o processo de periferização
e dispersão da urbanização promovido pelo
mercado. Processo que busca terras mais baratas
para viabilizar empreendimentos para a população
de baixa renda, mas que valoriza os vazios
urbanos e torna a urbanização mais cara, em
virtude das distantes infraestruturas que devem
ser instaladas para viabilizar a cidade dispersa.
Neste momento de intenso crescimento urbano
e populacional, novas leis federais e estaduais
são criadas para tentar regular os problemas
da urbanização, como o Código Florestal (Lei
4.771/65), a Lei de Proteção aos Mananciais (Lei
1.172/1976) e a Lei de Parcelamento do Solo (Lei
6766/1979). Campinas cria seu primeiro Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI
(Lei 3960/1971) que, seguindo a toada da época,
não passa de um documento técnico, incapaz de
interferir no real processo de produção da cidade.
Em 1972 é implantada a Rodovia Dom Pedro
I (SP-65), em 1974 o Distrito Industrial de
Campinas - DIC, localizado em área próxima
à futura Rodovia dos Bandeirantes, que seria
inaugurada em 1978. Ambas as rodovias foram

implantadas visando desafogar o intenso tráfego
regional que já saturava a rodovia Anhanguera.
Esta nova estrutura viária regional impulsionaria,
durante a década de 1970, o maior crescimento
industrial e populacional de Campinas (NEPO/
UNICAMP, 2006), transformando-a em
agente principal do processo conhecido como
“Interiorização do Desenvolvimento Econômico do
Estado de São Paulo”, que implicou também na
modernização do setor agropecuário, articulado
com atividades industriais e terciárias. Entretanto,
a Anhanguera ainda seria o principal eixo da
expansão industrial nos anos 70, sobretudo
no trecho São Paulo – Jundiaí – Campinas,
impulsionando igualmente este vetor de
urbanização e alguns pontos de conurbação entre
as cidades.
A participação do interior no setor industrial
do Estado de São Paulo sobe de 28,9 % em
1960, para 29,3% em 1970, salta para 41% em
1980 e para 51% no ano 2000. Campinas que
concentrava em 1970 12,2 % da indústria de
transformação do Estado de São Paulo, passou a
concentrar 14,4% em 1980 (NEGRI, 1996). Uma
especialização importante que começa a ocorrer
na década de 70 em Campinas é a estruturação
de um polo industrial de alta tecnologia
(informática, microeletrônica, química fina e
telecomunicações).

Neste momento, consolida-se o vetor Oeste da
urbanização, ao longo da Av. John Boyd Dunlop,
com a implantação de vários loteamentos para
baixa renda, configurando a região do Campo
Grande. O Vetor Norte, ao longo da Rodovia
Prof. Zeferino Vaz (SP- 332), é preenchido com
a Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury e
o Santa Genebra, para renda média baixa. Nas
imediações da UNICAMP surgem os bairros
Cidade Universitária II, para alta renda, e Guará,
paulatinamente ocupado por população de renda
média alta. Em Sousas, são implantados os
loteamentos São Conrado, Jd. Botânico e Colinas
do Ermitage, que posteriormente fechariam suas
ruas, limitando o acesso público.
Surgem também dispersos bairros de chácaras
em meio à área rural, com acesso pela Rodovia
Campinas-Mogi (SP- 340): Shangrilá, Recanto
dos Dourados, Parque dos Pomares e Jd.
Miriam. No vetor Nordeste, no entroncamento
entre as rodovias Anhanguera, Bandeirantes
e D. Pedro I, ocorre a ocupação da Vila Padre
Anchieta e no acesso a Hortolândia (Rodovia
Jornalista Francisco Aguirre Proença SP-101) são
implantados os loteamentos Pq. Santa Bárbara,

Fazendinha e São Jorge, voltados a baixa renda,
no Distrito de Nova Aparecida.
A partir dos anos 1980, muitas mudanças
estruturais começam a ocorrer, como o processo
de reestruturação produtiva, baseado no sistema
de clusters, arranjos produtivos locais e na
logística just in time; a globalização tecnológica;
a recessão econômica das décadas perdidas,
com o consequente aumento do desemprego,
do emprego informal, do processo de ocupações
irregulares e subnormais e da violência urbana.

Figura 12. Evolução Urbana de Campinas até 1979.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

33

ANÁLISE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

A partir daí há um drástico arrefecimento do
crescimento populacional em Campinas, cuja taxa
cai para 2,24 % ao ano da década de 80 e para
1,50% ao ano na década de 1990, compondo
uma população de 969.396 habitantes no ano
2000. Esta queda acompanha o declínio das taxas
de crescimento no Brasil, na Região Sudeste e
no Estado de São Paulo. Todavia, as taxas da
RMC, embora caindo, permanecem mais altas
que a de Campinas. Este dado pode ser melhor
compreendido a partir do registro dos processos
migratórios intermunicipais realizado pelo NEPO/
UNICAMP (2006). Entre 1986 e 1991 cerca de 56
mil pessoas deixaram Campinas e entre 1991 e
2000 este movimento foi ainda maior, registrando
o deslocamento de cerca de 64,5 mil pessoas.
Cerca de 40% destes deslocaram-se para outros
municípios da RMC, sobretudo para Sumaré e
Hortolândia, cuja intensa industrialização e o
menor preço da terra foram os principais atratores.
Conforme revelam os mapas a seguir, houve, em
menor grau, migração para Indaiatuba, Monte
Mor, Paulinia e para Valinhos. Neste último caso,
o principal atrator foi a pretendida segurança
oferecida pelos recém-implantados loteamentos

fechados. Neste mesmo período menos de 15%
tiveram Campinas como destino.
Os loteamentos e condomínios horizontais
fechados passam a figurar entre as formas de
ocupação urbana de Campinas a partir de 1974,
quando a Lei municipal 4.368 proporcionou a
aprovação dos seguintes “loteamentos rurais
fechados”: Sítios Gramado e Sítios Alto da nova
Campinas, no vetor Leste; Village e o Parque Rio
das Pedras, no vetor Norte, todos para moradores
de alta renda (SILVA, 2008).
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A aprovação era viabilizada pela lei federal
4.591/64 que, a priori, regulamentaria apenas
condomínios verticais fechados. Este processo de
parcelamento intramuros e fechamento de áreas
públicas começa a ocorrer de maneira gradativa,
tanto no que tange sua permissividade pelo
arcabouço legal quanto na sua implantação na
cidade real, consolidando-se na década de 1990.
A lei municipal 7.553/93 trata da construção de
guaritas em áreas públicas para fins de segurança
privada. Em 1996, a lei 8.736 possibilita, à título
precário, o uso de áreas públicas de lazer e
circulação viária para constituição de loteamentos
fechados, desde que 65% das áreas publicas
de lazer e equipamentos urbanos institucionais
sejam externos. É exigida a formação de uma
associação de proprietários e, para fechar
loteamentos já existentes, é exigida a aprovação
de mais de 50% dos moradores. Todavia, a
área máxima de um loteamento fechado não é
estabelecida, cabendo às considerações urbanas,
viárias e ambientais técnicas baseadas nas
diretrizes do Plano Diretor. Em 1999, é aprovada a
Lei 10.264 do “Cinturão de Segurança”, permitindo

Figura 13. Fonte: NEPO/UNICAMP, 2006. Atlas da Região Metropolitana de Campinas.
Disponível em: http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/atlas. Acesso em: abril de 2015.

que uma via pública tenha seu trafego controlado
por guaritas e cancelas ou estreitamento e
elevação do leito carroçável. Ao contrario das
demais, esta lei não priva qualquer cidadão do
seu direito de ir e vir e usufruir dos espaços
públicos da cidade.

Figura 14. Evolução Urbana de Campinas até 1989.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.
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Acompanhando esta tendência do isolamento da
rua e da vida urbana, também começam a ocorrer
os shoppings centers. O Shopping Iguatemi é o
primeiro, em 1980, localizado, não por acaso, no
vetor de expansão Leste, onde se concentra a
população de renda média alta e alta. Em 1992
é inaugurado o Shopping Galeria, as margens
da Rodovia D. Pedro I que receberia no ano
2002 o Shopping Parque D. Pedro, que figura
entre os dez maiores do Brasil. Neste mesmo
ano seria inaugurado o Campinas Shopping e,
posteriormente o UNIMART, em uma região que
seria o novo polo da população de média renda,
o Pq. Bandeiras, na confluência da Rodovia dos
Bandeirantes com a Av. John Boyd Dunlop, numa
região onde predominam moradores de baixa
renda.
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Outro fenômeno que merece destaque na
década de 1990 é a constituição de um vetor
metropolitano de urbanização na direção Sul
(Indaiatuba, Salto, Itu e região de Sorocaba),
induzido pela Rodovia Santos Dummont (SP-075)
e sua ocupação industrial desde 1985 (NEPO/
UNICAMP, 2006). O vetor sudoeste - noroeste
ao longo a Anhanguera, no entanto, continua
seu processo de ocupação e adensamento. O
Distrito de Nova Aparecida registra aumento no
adensamento, tanto em função da verticalização
quanto pelo surgimento de novas favelas. É
importante ressaltar que embora a taxa de
crescimento de Campinas tenha sido de 1,5 % ao
ano, o crescimento dos aglomerados subnormais
foi cerca de 8% ao ano no mesmo período
(NEPO/UNICAMP, 2006).

Figura 15. Evolução Urbana de Campinas até 2000.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.

Nesta última década (2000-2010) a Taxa Média
Geométrica de Crescimento Anual diminuiu para
1,09 % ao ano. O maior crescimento populacional
ocorreu na Região Noroeste (1,77 % a.a.), que
concentra o menor número de residentes em
valores absolutos. Por outro lado, a Região Sul,
concentradora da maior parcela da população
continuou crescendo num ritmo maior que o da
cidade (1,35 % a.a.), conforme mostra a Tabela 3.

Figura 16. Fonte: NEPO/UNICAMP, 2006. Atlas da Região Metropolitana de Campinas.
Disponível em: http://www.nepo.unicamp.br/vulnerabilidade/atlas. Acesso em: abril de 2015.
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Se analisarmos os mesmos dados por
macrozonas, observamos que a Macrozona
4, de maior concentração populacional e de
urbanização mais consolidada, cresceu muito
pouco (0,35 % a.a.), enquanto as Macronozas
7 e 8 cresceram aceleradamente, com taxas
de 5,73 % a.a. e 5,59 % a.a., respectivamente.
Estes índices revelam dois vetores de expansão
distintos: um em direção à região de influência
aeroportuária, com ocupação de baixa renda,
e outro marginal à Rodovia D. Pedro I, com
ocupação de alta renda e padrão de urbanização
baseado no modelo de loteamentos horizontais
fechados.

A Macrozona 5, segunda região que mais
concentra população, cresceu acima da média da
cidade (1,46 % a.a.), porém com mais moderação
que as demais. Vale destacar que áreas com
restrições a ocupação, ambientalmente sensíveis
ou com mais atividade rural, também cresceram
mais que a média da cidade. As macrozonas 1
(APA), 2 (proteção ambiental e rural), 3 (Barão
Geraldo) e 6 (Pedra Branca - rural) registraram
2,20 % a.a., 2,26 % a.a., 2,09 % a.a. e 1,80 %
a.a., respectivamente.

Tabela 03. População Residente e Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual por regiões da cidade de Campinas
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE. Tabulação: CSPS - Deplan / Seplan.

ANÁLISE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

38

Tabela 04. População Residente e Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual por Macrozonas da cidade de Campinas
Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE. Tabulação: CSPS - Deplan / Seplan.
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Os dados mostram que se na média Campinas
apresentou um crescimento pouco intensivo,
nos dez primeiros anos deste milênio, isso não
ocorreu de forma generalizada nas diferentes
macrozonas. O crescimento pouco intensivo
ocorreu na região com maior infraestrutura, a
Macrozona 4, ou seja, quase não ocupando seus
vazios e adensando-a. Nas demais, o crescimento
foi mais elevado do que a média e a urbanização
(sobretudo para provisão de moradias) está
ocorrendo às margens das rodovias (D.Pedro
I, Bandeirantes e Santos Dumont), assim como
pressionando paulatinamente o crescimento do
perímetro urbano, invadindo áreas rurais e de
preservação ambiental.

Figura 17. Distritos, Macrozonas e Áreas de Planejamento.
Elaboração: FUPAM, 2015. Fonte: Ver mapa 8.2 do anexo 1.
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Figura 18. Evolução Urbana de Campinas (1842-2014).
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015. Ver mapa 2.15 do anexo 1.

ANÁLISE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

41

Figura 19. Evolução Urbana de Campinas conforme os períodos da urbanização / industrialização.
Fonte: PMC apud SILVA, 2008 (1949-2000). Elaboração e demais dados: FUPAM, 2015.Ver mapa 2.17 do anexo 1.

3.2 HABITAÇÃO E PERFIL DEMOGRÁFICO

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO
DEMOGRÁFICA E
SOCIOECONÔMICA DA
POPULAÇÃO
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O diagnóstico da caracterização demográfica e
socioeconômica da população apoia-se nos dados
contidos no censo demográfico (IBGE, 2010)
relativos aos Totais demográficos, Morador por
domicilio, Ciclo de vida e Alfabetização, expostos
a seguir em mapas que correlacionam diferentes
dados para interpretação analítica. A correlação
entre os dados de caracterização demográfica
e de moradia com os dados de renda domiciliar
(figura 22) gera uma leitura socioeconômica do
território que será contemplada ao longo de todo
capítulo.
O mapa ao lado (figura 20) se refere ao número
absoluto de habitantes no município de Campinas
por setor censitário, foi organizado a partir dos
setores referentes ao Censo de 2010 (IBGE,
2010) e divididos em quatro faixas, dos tons
mais claros aos mais escuros (100 a 300; 300
a 600; 600 a 900; 900 a 3246 habitantes) com
o objetivo de construir graficamente um cenário
claro da distribuição da população nesta porção
do território.
Para a análise do DEPLAN/SEPLAN dos dados
de totais demográficos e densidade habitacional
foi adotado como critério de compartimentação
territorial o perímetro das Unidades Territoriais
básicas (UTB). A subdivisão em UTB foi

Figura 20: Total demográfico.
Fonte: Ver mapa 4.4 do anexo 1.
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Tabela 05: Total de população residente em domicílios particulares permanentes.
Fonte: Censo demográfico de 2010 – IBGE geoprocessamento e tabulação: CSPS - Deplan / Seplan

considerada a mais adequada para esta análise
por ser composta de unidades territoriais de
menor extensão e possibilitar uma analise mais
fiel à realidade local. Apresentamos estes dados
por meio da tabela 05 desenvolvida pelo DEPLAN/
SEPLAN.
Ao lado apresentamos o mapa desenvolvido pelo
DEPLAN/SEPLAN (figura 21) o qual corrobora
com os dados apresentados na tabela 05.
Analisando este material, fica evidente que não
existe um padrão homogêneo de distribuição da
população pelo território.
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Os dados revelam sobretudo os baixos índices
de densidade demográfica na maior parte do
território campineiro, com exceção de alguns
trechos com densidade média (na faixa de 100
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Mais a frente apresentaremos o mapa de
densidade demográfica (figura 22), desenvolvido
pela equipe FUPAM por meio de uma metodologia
cartográfica específica (descrita no Capítulo 6
deste relatório). Esta metodologia permite uma
leitura mais precisa da densidade demográfica
do município, sendo possível em alguns casos
identificar a densidade por empreendimento.
O mapa de densidade demográfica (figura 22)
traz o número de habitantes residentes em uma
unidade geográfica em um determinado momento,
em relação à área dessa mesma unidade. Para
este mapa os dados foram divididos em 7 tons,
indo do mais claro ao mais escuro para valores
em ordem crescente: sem população; menor que
5 hab/ha; 5 a 25; 25 a 50; 50 a 100; 100 a 200;
acima de 200hab/ha.

Figura 21: Divisão por unidades territoriais básicas (UTBs).
Fonte: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

a 200 habitantes/ha) e de localizações pontuais
com densidade acima de 200 habitantes/ha.
Nestes últimos casos, embora as densidades
sejam comparativamente altas para a área, elas
são resultado de tipologias específicas que não
correspondem a um padrão geral de ocupação da
cidade.
Por meio da análise dos dados verifica-se que
o maior adensamento populacional (acima de
200hab./ha) está localizado na região central
verticalizada. Este índice também se repete
frequentemente e dispersamente pelo município
com tipologias de conjunto habitacionais de até
4 pavimentos e eventualmente em áreas de
ocupação irregular onde os lotes muitas vezes
são menores do que 125m² e possuem mais
moradores por domicílio.
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Figura 22: Densidade Demográfica.
Fonte: Ver mapa 4.3 do anexo 1.

Portanto, podemos dizer que as áreas de maior
adensamento no município dialogam com três
condicionantes básicas: a primeira diz respeito
à coincidência entre adensamento populacional
com as áreas de maior consolidação urbana –
historicamente definidas pelos bairros centrais
–, a segunda resulta das ações diretas do poder
público na oferta de habitação de interesse social
de forma um tanto dispersa e, a terceira faz parte
do padrão de urbanização já muito conhecido nas
metrópoles brasileiras, que tende a concentrar
população de baixa renda tanto em núcleos
periféricos quanto em áreas que não podem fazer
parte do processo de urbanização legal – como as
áreas de risco, de proteção ambiental, etc.

Seja como for, ainda não podemos atestar na
legislação urbanística municipal de Campinas,
sobretudo na LUOS, uma política clara de
adensamento populacional. Ou seja, é preciso
definir os parâmetros urbanísticos que tratem do
tema do adensamento demográfico e que sejam
convergentes com os objetivos de transformação
ou de preservação do tecido urbano.
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Conforme descrito no capítulo 3.2 do P2A,
na vigente LUOS os parâmetros urbanísticos
(coeficiente de aproveitamento, taxa de
ocupação, recuos e permeabilidade do solo)
estão incorporados nas tipologias, que por
sua vez são aplicados nas zonas. Parâmetros
como o coeficiente de aproveitamento estão
mais vinculados a densidade construtiva e não
são suficientes para garantir o adensamento
populacional. Exemplificando: em edifícios
residenciais, as unidades habitacionais podem
variar de dimensão e, assim sendo, edifícios
que utilizem um alto potencial construtivo não
necessariamente contém muitas unidades
habitacionais, ou seja, moradores. Uma solução
para garantir que a densidade construtiva
esteja vinculada à densidade demográfica é a
determinação de uma cota máxima de terreno por
unidade habitacional. Por exemplo, no capítulo
2, Art.79, parágrafo 1º do Plano Diretor de São
Paulo – Lei Complementar nº 16050/2014 – foi
definida uma fórmula que relaciona o número
de unidades habitacionais com a área do
lote, ou seja, determina uma proporção que
articula diretamente a utilização do potencial
construtivo com a quantidade de moradias e,
portanto, com a densidade demográfica. Essa

Tabela 06: Parâmetros Urbanísticos por bairros na Cidade de São Paulo.
Fonte: NOBRE, Eduardo. Índices urbanísticos. FAUSP, AUP 0573 Desenho Urbano: da teoria ao projeto.

ferramenta, denominada cota-parte, é utilizada
em empreendimentos habitacionais localizados
nas áreas de influência dos eixos de mobilidade
urbana, portanto, tem o objetivo de direcionar a
produção imobiliária para as áreas prioritárias de
adensamento urbano.
Ainda sobre a questão da densidade, embora
exista uma vasta bibliografia sobre a referência
de baixa, média e alta densidade, não foi definido
um índice global sobre o tema, por isso este
parâmetro deve ser estipulado de acordo com a
dinâmica e capacidade de suporte de cada região.
Tendo São Paulo e Campinas como referência
(Nobre, FAUUSP- AUP0573), o cálculo de
densidade demográfica considerando a relação
entre a população urbana e a área urbana,
tem as seguintes médias: 71 habitantes/ha em
São Paulo e 46 habitantes/ha em Campinas;
aproximadamente 400 habitantes/ha na área
central de São Paulo e cerca de 200 habitantes/
ha na área central de Campinas, bem como 50
habitantes/ha nas periferias de ambas as cidades.
Na tabela 06, apresentamos alguns dados de
parâmetros urbanísticos de bairros de São Paulo.
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Seguindo adiante na caracterização, além
do número de habitantes e da densidade
demográfica, outros dados revelam claramente o
padrão distribuição demográfico no município de
Campinas, como é o caso da renda domiciliar, do
ciclo de vida e da alfabetização, como demostrado
resumidamente a seguir.
Figura 23: Renda domiciliar.
Fonte: Ver mapa 5.3 do anexo 1.

O mapa de Renda domiciliar (figura 23) apresenta
as informações mapeadas por setor censitário
referente à renda média domiciliar, das cores

mais escuras para as mais claras para valores
em ordem crescente: renda entre 1,4 e 3,0; 3,0
e 5,0; 5,0 e 10,0; 10,0 e 44,3 salários mínimos.
A distribuição socioespacial da renda no
município de Campinas é muito nítida: a sul da
Rod. Anhanguera concentra-se grande parte da
população com baixa renda domiciliar e a norte,
grande parte da população com renda mais
elevada. Esta mesma distribuição socioespacial
poderá ser observada nos mapas de “moradores
por domicílio” (figura 24), no mapa de Ciclo de
vida (figura 25) e no de Alfabetização (figura 26).
O mapa ao lado (figura 24) apresenta a média
de moradores por domicílio por setor censitário.
Foi considerada uma gradação de cores: das
mais claras para as mais escuras para valores
em ordem crescente, compatível com as faixas
de morador por domicílio entre 1,4 e 2,5; 2,5 e
3,0; 3,0 e 3,5; 3,5 e 5.6 moradores por domicílio.
Nota-se que nas regiões com menor renda por
domicílio há maior concentração de moradores
por domicílio, e nas regiões de alta renda há uma
incidência de menor número de moradores por
domicílio.
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Figura 24: Moradores por Domicílio.
Fonte: Ver mapa 5.1 do anexo 1.

O mapa do Ciclo de vida foi desenvolvido
considerando a taxa de envelhecimento, que
consiste no percentual da população idosa (60 e
mais anos) em relação à população infantil (até 14
anos). A gradação dos tons mais claros aos mais
escuros indica as taxas de envelhecimento de até
28,6%; 28,6 a 62%; 62 a 141%; acima de 141%.
Os pontos vermelhos representam os setores
censitários com mais de 300 crianças e os pontos
marrons os setores com mais de 200 idosos.
Constata-se que as maiores concentrações com
mais de 300 crianças são os setores censitários
localizados nas áreas com menor renda domiciliar
e os setores censitários com mais de 200 idosos
são aqueles identificados com as áreas de maior
renda domiciliar.
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Figura 25: Ciclo de vida.
Fonte: Ver mapa 4.1 do anexo 1.

A distribuição socioespacial da Alfabelização
é muito semelhante à distribuição da renda
no município de Campinas: a sul da rodovia
Anhanguera concentra-se um índice inferior de
alfabetização e à norte da rodovia um índice
superior de alfabetização. Na figura 25 esses
dados estão representados das cores mais claras
às mais escuras: Pessoas alfabetizadas entre
80 e 93,6%; entre 93,6% e 96,5; entre 96,5 e
98,3%; acima de 98,3% e com um círculo verde
os setores censitário com população idosa
majoritariamente analfabeta (acima de 65%).
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Figura 26: Alfabetização.
Fonte: Ver mapa 4.2 do anexo 1.

3.2.2 HABITAÇÃO, DEFICIT
HABITACIONAL E ACESSO À
MORADIA
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Entende-se por habitação o lugar em que se
habita, o ato ou efeito de habitar, a casa, a
moradia, ou seja: o habitat não é somente o
edifício de moradia e sim todos os equipamentos
e espaços habitados pelos cidadãos, pois hoje em
dia a maioria das pessoas divide seu tempo entre
casa, trabalho, atividades comerciais e de lazer
e locomoção entre estas atividades. Tendo isso
em vista, considera-se que o local que permeia
todos estes usos é o espaço público, e que a
qualidade deste espaço público é decisiva para
a definição da qualidade de vida dos cidadãos
e da habitabilidade desta cidade. Portanto, para
tratar o tema habitação é imprescindível analisar
o contexto urbano e ambiental onde as tipologias
habitacionais estão inseridas.
Analisando as tipologias habitacionais presentes
no município de Campinas (Capítulo 3.3, P2A) fica
evidente que o espaço público entre o lote e a rua
tem sempre o mesmo desenho urbano: testada do
lote murada, calçada de largura reduzida e vias
para automóveis. Independentemente das zonas
onde estão localizados, das faixas de renda da
população e das dimensões dos lotes: os espaço
público lindeiros à estas tipologias são igualmente
pobres.
A habitação unifamiliar é um tipo de ocupação do
solo muito presente em todo território campineiro.

Tabela 07: Quadro Comparativo – Deficit habitacional baseado no censo demográfico de 2000
Fonte: Tabela 1.2.5.3 do Plano Municipal de Habitação de Campinas (PMH) 2011

Tabela 08: Quadro Comparativo – Deficit habitacional x Renda Domiciliar
Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Centro de Estatística e Informações. Deficit Habitacional Municipal no Brasil 2010. Belo
Horizonte, 2013.

Constatou-se que dentro do perímetro de cada
zona, incide uma grande variedade de tipologias
habitacionais com dimensões de lote bem
variadas e com os parâmetros de ocupação (CA
e TO) sempre iguais dentro de cada subcategoria
de uso (capítulo 3.2, P2A). Sendo assim,
existe uma grande diversidade de densidades
habitacionais dentro de cada zona (figura 20),
mas nota-se que a densidade da maior parte do
município é inferior a 100 habitantes/ha, o que
gera um uma cidade com baixo aproveitamento
da infraestrutura instalada e do solo urbano e
portanto uma urbanização extensiva do território
que agrava os problemas de mobilidade urbana,
com o contínuo aumento do perímetro da mancha
urbana.

Segundo os dados apresentados no Plano
Municipal de Habitação (PMH) 2011, que
contou com dados fornecidos pela Fundação
João Pinheiro (FJP), pelo Centro de Estudos
da Metrópole (CEM), pelo Centro Brasileiro
de análise e planejamento (CEBRAP) e pelo
município de Campinas, o deficit habitacional
variava de 31.532 à 70.589 (tabela 07). Essa
variação ocorreu devido aos diferentes critérios
que cada uma das instituições consultadas utilizou
(Capítulo 1, PMH 2011).
O relatório da FJP-2005, utilizou o censo
demográfico de 2000 (IBGE), no entanto a FJP
atualizou a pesquisa de deficit habitacional,
utilizando os dados do Censo de 2010 (IBGE).
Considerando que os critérios adotados tenham

sido os mesmos de 2005, podemos afirmar que o
deficit habitacional total no município de Campinas
teve uma aumento considerável de 2000 para
2010. Embora hajam programas habitacionais
municipais e federais em andamento, estes
programas não alcançaram quantidade suficiente
para suprir a demanda habitacional entre 2000 e
2010. O déficit habitacional aumentou de 31.532
para 34.638 (tabelas 07 e 08).
O mapa de Ocupações Irregulares (Figura 27)
desenvolvido pela equipe FUPAM, contemplou
dados do censo demográfico 2010 e informações
fornecidas pela SEHAB. As classificações
contempladas como ocupações irregulares foram:
favelas (representado em laranja), ocupações
(representado em vermelho) e loteamentos
irregulares (representado em amarelo). Nota-se
novamente que as ocupações irregulares (figura
27) e as remoções e regularizações (figura 28)
concentram-se predominantemente a sul da Rod.
Anhanguera.
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O mapa de Empreendimentos habitacionais,
áreas regularizadas e remoção apresenta as
informações mapeadas de acordo com as
informações fornecidas pela SEHAB: em amarelo
são as áreas em processo de regularização, em
vermelho são as remoções realizadas, em roxo
são os núcleos aprovados pela lei nº 5079/1981,
em azul os núcleos aprovados pela lei nº
11834/2003 e em verde são os empreendimentos
habitacionais PMCMV.
O mapa de Precariedade habitacional
desenvolvido pela equipe FUPAM (figura 29),

Figura 27: Ocupações irregulares.
Fonte: Ver mapa 5.4 do anexo 1.

contemplou dados do censo demográfico
2010 e informações fornecidas pela PMC. As
classificações contempladas neste mapa como
precariedade habitacional foram: os setores
censitários com mais de 50% dos domicílios sem
identificação de logradouro no entorno (ponto
verde), os setores censitários com mais de 50%
dos domicílios sem iluminação pública no entorno
(ponto vermelho), os setores censitários com
mais de 50% dos domicílios com do esgoto a céu
aberto no entorno (mancha roxa) e os setores
censitários com mais de 50% dos domicílios sem
pavimentação no entorno (perímetro laranja).
Analisando a figura 28, verifica-se que a maior
concentração de assentamentos precários está
localizado ao sul da rodovia Anhanguera, região
com menor renda domiciliar (figura 23).
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Conforme estabelecido na Constituição
Federal, a parcela da população sem condições
sócioeconômica de acesso a moradia, deve ter o
suporte do poder público. Este suporte pode ser
dado de duas formas: assegurando as melhorias
das habitações em condições insatisfatórias ou
promovendo empreendimentos habitacionais
compatíveis com as faixas socioeconômicas desta
população.

Figura 28: Empreendimentos habitacionais, remoções e regularização.
Fonte: Ver mapa 5.6 do anexo 1.

O mapa de ZEIS (Figura 30) contemplou
informações fornecidas pela SEHAB. Neste
mapa constam: na cor vinho as zeis de indução
previstas no Plano Municipal de Habitação (PMH)
, na cor laranja pontilhada e em verde as zeis
de indução previstas no Plano Diretor 2006, na
cor preta as zeis de indução previstas no Plano
local de Gestão (PLG), na cor laranja as zeis

de regularização previstas no Plano local da
Macrozona (MZ) 5 e MZ9, na cor amarela as zeis
de indução previstas no Plano local da Macrozona
(MZ) 5 e MZ9.
O PMH define claramente o potencial urbanístico
das ZEIS:
“Como estratégia, inclusive de enfrentamento
dos mecanismos do mercado especulativo,
tanto as ZEIS como o parcelamento e
edificação compulsórios são oportunos
até como medida de acomodação do valor
dos imóveis demarcados para a produção
de habitação social, contando com fatores
depreciativos e mecanismos fiscais de
contenção da retenção especulativa destes
imóveis, com o objetivo de valorização futuras.”
(PMH, 2011: p.179)
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A demarcação das ZEIS é extremamente
importante para solucionar as demandas de
habitação de interesse social em Campinas,
bem como em toda RMC ,no entanto, apenas
a demarcação de ZEIS não garante o êxito
urbanístico e social da intervenção. A localização
criteriosa desses perímetros e a definição de
mecanismos capazes de promover a utilização
dessas áreas para o fim previsto é fundamental
para o sucesso da implementação de uma política
habitacional sólida.

Figura 29: Precariedade habitacional.
Fonte: Ver mapa 5.2 do anexo 1.

É necessário que haja presença de uma forte
infraestrutura e de sistemas de transporte de
massa eficazes para que se efetivem trechos
urbanos com qualidade urbana. Também
seria importante a revisão das definições
dos parâmetros de ocupação e potencial
construtivo, considerando o aumento da
densidade populacional, uma vez que estas
áreas estariam bem servidas de infraestrutura
(para aprofundamento nestes parâmetros ver
capítulo de ZEIS no Relatório de Estudo dos
Instrumentos Urbanísticos (P4). Outro aspecto
importante de ser revisado é incorporar o
aumento das porcentagens de outros usos nos
empreendimentos, buscando sempre incentivos a
empreendimentos de uso misto.
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Por fim, é importante que seja realizado o
levantamento das divisões fundiárias, bem como
as condicionantes legais dentro de cada ZEIS
(ação já indicada pelo PMH). No mapa seguinte
(figura 30), constam os perímetros das Zeis
abordados no Plano Diretor 2006 e que deverá ser
novamente abordado na revisão do Plano Diretor
de Campinas, conforme críticas e indicações
realizadas no P4.

Figura 30: ZEIS.
Fonte: Ver mapa 5.5 do anexo 1.

3.3 USO REAL DO SOLO

como lócus de maior concentração de capitais
e recursos humanos tenderia a impor suas
dinâmicas para todo o território dos países
industrializados. Em Lefebvre (1974) discutindo a
realidade dos países da Europa Ocidental ou no
conceito de urbanização extensiva de Monte-Mór
(1994), fica claro que o urbano vem avançando,
enquanto prática do território, para muito além dos
perímetros oficiais das zonas urbanas, bem como
para muito além da cidade enquanto materialidade
da concentração de atividades.

caso da Fazenda Santa Elisa e da Fazenda
Chapadão, a primeira se constitui em importante
campus experimental de pesquisa do Instituto
Agronômico de Campinas – IAC – e a segunda
abriga unidades do Exército Nacional, nenhuma,
portanto, pode ser considerada área de produção
agrícola, pecuária ou silvicultura, ainda que a
Fazenda Santa Elisa seja espaço de cultivo,
mas cuja finalidade é essencialmente pesquisa e
desenvolvimento (vide Mapa 2.12 “Uso do solo –
Detalhado”, no anexo 1 deste produto)
As áreas rurais mais expressivas em extensão
contínua se localizam a Norte do Município, no
distrito de Barão Geraldo encontram-se os solos
mais férteis e utilizados para diversas culturas,
enquanto nos distritos de Souza e Joaquim Egídio
encontra-se o maior patrimônio histórico rural de
Campinas (vide Mapa 2.10 “Área urbana e rural”,
no anexo 1 deste produto). As áreas de plantio,
bem como as fazendas com pouca produtividade,
mas com forte potencial turístico serão
comentadas no capítulo 5 desse diagnóstico.

O rural e o urbano

No município de Campinas isso não é diferente,
embora possamos delimitar e classificar áreas
como rurais e como urbanas, vê-se como os
parcelamentos urbanos avançam de maneira
fragmentada e (inicialmente) dispersa para
além do perímetro urbano, forçando sucessivas
atualizações da lei, redefinindo os referidos
perímetros. Por outro lado, é forçoso admitir
a existência, em meio dito rural, de atividades
denominadas nesse trabalho como “rural – uso
não tradicional” que incluem chácaras de segunda
ou primeira residência de habitantes urbanos,
instalações de infraestruturas urbanas (aterros
sanitários, estações rebaixadoras de voltagem
etc.). A agroindústria também transforma o campo,
hibridizando os setores primário e secundário da
economia, não faltam exemplos sobre a maior
complexidade e complementaridade do território
cuja feição é aparentemente rural. Vide Mapa 2.11
“Uso do solo – Geral”, no anexo 1 deste produto.

Desde a década de 1970 discute-se sobre a
difusão do modo de vida urbano para muito
além dos limites oficiais das cidades, o urbano

Em Campinas, à primeira vista, duas de suas
maiores fazendas seriam classificadas ao
olhar apressado como território rural, mas no

•
•
•
•
•

Área urbana e rural (Mapa 2.10);
Uso do solo – Geral (Mapa 2.11);
Uso do solo – Detalhado (Mapa 2.12);
Centralidades comerciais, serviços e
industriais (Mapa 2.13);
Vazios urbanos (Mapa 2.14).

Tomando-se a totalidade do território municipal
como recorte inicial, faz-se um percurso analítico
do geral para o mais detalhado. Intenta-se
subsidiar futura discussão propositiva, ao se
apresentar potencialidades preliminares do uso do
território. Confrontam-se diversas variáveis a partir
da cartografia temática produzida pela Equipe
FUPAM, bem como em mapas de diagnósticos
ambientais produzidos pela SVDS. Busca-se
com esse procedimento analítico aferir possíveis
correlações entre tais variáveis, bem como avaliar,
de maneira geral, em que medida a LUOS vigente
se constitui como elemento estruturador dos usos
e formas de ocupação do território Campineiro.

As áreas oficialmente urbanas correspondem em
Campinas a quase metade do território municipal,
nelas habitam 98% da população (IBGE, 2010) e
o PIB somado dos setores secundário e terciário
chega a 99,8% do total do município (IBGE,
2012). Essa escala de relevância demográfica
e econômica do meio urbano campineiro, no
entanto, não anula a importância das áreas
rurais, pelo contrário, implica em maior relevância
ambiental e de paisagem (cultura e memória) das
áreas rurais, sejam elas de uso tradicional ou não.
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Esse item analisa o uso real do solo do
Município de Campinas. Não há porque discorrer
longamente sobre a localização de cada uso
do solo específico, para isso muito melhor é a
leitura dos mapas afetos ao tema entregues pela
equipe FUPAM no “Produto P2B: Prospecção
de Dados” e atualizados para este relatório final,
notadamente os seguintes mapas temáticos:

Sobre os usos urbanos, objeto fundamental da
LUOS, discorre-se a seguir.
Os usos urbanos – residencial e não
residencial

ANÁLISE DO TERRITÓRIO MUNICIPAL

60

Embora as áreas predominantemente residenciais
de Campinas se constituam na maior extensão da
área urbana da cidade, como é regra na maioria
das cidades brasileiras, as áreas urbanas não
residenciais possuem dimensões comparáveis
às primeiras. Para isso contribuem as grandes
glebas destinadas ao Aeroporto Internacional
de Viracopos, as já citadas fazendas do IAC
e do Exército, bem como extensos, ainda que
fragmentados, vazios urbanos, somente em
seguida aparecem as áreas ocupadas por demais
usos não residenciais. Tem-se, portanto, mais
um fator de fragmentação urbana, além dos já
mencionados no capítulo 1 desse diagnóstico.
O uso residencial é majoritariamente horizontal
e unifamiliar. Segundo o Censo de 2010,
24% dos domicílios particulares permanentes
campineiros eram de apartamentos, cerca
de 3% eram casas de vila ou condomínios e
72% dos domicílios eram do tipo casa (IBGE,
2010). Embora o percentual de domicílios em
apartamento venha crescendo a cada década,
ainda assim a extensão da mancha urbana se faz,
em boa medida com tecido residencial horizontal,
resultando em baixas densidades e consequentes

impactos socioambientais que vão da demasiada
impermeabilização do solo aos crescentes custos
de deslocamentos.
Os demais usos são discutidos a seguir.
Sobre o uso do solo detalhado
Campinas se notabilizou, desde o último quartel
do século XIX, como centro de excelência nas
áreas de educação e saúde, vindo a seguir,
reforçar essa situação, a criação de diversas
instituições de pesquisa ou de ensino e pesquisa.
O Mapa 2.12 “Uso do Solo - Detalhado”, no anexo
1 deste produto, expressa não apenas a grande
extensão em área de tais atividades a norte do
Centro, bem como uma diminuta expressão desse
uso do solo a Sudoeste da Rodovia Anhanguera,
situação que se agrava ainda mais a Oeste
da Rodovia dos Bandeirantes, reforçando a
desigualdade socioespacial entre tais regiões e as
situadas no lado oposto da Rodovia Anhanguera.
É notável a correlação entre a localização das
instituições de pesquisa e ensino e pesquisa de
maior expressão e a proximidade de moradores
com maior poder aquisitivo. Única exceção é
a localização do Campus 2 da PUC-Campinas
situado a Oeste da Rodovia Anhanguera.
Já as principais áreas industriais do município
situam-se à SO da Rodovia Anhanguera, mas não

são desprezíveis os estabelecimentos industriais
na outra “metade” da cidade. A localização
industrial está muito mais vinculada a fatores de
mobilidade que de segregação socioespacial no
município de Campinas. Nota-se uma evidente
preferência pela proximidade das grandes
rodovias, tanto pelas indústrias de maior porte,
mesmo por galpões, industriais e de logística
de médio porte, situadas próximas à Rodovia
D. Pedro e ao trecho inicial da Rodovia Santos
Dumont.
O setor de comércio varejista e serviço apresenta
a maior concentração no Centro de Campinas,
mas a escala de alguns shopping centers é
digna de nota. A Rodovia D. Pedro ancora três
dos cinco maiores shoppings campineiros,
atraindo consumidores num raio próximo a
100 km. Também naquela rodovia estão vários
estabelecimentos atacadistas. O comércio
de rua, além da área Central cria algumas
concentrações notáveis, junto à principal entrada
da cidade pela rodovia Anhanguera e assumindo
a forma de corredores em várias vias arteriais e
principais vias coletoras. Dada a forte segregação
socioespacial da cidade, torna-se evidente a
maior presença de tais corredores a Noroeste
da Rodovia Anhanguera, outro indicador dessa
disparidade pode ser claramente observada pela
localização das agências bancárias na cidade
(vide mapa 2.12, no anexo 1 deste produto).

As áreas verdes públicas de maior qualidade
para fins de uso social se encontram, também,
distantes da população de menor renda. Sobre
elas haverá maior análise no capítulo 5.
Sobre a (in)eficácia da LUOS vigente
Embora o Capítulo 4 desse diagnóstico trate com
profundidade a questão da legislação urbanística
de Campinas e suas formas de ocupação, assim
como o Produto P2A tivesse o tema da legislação
urbanística como assunto, cabe aqui ao menos
brevemente mencionar algumas correlações entre
a LUOS vigente e o uso do solo real.

A começar pela questão das densidades: A
LUOS determina os maiores coeficientes de
aproveitamento – CAs - para as áreas centrais
(entre CA 4 e 5), em seguida, de maneira um tanto
fragmentada, aparecem áreas com CA máximo
entre 2 e 3). Tais áreas estão todas inscritas na
atual Macrozona 4. Ao confrontar essas áreas
com o Mapa 4.3 “Densidades Demográficas”, vide
anexo 1 deste produto, observa-se que as mais
centrais estão entre as áreas mais densamente
habitadas da cidade, porém o referido mapa de
densidades indica diversas áreas a Sudoeste
da rodovia dos Bandeirantes com densidades
similares, bem como a Nordeste do Centro,
no bairro São Marcos, horizontal e popular, há
também presença de densidades relativamente
altas para a média campineira.
Depreende-se que os CAs estipulados pela
LUOS podem até conduzir a algumas das áreas
de maior aproveitamento do solo, mas não é
capaz de estruturar a questão das áreas de maior
densidade demográfica, elemento que seria
fundamental numa LUOS que se queira como
instrumento de política pública visando mitigar os
desequilíbrios socioambientais da cidade.
Quanto à verticalização, correlacionando-se
mapa produzido pelo Lab QUAPÁ da FAUUSP
com o mapa da equipe FUPAM sobre os CAs da
LUOS, mostra que a verticalização ocorre sim nas

áreas onde a LUOS propõe maiores CAs, mas
também ocorre de forma dispersa pela cidade,
em áreas de CA igual a um, inclusive nos setores
predominantemente ocupados pela população de
menor renda, contando-se aí com forte presença
de edifícios de quatro pavimentos.
Quanto às concentrações de uso, cotejando-se
o mapa da LUOS de Campinas com o mapa
2.13, vide anexo 1 deste produto, observa-se
satisfatória relação entre a LUOS e as áreas
de forte concentração industrial, mas quanto
aos demais usos – comércio, serviços e uso
institucional – não são tão fortemente induzidos
pela LUOS, mas, sobretudo, pela presença de
vias de boa capacidade de fluxo – avenidas
arteriais e rodovias – e seguem, em boa medida,
os vetores de expansão da população de maior
renda, seguindo a lógica já de há muito apontada
por Villaça em sua tese de doutorado dos anos
1980, e mais publicamente divulgada em seu livro
Espaço intra-urbano no Brasil (VILLAÇA, 1998).
Essas questões, de natureza mais estrutural
sobre o uso real do solo, certamente terão de ser
consideradas na formulação da nova LUOS, bem
como nos subsídios ao Plano Diretor.
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O setor de serviços públicos também se
apresenta mais concentrado na atual
Macrozona 4, reforçando a referida segregação
socioespacial. Quanto aos serviços privados,
além da sua intensa localização no Centro da
cidade, apresenta novas formas, em conjuntos
condominiais pouco articulados ao tecido urbano
convencional e sim diretamente relacionados
às Rodovias D. Pedro I, mas também junto a
loteamentos fechados, como na Rodovia Adhemar
de Barros e Anhanguera, ou mesmo na rodovia
Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Esses
novos arranjos espaciais das atividades de
serviço pouco contribuem para a urbanidade e
vida pública da cidade.

4.0 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E
DAS FORMAS DE OCUPAÇÃO

4.1 COMPARTIMENTAÇÃO TERRITORIAL

Entende-se por compartimentação territorial,
neste trabalho, o estabelecimento de divisões
ou segmentações do território com o objetivo
de estruturar e organizar ações ligadas ao
planejamento urbano (em seus diversos
momentos, tais como diagnóstico, leitura e
proposição), bem como à gestão municipal.
Em Campinas foram identificados três tipos de
compartimentação referentes ao planejamento
urbano – Macrozona, Área de Planejamento (AP)
e Unidade Territorial Básica (UTB) – e outros dois
referentes às estratégias de gestão – Regiões,
e Áreas Regionais. Além do mais, devemos
destacar também outras compartimentações
específicas, tais como aquelas definidas por
políticas setoriais (saúde, educação e segurança
pública), que seguem lógicas independentes de
gestão do território municipal.

A seguir descrevemos cada uma destas
compartimentações, pontuando processos
relevantes para compreendermos a construção
e consolidação dos perímetros em algumas
situações e, ao final, tecemos algumas
considerações sobre a avaliação do conjunto.

4.1.1 COMPARTIMENTAÇÕES
DO PLANEJAMENTO
URBANO
As três primeiras compartimentações, referentes
ao planejamento, fazem parte da estruturação
proposta pelo Plano Diretor (Lei Complementar
nº15/2006), definindo um encadeamento
de subdivisões em porções territoriais
sistematicamente menores: as 9 Macrozonas são
divididas em 34 Áreas de Planejamento (AP) e
essas por sua vez dividem-se em 79 Unidades
Territoriais Básicas, além de 6 unidades rurais
(UTR) 9 . A proporção de subdivisões entre cada
9   Esses números dizem respeito ao total de AP e UTB
considerando leis posteriores ao Plano Diretor de 2006, tais
como os Planos Locais de Gestão. Nas unidades rurais estão
consideradas as 5 Unidades Territoriais Rurais introduzidas no
Plano Local de Gestão da Macrozona 5 e a região do Friburgo,
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Macrozona não é homogênea, sendo distribuída
de acordo com a Tabela 09 ao lado.
O mapa 8.3 (ver anexo 01) demostra o complexo
mosaico formado por estas três categorias,
também demonstrado separadamente nas figuras
31, 32 e 33 nas próximas páginas.
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Ademais, é importante pontuarmos que a
lógica de estruturação das Macrozonas em
Campinas não foi um fato inaugural no Plano
Diretor de 2006. No Plano Diretor de 1991
(Lei Complementar nº 02/1991) já era citado
o Macrozoneamento Ambiental (Caderno de
subsídios, v.4, p.4), sendo apresentado um
mapa com a indicação de 5 áreas (Caderno
de subsídios, v.5, p.13), conforme pode ser
observado na figura 34.
Adiante, no Plano Diretor de 1996, tais divisões
serviram de base para a estipulação de um novo
macrozoneamento composto por 7 Macrozonas
(figura 35), as quais consideraram as principais
problemáticas, vocações e orientações
quanto ao uso urbano para cada porção do
território e definiram seus perímetros utilizando
principalmente as microbacias hidrográficas e
as barreiras físicas municipais, notadamente as
rodovias, sendo denominadas da seguinte forma:
•
•
•

Macrozona 01: Áv rea de Proteção Ambiental;
Macrozona 02: Área com Restrição à
Urbanização;
Macrozona 03: Área de Urbanização
Controlada Norte;

que é uma unidade rural indicada no Plano Diretor de 2006.

Tabela 09: Distribuição atual
das AP, UTB e UTR por
Macrozona.

•
•
•

Macrozona 04: Área de Urbanização
Consolidada;
Macrozona 05: Área de Recuperação Urbana;
Macrozona 06: Área de Urbanização
Controlada Sul
Macrozona 07: Área Imprópria a Urbanização

Ao compararmos as divisões das Macrozonas
do planos de 1996 e 2006, podemos destacar
que, apesar do ajuste dos perímetros de
algumas Macrozonas (sobretudo a 4, 6 e 7) e do
surgimento de novas Macrozonas (a Macrozona
8 foi um desmembramento da 3 e a Macrozona
9 correspondeu a uma somatória de trechos das
Macrozonas 3, 4 e 5), a lógica de estruturação
do macrozoneamento foi fundamentalmente a
mesma, mantendo os critérios de delimitação
baseados parcialmente nas infraestruturas viárias
e nas características físico-ambientais, como os
próprios cursos d’agua e trechos das microbacias.
A única exceção foi a questão das vocações,
que não foi obedecida na criação das novas
macrozonas.

Figura 31: Macrozona 1 a 9.
Fonte: ver mapa 8.3 no anexo 1.

Apesar da existência de uma caracterização
urbanística preliminar de cada Macrozona
no próprio texto do Plano Diretor, o conjunto
composto por 9 grandes áreas construiu um
cenário de complexa apreensão do território
municipal, dificultando o entendimento das
particularidades de cada Macrozona e, portanto,
de suas vocações e potencialidades. Ademais,
tais problemáticas foram intensificadas pelo fato
de que os Planos Diretores de 1996, de 2006
e os Planos Locais de Gestão aprovados não
detalharam as orientações urbanísticas na escala

65

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E DAS FORMAS DE OCUPAÇÃO

•

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E DAS FORMAS DE OCUPAÇÃO

66

Figura 32: Áreas de Planejamento.
Fonte: ver mapa 8.3 no anexo 1.
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Figura 33: Unidades Territoriais Basicas.
Fonte: ver mapa 8.3 no anexo 1.
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das AP e UTB, como estava previsto inicialmente.
Ao pensarmos a Macrozona como uma das
etapas de compartimentação que tem por
objetivo nortear as demais escalas sucessivas
de aproximação – chegando, em seu limite, na
proposição de zonas de uso e ocupação do solo –
é importante destacar que ela deve partir de duas
premissas básicas que contem, simultaneamente,
uma caracterização da cidade existente e uma
proposta urbanística: a primeira, é a diferenciação
entre áreas urbanas e rurais, que por si só já
indica o novo perímetro urbano, ou seja, os locais
de ampliação e retração do que é considerado
urbano; e segundo, se possível, a indicação das
particularidades do município de Campinas, ou
seja, uma visão geral da cidade que se deseja.
No último caso, destacamos, por exemplo, a
influência da infraestrutura rodoviária de porte
regional que atravessa Campinas e a coloca
como um importante pólo no contexto da
Macrometrópole Paulista. Elementos como esse,
de forte caráter sistêmico e intimamente presentes
na forma de estruturação urbana municipal,
podem ser compreendidos como aspectos básicos
do primeiro nível de compartimentação pretendido
pela Macrozona. Além disso, considerar as
infraestruturas não significa somente utilizalas como limites de uma outra área, mas sim
compreender suas influências urbanísticas na
tentativa de indicar setores estratégicos tanto na
escala local quanto na metropolitana.
Figura 34: Macrozoneamento Ambiental no PD de 1991.
Fonte: PMC/SEPLAN.

A adoção do Macrozoneamento no Plano Diretor
de 2006 é justificada da seguinte forma no artigo
21:
“O Macrozoneamento tem por finalidade
ordenar o território, dar base para a
reformulação das áreas de atuação dos
gestores públicos e possibilitar a definição de
orientações estratégicas para o planejamento
das políticas públicas, programas e projetos
em áreas diferenciadas, objetivando o
desenvolvimento sustentável do Município”

Figura 35: Macrozoneamento no PD de 1996.
Fonte: PMC/SEPLAN.
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Deduzimos, portanto, que o principal atributo das
Macrozonas, da forma como são definidas no
Plano Diretor de 2006, é o de se transformarem
na principal ferramenta para alinhar as
estratégias de planejamento e gestão do território
municipal. Desta forma, subentendemos que
as demais divisões, como as AP, UTB e UTR
compreenderiam ou coincidiriam com as demais
setorizações de gestão municipal, algo que não
acontece, como veremos adiante.

4.1.2 COMPARTIMENTAÇÕES
DE GESTÃO DO TERRITÓRIO
E POLÍTICAS SETORIAIS
As compartimentações responsáveis pelas
estratégias de gestão urbana, disponíveis
conjuntamente no mapa 8.4 do anexo 1, são
resultado de mudanças sistemáticas ocorridas
em várias administrações municipais, incluindo
aí alterações específicas dentro das várias
secretarias.
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As Regiões (figura 36) correspondem aos seis
perímetros utilizados pela Secretaria de Serviços
Públicos (secretaria criada pelo decreto nº
16.532/2008) para gerenciar e coordenar as ações
de manutenção dos sistemas e subsistemas
municipais tais como as melhorias na rede
viária (pavimentada e não-pavimentada), áreas
verdes, coleta e processamento de lixo, varrição,
gerenciamento de aterros, drenagem, dentre
outros.

Figura 36: Regiões, divididas em (1) Centro, (2) Leste, (3) Norte, (4) Noroeste, (5) Sudoeste, (6) Sul.
Fonte: ver mapa 8.4 no anexo 1.
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As seis Regiões indicadas derivam das chamadas
Macrorregiões (figura 37), criadas em 2009
a partir de outras divisões preexistentes, em
especial aquelas realizadas pelas Secretarias
de Ação Regional (SAR, definidas pelo Decreto
nº 11080/1993), que foram uma experiência de
descentralização administrativa e operacional
ocorrida na década de 1990 em Campinas.
Nesse período, as secretarias de Educação,
Saúde, Assistência social, Habitação, entre
outras, organizaram seu atendimento segundo
essa divisão. A principal diferença entre ambas
as compartimentações – Macrorregião e Região
– diz respeito à inclusão do perímetro Centro no
segundo caso.

Figura 37: Macrorregiões, divididas em (1) Sul, (2) Leste, (3) Norte, (4) Noroeste e (5) Sudoeste.
Fonte: ver mapa 8.6 no anexo 1.
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As Macrorregiões foram formadas a partir do
agrupamento das Administrações Regionais (AR)
já existentes na ocasião da sua instituição, em
um total de 18 perímetros, como é possível ver
na figura 38 a seguir. Hoje a ação da Secretaria
de Serviços Públicos está organizada em 14
Administrações Regionais e 4 Subprefeituras
agrupados em 6 Regiões (Figura 39, Tabela 10).
Podemos perceber também que os perímetros
das Administrações Regionais atuais diferem
ligeiramente do que consta no Mapa 11 do Plano
Diretor de 2006, apresentado neste relatório na
figura 38.

Figura 38: Perímetros das Administrações Regionais (AR).
Fonte: ver mapa 8.4 no anexo 1.
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Por outro lado, chama atenção o fato de que
embora essas alterações para consolidação
das Macrorregiões e Regiões tenham ocorrido
posteriormente à publicação do Plano Diretor de
2006, praticamente nenhum perímetro coincide
com o macrozoneamento proposto: as únicas
macrozonas contidas inteiramente nas Regiões
são a 1, a 3, a 6 e a 9. A Macrozona 4, que
abarca a grande parcela da área urbanizada, por
exemplo, chega a estar presente simultaneamente
em 5 das 6 Regiões. Denotamos assim a
incapacidade no macrozoneamento em cumprir
um dos seus pressupostos básicos: tornar-se
base para a “atuação dos gestores públicos”,
conforme citado anteriormente pelo Plano Diretor.

Figura 39: Perímetros das Regiões, Subprefeituras e Áreas Regionais.
Fonte: PMC/Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
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Portanto, tal incongruência é notada justamente
porque a forma de estruturação das Macrozonas
continha, como prerrogativa básica, o
alinhamento entre as compartimentações de
gestão e de planejamento. O fato é que, seja
por equívocos conceituais, seja por delimitações
excessivas, as compartimentações decorrentes
do Macrozoneamento que tinham por objetivo
o projeto urbano em escala local, como as AP
e as UTB, não se tornaram aptas a cumprir o
papel simultâneo de planejamento e gestão
municipal. Ou seja, se o macrozoneamento
tem o papel de definir os critérios gerais para
as demais estratégias de planejamento urbano,
muito provavelmente não é a partir dele que
serão derivadas as delimitações de gestão. Por
outro lado, o vínculo entre planejamento urbano
e as demandas setoriais, muito ligadas às
compartimentações de gestão, devem encontrar
uma delimitação comum para o detalhamento
necessário dos chamados planos locais.
Além das Regiões, outra compartimentação
fortemente ligada às questões de gestão territorial
é a delimitação de distritos. Campinas conta hoje
com 6 distritos que abrangem parcialmente a área
do município: Joaquim Egídio, Sousas, Barão
Geraldo, Nova Aparecida, Campo Grande e Ouro
Verde. Estes dois últimos foram recentemente
aprovados em plebiscito municipal (realizado em
outubro de 2014) e estão representados na figura
40 a partir dos limites especificados no ofício
IGC-DIR 039-039/201010 , encaminhado à Câmara
Municipal de Campinas.
10   IGC é o Instituto Geográfico Cartográfico, órgão técnico
ligado à Secretaria de Planejamento e Gestão e a quem cabe
as questões territoriais no Estado de São Paulo.

Tabela 10: Distribuição atual das Áreas Regionais e Subprefeituras por Região.
Fonte: PMC/Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
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Figura 40: Distritos: (1) Joaquim Egídio, (2) Sousas, (3) Barão Geraldo, (4) Nova Aparecida, (5) Campo Grande, (6) Ouro
Verde. Fonte: ver mapa 8.1 no anexo 1.

Na figura 41 a seguir é realizada uma
sobreposição dos distritos com as atuais Regiões.
Em comparação com as Regiões, os distritos
de Sousas e Joaquim Egídio estão inteiramente
contidos na Região Leste, o distrito de Nova
Aparecida está contido na Região Norte e Barão
Geraldo divide-se parcialmente entre as Regiões
Norte e Centro. Já Campo Grande e Ouro Verde
concentram-se nas Regiões Noroeste e Sudoeste,
respectivamente.
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A incompatibilidade entre as diversas
compartimentações relacionadas diretamente
a gestão municipal constroem um cenário
extremamente complexo, na medida em que
dificulta a compreensão das ações do poder
público. Do ponto de vista do planejamento
urbano, a coincidência destes perímetros
tem a vantagem não somente de permitir um
diálogo mais claro e direto entre as demandas
de investimento em cada área e os planos
urbanísticos de escala local – em termos de
oferta de serviços públicos ou melhorias na
infraestrutura, por exemplo – mas sobretudo
consolidar vínculos da população com o
território, construindo um sistema único que é
retroalimentado do ponto de vista da participação
cidadã, das estratégias de planejamento e das
ações cotidianas da gestão municipal.

Figura 41: Perímetros das Regiões e Distritos.
Fonte: ver mapa 8.4 do anexo 1.
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Por fim, as políticas setoriais (saúde, educação
e segurança pública) também desenham
perímetros de atuação específicos, nem sempre
coincidentes com os demais apresentados, sejam
de planejamento ou gestão territorial.
Os chamados distritos de saúde, como dissemos
anteriormente, foram um dos critérios de
delimitação dos perímetros das Macrorregiões
e, portanto, mantem a mesma divisão territorial
em cinco grandes áreas, como pode ser visto na
figura 42. Além disso, cada distrito é subdivido
em áreas de abrangência, correspondentes ás
porções territoriais atendidas pelos diversos
equipamentos de saúde, encobrindo tanto áreas
urbanas quanto rurais.

Figura 42: Distritos de Saúde e áreas de abrangência: (1) Sul, (2) Leste, (3) Norte, (4) Noroeste, (5) Sudoeste.
Fonte: ver mapa 8.7 do anexo 1.

Em relação a educação, o território é
compartimentado a partir dos chamados Núcleos
de Atendimento Descentralizado de Educação
(NAED), sendo 5 no total – NAED Leste, Norte,
Noroeste, Sudoeste e Sul – e, assim como os
distritos de saúde, dizem respeito aos perímetros
semelhantes às cinco macrorregiões. Além do
mais, representamos na figura 43 as áreas de
abrangência dos equipamentos de educação, as
quais, diferentemente das áreas de saúde, estão
predominantemente concentradas nas áreas
urbanizadas.
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Figura 43: Áreas de abrangência de Educação.
Fonte: ver mapa 8.8 do anexo 1.
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Já em relação aos territórios da Guarda Civil
Municipal, são realizadas oito divisões, conforme
a figura 44 a seguir, e não correspondem, de
forma geral, a nenhuma das compartimentações
anteriores. Inclusive, tal incompatibilidade ocorre
entre duas instituições de um mesmo serviço,
neste caso a segurança pública. As Delegacias
diferem da divisão territorial da Guarda Civil por
utilizarem treze recortes diferentes para mapear
os distritos policiais, ainda que coincidam em
alguns traçados de perímetro, de acordo com a
figura 45. Esta situação denota que a autonomia
de mapeamento e controle do território é
unicamente vinculada à gestão particular de cada
instituição.

Figura 44: Territórios da Guarda Civil Municipal: (1) Base São Vicente, (2) Base Ambiental, (3) Base Barão Geraldo, (4) Base
Florence, (5) Base DIC, (6) Base Rural, (7) Base Taquaral, (8) Base Centro. Fonte: ver mapa 8.9 do anexo 1.
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Figura 45: Delegacias.
Fonte: ver mapa 8.10 do anexo 1.

Figura 46: Correios.
Fonte: ver mapa 8.11 do anexo 1.
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O mapa dos Correios, demonstrado na figura
46, ressalta perímetros de compartimentação
totalmente distintos dos levantados neste trabalho.
Isto porque utilizam como base a localização por
CEP, onde as manchas coloridas representam a
área de abrangência de CEP com quatro dígitos
e as linhas vermelhas o que corresponde a três
dígitos. Contudo, devemos considerar que, no
caso das políticas setoriais, sejam elas saúde,
educação ou segurança pública, as áreas de
abrangência, a quantidade de pessoas atendidas
e a forma de distribuição dos equipamentos
variam de acordo com a especificidade de cada
serviço. Desta forma, muito provavelmente a
equivalência destes perímetros entre si não seja
necessária, o que não retira a urgência de um
vínculo mais preciso com a compartimentação
única referente à gestão e ao planejamento
urbano municipal.

4.1.3 CONSIDERAÇÕES
SOBRE A
COMPARTIMENTAÇÃO
TERRITORIAL
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Como pode ser deduzido do conjunto de dados
apresentados, em síntese, temos um cenário
de extrema fragmentação e incompatibilidade
do ponto de vista da compartimentação
territorial. A figura 47 demonstra claramente
essa condição: quando fazemos a sobreposição
de todos os perímetros ligados à gestão
(Região, Administração Regional e Distritos)
e ao planejamento (Macrozona e Áreas de
Planejamento), não é possível apreender
claramente uma correspondência entre as partes
que compõe cada divisão e subdivisão específica.
Contudo, é preciso esclarecer que as divisões de
interesse urbanístico (Macrozonas, por exemplo)
não necessariamente precisam coincidir com as
divisões de gestão, salvo quando o perímetro for
utilizado para delimitar as áreas de planejamento
em escala local – os planos locais.
Embora a equivalência dos perímetros de
gestão e planejamento local devesse ocorrer, é
preciso questionar se o conjunto de Macrozona,
AP, UTB e UTR é a melhor forma de realizar
tal integração. Os diversos critérios utilizados
no Plano Diretor de 2006 geraram um número
excessivo de Macrozonas e subdivisões, sendo
elas completamente distintas das divisões de
gestão em vigor, como as Regiões, os Distritos e
as divisões setoriais (saúde, educação, etc).

Figura 47: Fragmentação territorial.
Fonte: ver mapa 8.5 do anexo 1.

Por outro lado, a cidade ainda carece de
uma compartimentação territorial clara para
gestão e administração, que sirva também de
suporte para outras escalas de planejamento
urbano não abarcadas pela eventual revisão
do Macrozoneamento. Uma escala importante
de equivalência entre perímetros de gestão e
planejamento urbano é aquela, como dissemos
acima, que diz respeito aos planos urbanísticos
locais, pois é justamente neste momento onde
as estratégias de diversas secretarias municipais
convergem em uma resposta única. Além do
mais, os perímetros de gestão, em uma escala
mais próxima, devem ser encarados como os
setores básicos para consulta popular visando
o refinamento de parâmetros e detalhes do
zoneamento, ou seja, as zonas são coerentes

com as leituras em grande escala das
Macrozonas, mas são recalibradas em escala
local, nos perímetros de gestão do território.
A utilização das Regiões pela Secretaria de
Serviços Públicos, como vimos, derivou-se
de critérios próprios das secretarias ligadas à
Saúde e Educação, o que sinaliza também
para a possibilidade de reintegração de
todas essas instâncias novamente. Por outro
lado, cabe o questionamento em relação ao
descompasso entre os perímetros das Regiões/
Subprefeituras e dos Distritos, pois a estruturação
de uma compartimentação única, inclusive, abre
caminho para uma possível descentralização
administrativa.
Por fim, cabe destacar que o processo de divisão
territorial, decorrente de uma necessária revisão
– ou ajuste – das compartimentações correntes
em Campinas, não deve ter como pressuposto
somente as demandas técnicas de gestão de
planejamento, dimensões de apropriação política
até aqui discutidas. A divisão territorial municipal
efetiva abrange também outras dimensões –
geográfica, identitária, econômica e territorial –
que devem ser confrontadas para que as novas
compartimentações sejam apropriadas não
somente pela sua dimensão política dentro dos
órgãos públicos municipais, mas sobretudo nas
instâncias decisórias e cotidianas que envolvem
os cidadãos.
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Como colocado no item 2.2 do relatório P2A,
um conceito coerente de macrozoneamento
diz respeito a recortes em grande escala,
identificados a partir de padrões ou vocações de
uso e ocupação do solo característicos, tais como
rural, urbano, ambiental e macrometropolitano.
Ou seja, diferentemente da situação atual, onde
algumas Macrozonas dividem porções territoriais
muito similares sob os aspectos acima indicados,
seria necessário, inversamente, agrupar áreas
semelhantes, vistas em grandes escala a partir da
leitura territorial. Com isso, podemos deduzir que
ocorreria uma redução considerável do número
de Macrozonas que, portanto, deixariam de ter
como objetivo o suporte para gestão e passariam
unicamente a orientar a política urbana em termos
de divisão de setores, zonas e definição de
unidades especiais de projeto urbano.

4.2 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DAS ZONAS, LOCALIZAÇÃO E SUAS ALTERAÇÕES

As zonas constantes do mapa de zoneamento
do Município de Campinas são instituídas pelas
leis 6.031/1988 (Uso e Ocupação do Solo),
8.243/1994 (áreas envoltórias ao Complexo
Delta), 9.199/1996 (PLGU de Barão Geraldo),
10.850/2001 e Leis Complementares 05/2000
(Zona 18 - aeroportortuária ), 35/2012 (PLG da
MZ5) e 76/2014 (PLG da MZ9).
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4.2.1 ZONAS COM
PREDOMINÂNCIA
RESIDENCIAL HORIZONTAL
(ZONAS 1, 2, 3, 4 E 8)
Compreendem a maior parte da área urbana,
estando espraiadas pelo território e em áreas
internas aos eixos viários.
As Zonas 1 e 2 concentram-se em áreas
periféricas e predominantes nas porções oeste
e sul da cidade (Distrito de Nova Aparecida,
regiões do Parque São Jorge, Campo Grande,
Ouro Verde, Jardim do Lago e áreas que fazem
divisa com o Município de Valinhos). Possibilitam
a ocorrência de lotes menores entre 125,00 m² a
200,00m², atendendo a uma população de baixa
renda.
Em 2003, por meio da Lei 11.472, o Poder Público
promoveu uma grande alteração no município ao
modificar áreas residenciais de zonas 2 e 3 para
Zona 1, possibilitando assim, que fosse promovida
uma ação de regularização dos imóveis, uma
vez que estes já possuíam características

Figura 48: Zonas agrupadas por parâmetros.
Fonte: ver mapa 7.1 do anexo 1.

As Zonas 3 e 4 ocupam grande porção do
território e estão, em sua maior parte, localizadas
nas regiões norte e leste da cidade.

Figura 49: Parâmetros similares: habitação horizontal.
Fonte: ver mapa 7.2 do anexo 1.

A Zona 3 está distribuída por loteamentos com
características de padrão médio, com ocorrência
predominante de comércios e serviços em áreas
delimitadas no zoneamento com essa permissão.
Como as áreas delimitadas na implantação de
zoneamento foram insuficientes, tanto por terem
sido delimitadas em número reduzido para
atender ao crescimento da cidade e à evolução do
mercado, quanto por, em alguns casos, não terem
sido indicadas em vias utilizadas pelo transporte
coletivo, onde efetivamente os comércios/serviços
se desenvolvem, acabaram por gerar uma
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construtivas estabelecidas para a Zona 1, quer
seja pela subdivisão dos lotes ou pela ocorrência
de usos comerciais e serviços de âmbito local
que se encontravam irregulares. Os loteamentos
abrangidos por essa alteração foram os seguintes:
Parque São Jorge, Parque Fazendinha, Parque
Santa Bárbara, Parque Cidade Campinas,
Vila San Martin, Jardim Aeronave, Jardim São
Pedro, Jardim Melina, Jardim São Cristóvão,
Jardim Adhemar de Barros, Parque Camboriú,
Jardim Marajó, Parque das Camélias, Jardim
Nova Aparecida, Parque Valença II, Jardim
Novo Maracanã, Jardim Metanópolis, Jardim Sul
América, Jardim Santa Clara, Jardim Maracanã,
Jardim Lisa I, Jardim Lisa II, Jardim São Judas
Tadeu, Jardim Maringá, Jardim Liliza I, Jardim
Nilópolis, Jardim Santana, Parque Anhumas,
Jardim São Marcos, Jardim Santa Mônica, Jardim
Nova América.

situação de ilegalidade.
Na tentativa de adequar essa situação o Poder
Público elaborou decretos que ampliaram as
áreas com essa permissão, quais sejam:
•

•
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•
•

Decreto 11.493/1994 - estabeleceu permissão
CSE em Zona 3 para os lotes demarcados
como comercias nos conjuntos habitacionais
implantados pela COHAB. Posteriormente, o
Decreto 11.644/94 acrescentou outras áreas
desse mesmo tipo ao decreto inicial;
Decreto 11.541/1994 - estabeleceu permissão
CSE em Zona 3 para faces de quadra de duas
ruas. Posteriormente, o Decreto 12.151/96 o
revogou para promover ajustes na redação
original.
Decreto 12.032/1995 - alterou a descrição de
uma área estabelecida com permissão CSE
em Zona 3 e acrescentou outra;
Decreto 13.121/1999 - estabeleceu permissão
CSE em Zona 3 para faces de quadra de 57
vias, em diversos locais da cidade. Tendo
os Decretos 13.355/2000, 13.692/2001,
15.015/2004 e 16.075/2007 estabelecido esta
mesma permissão para mais 35 vias.

A Zona 4 está demarcada em loteamentos de
padrão construtivo mais elevado, como o Parque
Taquaral e Chácaras Alto da Nova Campinas.
Engloba também a maior parte da área urbana
da APA, principalmente nas áreas que ainda não
possuem ocupação (Z4-APA); a região do Guará
e Village Campinas em Barão Geraldo (Z4-BG)
e, mais recentemente, em área da Macrozona 5,
recém-incluída no Perímetro Urbano.
Apesar da Lei 6.031/1988 estabelecer que na

Zona 4 o tipo CSE é permitido em quarteirões e/
ou faces de quadra determinados na implantação
do zoneamento, esta indicação somente veio a
acontecer por meio do Decreto 16.075/2007, que
estabeleceu permissão CSE em Zona 4 para
faces de quadra de 2 vias da Z4-APA, no Distrito
de Sousas.
Existem também outras áreas com permissão de
CSE em Zona 4 que foram estabelecidas através
de decretos de aprovação de loteamentos, como
por exemplo o Decreto 14.771/04 que aprovou o
loteamento Araucárias, e o Decreto 15.406/06 que
aprovou o loteamento Ville Sainte Helene.
A Zona 8 está concentrada na região do Colégio
Notre Dame e Chácara Bela Vista, possui pouca
incidência de verticalização, predominando o
uso residencial horizontal de alto padrão e usos
institucionais (colégios).

4.2.2 ZONAS COM
PREDOMINÂNCIA
RESIDENCIAL VERTICAL
(ZONAS 5, 6 E 7)
Estão localizadas de forma esparsa na cidade.
A Zona 5 foi estabelecida na Vila Industrial,
Parque Industrial, Vila São Bernardo, Jardim do
Lago II. Nessas regiões, apesar do zoneamento
permitir a verticalização, a maior parte das áreas
continua horizontal, com áreas como as do Jardim
do Lago II ocupadas por galpões comerciais e por
áreas de habitação de baixa renda (Parque Oziel).
A Zona 6 está estabelecida nas regiões do Jardim
Proença e do Cambuí, em área mais próxima à
Av. José de Souza Campos. Na região do Jardim
Proença é baixa a ocorrência de verticalização,
mantendo-se um padrão habitacional horizontal,
já na região do Cambuí a incidência de
verticalização é maior.
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A Zona 7 concentrada na região do Cambuí, em
área mais próxima à região central da cidade,
tem uma incidência muito grande de usos
habitacionais verticais.

Figura 50: Parâmetros similares: habitação vertical.
Fonte: ver mapa 7.3 do anexo 1.

4.2.3 ZONAS COM
PREDOMINÂNCIA DE USO
MISTO (ZONAS 9 E 10)
Estão localizadas em áreas mais próximas à
região central.
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A Zona 9 encontra-se na região do Swift; áreas
que contornam o Córrego Piçarrão; Jardim Dom
Nery e parte do Parque Industrial; na maioria das
quadras situadas entre a Av. Orozimbo Maia e
Av. Barão de Itapura; no entorno da Av. Andrade
Neves; na região do Bairro Castelo; além da
área linear abrangendo partes dos loteamentos
Jardim Flamboyant e Jardim Boa Esperança. Das
regiões citadas, a única que utiliza plenamente
os usos e parâmetros estabelecidos na lei é a
identificada como Swift, já a região do Jardim Dom
Nery e parte do Parque Industrial apresentam
predominância de habitação horizontal.
A Zona 10 está situada na Vila Itapura e no
entorno da Av. Orosimbo Maia, onde existe
também a possibilidade de se edificar o tipo
HCSE-4, caso lençol freático impeça a construção
de subsolos.

Figura 51: Parâmetros similares: misto.
Fonte: ver mapa 7.4 do anexo 1.

4.2.4 ZONAS COM
PREDOMINÂNCIA DE USO
COMERCIAL, DE SERVIÇOS
E INSTITUCIONAL (ZONAS
11, 12 E 13)
A Zona 11 ocorre ao longo dos corredores
viários presentes na cidade, se configurando
como “corredores comerciais” e também na área
compreendida entre a estação ferroviária/Ponte
Preta/ Vila Itália e região da Chácara Santa Letícia
(próximo ao Terminal Ouro Verde).
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Objetivando a regularização de estabelecimentos
comerciais e de serviços de âmbito mais geral,
implantados na região do Campo Grande e Ouro
Verde a Lei 9.775/1998 alterou o zoneamento de
diversas áreas daquela região. Já com o intuito
de viabilizar a implantação de habitações verticais
nos loteamentos Mansões Santo Antônio e Parque
das Flores, foram aprovadas as leis 8.327/1995 e
8.713/1995, respectivamente.
A Lei Complementar 6/2003, criou a separação
de Zona 11 e Zona 11-HMV1, condicionando
a implantação do tipo HMV1 somente em
quarteirões e/ou faces de quadra determinadas
com esta finalidade e o Decreto 15.014/2004
definiu os locais passíveis dessa ocorrência. Em
2007, o Decreto 16.075 determinou mais 5 áreas
de Zona 11-HMV1.
Figura 52: Parâmetros similares: comércio, serviço e institucional.
Fonte: ver mapa 7.5 do anexo 1.

A Zona 11-HMV1 localiza-se, em sua maior
incidência, na região do Mansões Santo Antonio,
Jardim do Lago, margens da Rodovia D. Pedro
(próximo ao Shopping Galeria) e em outros locais
acontece de forma mais pontual.
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A Zona 11-BG é demarcada pela área central
de Barão Geraldo e a Zona 11-APA situada no
corredor da Av. Antonio Carlos Couto de Barros.
A Lei 10.185/1999 alterou o zoneamento de
algumas quadras para Z11-BG.
A Zona 12 está na região compreendida pelos
loteamentos Guanabara, Vila Nova, redondezas
da Av. Alberto Sarmento e Av. Lix da Cunha,
entorno das Av. John Boyd Dunlop e Amoreiras
(antes da Rod. Anhanguera), região da Av. João
Jorge e Av. Pref. Faria Lima, no bairro Ponte
Preta e algumas quadras na Av. José de Souza
Campos.
Algumas alterações foram produzidas nesta zona,
quais sejam:
•
•

A Lei 9.775/1998 alterou o zoneamento do
quarteirão 6844, localizado no Parque Nova
Campinas, para Zona 12.;
O Decreto 12.032/1995 promoveu ajustes no
texto original que descreve as zonas de uso e
ocupação do solo.

A Zona 13 situa-se em um quarteirão no
cruzamento da Avenida Faria Lima com Avenida
Amoreiras, ocupado pelo Departamento de
Transportes Interno da PMC, e no entorno das Av.
Barão de Itapura e José de Souza Campos, onde
existe também a possibilidade de se edificar os
tipos HCSE-4 e CSE-4, quando o lençol freático
impedir a construção de subsolos.
Algumas alterações também foram produzidas
nesta zona, quais sejam:
•
•

A Lei 9.775/1998 alterou o zoneamento do
quarteirão 6855, localizado no Jardim do
Trevo, para Zona 13;
O Decreto 12.032/1995 promoveu ajustes no
texto original que descreve as zonas de uso e
ocupação do solo.

4.2.5 ZONAS COM
CARACTERÍSTICAS
INDUSTRIAIS (ZONA 14, 15 E
16)
As Zonas 14, 15 e 16 são zonas com
características industriais Não Incômodas,
Incômodas e Especiais. Localizam-se em eixos
rodoviários, com exceção da área da Indústria
Pirelli, localizada na Av. John Boyd Dunlop.
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A Zona 14-Delta é estabelecida pela Lei
8.243/1994, destinada aos usos industriais não
incômodos e com características específicas
(proibição de habitação e de alguns tipos
de indústrias). Compreende uma faixa de
aproximadamente 500,00 m de largura a partir
da primeira envoltória (Z18-Delta) do Complexo
Delta. Apesar de estar demarcada como industrial
desde o ano de 1994, nada ainda foi implantado
nesta área.
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As zonas 14-BG e 14-BG hachurada são zonas
estabelecidas pela Lei 9.199/1996, localizadas
no Distrito de Barão Geraldo, destinadas ao uso
industrial não incômodo de pequeno e médio
porte (14-BG) e aos de grande porte (14-BG
hachurada), ambas também se localizam em
eixos rodoviários; A Lei 10.185/1999 alterou o
zoneamento de algumas quadras daquele Distrito
para Z14-BG hachurada, bem como na Lei
10.702/2000.

Figura 53: Parâmetros similares: industrial.
Fonte: ver mapa 7.6 do anexo 1.

4.2.6 ZONA DESTINADA À
ÁREA CENTRAL DA SEDE DO
MUNICÍPIO (ZONA 17)
A Zona 17 localiza-se na área central da cidade,
concentrando a maior parte das edificações
verticais e grande número de comércios e
serviços, seguindo o modelo de urbanização da
maioria das cidades.
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Figura 54: Zona 17 - área central.
Fonte: PMC/FUPAM

4.2.7 ZONA DE PROTEÇÃO
ESPECIAL/AMBIENTAL/
CULTURAL (ZONA 18)
A Zona 18 estabelecida pela Lei 6.031/1988
compreende as áreas e/ou espaços de interesse
ambiental e as edificações de interesse sócio
cultural e se encontram estendidas por todo o
Município, como as áreas de fazendas, matas,
clubes, faixas de 300,00 metros ao longo dos rios,
entre outros.
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O loteamento Swiss Park está em uma dessas
áreas de fazendas. Originária da antiga Fazenda
Sete Quedas, o loteamento foi aprovado e
publicado pelo Decreto 15.293/2005, onde
constam os lotes comerciais e de serviços (Z18
- comercial), sendo o restante residencial (Z18 Habitacional Coletivo e Z18 - Residencial).
As Zonas 18 AM1, AM2, e AM3 são estabelecidas
pela Lei Complementar 05/2000 e situam-se no
entorno do Aeródromo do Campo dos Amarais,
em áreas que se encontram sob influência dos
impactos ambientais gerados pelas operações
aeroportuárias.
As Zonas 18 VC1, VC2, VC3 e VC4 são
estabelecidas pela Lei Complementar 05/2000 e
situam-se no entorno do Aeroporto Internacional
de Viracopos, em áreas que se encontram sob
influência dos impactos ambientais gerados pelas
operações aeroportuárias.

Figura 55: Mapa Zona 18.
Fonte: PMC/FUPAM

A Zona 18 APA é estabelecida pela Lei
10.850/2001 e determinada para a área central
dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio.
Caracteriza-se por possuir um número mais
abrangente de atividades que as permitidas para
outros locais de Zona 18.
As zonas 18 de Barão Geraldo são estabelecidas
pela Lei 9.199/1996 e classificadas como:
•
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•

•
•

•
•
•

Z18 BG - CIATEC: compreendida pela área
do Parque II do CIATEC - área com legislação
específica e para a qual o Plano Local de
Gestão Urbana de Barão Geraldo define
diretrizes específicas;
Z18 BG - Corredor Migratório: Área de
Preservação Permanente, com diretrizes
ambientais específicas estabelecidas no
Plano Local de Gestão Urbana de Barão
Geraldo;
Z18 BG - Fazenda Santa Genebra: gleba
que atualmente sofre grande pressão à
urbanização;
Z18 BG – Histórico/Sede da Fazenda: áreas
com rico patrimônio arquitetônico de interesse
histórico e cultural de Campinas existente no
perímetro urbano de Barão Geraldo;
Z18 BG - Institucional: áreas do CEASA,
UNICAMP e PUCCAMP;
A Lei 11.094/2001 altera zoneamento da gleba
2A, quarteirão 228-BG (Centro Médico), para
Zona 18 BG-Institucional;.
Z18 BG - Rural;

Algumas alterações foram produzidas nesta zona,
quais sejam:
•

A Lei 10.185/1999 acrescentou a Z18 BG
- Área de Proteção Especial, determinando
que, para alguns quarteirões citados na lei,
passa a ser permitido os tipos de ocupação
instituídos para Zona 3 - BG (hachurada).

A Zona 18-Delta é estabelecida pela Lei
8.243/1994 e destinada à proteção ambiental
do Complexo Delta, através da proposta de
reflorestamento com reconstituição da mata
nativa e reflorestamento energético (plantação de
eucaliptos). Compreende a área envoltória contida
entre o perímetro de contorno do Complexo Delta
e o perímetro da Zona 14-Delta.
A Zona 18 - Especial para Recuperação do Lixão
da Pirelli é estabelecida pela Lei Complementar
35/2012 e localiza-se no loteamento Jardim
Satélite Íris, em área próxima à indústria Pirelli
(daí o nome associado). A LC 35/2012 estabelece
diretrizes de ocupação dessa área, após sua
descontaminação.
A Zona 18 - Eixo Verde está prevista na Lei
Complementar 35/2012 - Plano Local da
Macrozona 5, na região localizada ao longo do
Rio Capivari.

Localizada na região leste da cidade próxima à
Rodovia D. Pedro I e identificada como Gleba
Sede da Fazenda Brandina.
Esta área ainda não está loteada, embora
algumas partes já tenham sido destacadas e
ocupadas por empreendimentos. Anterior à
publicação da Lei 6.031/1988 já havia decreto
estabelecendo percentuais de uso baseados no
Código de Obras, para esta área.
Quando da publicação da lei de 1988, esses
percentuais foram transcritos para o Decreto
9.752/1988 (descreve os perímetros das zonas
de uso do solo e o detalhamento por quarteirões),
que foram adaptados aos usos estabelecidos pela
nova lei.
Art. 19 - A área de propriedade da FEAC
delimitada por Parque Hípica, Rodovia D.Pedro I,
gleba pertencente a José B. C. Nogueira e outros,
Jardim Boa Esperança cont., Parque Brasília,
Jardim Flamboyant, Jardim das Paineiras, Jardim
Brandina, Vila Brandina, Bairro das Palmeiras,
passa a ter 12,145% (doze por cento e cento e
quarenta e cinco milésimos) da gleba destinados
à zona Z-3; 33,495% (trinta e três por centos
e quatrocentos e noventa e cinco milésimos)
destinados à zona Z-6 e 14,360% (Catorze

por cento e trezentos e sessenta milésimos)
destinados à zona Z-ll. - PRC 3421, 3422 e 3424,
da Planta Básica de Zoneamento que integra a
Lei 6.031/88.
Somente por meio do parcelamento dessa área
é que será possível a Prefeitura aplicar esses
percentuais, indicando o zoneamento de cada um
dos quarteirões.
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4.2.8 ÁREA PERTENCENTE
À FEDERAÇÃO DAS
ENTIDADES ASSISTENCIAIS
DE CAMPINAS (FEAC)

4.2.9 ZEIS DE
REGULARIZAÇÃO E DE
INDUÇÃO
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A lei do Plano Diretor (LC 15/2006) definiu as
ZEIS de Indução como áreas não edificadas,
subutilizadas ou não utilizadas destinadas à
promoção de empreendimentos habitacionais
de interesse social e demarcou algumas delas,
localizadas em sua maioria na região oeste/
sudoeste da cidade.

Figura 56: Mapa – ZEIS de Indução do Plano Diretor 2006

O Plano Diretor também definiu as ZEIS de
Regularização como sendo as 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. Essas
áreas foram demarcadas, em sua maior parte na
região sudoeste e sul da cidade.
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Figura 57: Mapa – ZEIS de Regularização do Plano Diretor 2006

Os Planos Locais de Gestão das Macrozonas 5
e 9, LC 35/2012 e LC 76/2014, respectivamente,
ampliaram o número de ZEIS de Indução,
demarcando novas áreas para esse fim
e detalharam as ZEIS de Regularização,
diferenciando os loteamentos irregulares e as
favelas e ocupações, nas suas áreas de atuação.
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Figura 58: Mapa – ZEIS de Regularização da Macrozona 5

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA E DAS FORMAS DE OCUPAÇÃO

99

Figura 59: Mapa – ZEIS de Indução da Macrozona 5.

O Plano de Habitação de 2010 identificou terras
que considerou como aptas para implantação
de HIS e as identificou como ZEIS. Observa-se
que são áreas de dimensões menores que as
indicadas pelo Plano Diretor nos Planos Locais de
Gestão das Macrozonas 5 e 9 e localizam-se em
áreas mais próximas ao centro da cidade.
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Figura 60: Mapa – ZEIS de Regularização da Macrozona 9.
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Figura 61: Mapa – ZEIS de Indução da Macrozona 9.

4.3 ORGANIZAÇÃO PROPOSTA PARA O NOVO ARCABOUÇO DA LEGISLAÇÃO
URBANÍSTICA DE CAMPINAS
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Este tópico corresponde a uma retomada do
item 5.4 do produto 2A. Tal ação foi considerada
oportuna para contextualizar o papel específico
das diversas matérias que compõe o arcabouço
urbanístico legal de um município, ainda mais
complexo e extenso no caso de Campinas, como
demonstrou o produto citado acima. Portanto, este
tópico busca indicar os princípios que nortearão
o detalhamento da LUOS e dos subsídios para o
Plano Diretor, embora alguns temas específicos
não sejam o foco do trabalho, é indicado como
desejável a incorporação da lei de Parcelamento
do Solo na LUOS.
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:

Figura 62: Organograma Proposto

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 questões e especificidades
previstas no PD.
Adiante, temos a LUOPS, lei de Uso, Ocupação e
Parcelamento do solo. 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 categorias de zonas estabelecidas pelo
Plano Local de Barão Geraldo e da APA sejam
incorporadas a nova lei. Recomenda-se também
a redefinição do procedimento de análise e
aprovação de empreendimentos de impacto
urbano , deixando-as mais claras. Por fim, o

arcabouço se encerra com o Código de Obras
municipal, estabelecendo parâmetros específicos
para a arquitetura das edificações de Campinas.
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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).

5.0 ANÁLISE DOS RECURSOS URBANÍSTICOS,
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ESPAÇOS LIVRES E
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
A cidade de Campinas apresenta indicadores de
desenvolvimentos econômico, social e cultural que
lhe conferem uma posição destacada dentre as
cidades brasileiras. O IDH do município (Índice de
Desenvolvimento Humano, baseado na aferição
das variáveis longevidade, renda e educação da
população), por exemplo, é 0,805 (2010) – dentro
da faixa superior deste ranking, denominada
“muito alto” (0,800 a 1,000). Os recursos
urbanísticos oferecem o espaço disponível,
o suporte físico, os atributos ambientais e as
redes de infraestruturas urbanas e plataformas
tecnológicas para que estes desenvolvimentos
se realizem. A oferta dos recursos urbanísticos
não é uniforme, assim como o referido IDH é uma
média e, portanto, não retrata a forma como se
manifestam as desigualdades sócio-espaciais
observáveis na realidade urbana. A cartografia
produzida para este diagnóstico retrata estas
desigualdades. Reconhecer quais são estes
recursos, as suas características e as suas

respectivas capacidades de suporte é tarefa
necessária para:
•

•

evitar o aprofundamento das desigualdades
e da segregação sócio-espacial existentes,
indagando a própria noção de equilíbrio ou de
acesso à cidade, relativa à cada parcela do
território;
estabelecer estratégias de planejamento
urbano que saibam preservar os recursos
existentes – que deram e dão condições
para um desenvolvimento urbano destacado
no panorama nacional - orientando o
desenvolvimento urbano de forma sustentável,
sensível às distintas necessidades, tanto de
transformação, quanto de preservação, de
Campinas.

As estratégias de planejamento urbano são
traçadas ao identificar os recursos urbanísticos
e as vocações dos diferentes espaços urbanos,

percebidas como oportunidades de transformação
efetiva ou de preservação de valores e qualidades
reconhecíveis.
Identificar os recursos urbanísticos da cidade de
Campinas significa discriminá-los e hierarquizá-los
– operação fundamental para elaboração de uma
proposta de reestruturação territorial.
Os conteúdos tratados a seguir revelam, não
apenas, os recursos urbanísticos, mas já
prefiguram uma leitura seletiva que hierarquiza
e destaca-os como elementos estruturadores de
Campinas, estratégicos para futuras propostas de
reestruturação territorial. São eles:
•
•
•

as redes de infraestrutura e os equipamentos
públicos;
as questões ambientais e o sistema de
espaços livres;
a questão da preservação cultural.

5.1 REDES DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

As infraestruturas urbanas conformam uma base
de redes de serviços que se correlacionam e
impactam diretamente na evolução da cidade. Tais
redes são o suporte para promover a ocupação
do território que, atreladas às diretrizes de uso e
ocupação do solo, condicionam a configuração
da mancha urbana e a morfologia da cidade.
Logo, a análise das infraestruturas em questão
está estreitamente relacionada à avaliação dos
padrões de ocupação, sendo um assunto inerente
ao outro.
O sistema de mobilidade – viário, rodoviário e
ferroviário – é a infraestrutura urbana que mais se
evidencia como indutora da estruturação funcional
e espacial da cidade, fato notável no município
de Campinas. Isso porque abre frentes de acesso
a outros territórios, ampliando as oportunidades
de ocupação e garantindo o deslocamento da
população ou da carga produzida pela indústria,
por exemplo. Nessa perspectiva, vale afirmar que

essas novas possibilidades de configuração da
cidade devem estar rigorosamente submetidas
à legislação urbanística para que assim, seja
controlado o espraiamento da cidade e inibido o
uso e ocupação irregular do território.
No entanto, é importante considerar que a
instalação das redes de infraestrutura nem
sempre simboliza o início de um processo de
ocupação, muitas vezes essa ação é pautada
na pressão da demanda social de um local já
consolidado, especialmente no que diz respeito ao
saneamento básico, energia elétrica e transporte
público.
Outro serviço público a ser analisado é a oferta,
principalmente, dos equipamentos de saúde e
educação. Esses serviços básicos são parte do
conjunto de condições relativas à moradia, ou
seja, são atividades necessariamente vinculadas
com a ação de habitar a cidade.

A seguir, os temas de análise de infraestruturas
urbanas levantados serão desenvolvidos à luz da
influência que exercem no uso e ocupação do solo
de Campinas, conforme os mapas desenvolvidos
por este trabalho.

ANÁLISE DOS RECURSOS URBANÍSTICOS, DO SISTEMA MUNICIPAL
DE ESPAÇOS LIVRES E DO PATRIMÔNIO CULTURAL

105

5.1.1. SISTEMA DE
MOBILIDADE
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A infraestrutura de mobilidade de Campinas
é marcada, sobretudo, pela presença de um
considerável sistema rodoviário. Tal característica
faz com que a articulação com os municípios do
entorno seja eficiente, o que propicia um intenso
deslocamento metropolitano. Esse sistema
também promove a conexão da RMC com
outras regiões interioranas, além de apresentar
comunicação direta com a cidade de São Paulo,
se afirmando como uma importante interface entre
a capital e o interior do estado.
Tendo em vista essa análise da inserção regional,
a cidade de Campinas se destaca como um local
estratégico no âmbito estadual e nacional. Por ser
um ponto de convergência do sistema rodoviário
do estado de São Paulo, se articula facilmente
com os demais eixos de deslocamento do país,
bem como com os principais aeroportos e portos.
Dessa forma, a RMC atrai o setor logístico/
industrial e se consolida como relevante centro
econômico do país.
As rodovias que constituem o sistema de
mobilidade em questão são todas mantidas
por sistema de concessão regulado pela
ARTESP - Agência Reguladora de Serviços
Públicos Delegados de Transporte do Estado
de São Paulo, como pode ser observado na
figura 63. Isso quer dizer que, por um período
pré-determinado, o poder público transfere à
iniciativa privada a responsabilidade de gestão e

Figura 63: Concessão Rodoviária.
Fonte: ver mapa 3.2 do anexo 1.

CCR Auto-Ban
• SP-330 – Rodovia Anhanguera;
• SPI-102/330 – Rodovia Adalberto Panzan;
• SP-348 – Rodovia dos Bandeirantes;
Concessionária: Rodovias das Colinas
• SP-075 – Rodovia Santos Dumont ;
Concessionária: Rota das Bandeiras
• SP-065 – Rodovia Dom Pedro I;
• SP-083 – Rodovia José Roberto Magalhães
Teixeira (Anel Viário);
• SP-332 – Rodovia Professor Zeferino Vaz;
Concessionária: Rodovias do Tietê
• SP-101 – Rodovia Jornalista Francisco
Aguirre Proença;
Concessionária: Renovias
• SP-340/SP-342 – Rodovia Governador Doutor
Adhemar Pereira de Barros;
Departamento de Estradas de
Rodagem da Secretaria Estadual de Logística
e Transportes (DER)
• SP-324 – Rodovia Miguel Melhado Campos;
• SP-073 – Rodovia Lix da Cunha;
• SP-135/065 – Rodovia Miguel Noel Nascentes

•
•
•

Burnier;
SP-091 – Rodovia Francisco Von Zuben;
SP-081 - José Bonifácio Coutinho Nogueira;
SP-332 - Visconde de Porto Seguro (DER/
Prefeitura);

Dentre os eixos viários estruturais, destaca-se
a Rodovia Anhanguera por ser uma extensa via
de ligação de São Paulo com o interior, até a
divisa com o estado de Minas Gerias, passando
pelas regiões de Jundiaí, Campinas, Piracicaba,
Ribeirão Preto e Franca. Sobretudo na sua
porção de conexão entre a capital e a RMC, esta
rodovia é caracterizada por ocupações dispersas
ao longo do seu percurso, tanto de uso industrial
quanto de uso residencial, especialmente de
médio/alto padrão, como citado anteriormente.
No município de Campinas, essa infraestrutura
viária de grande escala exerce considerável
impacto, pois estabelece uma cisão significativa
no tecido urbano. Nesse sentido, avalia-se que
as estruturas viárias macrometropolitanas e
metropolitanas em geral originam fragmentações
no território, tanto no que diz respeito à dispersão
urbana das ocupações quanto no que se refere
à desarticulação com a malha da cidade, o que
indica um importante desafio para o projeto
urbano em Campinas.
Conjuntamente com a Anhanguera, a Rodovia dos
Bandeirantes reforça o eixo de ligação com São
Paulo. Ao cruzar com a Rodovia Santos Dumont,
a principal e atualmente única via de acesso
ao Aeroporto de Viracopos, a Bandeirantes se
apresenta como a melhor rota para o aeroporto a
partir da capital.

É notável que a constante intensificação das
atividades aeroportuárias, tanto relacionada
ao transporte de passageiros quanto de carga,
resulta em aumento do fluxo de veículos na
Rodovia Santos Dumont. Esse incremento se
soma ao já existente tráfego rodoviário decorrente
da articulação de Campinas com Indaiatuba,
trecho este que compõe o vetor de ligação com
Sorocaba, marcado pela presença da indústria.
Na parte norte de Campinas, a Rodovia Dom
Pedro I se sobressai como relevante via conectora
da RMC com a região do Vale do Paraíba. No
panorama municipal e metropolitano a rodovia
desempenha papel estrutural do deslocamento
urbano. Do ponto de vista da ocupação, é
marcada pela expressiva ocupação urbana
às suas margens, principalmente de grandes
empreendimentos. Essa verificação pode ser feita
no mapa 3.4, correspondente à figura 65, quanto
à incidência de polos geradores de tráfego e
condomínios logísticos ou empresariais. Por outro
lado, esta rodovia também é composta por uma
sequência de áreas vazias, como demonstrado na
figura 64, o que contribui para a configuração de
um território fragmentado. A presença dos vazios
urbanos se acentua na região do entroncamento
das Rodovias Dom Pedro I e Anhanguera,
mais especificamente às margens da Avenida
Comendador Aladino Selmi, além de se estender
pelo entorno da Rodovia Adalberto Panzan.
Ancorado no traçado da Rodovia Dom Pedro I
está o anel viário, nomeado como Rodovia José
Roberto Magalhães Teixeira. Esta infraestrutura
está implantada e em funcionamento apenas na
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manutenção, além do compromisso em investir
na melhoria da infraestrutura. A contrapartida
dessa parceria é a instalação de pedágios visando
a arrecadação financeira necessária para a
viabilização dos investimentos, como também o
lucro empresarial. As principais rodovias e suas
respectivas concessionárias estão listadas a
seguir:
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porção leste do município, estando a maior parte
do seu percurso em processo de estudo. Apesar
da indefinição do seu traçado, analisa-se que o
Aeroporto de Viracopos poderá se prevalecer
do seu trajeto, na mesma medida que os polos
logísticos/industriais da região. Por outro lado, é
necessário dimensionar o grande impacto que
essa via terá sobre os bairros residenciais em
condições precárias e irregulares do ponto de
vista fundiário, localizados mais precisamente nas
intermediações das Rodovias Santos Dumont,
Miguel Melhado Campos e Lix da Cunha, visando
criar uma interlocução adequada entre a situação
existente e consolidada e a nova influência que o
anel viário exercerá na área em questão.
De modo geral, esse território intensamente
irrigado por rodovias fomenta a ocupação ao
longo do traçado rodoviário, consolidando a
mobilidade expressa baseada nos veículos
automotores. Tal fato acarreta em uma ocupação
do solo descontínua e dissolvida no território,
o que prejudica plenamente, do ponto de
vista operacional e financeiro, a otimização
de implantação de outras infraestruturas.
Além de localizar as indústrias, empresas de
logística, shopping centers ou outros grandes
equipamentos, o sistema rodoviário da RMC
atrai os condomínios residenciais fechados de
alto padrão como ilusória forma de segurança e
distanciamento dos problemas urbanos. Logo,
essas pequenas células dormitório, concisas e
desvinculadas do tecido da cidade, acabam por
enfatizar a segregação espacial em Campinas.
Destaca-se ainda que as rodovias que cruzam
o município, em maior ou menor grau, também

Figura 64: Vazios Urbanos.
Fonte: ver mapa 2.14 do anexo 1.

articulam partes do município, funcionando
como via estrutural do deslocamento urbano
notadamente nos horários de pico, cuja situação
afeta a circulação do tráfego regional através do
município de Campinas.

Figura 65: Sistema Viário de Interesse Metropolitano.
Fonte: ver mapa 3.1 do anexo 1.

Dos dados do SIVIM 2012, foi utilizado como base
de informação o mapa de “Viário de Interesse
Metropolitano”, o qual destaca e caracteriza as
vias da seguinte forma (vide anexo 10.1, página
192) :
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A partir da necessidade de aprofundamento da
leitura da rede de mobilidade de Campinas foi
utilizado como base de dados para este trabalho
o estudo do SIVIM, Sistema Viário de Interesse
Metropolitano. Este programa elaborado pela
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos
- EMTU tem o intuito de desenvolver estudos e,
consequentemente, subsidiar ações para otimizar
a operação do viário na dinâmica metropolitana,
com foco no sistema de transporte coletivo sobre
pneus. A espacialização das vias identificadas no
SIVIM desenha uma rede sistêmica que permite
vislumbrar a compreensão da dinâmica urbana e
poderá ser ponto de partida para elaboração do
Plano de Mobilidade, instrumento hoje inexistente
no planejamento urbano de Campinas. Sob
esse ponto de vista, analisa-se que os arquivos
disponibilizados pela prefeitura referentes à
hierarquia viária, datados de 1994 e 2005, não
são satisfatórios para a compreensão de uma
rede articulada e contínua, já que aparentemente
estão apoiados apenas em características
técnicas físicas, no que diz respeito
à dimensão das vias, e não estão comprometidas
com sua relevância no contexto urbano.

Macrometropolitanas: são as vias que
articulam regiões metropolitanas no âmbito
estadual.
Metropolitanas: são as vias que promovem
a ligação entre municípios que compõe uma
determinada região metropolitana.
Metropolitanas secundárias: são as vias
estruturais municipais que alimentam o sistema
metropolitano.
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Esta classificação é complementada com a rede
viária intramunicipal, que compreende as vias de
interesse local e as vias de atração metropolitana,
porém não estão destacadas no mapeamento do
SIVIM.
A nomenclatura das vias apresentada no SIVIM
evidencia o caráter de conexões inter-regionais
e intermunicipais do viário mapeado. Apenas
as vias metropolitanas secundárias merecem
esclarecimento quanto a sua caracterização,
dado que compartilham a mesma função
das usualmente chamadas arteriais: são vias
estruturais municipais que se articulam com o
sistema metropolitano.
Para representar o sistema complementar, foram
traçadas as demais vias de importância na escala
local para demonstrar todo o complexo da malha
viária em Campinas.
Figura 66: Densidade Demográfica.
Fonte: ver mapa 4.3 do anexo 1.

Figura 67: Modal ônibus.
Fonte: ver mapa 3.3 do anexo 1.

As duas vias representativas da condição espacial
citada acima constituem o viário estrutural da
parcela sudoeste de Campinas, área definida pela
vulnerabilidade social, além da desarticulação
territorial pontuada pelo grande número de vazios
urbanos, como pode ser observado na figura
64. Essa parcela da cidade é caracterizada
principalmente por tipologias residenciais
unifamiliares precárias e por conjuntos
habitacionais de interesse social com baixa
qualidade de projeto urbano, o que resulta em
ocupações de alta densidade populacional, tendo
como base o parâmetro campineiro. Na figura 65
é possível notar a predominância da densidade na
faixa dos 50 a 100 hab/ha e 100 a 200 hab/ha nos
bairros lindeiros aos eixos representados pelas
Avenidas Camucim e John Boyd Dunlop.
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A partir da visualização do cruzamento do sistema
viário de interesse metropolitano com a macha
urbana, representado na figura 64, nota-se que
a dispersão de ocupações às margens dos
eixos viários, não é característica exclusiva das
rodovias, ou seja, das vias macrometropolitanas.
As avenidas estruturais do contexto municipal,
ordenadas em sistema radiocêntrico, também
contribuem para compor o cenário atual. Aspecto
claramente observado nos vetores das Avenidas
Camucim, na região do Ouro Verde, classificada
com arterial, e John Boyd Dunlop, na região do
Campo Grande, classificada como metropolitana,
por exemplo. Vale esclarecer que tais vetores
são constituídos por trechos de nomenclaturas
viárias diferentes, sendo eleitas as avenidas
mencionadas como representantes de um traçado
mais extenso.

O padrão de densidade observado é comparável
à situação do centro da cidade. No entanto, a
tipologia encontrada na área central é distinta,
composta inclusive por edifícios verticais, fato que
não é predominante na região do Campo Grande
e Ouro Verde.
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Sob o ponto de vista do deslocamento urbano
promovido pelo serviço de transporte público,
essa região é marcada pela iminente implantação
da principal estratégia de mobilidade da prefeitura
de Campinas: dois corredores de BRT instalados
nos eixos viários em questão que consiste em
trajetos paralelos articulados por outra linha do
mesmo sistema, assinalados na figura 66. Tal
ação, somada às oportunidades de transformação
decorrentes da incidência de terrenos não
ocupados, aponta a região sudoeste como
importante vetor de crescimento populacional do
município.
O serviço público de transporte de passageiros
em Campinas é unicamente baseado no ônibus,
o que condiz com uma cidade submetida à
infraestrutura viária expressa. Contudo não
apresenta uma rede de hierarquia clara, bem
como não sinaliza outros investimentos em
transporte além dos BRT. Tal fato evidencia a
ausência do plano de mobilidade de Campinas,
instrumento essencial para o planejamento
urbano, sendo seu desenvolvimento de
responsabilidade da gestão municipal e sua
secretaria de transporte. É importante salientar
que a falta deste documento interfere diretamente
na proposição de um novo zoneamento para o
município, já que impossibilita a articulação do uso

Figura 68: Outras redes e modais.
Fonte: ver mapa 3.4 do anexo 1.

De acordo com o processo histórico de
Campinas, sabe-se que o sistema rodoviário foi
desenvolvido em detrimento do setor ferroviário.
Atualmente, as ferrovias ativas inseridas no
município de Campinas têm papel exclusivamente
de escoamento da carga. Nessa perspectiva,
destaca-se o chamado Corredor de Exportação,
concessionado à America Latina Logística - ALL,
interligando o interior do país com o Porto de
Santos. Assim, a RMC confirma mais uma vez seu
potencial como estratégico polo econômico.
A rede ferroviária do município também é
identificada pela grande extensão de leitos
desativados, que se transformaram em espaços
residuais lineares encravados na cidade
consolidada, conforme demonstrado na figura
68. O traçado desse sistema, hoje extinto, é
dificilmente detectado no tecido urbano, já que em
alguns pontos estão ocupados por assentamentos
irregulares e outros ocupados regularmente, em
áreas adquiridas através de leilões. Entretanto,
esses eixos apresentam uma oportunidade
interessante ao poder público de retomar as
conexões proporcionadas e assim, ampliar as
possibilidades de deslocamento no município.
A cidade de Campinas ainda conta com dois

aeroportos: o Aeroporto Estadual Campo
dos Amarais e o Aeroporto Internacional de
Viracopos. Este último está em pleno processo
de implementação do plano de negócio elaborado
pela concessionária responsável, o qual visa
ampliar expressivamente suas atividades e,
consequentemente, seu espaço físico. O objetivo
é tornar essa infraestrutura aeroportuária na
mais importante do Brasil, podendo ser foco de
interesse também para os deslocamentos aéreos
de toda América Latina.
Com tamanha expectativa de crescimento, o
aeroporto interferirá diretamente na transformação
de seu entorno. Isso já é refletido na situação
atual onde há forte tensão entre a influência
negativa dos pousos e decolagens e a precária
ocupação residencial situada praticamente
na cabeceira das pistas, chamada de região
do Campo Belo. O conflito estabelecido é um
dos mais graves problemas habitacionais do
município, o que demanda uma política pública
capaz de controlar e promover a adequação da
ocupação das áreas ao redor.
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e ocupação do solo com o acesso a infraestrutura
de mobilidade. A estratégia de adensamento
populacional e estímulo à diversidade de usos
no entorno dos principais eixos ou estações de
transporte público vem sendo incorporada pelos
novos Planos Diretores e Leis de Zoneamento
para garantir a eficiência do deslocamento nas
metrópoles, como é o caso do município de São
Paulo, por exemplo.

5.1.2. EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS
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A sistematização de dados sobre a oferta de
equipamentos públicos no município de Campinas
foi feita com foco no tema da assistência social,
educação e saúde, de acordo com o recebimento
do material. O objetivo principal dessa análise é
avaliar a distribuição espacial de tais serviços no
município, sem se aprofundar na discussão sobre
a eficiência do sistema em relação à demanda
existente, pois apenas os dados de saúde contêm
um caráter quantitativo que permite a avaliação da
capacidade de atendimento.
Os equipamentos de assistência social
encontram-se pulverizados no tecido urbano,
contudo é possível verificar uma menor presença
na porção norte de Campinas, mais
especificamente na região de Sousas, Joaquim
Egídio e Barão Geraldo, conforme representado
na figura 69. Na periferia, esses serviços
públicos são geralmente de atendimento básico,
referenciado pela sigla PB, e Telecentro. Em tal
contexto, os equipamentos estão localizados
principalmente próximos ao percurso da Avenida
John Boyd Dunlop, no DIC, e na região do
bairro de Campo Belo, no entorno aeroportuário.
Destaca-se que essas regiões concentram grande
parte da demanda de atendimento da Assistência
Social que é atendida por entidades cofinanciadas
pela PMC.
Figura 69: Equipamentos de Assistência Social.
Fonte: ver mapa 6.3 do anexo 1.

Figura 70: Equipamentos de Educação.
Fonte: ver mapa 6.2 do anexo 1.
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Assim como no caso da assistência social, a
distribuição dos equipamentos de educação
pública é relativamente mais rarefeita na região
de Sousas, Joaquim Egídio e Barão Geraldo.
Por outro lado, a implantação das escolas é
mais dispersa no território urbano, ou seja, não
apresenta ocorrência predominante em nenhum
ponto específico da cidade. Comparando com
a leitura anterior, nota-se que os equipamentos
próprios (não cofinanciados) de assistência
social estão mais concentrados na área central,
o que não corresponde à avaliação da incidência
das escolas públicas. As faculdades são as
únicas instituições que se diferem dessa análise
territorial, pois tem forte presença na região
central, assim como em Barão Geraldo, de acordo
com a figura 70.

Os equipamentos de saúde, mais especificamente
os hospitais, enfatizam a concentração de
serviços no centro de Campinas, já que estão
implantados majoritariamente na área em
questão, como pode ser observado na figura
71. Outro local a ser ressaltado pelo número de
hospitais existentes é Barão Geraldo. Somado
ao fato de expressar relevância educacional por
agrupar diversas universidades nessa região,
Barão Geraldo se afirma como importante polo
institucional na cidade.
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Por sua vez, as Unidades Básicas são os
equipamentos de saúde mais incidentes no
território e estão distribuídos na cidade de maneira
relativamente homogênea, sendo somente notável
a escassez desse serviço nos bairros a norte da
Rodovia Dom Pedro I. Já os equipamentos de
vigilância sanitária (VISA Sul, VISA Sudoeste,
VISA Norte, VISA Nordeste, VISA Leste) e os de
referência na área da saúde (como por exemplo,
as Policlínicas II e o Centro de Referência DST/
AIDS), estão concentrados majoritariamente
na região central do município. Os serviços
dedicados à saúde mental também estão
implantados em grande parte na área central de
Campinas (como por exemplo, CAPS III-Estação
Norte) mas também aparecem em alguns pontos
periféricos da cidade (como por exemplo, CAPS II
Noroeste na Região do Campo Grande).

Figura 71: Equipamentos de Saúde.
Fonte: ver mapa 6.4 do anexo 1.

No mapa ao lado, a cor verde representa o
número de habitantes por área determinada e a
cor laranja indica a quantidade de pessoas que
as equipes de saúde existentes são capazes de
atender. Isto posto, observa-se que em quase
todos os casos o total de moradores se sobressai
ao número de pessoas cobertas pelo serviço de
saúde pública.

Figura 72: Capacidade de atendimento - Saúde
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Para controlar e compreender mais precisamente
a abrangência de atuação dos serviços
disponíveis, a Secretaria de Saúde trabalha com
dados que relaciona no território a quantidade
de pessoas que as Equipes de Saúde da Família
são capazes de atender. O parâmetro utilizado é
de 3.000 habitantes por equipe, de acordo com
definição do Ministério da Saúde. Na figura 72 é
possível verificar o gráfico da proporcionalidade
entre a atual capacidade de atendimento do
serviço de saúde e o total populacional por
recorte específico. Vale observar que a divisão
por áreas utilizada para espacializar os dados
é, aparentemente, um agrupamento de setores
censitários e não corresponde a nenhuma outra
compartimentação territorial discutida neste
trabalho.

Nesse sentido, é importante destacar que a
análise territorial realizada para compreensão
do potencial de atendimento da saúde seria
mais precisa se houvessem dados mapeados
sobre a quantidade de pessoas realmente
dependentes dos serviços públicos, de tal forma
que possibilitaria a verificação efetiva da carência
ou eficiência do sistema vigente.
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Dada a falta de informações desse tipo, é
interessante fazer neste momento a correlação
com o mapa de Renda Domiciliar. Dessa maneira,
se torna claro que onde há maior diferença
entre as duas barras do mapa de capacidade de
atendimento da saúde são também as regiões
com maior renda média de Campinas, mais
especificamente na área central e nas regiões de
Sousas, João Egídio e Barão Geraldo. Portanto,
pode-se presumir que o desequilíbrio entre as
duas informações não é representativo da real
situação do deficit de atendimento, já que a maior
parte da população dessas áreas deve recorrer ao
serviço de saúde privado.
Por outro lado, a porção sudoeste do município,
que contempla as regiões do Campo Grande,
Ouro Verde e o entorno aeroportuário,
demonstra um melhor balanceamento das
barras comparativas, sendo o total de moradores
ainda superior que o atendimento disponível.
Entretanto, essa área é marcada pela ocupação
precária e população de baixa renda, ou seja,
mais submetida à oferta de serviços públicos.
Sendo assim, a diferença entre número de
habitantes e capacidade de atendimento pode
ser mais expressiva e preocupante que no caso
mencionado anteriormente.

Figura 73: Equipamentos de Esporte e Cultura.
Fonte: ver mapa 6.1 do anexo 1.

Para finalizar a análise da situação dos serviços
públicos no município de Campinas, é importante
enfatizar que a área central do município é onde
se concentram diversos tipos equipamentos.
Tal constatação é comprovada nas figuras 71 e
74, onde é possível verificar que além dos usos
citados anteriormente, o centro reúne edifícios de
esporte, cultura e equipamentos relacionados à
justiça e segurança pública.

Figura 74: Equipamentos de Justiça e Segurança Pública.
Fonte: ver mapa 6.5 do anexo 1
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A predominância de oferta de serviços na área
central é problemática recorrente das grandes
cidades. Os bairros periféricos apenas recebem
infraestrutura pública básica, educação e saúde,
por meio de intensa pressão popular. Por sua
vez, a dinâmica cultural e de lazer, fica restrita ao
centro o que contribui para a segregação social e
espacial do território.

5.2 QUESTÕES AMBIENTAIS E SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES

5.2.1 NOTAS CONCEITUAIS E
DE MÉTODO
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Define-se espaço livre como espaço livre de
edificações (na escala intraurbana), ou livre de
urbanização (na escala interurbana). Dessa
forma, ruas, praças, parques, quintais, recuos
laterais, pátios descobertos, terrenos baldios,
praias, lagoas, rios, campos, florestas, áreas
cultivadas etc., enfim, todos os espaços abertos
não abrigados por coberturas edificadas, se
constituem espaços livres (MAGNOLI, 1982).
Para Magnoli, qualquer que seja a escala do
espaço livre é necessário compreendê-lo de
maneira interescalar. Sem o entendimento das
interações escalares não se compreende o
espaço livre em questão, fragilizando propostas
que se venham a realizar sobre ele.
Pode-se afirmar que o sistema de espaços livres
(SEL) independentemente do recorte escalar
– um bairro, uma cidade, uma metrópole, uma
região – será composto por todos os espaços
livres do referido recorte. Isso ocorre, pois, direta
ou indiretamente, todos os espaços livres de
um determinado recorte espacial estabelecem
relações entre si (MACEDO et al., 2012).

As relações entre os espaços livres se estruturam
e organizam o SEL de maneira dinâmica e
processual, transformando o sistema e o valor de
cada elemento a cada movimento da sociedade.
São os sistemas de ações que conferem valor
social aos atributos físico-espaciais. Por outro
lado, a materialidade de cada elemento e do
sistema de espaços livres como um todo participa,
limitando ou potencializando, a ocorrência de
ações, caracterizando-as espacialmente e
especificando os lugares em que incidem as
ações. Mais do que os espaços livres em si
(elementos abstratos se isolados), quem confere
a natureza sistêmica a um “conjunto” de espaços
livres são suas relações concretas, a dinâmica de
suas interações (QUEIROGA, 2012).
Desse modo, compreende-se como sistema
de espaços livres urbanos os elementos e as
relações que organizam e estruturam o conjunto
de todos os espaços livres de um determinado
recorte urbano. Como um sistema aberto, o SEL
urbano se relaciona ao SEL regional, e assim
sucessivamente, participando de um “sistema de
sistemas”, que se redefinem reciprocamente.
A noção de SEL implica necessariamente relações
de natureza funcional e socioambiental, tendo
em vista que fisicamente nem todos os espaços
livres estão conectados entre si. Os espaços livres

públicos apresentam, via de regra, maior conexão
física, a começar pelos espaços livres que
integram o sistema viário, que também apresenta
forte papel conector dos demais espaços livres
públicos, ligando praças, parques etc. A conexão
física é apenas uma das inúmeras formas de
relações entre os espaços livres. A contribuição
ambiental dos espaços permeáveis e vegetados
de uma cidade, por exemplo, se constitui em
importante serviço ambiental urbano, mesmo que
tais espaços não estejam conectados fisicamente.
A estrutura fundiária condiciona a produção do
espaço urbano, por conseguinte potencializa ou
dificulta o processo de produção de sistemas de
espaços livres públicos e de conjuntos de espaços
livres privados, mais íntegros ou fragmentados;
tais sistemas e conjuntos constituem-se parte
integrante do SEL urbano. Importa, neste tópico,
refletir sobre dimensões públicas dos espaços
livres, portanto, não se reduz a questão aos
espaços de propriedade pública.
O SEL não se limita nem se confunde com a
noção de sistema de áreas verdes (SAV), mais
comumente empregado no Brasil. O SAV contém
todas as áreas verdes presentes no meio urbano
e em seu entorno, independentemente de serem
ou não conectadas fisicamente.

Nesse sentido, esse diagnóstico adota a definição
de área verde formulada pela Secretaria Municipal
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SVDS – de Campinas10 que define
área verde como:
“aquela que possui funções ecológicas e
sociais, cuja área permeável ocupe, no
mínimo, 70% de sua área total, possuindo
vegetação em qualquer porte (herbácea,
arbustiva e/ou arbórea), ocorrendo em áreas
públicas ou privadas, rurais ou urbanas”
10   Essa definição consta em vários documentos da SVDS, entre outros no
Diagnóstico Preliminar do “Plano Municipal do Verde”, atualmente em elaboração
pela referida secretaria, disponível em <http://campinas.sp.gov.br/governo/meioambiente/plano_municipal_verde.php>, bem como expressa em documento interno
da PMC produzido pela SVDS intitulado “Contribuições para os trabalhos de revisão
da legislação urbanística: plano diretor e lei de uso e ocupação do solo” de março
de 2015.

Segundo Guirao et al. (2009) apud SVDS (2015):
“Incluem-se, portanto, remanescentes
florestais, bosques, praças, parques, campos
de futebol, jardins, canteiros, trevos, rotatórias.
Excluem-se áreas com função estritamente
comercia (silvicultura, culturas anuais e
perenes”
Por mais que sejam importantes as áreas
verdes urbanas e por mais que se amplie seu
conceito, não se pode confundir o conceito de
SEL ao SAV. Tal redução poderia deixar de lado
características fundamentais do espaço urbano,
como a complexidade e a diversidade das formas
de apropriação social do espaço. É necessário
também reconhecer a importância da pertinente
ausência de vegetação em determinados espaços
livres onde nem sempre é recomendado o
emprego de vegetação.
É evidente o papel fundamental da vegetação
e das áreas permeáveis nas cidades, tanto
como contribuição para a drenagem urbana,
como na criação de microclimas mais amenos,
particularmente nas faixas tropicais, na mitigação
da poluição do ar e das águas, no seu papel
de abrigo à fauna, no potencial de conservação
da biodiversidade e, não por último, como fator
de embelezamento urbano. Mas também se

compreende a importância dos espaços não
vegetados ou não permeáveis para inúmeras
práticas de relevância cultural: das feiras às
festas populares, das manifestações políticas
à valorização de determinadas paisagens e
patrimônios históricos e culturais.
O SAV se constitui em fundamental subsistema
do SEL, assim como são subsistemas do SEL
o sistema viário, o sistema hidrográfico, o
sistema de unidades de conservação ambiental
e etc. Falta, via de regra, compreensão da
natureza sistêmica dos espaços livres urbanos.
Observa-se, com frequência, forte separação no
planejamento e gestão dos seus subsistemas.
Planos e ações na área de transporte, por
exemplo, raramente atentam para a qualidade dos
espaços viários enquanto espaços de convívio
público, ou para o potencial papel no ambiente
urbano, onde vias bem arborizadas e dotadas de
elementos de infraestrutura verde - biovaletas,
jardins de chuva etc. (PELLEGRINO, 2008) poderiam contribuir, seja criando microclimas mais
adequados ao convívio social, seja na mitigação
dos picos de enchentes, na filtragem de águas
pluviais, no abrigo da ave-fauna etc.
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A definição de área verde não é consensual,
variando entre autores e nas diversas legislações
municipais, o que dificulta a comparação dos
índices divulgados. Atualmente, com o interesse
de conservação ambiental incidindo também
sobre propriedades privadas, é adequado
considerar como área verde todas as áreas
significativamente vegetadas sobre solo
permeável, sejam elas de propriedade pública
ou privada. Permite-se, desse modo, valorizar
o interesse público sobre a proteção ambiental
incidente, também, sobre imóveis privados.

5.2.2 O SISTEMA DE
ESPAÇOS LIVRES DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
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Discorre-se abaixo sobre os principais
subsistemas do SEL do município de Campinas,
suas categorias e tipos mais importantes. O
diagnóstico da situação atual permite apontar,
também, algumas importantes potencialidades
que intencionam contribuir para a proposta de
revisão da LUOS campineira, bem como dar
subsídios à revisão do Plano Diretor Municipal.
A organização dos espaços livres como sistema
configura-se como estratégia de criação,
qualificação e conservação destes espaços
visando à melhoria da qualidade urbanística
e ambiental do município. O quadro a seguir
indica as principais categorias de espaços livres
existentes em Campinas e, para cada uma delas,
enuncia-se, seus principais tipos.
As categorias e tipos dos espaços livres do
quadro acima são, por vezes, multifuncionais
e formam subsistemas de espaços livres
inter-relacionáveis. Dessa maneira, espaços
livres voltados às práticas sociais de convívio
público com frequência desempenham também
importante papel ambiental, assim como espaços

livres de circulação podem se prestar ao convívio
público, áreas de produção agrícola prestam
serviços ambientais etc.

Nesse sentido o presente diagnóstico considera
a relevância e oportunidade das análises e
produção cartográfica da SVDS no que tange a:

A natureza multifuncional de significativa parcela
dos espaços livres impõe a realização de uma
cartografia complexa, de modo a se analisar
potencialidades de uso, bem como refletir sobre
possibilidades de incremento da qualidade
ambiental em várias frações do território, não
se reduzindo às suas categorias tradicionais –
parques e praças. Assim produzimos os seguintes
mapas temáticos:

•

•
•
•
•

Espaços livres intraquadra;
Arborização intraquadra;
Unidades de conservação ambiental e demais
áreas de interesse ambiental;
Sistemas de espaços livres.

Diante da complexidade das questões ambientais
em Campinas, município polo de uma das mais
dinâmicas regiões metropolitanas do país,
situado num sistema de bacias hidrográficas
(Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ) bastante
exigido para usos socioeconômicos (agrícolas,
industriais, residências etc), torna-se fundamental
atentar para seus condicionantes ambientais
para uma proposta de revisão de LUOS, bem
como para subsídios ao seu novo Plano Diretor.

•
•
•
•
•
•

fragilidade hídrica sob seus aspectos naturais
e de uso da terra;
áreas verdes e vegetação natural;
áreas prioritárias para implantação de áreas
verdes com função social;
análise estrutural e graus de degradação
da vegetação natural por microbacias
hidrográficas;
densidade de arborização viária por quadras e
déficits de árvores no sistema viário (estudos
encomendado pela SVDS à EMBRAPA);
mapa das áreas contaminadas (2013);
fragilidade ambiental (síntese).

*Para efeito desse diagnóstico, são consideradas
praças, os espaços livres públicos de convívio e lazer
com área igual ou superior a 3.000 m², tendo em
80% de sua área declividade não superior a 12% e
sendo fortemente vinculadas a seu entorno urbano.
Não se trata aqui, portanto, de todos os logradouros
públicos oficialmente denominados como praças, mas
apenas os que efetivamente podem assim serem
considerados.
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Quadro A: Categorias e Tipos de Espaços Livres
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5.2.2.1. SISTEMA DE
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
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O suporte biofísico de Campinas apresenta
compartimentos bastante distintos, com área de
relevo mais acidentado a leste (Macrozona 1),
colinas amplas, sobretudo no Distrito de Barão
Geraldo, e médias, como regra, para as demais
áreas do território campineiro (vide MAPA 3.1.4).
A pedologia e a hidrografia acompanham, em
linhas gerais, a compartimentação morfológica
do relevo. Assim a rede hídrica é mais dendrítica
na Macrozona 1 (vide MAPA 3.1.3). As cotas
altimétricas mais elevadas encontram-se na
Macrozona 1, mas pontos elevados, como
mirantes efetivos ou potenciais, encontram-se
também em linhas de espigões divisoras das
principais bacias hidrográficas (vida MAPA 3.1.6).
O sistema de conservação ambiental (real) não
pode ser reduzido ao sistema de unidades de
conservação (legal), pois envolve tanto as áreas
legalmente protegidas bem como outras que
também prestam serviços ambientais relevantes e
que (ainda) não foram legalmente protegidas.
Campinas teve sua cobertura vegetal nativa
devastada principalmente pelas atividades
econômicas, rurais e urbanas, restando no
presente fragmentos dispersos de mata,
formações de cerrado, vegetação rupestre
e campos de várzea. Em algumas áreas,
sobretudo na APA de Campinas (Macrozona 1),
a conservação e reconstituição de matas ciliares
(APPs fluviais) vem possibilitando maior grau de
conectividade de fragmentos de vegetação nativa.

Figura 75: Hipsometria.
Fonte: ver mapa 3.1.4 do P2B.

Além das UCs acima, encontra-se em processo
de criação o RVS Mata Ribeirão Cachoeira, que
deverá contribuir para a conservação do segundo
maior fragmento de mata do município (213,9
ha). As Unidades de Proteção Integral (PNMs
e ARIE), embora bastante isoladas umas das
outras, cobrirão, com a futura RVS, todos os
quadrantes do Município. Se melhor integradas às
APPs fluviais poderão contribuir de maneira mais
efetiva à conservação de flora e fauna nativas em
Campinas.

Figura 76: Hidrografia.
Fonte: ver mapa 3.1.3 do P2B.

O papel ambiental dos espaços livres públicos não
se resume à conservação ecológica. A drenagem
pluvial e os microclimas urbanos podem se
beneficiar de soluções mais adequadas nos
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Atualmente o município possui as seguintes
unidades de conservação ambiental (UCs):
• dois parques naturais municipais, situados na
Macrozona 5, cada um com pouco mais de
100 há;
• a ARIE Mata de Santa Genebra, situada no
Distrito de Barão Geraldo, o maior fragmento
de mata do município com 251,7 ha;
• a FE Serra D’Água com 51,19 ha, situada na
porção sudeste da Macrozona 4;
• duas APAs municipais: uma define a
Macrozona 1, APA de Campinas com 22.300
ha, ocupando cerca de 27% do município; e a
segunda, APA do Campo Grande, bem menor,
está inserida na Macrozona 5, possui 959,5
ha;
• parte de uma APA estadual (Piracicaba/
Juqueri Mirim) que se sobrepõe parcialmente
à APA de Campinas;

sistemas de espaços livres, onde permeabilidade
do solo e cobertura arbórea permitem a criação de
áreas com melhor desempenho ambiental.
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As APPs fluviais encontram-se em Campinas com
diferentes graus de integridade e degradação.
É necessário medidas que viabilizem sua
recuperação. As APPs fluviais urbanas podem se
prestar, respeitada a legislação federal vigente,
para criação de parques lineares de baixo
impacto, que conectados, podem apoiar a criação
de sistema de circulação de baixo impacto –
pedestres e bicicletas – a se constituir em parte
importante de futura rede cicloviária.
A urbanização campineira se fez em grande
parte à revelia dos valores e das questões
ambientais contemporâneas, torna-se necessário
rever paradigmas urbanísticos, visando tanto a
conservação ecológico-ambiental dos recursos
ainda presentes no território municipal, bem
como a ampliação de tais recursos. É necessário
criar condições, inclusive através de legislação
municipal, para que se criem valores urbanísticoambientais mais adequados às práticas sociais, à
qualificação ambiental e a conservação ecológica.

Figura 77: Área Urbanizada, Bacias e Altimetria .
Fonte: ver mapa 3.1.6 do P2B.

Jequitibás, de dimensões mais modestas (9,7
ha), mas abrigando um zoológico com cerca de
300 espécies. Observe-se que os três parques
encontram-se na Macrozona 4, de urbanização
consolidada.

Quanto às praças e largos campineiros, as do
Centro são as mais dinâmicas, conflituosas,
carregadas de memória e história. O sistema
de largos do período colonial constitui-se até
o presente em espaço de intenso uso e forte
carga simbólica. A Praça Carlos Gomes é
uma das mais significativas praças ajardinadas
brasileiras da virada do século XIX para o XX.
Em bairros residenciais de médio e alto padrão e
baixa densidade, não são poucas as praças que
apresentam pouco uso. Em bairros periféricos,
a precariedade na implementação de praças
é regra, mas a existência de pracialidades em
espaços improvisados pela população e o intenso
uso das áreas qualificadas - como a Praça
da Concórdia no Distrito do Campo Grande demonstram a pertinência de se ampliarem os
investimentos públicos nesses lugares.

Nos últimos anos instalou-se parques em regiões
periféricas, mas ainda há desequilíbrio qualitativo
entre os parques existentes nos setores
ocupados pelos estratos de renda alta e média
e os existentes nos bairros populares; assim,
justamente a população que mais demanda
opções de lazer gratuitas e que apresenta maior
limitação para circulação urbana é a que possui
parques mais precários.

Os parques urbanos e bosques municipais
apresentam características favoráveis às práticas
de lazer, às atividades físicas além de prestarem
serviços ambientais para a cidade, com efeitos
positivos na amenização microclimática, nas
enchentes, bem como serem capazes de acolher
várias espécies da fauna autóctone. Embora o
maior parque urbano campineiro seja o Parque
Ecológico Monsenhor Emílio José Salim (110
ha), os mais frequentados e bem equipados
são o Parque Portugal (79 ha) e o Bosque dos

•
•

Os parques lineares situados junto às APPs
fluviais, ainda pouco implantados no município,
se constituem em oportunidade de criação
de corredores verdes com múltiplos papéis e
contribuições:
•
•

para o convívio e lazer público;
para o estabelecimento de conexões
ecológicas;
para a drenagem urbana;
para a implantação de estruturas de
mobilidade de baixo impacto ambiental.

Nos loteamentos, as áreas destinadas aos
sistemas de lazer com maior frequência não são
implantadas de imediato. Tais áreas somadas
às APPs fluviais constituem espaço potencial
para desvio de função, sejam elas ocupadas por
favelas ou mesmo por equipamentos públicos
comunitários. Observa-se, no entanto, na maior

parte da área urbana campineira empreendida a
partir da década de 1970, um estoque de espaços
livres de uso público e de APPs em estado de
abandono ou semiabandono que poderão vir a ter
importante papel socioambiental dentro do SEL
municipal.
Há outros espaços livres voltados ao convívio,
lazer e esportes que enriquecem o sistema de
espaços livres públicos do município: praças
de esportes, clubes municipais, centros de
convivência integrados de cultura, esportes e
lazer; campos de futebol em diferentes graus
de (in)formalidade. Alguns são bem equipados,
outros são produzidos pelos próprios moradores
da circunvizinhança. Dentre esses últimos,
merecem destaque os campinhos de futebol
espalhados pela periferia. Muitos não se prestam
apenas para seu uso evidente, mas também como
lugar de encontros mais diversificados, sobretudo
nos finais de semana, constituindo-se em fortes
pracialidades (QUEIROGA, 2002).
Além dos espaços livres de uso público em
sentido estrito, podem complementar esse
sistema diversos espaços livres referentes a
certos bens públicos de uso especial. Tratamse dos espaços livres referentes aos edifícios
públicos destinados a serviços ou estabelecimento
da administração dos entes públicos: das escolas
aos campi universitários e demais instituições
de pesquisa encontradas no município, espaços
administrativos da gestão pública, museus,
bibliotecas, teatros e centros de convivência
cultural. O controle e o acesso público são, nesse
caso, função da natureza específica dos edifícios,
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5.2.2.2. SISTEMA DE
ESPAÇOS LIVRES DE
PRÁTICAS SOCIAIS

alguns deles apresentam espaços livres que, se
bem geridos, podem se prestar como “parques”
(campus da Unicamp, sede do IAC, CNPEM e
etc.), “praças” (MACC, Museu da Cidade, entre
outros) ou “praças de esportes” (quadras e
ginásios esportivos de escolas públicas) para o
lazer da população em períodos pré-estipulados.
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Figura 78: Vista aérea do Centro de Convivência Cultural de Campinas, implantado na Praça Imprensa Fluminense, projeto
complexo, espaço híbrido, sobreposição de tempos e de materialidades.
Foto E. Queiroga, 2008.

5.2.2.3. SISTEMAS DE
ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO
O município de Campinas possui território
entrecruzado por densa rede ferroviária e
rodoviária, devido, sobretudo, à histórica
relevância econômica de Campinas e região, bem
como por sua localização no complexo territorial
macrometropolitano. Sua urbanização dispersa
e fragmentada contribui para que rodovias sejam
utilizadas não apenas para a circulação de longo
alcance, como também por fluxos cotidianos de
escala metropolitana e mesmo “intraurbana”,
gerando conflitos e diminuindo seu desempenho
(vide MAPA 3.2.2). Congestionamentos e obras
de alargamentos de tais vias vem se constituindo
em ciclos “rotineiros” desde os anos 1990, se
contribuem para o fluxo veicular, por outro lado
impactam fortemente o tecido urbano lindeiro.
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Na escala intraurbana, as vias públicas, além
de seu papel intrínseco – circulação e acesso –,
se constituem, em inúmeros casos, em espaços
de múltiplas apropriações, comportando desde
atividades de lazer e convívio na escala de
vizinhança, até manifestações públicas de escala
metropolitana.
Nas vias de certa declividade é frequente
a presença de degraus nos passeios
públicos, acomodando mais facilmente o
acesso de veículos aos lotes e dificultando a
circulação pública pelas calçadas. Em bairros
exclusivamente residenciais de média e alta renda
da cidade de Campinas, as calçadas costumam

Figura 79: Gestão Rodoviária .
Fonte: ver mapa 3.2.2 do P2B.

ser largas, arborizadas e ajardinadas, não raro,
no entanto, tal ajardinamento se coloca como
obstáculo proposital à circulação dos pedestres.
Em bairros periféricos, o passeio público não
recebe, via de regra, muita atenção, nem quanto
ao tratamento do piso nem quanto à arborização
viária. Diversas ruas do centro de Campinas
apresentam calçadas insuficientes para a intensa
circulação de pedestres tornando necessário um
plano global de redesenho da circulação nessa
região da cidade.
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O Aeroporto Internacional de Viracopos, bem
como o Aeroporto Estadual Campo dos Amarais
apresentam extensas áreas verdes de caráter
ambiental que podem ter sua composição de
flora enriquecida. A expansão do Aeroporto
de Viracopos trará forte impacto regional,
necessitando, evidentemente realizar medidas de
mitigação ambiental que poderiam inclusive criar
sistema de parques internos e externos à área a
ser desapropriada.

A maior arborização viária, bem como a atenção
na construção de calçadas que atendam à norma
brasileira referente à acessibilidade devem
constar em políticas públicas, inclusive induzidas
por instrumentos urbanísticos que podem estar
contidos na revisão da LUOS.
Os espaços livres associados aos sistemas viários
são normalmente espaços residuais, embora, via
de regra não se prestem à convivência pública,
alguns podem ser intensamente vegetados, outros
se prestar como marcos referenciais e etc.
Os espaços destinados exclusivamente à
circulação cicloviária vêm se ampliando na cidade,
mas ainda são insuficientes para propiciar maior
conforto e segurança para os que usam a bicicleta
como meio de transporte cotidiano.
Os espaços livres dos sistemas ferroviários e
aeroportuários apresentam, além de sua função
específica de transporte, efetivo ou potencial valor
ambiental. Leitos ferroviários desativados podem
ser requalificados como parques lineares com
presença de ciclovias, ou em certos trechos, se
prestarem a novos modais de transporte público.

Figura 80 : Ciclovia em Barão Geraldo.
Foto: E. Queiroga, 2009.

5.2.2.4. SISTEMAS
DE ESPAÇOS LIVRES
ASSOCIADOS A REDES DE
INFRAESTRUTURAS
Por sua inserção regional, localização estratégica
e porte da urbanização, Campinas apresentase cortada por várias redes de infraestrutura de
grande escala (vide MAPA 3.2.4): gasoduto BrasilBolívia, oleodutos, rede de transmissão de energia
e estação de Furnas. Na escala do território
municipal encontram-se faixas de domínio de
linhas de alta voltagem, de adutoras, de coletorestroncos e interceptores, ETAs e ETEs, aterros
sanitários (Complexo Delta).
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Alguns desses espaços realmente não são
aptos a receber visitação pública, no entanto,
algumas faixas de domínio podem receber usos
produtivos complementares – hortas e viveiros,
bem como poderiam receber eventuais ciclovias,
pistas de caminhada e etc., dando contribuição
complementar ao sistema de espaços livres
voltados ao uso público (práticas sociais).

Figura 81:Outras Redes Modais.
Fonte: ver mapa 3.2.4 do P2B

5.2.2.5. ESPAÇOS LIVRES
PRIVADOS DE USO
COLETIVO
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Os espaços livres privados de uso coletivo
apresentam diferentes graus de restrição ao
acesso. Clubes possuem acessos restritos
a sócios e limites de convidados, campi de
universidades privadas podem ser mais (PUCCampinas) ou menos acessíveis (EPM), já os
shopping centers e demais centros de compra
até por sua finalidade são, evidentemente, mais
acessíveis, ainda que o controle e monitoramento
sobre os frequentadores possa ser bastante
intenso.
Há pesquisas que indicam a possibilidade/
necessidade de usar recursos que criem
estacionamentos mais permeáveis à infiltração
das águas pluviais. Instrumento como “quota
ambiental” poderia ser adotado na nova
LUOS para esses casos, sobretudo nos
estabelecimentos de grande porte. Novos
shoppings e grandes estabelecimentos comerciais
e corporativos deveriam ser obrigados a destinar,
em seus respectivos terrenos, áreas permeáveis
e arborizadas mais significativas, bem como
construírem reservatórios de águas pluviais.
Campinas possui várias escolas privadas em
terrenos superiores a um hectare, seus espaços
livres podem ser ainda mais arborizados. Sedes
de campo de clubes campineiros apresentam
significativas áreas verdes, ainda que o emprego

de exóticas pudesse ser alvo de manejo visando
incrementar o uso de espécies nativas.

5.2.2.6. ESPAÇOS LIVRES
PRIVADOS DE USO FAMILIAR
OU CONDOMINIAL
Pesquisa realizada pelo Lab QUAPÁ da FAU
USP em várias cidades grandes e média no
país, inclusive em Campinas, revela que, com o
passar dos anos as residências unifamiliares vão
ocupando cada vez mais a área de seus lotes
em processos de expansão horizontal da área
edificada. O resultado, no médio e longo prazo, é
a diminuição da permeabilidade do solo urbano
e a diminuição dos espaços livres intralotes e
intraquadras. Essa regra não se aplica apenas
nas áreas periféricas das cidades, mas em bairros
de quase todos os estratos sociais (QUEIROGA,
2011).
A aridez das ruas de bairros periféricos,
com calçadas estreitas e pouco arborizadas
é agravada pela paulatina diminuição dos
espaços livres privados no caso de residências
unifamiliares.
Já nas situações condominiais, horizontais ou
verticais, o acréscimo de área construída e de
taxas de ocupação não se verifica ou não com
a mesma intensidade. Os condomínios para
faixas de renda menor acabam tendo o solo
excessivamente impermeabilizado e ocupado
por estacionamentos. Os edifícios de melhor

padrão, com garagens no subsolo, criam por sua
vez, áreas também bastante impermeabilizadas,
jardins sobre lajes cujo efeito ambiental não chega
a ser tão positivo.
Nas áreas mais afastadas, ocupadas por
estratos de renda média a alta (Macrozonas
1, 2, 3 e 8), é possível encontrar taxas de
ocupação frequentemente menores que 50%,
áreas permeáveis e arborização intralote mais
expressivas, com efeitos positivos sobre o
ambiente.

Integram o SEL do município de Campinas
vários outros espaços livres. Vale destacar nesse
diagnóstico:
•

•

os espaços de produção agrícola,
notadamente as culturas perenes, a
fruticultura que caracteriza a Macrozona 6,
mas com ocorrência também nas macrozonas
2 e 3; o plantio sazonal de cana-de-açúcar
em maiores propriedades nas macrozonas
de melhores solos (Macrozona 2, 3 e 8), bem
como a horticultura praticada em pequenas e
médias propriedades espalhadas por quase
todas as macrozonas. Importantes viveiros de
árvores e plantas ornamentais, situados nas
macrozonas 2, 3 e 8, fornecem mudas para o
CEASA de Campinas e de São Paulo;
Espaços de produção pecuária. A criação de
cavalos mereceu destaque nos anos 1960,
vários haras foram loteados no meio rural,
alguns ainda persistem a norte e a leste do
município. As maiores granjas (Macrozona
5) foram desativadas, suas áreas constituem
em estoque de espaços livres desocupados.
As antigas fazendas leiteiras da APA de
Campinas hoje se constituem em importante
patrimônio histórico, sobre elas vide item 5.3
desse Diagnóstico. Independentemente da
menor produção rural, esses espaços prestam

serviços ambientais relacionados à drenagem
e com políticas de reflorestamento das matas
de galeria podem impactar mais positivamente
a rede hídrica e a criação de corredores
ecológicos;
•

Sítios e chácaras de recreio contribuem
ambientalmente como áreas permeáveis,
abrigando vegetação bastante descontínua na
escala do território municipal, mas que podem
vir a integrar rede municipal de espaços
arborizados mais integrada, com impactos
positivos ao microclima à flora e fauna
campineiras. Deve-se evitar seu parcelamento
em glebas e terrenos muito menores, que
acabam se constituindo em áreas urbanas
de baixa densidade habitacional, com
consequentes impactos ambientais, inclusive
no que tange à mobilidade urbana e à
emissão de carbono;

•

Pesqueiros se encontram dispersos pelas
áreas rurais, são espaços de lazer de
acesso controlado, prestam alguns serviços
ambientais; poderiam, via de regra, ser mais
arborizados e devem apresentar maiores
cuidados para evitar que espécimes exóticas
caiam na rede hídrica do município;

•

A Fazenda Santa Elisa, do Instituto
Agronômico de Campinas, incrustrada na
Macrozona 4, contribui com relevantes
pesquisas na área. De seus 692 ha, 35% se
constitui em importante área ambiental com
matas ciliares, cerrados, várzeas, córregos e
nascentes. Parte da fazenda poderia inclusive

ser mais visitada pelo público, constituindose em uma espécie de parque temático de
caráter educativo, ampliando as alternativas
de lazer do município;
•

•

A antiga Fazenda Chapadão, onde se
encontram unidades do Exército - 28º
Batalhão de Infantaria Leve e a Escola
Preparatória de Cadetes, também se
encontra encravada na Macrozona 4, de porte
comparável à Fazenda Santa Elisa, apresenta
recursos ambientais também análogos àquela
propriedade do IAC, porém seu acesso é
ainda mais restrito. Para o futuro, não se deve
destacar a hipótese de otimização de seu uso
para fins públicos e mesmo de urbanização
parcial de certas áreas menos necessárias
às atividades do Exército, dada sua inserção
urbana, metropolitana e macrometropolitana,
à margem de duas importantes rodovias. Já a
Fazenda Remonta – Coudelaria de Campinas
- pertencente ao Exército, diante de seu valor
ambiental não obteve autorização judicial para
ser urbanizada; diante de sua proximidade
com a FE Serra D’Água seria desejável
a criação de uma APA que envolvesse as
fazendas Serra D’Água e Remonta além do
entorno imediato a elas, caberia ao Plano
de Gestão Ambiental dessa APA discriminar
usos e ocupações para a fazenda em questão
condizentes com seu valor ambiental;
espaços livres em propriedades industriais e
do setor de serviços. Os espaços livres em
propriedades industriais e de logística são,
via de regra, proporcionalmente maiores e
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5.2.2.7. OUTROS ESPAÇOS
LIVRES PRODUTIVOS OU
NÃO

mais permeáveis quanto maior o porte de
suas edificações (para um mesmo período
de implantação das mesmas). Mesmo em
indústrias e empresas de distribuição de
médio porte é desejável que seus pátios de
manobra e estacionamento sejam projetados
visando certos parâmetros de permeabilidade
do solo e de arborização. O centro de
processamentos de Dados do Santander,
situado no Distrito de Barão Geraldo, em
área de 70 ha (comparável a área do Parque
Portugal) possui extensos espaços livres
onde a prioridade aos gramados valorizam
a arquitetura dos edifícios, mas perdem a
oportunidade de maior contribuição ambiental
se o município impusesse maiores exigências
quanto à arborização;
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•

áreas de extração mineral tem seus impactos
ambientais legalmente monitorados; ao final
da atividade extrativa, apresentam potencial
para se transformarem em áreas de lazer,
como o ocorrido com a Pedreira do Chapadão
(oficialmente Praça Ulisses Guimarães);

•

espaços livres em bens de uso especial de
acesso restrito, podem também ser alvo
de contribuição ambiental, garantidas as
especificidades de seu uso. O Complexo
Penitenciário Campinas-Hortolândia possui

amplos espaços livres, evidentemente não
se recomenda sua intensa arborização, mas
a existência de extensas áreas cobertas com
gramíneas já constitui elemento positivo para
a drenagem urbana;
•

os espaços livres não consolidados.
Campinas possui em sua área urbana
quantidade expressiva de glebas não
parceladas e de lotes desocupados, tais áreas
contribuem para a drenagem urbana, algumas
possuem matas ciliares com algum grau de
integridade. As glebas inseridas no perímetro
urbano podem ser objeto de urbanização
futura, desde que bastante criteriosa,
atenta a seus atuais atributos paisagísticoambientais que, em boa medida, caracterizam
a peculiar urbanização campineira, a imagem
e identidade da cidade em sua imbrincada
relação com as paisagens “rurais”, nessas
primeiras décadas do século XXI.

5.3 PRESERVAÇÃO CULTURAL

Abordar a discussão sobre a política de
preservação cultural implica, necessariamente,
empreender uma reflexão sobre as recentes
ampliações conceituais relativas à própria noção
de patrimônio. O progressivo alargamento daquilo
que é considerado objeto de interesse para a
preservação, que passou do monumento, como
elemento destacado (natural ou construído), aos
conjuntos arquitetônicos e urbanos, centros e
cidades históricas reconhecidos em seus valores
estéticos e históricos – e, recentemente, aos
patrimônios imateriais e à paisagem em diversas
escalas territoriais (unidades intraurbanas e
sistemas regionais de paisagem), agregando
outros valores rumo ao reconhecimento da
diversidade cultural – cria novos problemas e,
portanto, novos desafios à gestão territorial.
Propõe-se que os patrimônios sejam
compreendidos e gerenciados a partir da
abordagem holística e sustentável proposta
pela noção de paisagem cultural, entendida e
aplicada como conceito e não como categoria ou
tipologia de patrimônio, tal qual vem delineando a
prática institucional, a exemplo da United Nation
Educational, Scientific and Cultural Organization

(UNESCO) e do Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN).
Apropriado da geografia humana, o termo
“paisagem cultural”, cunhado por Carl Sauer
em 1925, ganha novo contorno ao associarse à noção de patrimônio nos anos 1990,
agregando outros sentidos a este e, sobretudo,
novas intenções. A priori, é essencial elucidar
que o adjetivo “cultural”, cujos significados
trazem sempre polêmica ao debate, cumpre
diversas funções, paradoxalmente, contrapondose às noções clássicas de paisagem e
complementando-as. Primeiramente, reforça a
ideia da paisagem criada pelo homem, por ele
percebida ou apropriada culturalmente, refutando,
mas suplementando, a abordagem naturalista,
que historicamente forjou a noção de “paisagem
natural” corrente na geografia física e na filosofia
clássica.
Por outro lado, ao considerarmos os
apontamentos de Anne Cauquelin (1998), o
adjetivo ajuda a adicionar outros aspectos à
enraizada ideia renascentista de paisagem,
ancorada naquela construção pictórica
perspectiva, que faz também da natureza (phusis)
um de seus elementos primordiais. Ademais,
colabora para a ampliação da noção de paisagem
projetada ligada à tradição do paisagismo no

campo da arquitetura, contudo sem denegá-la, e
para a superação do lugar comum que simplifica
a ideia de paisagem como “panorama”, enfocando
sua percepção meramente visual. Como é
possível perceber, “[...] a paisagem é um conceito
complexo, que admite uma infinidade de aportes
e passeia por diferentes disciplinas, desde a
geografia, [...] até atingir o âmbito da preservação
cultural”. (MENESES, 2002, p. 29).
Enquanto conceito, no âmbito da geografia,
parte de uma visão integradora entre a ação
do homem e a natureza (RIBEIRO, 2007). No
campo do patrimônio, esta visão integradora
corresponde à unificação das dimensões cultural,
natural, material e imaterial do patrimônio,
buscando a superação da fragmentação ainda
praticada, congregando as várias tipologias,
os vários objetos e valores desta crescente
ampliação. Dispõe-se a admitir a complexidade,
o constante movimento e as relações intrínsecas,
inseparáveis, interdisciplinares e complementares
entre concepções e abordagens de diversas
áreas – da história, da arqueologia, da arte,
da arquitetura, do urbanismo, da sociologia,
da antropologia, da cultura, da geografia, da
etnografia, da ecologia, da biologia, do turismo,
da ciência política – e suas correspondências no
meio físico, seja nos objetos móveis, na edificação
ou no território (urbano, rural ou natural).
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5.3.1 NOTAS CONCEITUAIS,
INSTRUMENTOS E MÉTODO
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A primeira instituição internacional a adotar
formalmente o reconhecimento e proteção da
paisagem como patrimônio foi a UNESCO, que
em 1992 cria a categoria “paisagem cultural”,
na qual foi possível o reconhecimento do Rio de
Janeiro como patrimônio mundial. Dentro desta
categoria, foram criadas três subcategorias que,
segundo Ribeiro (2007), buscam encampar três
diferentes concepções de paisagem: 1. Clearly
Defined Landscape ou Paisagens Claramente
Definidas; 2. Organically Evolved Landscape ou
Paisagens Evoluídas Organicamente, com duas
subdivisões, Paisagem Relíquia (ou Fóssil) e
Paisagem Contínua; e 3. Associative Cultural
Landscape ou Paisagem Cultural Associativa.

Figura 82: Paisagens Claramente Definidas.
Imagem 1: Sintra, muralhas no entorno do Castelo dos Mouros, Portugal (1995). Autor: Tlumaczeniowa* . Imagem 2: Palácio
Nacional de Sintra, Portugal. Autor: Husond. Imagem 3: Jardins Botânicos Reais de Kew, Reino Unido, 2003.

As Paisagens Claramente Definidas são aquelas
criadas intencionalmente pelo homem por
motivação estética, religiosa ou política, a partir de
um plano ou projeto, podendo associar espaços
livres a conjuntos edificados. É a paisagem
com autoria de desenho, ligada às práticas do
paisagismo, como parques, jardins, praças,
quintas, a exemplo de Sintra, em Portugal e
Lednice-Valtice, na República Tcheca.

ou religioso. Pode ser uma cidade inteira, parte
dela ou um grupo de cidades, adquirindo escala
regional, e pode se apresentar de duas formas:
a Paisagem Relíquia ou Fóssil e a Paisagem
Contínua. A primeira é a paisagem-produto,
resultante de um processo evolutivo que já teve
um fim, com marcas materiais ainda visíveis,
como sítios arqueológicos com vestígios materiais
de cidades cuja civilização fora extinta ou,
simplesmente, conjuntos edificados não utilizados.

As Paisagens Evoluídas Organicamente são
aquelas construídas coletivamente por um grupo
social ou uma sociedade. Apresentam a evolução
de algum ciclo social, econômico, administrativo

A Paisagem Contínua é a paisagem em processo,
que ainda mantém viva na contemporaneidade
culturas, tradições e grupos sociais de diversos
ciclos, de um ciclo específico ou predominante,

com evidências materiais de suas manifestações
e evolução. Na lista do Patrimônio Mundial,
representam as paisagens fósseis as Cidades
da Rota do Incenso no Deserto de Negev, em
Israel; o Parque Nacional de Cliento e Vale
Diano, na Itália, Blaenavon, no Reino Unido, as
Aldeias Antigas do Norte Sírio, dentre outras. As
paisagens contínuas reúnem um grande conjunto
de paisagens agrícolas, sobretudo vinícolas
europeias, como Cinque Terre, na Itália, Vale do
Loire e Saint Emilion, na França, Ilha do Pico, em
Portugal, e os Terraços de Arroz, nas Philipinas
(FIGUEIREDO, 2013).
* As imagens utilizadas nessa sessão possuem licença Creative Commons,
disponíveis em: http://commons.wikimedia.org/wiki/, acessos entre agosto de 2011
e setembro de 2012.

Figura 83: Imagem 4: Paisagem Relíquia - Rota do Incenso-Cidades do Deserto de Negev, Israel (2005). Autor: Etan J. Tal. Imagem 5: Paisagem
Contínua - Cinque Terre, Itália (1997). Autor: KLAUS.
Imagem 6: Paisagem rural agrícola - Terraços de Arroz, Philipinas (1995). Autor: Magalhães.

Figura 84: Imagem 7: Paisagem Associativa - Montanha Sagrada do Parque Nacional Uluru-KataTjuta, Austrália (2002). Autor: Paul Mannix. Imagem
8: Floresta Sagrada de Osun-Osogbo, Nigéria (2005). Autor: Alex Mazzeto/Jurema Oliveira. Imagem 9: Sítios sagrados e rotas de peregrinação do
Monte Kii, Japão (2004). Autor: Ultratomio.
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As Paisagens Culturais Associativas surgem da
forte associação cultural, religiosa, artística ou
mística, geralmente ancorada ao espaço natural
e seus elementos. As evidências materiais das
práticas culturais nem sempre são visíveis, mas o
espaço físico é imprescindível para a manutenção
e suporte dessas práticas imateriais, como rituais
religiosos ou sagrados em florestas, rituais
indígenas, entre outros.
Cabe destacar que, embora seja nítida a
aproximação entre as dimensões culturais,
naturais, materiais e imateriais dos patrimônios
e se tenha logrado um maior reconhecimento
da diversidade cultural mundial, a categorização
excessiva realizada pelo Comitê do Patrimônio
Mundial da UNESCO acaba, muitas vezes, por
fragmentar o potencial aglutinador evocado pelo
próprio conceito de paisagem cultural11 . Por isso,
recomenda-se a aplicação desta abordagem
como conceito, não categorizando as distintas
paisagens sem, com isso, deixar de reconhecer
suas especificidades, escalas e associações
particulares.
No âmbito da gestão, tal como ressalta a
Recomendação R(95)912 , trabalhar com as
11   Para um maior aprofundamento ver texto da autora (FIGUEIREDO, 2013),
disponível em: http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/88124
12   Trata-se de uma carta patrimonial, “Sobre a conservação integrada de áreas
de paisagens culturais como integrantes das políticas paisagísticas”, redigida pelo
Conselho de Ministros de Cultura da Europa em 1995 (ver IPHAN, 2004).

paisagens culturais implica na ação integrada
do planejamento territorial com as políticas
ambientais e sociais, sobretudo em suas
dimensões culturais, econômicas e políticas.
Busca conjugar a política de preservação ao
processo dinâmico de desenvolvimento da
cultura, das sociedades e suas cidades, o que
implica, necessariamente, em não impedir as
mudanças, mas em direcioná-las a favor dos
patrimônios e, portanto, trabalhar na perspectiva
da sustentabilidade.
A recomendação vê a paisagem como patrimônio
cultural, destacando três aspectos: a percepção
do território; os testemunhos do passado e do
relacionamento entre os indivíduos e seu meio; e
as especificidades das culturas locais, práticas,
crenças e tradições, ressaltando a presença
de valores imateriais e a ação do sujeito na
paisagem. Por outro lado diferencia paisagem,
algo múltiplo, complexo e mais geral, de áreas
de paisagem cultural, unidades ou sistemas de
paisagens onde se pode identificar e justificar as
especificidades e os valores reconhecidos como
patrimônio cultural:
“As áreas de paisagem cultural são partes
específicas, topograficamente delimitadas da
paisagem, formadas por várias combinações
de agenciamentos naturais e humanos,

que ilustram a evolução da sociedade
humana, seu estabelecimento e seu caráter
através do tempo e do espaço e quanto de
valores reconhecidos têm adquirido social e
culturalmente em diferentes níveis territoriais,
graças à presença de remanescentes
físicos que refletem o uso e as atividades
desenvolvidas na terra no passado,
experiências ou tradições particulares,
ou representações em obras literárias ou
artísticas, ou pelo fato de ali haverem ocorrido
fatos históricos.” Recomendação R(95) 9
(IPHAN, 2004, p. 332).
Aponta a necessidade de registro das referências
culturais e delimitação dessas áreas de paisagem
cultural em zonas de preservação legal,
ressaltando que “convém impedir a proliferação de
uma legislação setorial descoordenada e algumas
vezes contraditória”, buscando um “sistema
legislativo unificado e simplificado” (IPHAN,
2004, p. 334). Menciona ainda a conveniência
da revisão periódica do planejamento da
evolução controlada das paisagens e aplicação
de instrumentos para estudos de impacto de
vizinhança.
Além disso, as paisagens culturais estimulam
o uso e fruição dos espaços públicos e o
desenvolvimento local e regional (dependendo

Outro documento internacional relevante ao
debate é a Convenção Européia da Paisagem,
sistematizada em 2000 em Florença. Também
destaca a relação entre aspectos naturais e
culturais da paisagem, mas enfoca a visão
cultural da natureza com destaque para as
questões de biodiversidade e ecossistemas,
refletindo a agenda ambiental da década de
1970. Entra em vigor em 2004, no contexto da
Unificação Europeia, e acaba se configurando
como uma tentativa de estabelecer políticas
públicas comuns que tenham a paisagem como
recurso ao estabelecimento e manutenção de
uma identidade europeia, evidenciando seu
objetivo e abrangência regional. Mais alinhada
ao ideário do desenvolvimento sustentável que
à agenda do patrimônio cultural, a Convenção
classifica as paisagens em três tipos: 1. de
considerável importância ou extraordinárias
(aquelas que em geral são mais frequentemente

reconhecidas como patrimônio cultural); 2.
ordinárias (aquelas paisagens sem atributos
patrimoniais reconhecidos ou da “vida cotidiana”)
e 3. Degradadas (aquelas com problemas e
passivos ambientais). Interessante notar, como
a vida cotidiana é excluída das paisagens
extraordinárias, as questões patrimoniais das
demais e a degradação ambiental é dada como
problema à parte, revelando um olhar ainda
segmentado, tipificando as paisagens segundo
suas dicotomias históricas, embora avance
no reconhecimento da simbiose entre seus
componentes culturais e naturais (FIGUEIREDO,
2014).
No Brasil, a reflexão teórico-conceitual e as
ações de preservação das paisagens culturais
é bastante recente. Apenas em 2007, o IPHAN
começa a produzir reflexões teóricas sobre o
tema, sistematizadas no livro Paisagem Cultural
e Patrimônio, do geógrafo Rafael Winter Ribeiro,
e na “Carta de Bagé” ou “Carta da Paisagem
Cultural”. O documento motivou-se em razão
da defesa das paisagens culturais de fronteira,
especialmente a dos pampas, ecossistema
ameaçado por atividades predatórias que colocam
em evidência a necessidade de proteção conjunta
da biodiversidade e das atividades culturais na
região.

A ideia de paisagem cultural fundamenta-se a
partir do conceito de patrimônio cultural, expresso
na Constituição de 1988, e é definida na referida
Carta como:
Artigo 2 - A paisagem cultural é o meio natural ao
qual o ser humano imprimiu as marcas de suas
ações e formas de expressão, resultando em
uma soma de todos os testemunhos resultantes
da interação do homem com a natureza e,
reciprocamente, da natureza com homem,
passíveis de leituras espaciais e temporais;
Artigo 3 - A paisagem cultural é um bem cultural,
o mais amplo, completo e abrangente de todos,
que pode apresentar todos os bens indicados
pela Constituição, sendo o resultado de múltiplas
e diferentes formas de apropriação, uso e
transformação do homem sobre o meio natural.
Artigo 11 – A paisagem cultural inclui, dentre
outros, sítios de valor histórico, pré-histórico,
étnico, geológico, paleontológico, científico,
artístico, literário, mítico, esotérico, legendário,
industrial, simbólico, pareidólico, turístico,
econômico, religioso, de migração e de fronteira,
bem como áreas contíguas, envoltórias ou
associadas a um meio urbano.
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de suas escalas de influência), por meio do
desenvolvimento sustentável de atividades
econômicas voltadas, sobretudo, à cultura, à
educação, ao turismo e ao lazer.
A gestão das paisagens culturais dar-se-á
por meio da instituição de um sistema de
gestão ancorado na integração disciplinar,
no compartilhamento interinstitucional e na
participação cidadã.

Como a paisagem cultural é o mais amplo,
completo e abrangente de todos os bens culturais
hoje trabalhados no âmbito do IPHAN, ela pode
ser objeto de diversas ações de preservação, tais
como:
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[...] operações de intervenção e preservação
que recaem sobre todos os bens culturais.
Operações como as de identificação, proteção,
inventário, registro, documentação, manutenção,
conservação, restauração, recuperação,
renovação, revitalização, restituição, valorização,
divulgação, administração, uso, planejamento e
outros. (Artigo 4).
A Carta de Bagé, além de estabelecer estas
definições apresenta, ainda preliminarmente,
preocupações com a forma de gestão ao propor
que as paisagens culturais sejam certificadas
ou chanceladas (e não tombadas) pelos órgãos
oficiais, bem como dispor de um acordo de
cooperação para o compartilhamento da gestão
entre as diversas instituições envolvidas (Art. nº 5
e nº 6).
Prevê também a criação de um sistema de
avaliação da qualidade da paisagem cultural
chancelada que monitore sua evolução por meio
de procedimentos, normas, critérios, bem como
a participação das comunidades envolvidas e
de outros órgãos, em níveis federal, estadual e

municipal, se for o caso, sugerindo a implantação
de um conselho local (Art. nº 7, nº 8, nº 9 e nº 13).
Em abril de 2009, a Portaria nº 127 do IPHAN
institucionalizaria a Chancela da Paisagem
Cultural, um novo instrumento legal de
preservação que presume a outorga de valor
associada à elaboração de planos de preservação
concertados entre as instituições gestoras,
organizações sociais e outros setores, quando
necessário. A grande diferença consiste no
fato de a responsabilidade sobre a gestão
decorrente do ato declaratório de valor não recair
apenas sobre a instituição concedente, isto é,
os órgãos de preservação, tal como ocorre com
os processos de tombamento de bens materiais
ou registro de bens imateriais. Para tanto, a
chancela deve ser acompanhada de plano de
gestão e termo de compromisso, em que as
responsabilidades sejam pactuadas e firmadas.
Neste sentido, ela é mais que uma outorga de
valor – pretende ser um instrumento de gestão
compartilhada. A Portaria estabelece que a
chancela da paisagem cultural brasileira seja
válida por dez anos, exigindo o monitoramento
das ações pactuadas em prol da preservação.
Desta forma, poderá ser renovada ou retirada a
declaração de valor em função das avaliações,
como faz a UNESCO para os bens inscritos na
lista do patrimônio mundial (IPHAN, 2004).

Os documentos técnicos do IPHAN têm
ressaltado demasiadamente que, para fins de
reconhecimento, deve-se delimitar um recorte
territorial que expresse, diferencie, particularize,
ressalte ou represente os valores culturais que
são compreendidos como patrimônio e que,
portanto, devem ser preservados. Pelo fato da
paisagem cultural agregar diversos patrimônios
ou suas diferentes dimensões – materiais,
imateriais, culturais e naturais – a chancela tem
por finalidade orquestrar e integrar os demais
instrumentos específicos de proteção, tais como o
tombamento e o registro.
Ademais, a Portaria nº 127 aponta a necessidade
de considerar o caráter dinâmico da cultura.
Contudo, tem o cuidado de chamar atenção para o
impacto negativo dos fenômenos contemporâneos
de expansão urbana, globalização e massificação
cultural das paisagens urbanas e rurais sobre
contextos de vida e tradições locais, tal como faz
o patrimônio imaterial.
Dentre as ações pioneiras para a preservação
das paisagens culturais brasileiras destacamse, além da iniciativa já citada sobre a paisagem
dos pampas no Rio Grande do Sul, as paisagens
culturais da imigração no Vale do Itajaí, em
Santa Catarina, envolvendo 16 municípios, a
paisagem industrial ferroviária no Alto da Serra de
Paranapiacaba, em Santo André, as paisagens

Para viabilizar os estudos de reconhecimento
das paisagens culturais podem haver diferentes
metodologias de inventariação, visto que trata-se
de um conjunto muito variado de paisagens e,
portanto, cada qual poderá exigir estudos com
métodos específicos.
No entanto, é imprescindível que os estudos
resultem em leituras de conjunto que reúnam e
articulem o reconhecimento dos bens naturais,
culturais materiais e imateriais, identificando seus
significados, apropriações e usos, bem como suas
relações e expressões socioterritoriais e vocações
econômicas atuais.
É igualmente importante que os estudos sejam
elaborados a partir de uma perspectiva histórica,
identificando a evolução destas paisagens e suas
principais transformações. Para tanto, recomendase a sistematização temporal e territorial dos
patrimônios reconhecidos, compreendendo-os no
contexto histórico da urbanização da cidade.
Uma das leituras de conjunto possíveis
compreende a relação dos bens reconhecidos
com os períodos da urbanização/industrialização

brasileiros, cuja base teórica referencia-se nos
trabalhos de Nestor Goulart (1996), Rebeca
Scherer (1995), Csaba Déak e Sueli Schiffer
(1999), sobre o processo de urbanização no
Brasil 13, conforme apresentado no item 3 deste
relatório.
Obviamente, dentro destes períodos podem ser
identificados subperíodos, bem como organizadas
leituras temáticas dos patrimônios, como a do
patrimônio rural, modernista, industrial, eclético,
etc. Territorialmente, podem ser identificadas
áreas mais homogêneas, que retratam
majoritariamente um período, a exemplo daquilo
que correntemente compreendemos como
“centros históricos”14 , noção que abrange um
território gerado no período colonial e que mantém
muito de sua materialidade e homogeneidade; ou
áreas bastante heterogêneas com sobreposição
de períodos e palimpsestos diversos.
A esta leitura que parte da evolução urbana da
cidade (passado) e verifica sua materialidade
presente, integra-se à leitura dos patrimônios
13   Periodização semelhante foi utilizada no recente guia sobre a cidade e
arquitetura de São Paulo, desenvolvido pelo prof. Dr. Jorge Bassani da FAU USP
(BASSANI, Jorge (Org.); ZORZETE, Francisco (Org.); SIMONE, S. (Org.). São
Paulo: Cidade e Arquitetura - Um Guia. 1. ed. São Paulo: Francisco Zorzete, 2014.
v. 1. 292p).
14   Não se trata de elaborar uma análise com base no conceito de centro
histórico, visto que este enfoca uma leitura morfológica do território, não integrando
as outras leituras dos patrimônios naturais e imateriais, fundamentais na leitura das
paisagens culturais (ver FIGUEIREDO, 2014).

naturais e dos significados, usos e apropriações
culturais, designadas como patrimônios imateriais,
dimensão substancialmente importante para o
reconhecimento e análise das paisagens culturais.
A relação entre a evolução urbana de Campinas
e sua materialidade, expressa pelo conjunto de
bens tombados, consta na linha do tempo no
Anexo 2 deste relatório.
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culturais do Vale do Ribeira, no Estado de São
Paulo e as paisagens culturais atreladas ao
patrimônio naval, resultantes do Projeto Barcos do
Brasil, realizado pelo IPHAN.

Figura 85: Imagem 10: Vila Itoupava em Blumenau (SC). Fonte: IPHAN, 2011.
Imagem 11: Saveiros na Baía de Todos os Santos – Salvador (BA). Fonte: IPHAN, 2010.
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Figura 86 : Imagem 12 e 13: Paisagem Industrial Ferroviária do Alto da Serra de Paranapiacaba.
Fonte: FIGUEIREDO, 2014.

O conceito de patrimônio cultural expresso na
Constituição de 1988 já imputava demasiado peso
a sua dimensão imaterial. Longo foi o processo de
construção desta ideia e muitas foram as disputas
para institucionalizar uma política de preservação
efetiva que valorizasse a diversidade cultural
brasileira, algo posto pelo patrimônio imaterial,
garantindo o reconhecimento e a inclusão, por
exemplo, das culturas africanas e indígenas.
Neste debate, imensas foram as contribuições
conceituais e metodológicas da antropologia, da
sociologia e da história.
Apenas no ano 2000 o IPHAN instituiu o
Registro do Patrimônio Imaterial através do
Decreto n° 3551/00, instrumento que possibilita
o reconhecimento formal das práticas culturais
com inscrição de bens em quatro diferentes
categorias: os saberes (os ofícios, a culinária,
etc), as celebrações (festas e folguedos que
marcam espiritualmente a vivência do trabalho,
da religiosidade, do entretenimento e da vida
cotidiana), as formas de expressão (linguagens
musicais, teatrais, literárias, performáticas,
visuais, etc) e os lugares (edificações ou territórios
culturalmente apropriados). No mesmo ano,
começa a ser elaborado o Inventário Nacional de
Referências Culturais, com metodologia voltada
para identificação de referências identitárias e
a produção de conhecimento na área, visando
subsidiar a formulação de políticas específicas.
Segundo Fonseca (2005) entende-se por
referências culturais:

[...] dirigir o olhar para representações que
configuram uma “identidade” da região para
seus habitantes, e que remetam à paisagem,
às edificações e objetos, aos “fazeres” e
“saberes”, às crenças hábitos, etc. Referências
culturais se não constituem, portanto,
em objetos considerados em si mesmos,
intrinsicamente valiosos, nem apreender
referências significa apenas armazenar
bens ou informações. Ao identificarem
determinados elementos como particularmente
significativos, os grupos sociais operam
uma ressemantização desses elementos,
relacionando-os a uma representação coletiva,
a que cada membro do grupo de algum modo
se identifica. O ato de apreender “referências
culturais” pressupõe não apenas a captação
de determinadas representações simbólicas,
como também a elaboração de relações entre
elas e a construção de sistemas que “falem”
daquele contexto cultural, no sentido de
representá-lo. (FONSECA, 2005, p. 93).
Um dos pressupostos para o início do processo
de reconhecimento é a demanda social. Desta
maneira, a comunidade vem assumindo seu
papel proativo frente à preservação de suas
referências culturais. Além do inventário de
referências culturais e da outorga de valor
proporcionada pelo registro, deve-se elaborar um
Plano de Salvaguarda, instrumento utilizado para
apoiar a continuidade do bem cultural de modo
sustentável.
A partir destas ações é possível pleitear recursos
para preservação por meio do PNPI – Programa

Nacional do Patrimônio Imaterial. Estes recursos
podem ser investidos em formação, promoção
de cursos, pesquisas, bolsa aos mestres e
artífices para continuarem transmitindo seus
saberes, organização de atividades comunitárias,
manutenção de espaços físicos, divulgação,
melhoria das condições de produção e fomento às
cadeias produtivas.
Outro instrumento de financiamento são os
Pontos de Cultura, programa do governo federal
que promove o estímulo às iniciativas culturais
da sociedade, por meio de convênios celebrados
após a apresentação de projetos aprovados em
chamada pública.
Entre 2002 e 2013 o IPHAN registrou 28 bens
imateriais como patrimônios nacionais, a exemplo
do ofício das paneleiras de Goiabeiras, em Vitória
(ES), a Arte Kusiwa, sistema de representação
gráfica próprio dos povos indígenas Wajãpi
(Amapá), o Jongo e a capoeira como formas
de expressão da cultura afro-brasileira, o modo
artesanal de fazer Queijo de Minas, (das regiões
do Serro e das serras da Canastra e do Salitre
em Minas Gerais), o oficio das baianas do acarajé
na Bahia, o Frevo de Permambuco, o Samba
de Roda do Recôncavo Baiano, o Tambor de
Crioula do Maranhão, as matrizes do samba no
Rio de Janeiro, a Festa do Divino Espírito Santo
(Pirenópolis-GO), o Círio de Nazaré em Belém,
o Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro-AM,
lugares como a Cachoeira de Iauaretê – Lugar
sagrado dos povos indígenas dos Rios Uaupés e
Papuri (AM) e a Feira de Caruraru, entre outros.
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Patrimônio Imaterial

5.3.2 O CONDEPACC E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL EM CAMPINAS

Os órgãos responsáveis pela política de
preservação cultural em Campinas são a
Secretaria Municipal de Cultura e o CONDEPACC
– Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural
de Campinas, criado pela Lei n º 5885 de 17 de
dezembro de 1987.
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O CONDEPACC não é um órgão governamental,
é presidido pelo Secretário de Cultura e composto
por 25 membros com notórios conhecimentos
relativos às suas finalidades. Os conselheiros são
nomeados pelo Prefeito Municipal e representam
os seguintes órgãos e entidades civis:

9. Conselho Municipal de Meio Ambiente
(Condema);

21. Associação Regional de Escritórios de
Arquitetura (Area);

10. Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) Seção
Campinas;

22. Conselho Regional de Corretores de Imóveis
(Creci);

11. Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(Puccamp);

23. Área de Museologia.

12. Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp);
13. Centro de Ciências, Letras e Artes (CCLA);

1. Gabinete do Prefeito Municipal;

14. Academia Campineira de Letras e Artes;

2. Secretaria Municipal de Urbanismo;

15. Academia Campinense de Letras;

3. Secretaria Municipal de Infraestrutura;

16. Instituto Agronômico de Campinas (IAC);

4. Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;

17. Entidades ambientalistas;

5. Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e
Cidadania;
6. Coordenadoria Setorial do Patrimônio Cultural;
7. Sindicato Rural de Campinas;
8. Conselho Municipal de Turismo;

18. Associação Campineira de Imprensa (ACI);
19. Associação das Empresas do Setor
Imobiliário e de Habitação de Campinas e Região
(Habicamp);
20. Sindicato da Indústria da Construção Civil de
Grandes Estruturas do Estado (Sinduscon);

24. Sociedade dos Amigos da Cidade de
Campinas;
25. Associação de Engenheiros e Arquitetos de
Campinas (AEAC)
Desde a sua instituição, o CONDEPACC tombou
mais de 100 bens culturais materiais, dentre eles
patrimônios naturais e edificações de diversos
períodos e estilos arquitetônicos, cuja lista está
disponível no site da prefeitura.
Estes bens tombados registram a materialidade
dos diversos aspectos econômicos, sociais,
culturais e até políticos vinculados à história, à
memoria e à evolução urbana da cidade.
No anexo 2, consta o mapa e a lista de bens
tombados, analisados conjuntamente ao processo
de urbanização/industrialização da cidade, já
mencionado.
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Figura 87: Patrimônio material (bens tombados e em processo de tombamento).
Fonte: PMC/SEPLAN/CONDEPAC. Elaboração: FUPAM, 2015.
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Figura 88: Patrimônio material (bens tombados e em processo de tombamento).
Fonte: PMC/SEPLAN/CONDEPAC. Elaboração: FUPAM, 2015.
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Figura 89: Patrimônio material (bens tombados) no centro.
Fonte: PMC/SEPLAN/CONDEPAC. Elaboração: FUPAM, 2015.
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Figura 90: Patrimônio material (bens tombados) no centro.
Fonte: PMC/SEPLAN/CONDEPAC. Elaboração: FUPAM, 2015.

5.3.3 O PATRIMÔNIO
IMATERIAL EM CAMPINAS
Em Campinas há, desde 2013, o reconhecimento
do patrimônio imaterial por meio da Lei 14. 701,
que define as regras do Programa do Patrimônio
Imaterial de Campinas e institui o instrumento do
registro em quatro livros:
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão
inscritos conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades;
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II - Livro de Registro de Celebrações, onde
serão inscritos rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do
entretenimento e de outras práticas da vida social;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão,
onde serão inscritas manifestações literárias,
musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão
inscritos mercados, feiras, santuários, praças
e demais espaços onde se concentram e
reproduzem práticas culturais coletivas. (Lei
14.701/2013).
O primeiro patrimônio imaterial a ser reconhecido
foi a Cultura Caipira, registrada nos livros
de Registros dos Saberes e Tradições, das
Celebrações, das Formas de Expressão e dos
Lugares.

Figura 91: Patrimônio Imaterial (referências culturais). Elaboração: FUPAM, 2015.
Fontes: site da PMC, Jornal Correio Popular, sites das instituições culturais, Centro de Memória da UNICAMP.

Em 2005, o Jongo foi registrado como Patrimônio
Cultural Imaterial brasileiro pelo IPHAN
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional). Em Campinas há a Comunidade
Jongo Dito Ribeiro, cuja prática, reconhecido
como patrimônio campineiro em 2013, acontece
na Fazenda Roseira (tombada). A capoeira,
também patrimônio nacional registrado pelo
IPHAN, aguarda o reconhecimento formal pelo
CONDEPACC em Campinas.
Embora a Prefeitura de Campinas não tenha
fornecido informações a respeito das pesquisas
relativas ao patrimônio imaterial, apresenta-se a
seguir um levantamento inicial das referências e
manifestações culturais praticadas na cidade.
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Figura 92: Patrimônio Imaterial. Elaboração: FUPAM, 2015.
Fontes: site da PMC, Jornal Correio Popular, sites das instituições culturais, Centro de Memória da UNICAMP

Figura 93: Patrimônio Imaterial na área central. Elaboração: FUPAM, 2015.
Fontes: site da PMC, Jornal Correio Popular, sites das instituições culturais, Centro de Memória da UNICAMP.
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Elaboração FUPAM. Fontes: site da PMC, Jornal Correio Popular, sites das instituições culturais, Centro de
Memória da UNICAMP.

5.3.4 SISTEMA DE
PAISAGENS CULTURAIS EM
CAMPINAS
Buscou-se, neste trabalho, ainda que de maneira
preliminar e exploratória, identificar áreas
com atributos de interesse para estudos sobre
as paisagens culturais em Campinas. Estes
atributos podem expressar diversos valores
culturais materiais, imateriais e/ou naturais,
reconhecidos oficialmente por instrumentos como
o tombamento, o registro, inventariados ou ainda
não estudados e reconhecidos. As paisagens
culturais expressam conteúdos e significados
históricos, memoriais, paisagísticos, urbanísticos,
artísticos, antropológicos, étnicos, identitários,
ecológicos, sociais, políticos, de uso, entre
outros. Podem identificar a “cara” da cidade, de
regiões da cidade ou de cada um de seus bairros
revelada, tanto em sua estrutura física ou em sua
materialidade, quanto pelo uso, apropriação ou
práticas culturais das comunidades no território.
Trata-se, portanto, do reconhecimento do
território usado, do território social e culturalmente
praticado.
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Como as informações culturais do território
campineiro ainda são escassas, este estudo
concentra-se no centro expandido e nos Distritos
de Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio,
onde há maior número de pesquisas e de bens
culturais já identificados e reconhecidos. Todavia,
este método de “varredura” dos atributos culturais
e identificação de paisagens significativas pode
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Figura 94: Sistema de Paisagens Culturais de Campinas.
Elaboração: FUPAM, 2015.

ser oportunamente estendido a toda a outras
áreas da cidade, mediante pesquisas específicas
e inventários, bem como com a coleta de dados
diretamente nas comunidades, por meio de
instrumentos de participação como o biomapa, o
mapa mental, entre outros.
Até o momento, foram identificadas as seguintes
áreas de paisagens culturais em Campinas:
1. Paisagem cultural do Centro
2. Paisagem cultural da Primeira Fase da
Industrialização
3. Paisagem cultural da Mogiana – Anhumas
– Fazendas.
4. Paisagem cultural do Cambuí
5. Paisagem cultural da Saudade – Proença –
Derbi
6. Paisagem cultural do Castelo e Guanabara
7. Paisagem cultural do Chapadão – EXPECEX
– Santa Elisa
8. Paisagem cultural da Mineração – Pedreiras
9. Paisagem cultural do Taquaral
10. Paisagem cultural de Barão Geraldo
11. Paisagem cultural de Sousas e Joaquim
Egídio
12. Paisagem cultural Rural dos Ciclos do Açúcar
e Café entre os Rios Atibaia e Jaguari
13. Paisagem cultural do Capivari – Cerâmicas
14. Paisagem cultural Rural das Imigrações
Alemã e Suíça – Friburgo e Fogueteiro
15. Paisagem Cultural Rural das Imigrações
Japonesa e Italiana do Pedra Branca
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Figura 95: Sistema de Paisagens Culturais de Campinas.
Elaboração: FUPAM, 2015.

No Anexo 3, consta o Estudo Preliminar das
Paisagens Culturais de Campinas, uma pesquisa

que sistematiza a identificação dos principais
atributos que caracterizam estas paisagens.
Estas paisagens culturais podem vir a ser
reconhecidas oficialmente por meio do
instrumento da chancela que pode ser criado
na revisão do Plano Diretor, a exemplo de
como fez São Paulo na revisão de 2014. No
entanto, o município de São Paulo apenas
criou o instrumento, mas ainda não dispõe de
estudos específicos sobre as paisagens culturais
paulistanas.
Como já mencionado, a chancela tem por
finalidade outorgar valor, orquestrar e integrar
os demais instrumentos específicos de proteção
cultural, tais como o tombamento e o registro.
Deve ser um pressuposto da chancela a
elaboração de um plano de gestão, bem como
sua concertação com o planejamento territorial,
por meio da legislação urbanística e ambiental.
Recomenda-se, pois, que esta concertação seja
feita por meio da criação de Zonas Especiais
de Preservação da Paisagem Cultural. Não é
necessário que se tenha um estudo aprofundado
destas paisagens para que sejam demarcadas
no Plano Diretor ou na LUOS. Aquelas mais
complexas devem ser indicadas, pelo próprio
plano, para regulamentação específica posterior,
a exemplo de como se procedeu no Plano Diretor
de Santo André em 2004, demarcando a ZEIP
de Paranapiacaba, cuja regulamentação foi
sancionada em 2007.
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Figura 96: Sistema de Paisagens Culturais na área central de Campinas.
Elaboração: FUPAM, 2015.
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Destacamos, por fim, que algumas destas
paisagens têm abrangência regional, ou seja,
há continuidade destas mesmas caraterísticas
e atributos culturais nas formas de ocupação e
uso do território nos municípios vizinhos. São
elas: as paisagens culturais rurais do Friburgo/
Fogueteiro (contiguidade em Indaiatuba); Pedra
Branca (Contiguidade em Valinhos); MogianaAnhumas (contiguidade em Jaguariúna);
Fazendas coloniais entre os rios Jaguari e
Atibaia (contiguidade em Pedreira e Morungaba).
Recomenda-se, pois, que seus estudos
específicos considerem o território regional e
integrem as diretrizes intermunicipais para o uso
do solo a serem brevemente elaboradas para
constituição do Plano Metropololitando exigido
pelo Estatuto da Metrópole, com prazo até 2018.
Outrossim, recomenda-se a articulação regional
por meio da gestão que cabe aos órgãos de
preservação estaduais, no caso de São Paulo, o
CONDEPHAAT.

6.0
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De todo o material cartográfico elencado
inicialmente como essencial para a elaboração
das análises, cálculos e proposições do presente
projeto, apenas uma parte foi disponibilizada nos
prazos e condições técnicas esperados. Dessa
forma, após a entrega do relatório P2B, em
dezembro de 2014, buscaram-se alternativas para
suprir as carências no tocante às informações
espacializadas que pudessem compor os mapas
de uso do solo ou de caracterização econômica
do município de Campinas.

grupos de uso, aqui incluídos os vazios urbanos,
em sua conceituação e elaboração, operam
como subsídio nos debates em torno da questão
urbano-rural e do adensamento urbano, e, em seu
conjunto, permitem uma abordagem unificada não
apenas dos usos presentes no município, mas
também da permeabilidade do solo.

Mesmo com a chegada de novas levas de dados,
ao longo de janeiro e fevereiro, optou-se por
avançar no trabalho de elaboração cartográfica
iniciado em 2014 a partir da malha de Setores
Censitários (SC) do IBGE, quando se produziram
diversas bases cartográficas de recortes
territoriais: Macrozonas, Áreas de Planejamento,
setores EMDEC etc. Esta cópia dos setores
censitários foi incorporada ao acervo cartográfico
do Projeto como a matriz territorial. A cada nova
divisão que se pretende, parte-se deste arquivo,
que pode ser, a qualquer momento, novamente
elaborado para adequar-se às novas demandas.

Os principais passos dessa metodologia, suas
premissas e possibilidades são sintetizados
neste tópico, mantendo-se assim o fluxo de
compartilhamento entre os corpos técnicos
FUPAM e DEPLAN.

Nesta nova etapa, retoma-se a matriz territorial
com dois objetivos principais: um ajuste fino da
demografia no tecido urbano e um alinhamento
metodológico na quantificação territorial dos
grandes vetores de uso do solo urbano. Estes

Assim re-elaborados, os setores censitários da
matriz territorial passam a funcionar como matriz
de uso do solo.

Sabidamente os setores censitários são o menor
recorte territorial utilizado no Brasil. Instituídos
e mantidos pelo IBGE, são a principal fonte de
dados socioespaciais produzidos em escala
nacional, com a vantagem adicional de cobrirem
todo o território brasileiro, ou seja, zonas urbanas
e rurais de todos os municípios. Neste trabalho,
foram utilizados diretamente em diversos produtos
cartográficos apresentados no relatório P2B
– mapas 331- 4.1 a 334-4.4, 341-5.1 a 3435.3 e 381-8.1 a 385-8.5. Por conterem totais
demográficos, entre tantos outros dados relativos
ao domicílio, faixa etária, renda, etc, sua utilização
permite resultados bastante precisos nas análises
espaciais, especialmente nas escalas intraurbanas.
Seus contornos perimétricos, no entanto,
apresentam-se muito diferenciados: há setores
que correspondem a um edifício, a uma face de
quadra, a uma ou algumas quadras, e mesmo a
grandes extensões urbanas ou rurais. Sua melhor
utilização, portanto, requer a adequação de sua
malha, seja agregando setores nas áreas mais
adensadas, seja seccionando-os nas bordas da
zona urbana, onde os vazios se interpõem com
maior frequência.

A primeira fase de elaboração cartográfica da
base de setores censitários, contudo, consistiu na
edição geométrica dos seus limites, posicionandoos mais rigorosamente sobre o eixo dos
logradouros, linhas de transmissão, córregos,
etc. Este passo, que incluiu muitas vezes a
consulta aos textos descritivos disponibilizados
pelo IBGE, deu-se paralelamente a eventuais
ajustes no traçado das vias (logradouros, rodovias
e ferrovias), assim como no posicionamento dos
leitos hidrográficos, fechando-se o tripé essencial
da elaboração e produção cartográfica: sistema
viário, hidrografia e setores censitários, aqueles
compondo a infraestrutura linear básica e os
setores operando como a matriz poligonal.
Os primeiros derivados dessa matriz foram oito
arquivos territoriais, perfeitamente ajustados
geometricamente e com dados populacionais
bastante precisos. Estes layers foram
apresentados, na forma de mapas temáticos, no
relatório P2B: Perímetro Urbano, Macrozonas,
Áreas de Planejamento, Administrações
Regionais, Macrorregiões, Unidades Territoriais
Básicas (UTB), Distritos e Áreas EMDEC (ônibus).
Em 2015, somaram-se os layers de Distritos da
Saúde, Segurança Municipal, Cartórios, Setores e
Subsetores de CEP (Código de Endereçamento
Postal).

6.1.2 RECORTE E
AGREGAÇÃO
A obtenção desses arquivos – em ambiente de
geoprocessamento - se dá a partir da ferramenta
agregação, que compreende dois passos
principais: atribuição do valor territorial a cada
polígono de setor censitário e a agregação
propriamente, quando todos os polígonos com
mesmo valor de atributo territorial passam a
formar um polígono único. Em outras palavras,
todos os setores que receberam o atributo oeste
na coluna saúde, por exemplo, formarão o distrito
oeste da Saúde, os demarcados com sul formarão
o distrito sul, e assim por diante.
Com o avançar dos trabalhos, a matriz territorial
(setores censitários) acumula diversas colunas de
atributos, uma para cada divisão territorial que se
pretende.
Ocorre, porém que os contornos dos setores
censitários nem sempre coincidem com os
contornos dos diversos arranjos territoriais em
uso na municipalidade campineira – transporte,
segurança, educação, macrozonas, etc - assim
como em outras instâncias, municipais, estaduais
ou privadas. Um setor censitário pode fazer parte
de duas ou mais unidades de determinada divisão
territorial; neste ponto recorre-se à técnica do
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6.1.1 SETORES
CENSITÁRIOS

seccionamento (ou recorte) dos polígonos que
compõem a matriz territorial.
O recorte dos setores censitários é o passo
que requer maior atenção e horas de trabalho,
exigindo, além da superposição dos layers
essenciais – logradouros, ferrovias, rodovias e
rios – outras camadas de apoio, como linhas
de transmissão, praças, curvas de nível, etc,
e, principalmente, imagens aéreas. Concorrem
também outras fontes de informação, nem sempre
digitais ou cartográficas, como mapas impressos,
croquis, planilhas de dados, ou os referidos textos
descritivos dos setores censitários.
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A peculiaridade desta etapa é o tratamento do
dado de população (residente em domicílio
particular permanente, código BA_002 no Censo
IBGE 2002), eleito para constar em todos os
arranjos territoriais decorrentes da matriz de
setores censitários. Quando o setor censitário é
contido integralmente pelo polígono da divisão
territorial desejada, seu valor de população é
adicionado integralmente. Nos casos de recorte,
porém, há que se repartir adequadamente o valor
entre os polígonos resultantes.
As figuras a seguir tomam como exemplo setores
censitários que compõem a Unidade Territorial
Básica (UTB) 61, explicando a técnica de recorte
e atribuição de população.

Figura 97: setores censitários (em vermelho) e UTB (em traço mais grosso de cor rosa); a UTB 61 está em amarelo, e estão
destacados com traço mais grosso 5 setores censitários.

O setor 323 faz parte integralmente do polígono
correspondente à UTB 61; basta, neste caso,
atribuir-lhe o valor ‘61’ no campo ‘UTB’ do
banco de dados. O setor 209, ao contrário,
está completamente fora do polígono UTB 61;
receberá, portanto, outro valor no campo ‘UTB’.

Os setores 206, 207 e 208 correspondem ao
polígono da UTB 61 em diferentes percentuais.
Nestes casos, procedeu-se ao seccionamento de
seus polígonos, como se demonstra na Figura 98.
Paralelamente ao seccionamento efetuado
(linha tracejada azul), dividiu-se o valor referente
à população ali residente. Este cálculo, é
importante registrar, não se fez com o recurso da
proporcionalidade das áreas, mas com a análise
da realidade local, utilizando-se principalmente
as imagens aéreas.Nos setores 207 e 208,
a população repartiu-se de forma similar à
divisão das áreas, enquanto no setor 206 essa
correspondência se inverteu: à parte maior
(pertencente à UTB 61) foi atribuído um valor de
população muito inferior ao que se atribuiu à parte
menor (fora da UTB 61).
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Com tal procedimento – embasado na consulta
a imagens aéreas – o total populacional obtido
para cada perímetro de UTB – e outras divisões
territoriais - adquire uma precisão considerável.
Ao final dessas elaborações, a trama de setores
censitários tornou-se mais dividida, havendo
casos de setores recortados diversas vezes, como
forma de se atender às diferentes composições
territoriais.

Figura 98: polígonos dos setores censitários (em vermelho) sobre a trama de Unidades Territoriais Básicas (em traço grosso na cor
rosa). Como na figura anterior, a UTB 61 está em amarelo. Os números em azul indicam a população atribuída a cada segmento
resultante do recorte.

6.1.3 USO DO SOLO

ARQUITETURA DO BANCO DE DADOS

168

A metodologia até aqui descrita prestou-se à
produção de um conjunto de tramas territoriais
geometricamente coincidentes e com valor de
população bastante preciso. Replicada com foco
no uso do solo, pode resultar em produtos de
grande valor para as análises urbanísticas que se
pretendem no decorrer do presente Projeto, como
se percebeu ante os resultados obtidos para as
porções municipais em que foi aplicada.
Se, na primeira fase, a motivação do recorte
do setor censitário foi a presença dos limites
territoriais elaborados, agora os determinantes
são os diferentes usos que se verificam
analisando as imagens aéreas.
Esta ação, contudo, pressupõe uma anterior
definição dos usos do solo, conceituação,
quantidade, agrupamento, etc. O primeiro grande
embate se dá ao se tentar distinguir o que é
urbano e o que é rural, eleito na metodologia
como o primeiro recorte.
Tradicionalmente, associa-se a zona rural com
a presença do ‘verde’. Árvores, porém, também
ocorrem nas cidades, e muitas vezes em grande
quantidade. Também se associa o rural ao ‘ar
puro’, o que não é a realidade das lidas agrícolas
(poeira, defensivos, máquinas e ruídos) ou das
atividades agroindustriais (usinas de açúcar e
odores, mineradoras, etc).
No meio acadêmico, chegou-se a anunciar a
extinção do meio rural, especialmente nas últimas
décadas, quando a urbanização expandiu-se de
forma nunca vista anteriormente.

Tabela 10: Esquema geral de tipificação de usos utilizada para o recorte de setores censitários na metodologia sugerida para
obtenção da matriz de uso do solo no município de Campinas. A coluna PERM_SOLO indica percentuais possíveis de solo
permeável. Os asteriscos apontam os usos que podem ser cumulativos com o conceito de Área Verde Especial.

Em termos práticos, a dicotomia rural-urbano
permanece, e cabe às instâncias técnicas e
políticas de cada municipalidade consensuar
sobre a questão. A concretude do debate é
a extensão e o posicionamento do Perímetro
Urbano: se muito restrito, pode não atender
a expectativa de crescimento da cidade e,
com certeza, limitará a ação dos loteadores
e incorporadores, se muito ampliado seria
desastroso do ponto de vista ambiental e
urbanístico, ao considerarmos o custo de
infraestrutura, equipamentos e de gestão do
território.
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Vale lembrar, contudo, que este debate é
relativamente recente. Até algumas décadas atrás
o rural era tido como simples área de expansão
da zona urbana, e a incorporação de porções
de pastagens, várzeas ou matas transformadas
em novos bairros ou equipamentos urbanos era
saudada como indicador de progresso.
Dessa forma, consolidou-se a prática da gestão
municipal calcada na crescente ampliação do
Perímetro Urbano, em claro atendimento às
demandas da expansão imobiliária e paralelos
anseios progressistas. Em decorrência, temos
hoje, em Campinas, extensões rurais no interior
do Perímetro Urbano, e ilhas de urbanidade na
zona rural.
A presente proposta de compartimentação
do território municipal pelo uso real do solo
procura passar ao largo da questão jurídica ou
administrativa, ou seja, preservar sua essência
técnica. A identificação do que é urbano ou

Figura 99: Setor Censitário 350950205000206 (ou setor 206 do distrito de Campinas, representado também nas Figuras 1 e 2)
recortado em diversos polígonos (em vermelho) com base nos usos indicados pela imagem aérea. Os segmentos foram assim
classificados: 1: RES/RESID; 2: NRE/COMER; 3: NRE/SASEG e 4: NRE/INDEF.

rural, portanto, se faz sem a observação dos
limites do Perímetro Urbano. A superposição de
ambos – polígonos de uso do solo e Perímetro
Urbano - porém, ocorre nas operações analíticas
posteriores, que incluem a mensuração,
quantificação, comparação de todos os grupos de
uso do solo detectados.
Adotaram-se como critério para diferenciar
porções urbanas e rurais duas características:
baixa densidade demográfica e alta
permeabilidade do solo. Contudo, porções
rurais de menor extensão no interior de porções
urbanas foram classificadas como urbanas e
subclassificadas como vazios urbanos.
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Avançando na definição e classificação, abriu-se
para cada tipo de uso um leque de subtipos, com
ênfase para a zona urbana.
É importante observar que a ação aqui descrita
foca, prioritariamente, a obtenção de valores
demográficos mais precisos e usos gerais da zona
urbana. Os usos não-tradicionais elencados para
a zona rural são um recurso complementar, com
vistas a não perder eventuais pontos de atividade
importante na geoeconomia municipal.

Figura 100: Setor Censitário 350950210000025 (ou setor 25 do distrito de Barão Geraldo) recortado em diversos polígonos (em
vermelho) com base nos usos indicados pela imagem aérea. Os segmentos foram assim classificados: 1: RES/RESID; 2: RES/
RNOVO; 3: NRE/COMER; 4: NRE/INDUS; 5: NRE/CLASS; 6: NRE/AVPVI; 7: NRE/ADSEG; 8: NRE/VAZIO; 9: URB/NRE/VERDE e
10:URB/NRE/EDPES.

O conjunto de pequenos, médios e grandes
espaços públicos urbanos arborizados,
usualmente agrupados sob o termo ‘áreas verdes’
ou ‘parques e praças’, complementa-se, do
ponto de vista da cobertura vegetal efetivamente
presente no tecido urbano, com outras áreas não
necessariamente públicas. São clubes, grandes
escolas ou campi universitários, cemitérios, ou

mesmo empresas que mantêm porções de seu
terreno com algum tipo de cobertura arbórea.
Estas áreas estão identificadas na tabela como
áreas verdes especiais, e são cumulativas com
outros usos.
Para sua obtenção, basta classificar essas
grandes áreas (majoritariamente dos grupos
CLASS, ADSER ou EDPES) pelo atributo PERM_
SOLO, selecionando aquelas onde se constatou
permeabilidade diferente de zero.
A classificação aqui proposta também atende
à necessidade de uma visão sintética dos
diversos usos, e, para tanto, tolera-se alguma
generalização. Áreas com muitos galpões
de pequenas indústrias e serviços ligados à
construção civil ou outras atividades similares
às industriais foram classificadas como INDUS;
a presença de esparsas residências foi
desconsiderada, por prevalecer o uso industrial
(máquinas, ruídos, caminhões, etc). Do mesmo
modo, a presença de alguns estabelecimentos
comerciais locais em bairros residenciais não foi
suficiente para a caracterização COMER; nesse
caso, manteve-se o tipo RESID.
Ainda no tocante ao uso residencial, optou-se por
apenas três subtipos: o residencial convencional,
tradicional e padrão, classificado como RESID;
o residencial precário, também referido como
favela ou ocupação, classificado como RPREC e
o que denominamos RNOVO, que são todas as
implantações residenciais recentes ou em curso,
as quais, nas imagens aéreas de 2010 aparecem
como vazios urbanos, com esboços de ocupação
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Figura 101: Setor Censitário 25 de Barão Geraldo e setores adjacentes – em formatação perimétrica original –classificados pela
densidade demográfica.

ou sinais evidentes de ocupação incipiente. Em
sua grande maioria, a esses recortes foi atribuído
o valor zero de população, considerando-se que o
dado de população é do Censo 2010.
Outro dado condicionante desta metodologia é
o nível escalar. Optou-se pelo valor em torno de
10.000 m² como extensão mínima, e, para a zona
rural, 15.000 a 20.000 m². Para as matas rurais e
represas, esse patamar eleva-se para 60.000 m².
Ressalte-se também que o resultado do
seccionamento aqui descrito proporciona um
ajuste fino na percepção e dimensionamento
das densidades demográficas urbanas.
Paralelamente, atende à necessidade de um
primeiro contato com o conjunto do solo municipal
em termos de uso do solo e permeabilidade. Ou
seja, não se trata de levantamento topográfico de
cada uso, mas uma tipificação que traduza em
grandes números os diferentes grupos de uso,
passíveis de serem analisados em termos de
percentuais porque a proposta recorta o território
municipal integralmente e com procedimento
metodológico unificado.
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Em levantamentos posteriores, cada grupo de uso
pode ser reanalisado e novamente subdividido,
o que dá à matriz de uso do solo um caráter
dinâmico.

Figura 102: Setor Censitário 25 de Barão Geraldo e setores adjacentes – recortados conforme metodologia proposta –
classificados pela densidade demográfica.

Ilustrando esta etapa da metodologia, as Figuras
99 e 100 setores já seccionados de diferentes
pontos da cidade e sobrepostos às imagens
aéreas (de 2010).

6.1.4CONSIDERAÇÕES
A proposta aqui resumida de pesquisa e
elaboração cartográfica tem finalidades bastante
objetivas, atendendo à demanda por dados
urbanísticos e geográficos do município de
Campinas. Resulta em grande quantidade de
novos layers para o conjunto do município ou para
quaisquer recortes territoriais nele praticados.
Com isso, ampliam-se as possibilidades de
mapas temáticos, comparações, quantificações,
percentuais, etc.
Estes arquivos, apesar das limitações de
escala, permitem uma aproximação bem maior
nas diferentes realidades que se justapõem
ou superpõem em cada recanto do território
campineiro. Esta condição advém da uniformidade
metodológica e da universalidade da abrangência
em termos municipais.
Por outro lado, a classificação adotada de
tipos de uso, sua conceituação e aplicação no
seccionamento dos setores censitários, abrem
espaço para um amplo debate sobre as efetivas
condições atuais de uso e ocupação do solo
no município de Campinas. Conceitos aqui
empregados para rural, urbano, vazio urbano,

entre outros, suscitam opiniões e alinhamentos
que, no conjunto, revelam pontos fundamentais
dos conflitos que permeiam as relações que se
dão não apenas no âmbito da gestão pública, mas
de toda a sociedade.
Neste sentido, parece apropriado disponibilizar,
em meio às análises e considerações pertinentes
à revisão da LUOS, dados mais aproximados,
ajustados e completos dos diversos aspectos
que compõem a realidade urbana, urbanística,
social, geográfica, ambiental, econômica, cultural,
etc do todo municipal. Sua produção, contudo,
implicou na dilatação de alguns prazos previstos
inicialmente para o trabalho.

173

ARQUITETURA DO BANCO DE DADOS

Uma amostra das possibilidades advindas da
metodologia aqui proposta pode ser visto nas
Figuras 101 e 102. Na primeira, calculou-se a
densidade demográfica com os setores censitários
em sua configuração original, e na segunda com
os setores recortados compondo a proposta
matriz territorial de uso do solo.

6.2 ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS
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Ao longo da etapa de diagnóstico técnico, a
Prefeitura Municipal de Campinas alimentou
a equipe FUPAM com dados especializados
e tabelados, numa dinâmica de troca e envio
de arquivos que estendeu-se de Agosto
de 2014 até Abril de 2015, permeando
informações disponibilizadas por diversas
secretarias e empresas municipais. Todos os
arquivos recebidos foram filtrados, avaliados
e incorporados ou não no banco de dados do
diagnóstico técnico, de acordo com sua relevância
para o trabalho em desenvolvimento.
O Produto P2B, cujo relatório final foi concluído
em Dezembro de 2014, já continha uma prévia
de todos os dados trabalhados até então,
contendo também um primeiro conjunto de
28 mapas em formato A0 que constituíram a
espacialização preliminar de todas as informações
georreferenciadas.
De lá pra cá, a partir dos novos dados entregues
pela Prefeitura e da produção própria de
informações pela equipe da FUPAM, foi possível
ampliar consideravelmente a sequência de
mapas, que passaram para um total de 64 cartas
A0. Todos os mapas estão disponíveis no Anexo 1
deste relatório.

Como evolução natural do trabalho, os mapas
anteriores do P2B foram ajustados e toda a
sequência foi renumerada a partir de uma lógica
de distribuição e divisão dos temas, conforme
descrito na tabela a seguir:
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(identificados por uma letra), sendo:

O banco de dados diz respeito a um conjunto
de dados georreferenciados e compatibilizados
em relação ao Sistema de Coordenadas
Geográficas (UTM 23S, datum SIRGAS 2000),
correspondendo a 84 arquivos principais, que
derivados em suas extensões complementares
totalizam 336 arquivos.

•

Como existem especificidades técnicas na
utilização desses arquivos dentro do software de
geoprocessamento, foi elaborado um sistema
próprio de nomenclatura que poderá ser seguido
futuramente na manutenção do banco de dados
em trabalhos futuros.
Os nomes são compostos por no mínimo 3
campos e no máximo 4, correspondendo às
hierarquias de informação de cada arquivo e
seguindo a lógica de organização GRUPO_
TEMA_TIPO_COMPLEMENTO. O Grupo
diz respeito aos grandes conjuntos de dados

•
•

•
•
•

T (Território): corresponde a todas as divisões
e compartimentações territoriais em suas
diversas escalas e funções;
M (Meio Ambiente): corresponde aos dados
de substrato ambiental, com foco nos
aspectos físicos, naturais, atividades rurais,
áreas verdes, etc.
U (Urbanização): corresponde às informações
relativas às áreas urbanizadas, incluindo
sobretudo a matriz de uso do solo e suas
derivações;
R (Redes): infraestruturas de mobilidade
urbana, de energia, dutos, etc.
E (Equipamentos): contem todos os pontos
correspondentes aos diversos equipamentos
públicos;
D (Demografia e Domicílio): corresponde
aos Setores Censitários originários do IBGE,
porém adaptados e compatibilizados pela
equipe FUPAM.

É importante destacar que esse arquivo
acompanha um PDF que descreve cada dado,
denominado D_SCS_A_dicionario.
Já o Tema trata do detalhamento dentro do Grupo
(identificado por três letras) e o Tipo corresponde
ao formato do arquivo shape (identificado por uma

letra). Por fim, o Complemento é uma identificação
que pode ou não ser somada ao nome, a
depender da necessidade de maior detalhamento
e diferenciação dos arquivos (identificado por
3 letras). Tanto o Tema quanto o Complemento
contem uma variação muito maior de siglas,
em função da facilidade de sua organização no
ambiente de trabalho das plataformas GIS. Na
tabela da página seguinte apresentamos todas as
siglas utilizadas no sistema de nomenclatura.
A utilização desse sistema gerou o nome
de identificação de cada arquivo, que
disponibilizamos na tabela a seguir, onde 1
corresponde ao Grupo, 2 ao Tema, 3 ao Tipo e
4 ao Complemento. As linhas demarcadas em
amarelo correspondem aos shapes utilizados no
mapa base (base comum para todos os mapas).
Todos os arquivos do banco de dados estão
disponíveis no Anexo 4 deste relatório.
Todos estes arquivos do banco de dados serão
manuseados nas próximas etapas e, portanto,
poderão ser alterados e refinados na medida
em que forem sendo utilizados no processo de
revisão da LUOS.
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Este novo conjunto de mapas corresponde à
utilização de todas as camadas que compõe
o banco de dados produzido nesta etapa do
trabalho. Obviamente, novos mapas poderão ser
produzidos e muitas correlações de dados serão
realizadas nas próximas etapas em função das
demandas colocadas pela construção conceitual
da revisão da LUOS.
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7.0 GLOSSÁRIO

7.1 SIGLAS

CEM		

Centro de Estudos da Metrópole

CGP		

Comissão Geral Participativa

COHAB
Companhia Metropolitana de 		
		Habitação
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

AUJ		

Área Urbana de Jundiai

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

CEF		

Caixa Economica Federal

CEPAC		
		

Certificados de Potencial 		
Adicional de Construção

CMDU		
Conselho de Desenvolvimento 		
		Urbano
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

EHIS		
		

Empreendimento de Habitação de
Interesse Social

EMDEC

Empresa Municipal de 			
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Desenvolvimento de Campinas

EMTU 		
		
		

Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos de São 		
Paulo

FJP		

Fundação João Pinheiro

FUNDAP
		

Fundo de Apoio à População de
Sub-Habitação Urbana

FUPAM		
		

Fundação para Pesquisa em 		
Arquitetura e Ambiente

GAPE		
		

Grupo de Análises de Projetos 		
Específicos

GRAPROURB Grupo de Análise e Aprovação de
		
Projetos Urbanísticos
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HA		

Hectare

HIS		

Habitação de Interesse Social

IBGE		
		

Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística

INCRA		
		

Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária

IPTU		
Imposto Predial e Territorial 		
		Urbano

RMC 		
		

Região Metropolitana de 		
Campinas

SANASA
		

Sociedade de Abastecimento de
Água e Saneamento S/A

SEBRAP
		

Serviço Brasileiro de 			
Aprendizagem Profissional

SEHAB		

Secretaria Municipal de Habitação

Observatório Municipal

SEMURB

OUC		

Operação Urbana Consorciada

		

Secretaria Municipal do Meio 		
Ambiente e Urbanismo
(Campinas)

P2A		
		
		

Diagnóstico preliminar sobre a 		
legislação urbanística vigente 		
elaborado pela equipe FUPAM

SENAC		
		

Serviço Nacional de 			
Aprendizagem Comercial

P2B		
		

Prospecção de dados elaborado
pela equipe FUPAM

SEPLAN
		
		

Secretaria Municipal de 			
Planejamento e Desenvolvimento
Urbano (Campinas)

PD		

Plano Diretor

SETEC		

Serviços Técnicos Gerais

PGT		

Polo Gerador de Tráfego

PLG		

Plano Local de Gestão

SETRANSP
		

Secretaria Municipal de 			
Transporte (Campinas)

PMC		

Prefeitura Municipal de Campinas

SIVIM		
		

Sistema Viário de Interesse 		
Metropolitano

PMH		

Plano Municipal de Habitação

PD		

Plano Diretor

SMAJ		
		

Secretaria Municipal de Assuntos
Jurídicos (Campinas)

Fundação de Proteção e Defesa
do Consumidor

SMMA		
		

Secretaria Municipal de Meio 		
Ambiente (Campinas)

SVMADS
ou SVDS
		
		

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

MASP		

Museu de Arte de São Paulo

MCMV		

Minha Casa Minha Vida

MP		

Ministério Público

MZ		

Macrozona

NAED		
		

Núcleos de Atendimento 		
Descentralizado de Educação

OMCJN-OC

ITR		
		

Imposto sobre a Propriedade 		
Territorial Rural

LC		

Lei Complementar

PROCON
		

LEED		
		

Leadership in Energy and 		
Environmental Design

PUCCAMP
		

Pontifícia Universidade Católica
de Campinas

LUOS		

Lei de Uso e Ocupação do Solo

RAP		

Relatório Ambiental Preliminar

TAC		
		

Termos de Ajustamento de 		
Conduta

UNICAMP
		

Universidade Estadual de 		
Campinas

UTB		

Unidade Territorial Básica

UTR		

Unidade Territorial Rural

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
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10.1 LISTA DOS DADOS
DO SIVIM
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TIPO

PREP

NOME

SIVIM

RODOVIA

ADALBERTO PANZAN

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

ADEMAR PEREIRA DE BARROS

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

ANHANGUERA

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

DOS

BANDEIRANTES

MACROMETROPOLITANA

TREVO

DA

BOSCH

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

DOM PEDRO PRIMEIRO

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

FRANCISCO AGUIRRE PROENCA MACROMETROPOLITANA

RUA

IRENE MINUTTI DE SOUZA

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

JOSE ROBERTO MAGALHAES
TEIXEIRA

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

MIGUEL NOEL NASCENTES
BURNIER

MACROMETROPOLITANA

AVENIDA

ROBERT BOSCH

MACROMETROPOLITANA

VIADUTO

ROD D PEDRO I - ROD
ANHANGUERA

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

SANTOS DUMONT

MACROMETROPOLITANA

ACESSO

SEM NOME

MACROMETROPOLITANA

RODOVIA

ZEFERINO VAZ

MACROMETROPOLITANA

RUA

ALBINO JOSE BARBOSA DE
OLIVEIRA

METROPOLITANA

AVENIDA

ANTONIO ARTEN

METROPOLITANA

AVENIDA

COMENDADOR ALADINO SELMI

METROPOLITANA

AVENIDA

CONEGO ANTONIO ROCCATO

METROPOLITANA

ESTRADA DA

COUDELARIA

METROPOLITANA

RUA

DOUTOR BETIM

METROPOLITANA

AVENIDA

DOUTOR MORAES SALLES

METROPOLITANA

AVENIDA

ENGENHEIRO ANTONIO
FRANCISCO DE PAULA

METROPOLITANA

AVENIDA

ENGENHEIRO AUGUSTO
FIGUEIREDO

METROPOLITANA

AVENIDA

FARIA LIMA

METROPOLITANA

RUA

FILINTO DE ALMEIDA

METROPOLITANA

RODOVIA

HEITOR PENTEADO

METROPOLITANA

TUNEL

JOAQUIM GABRIEL PENTEADO

METROPOLITANA

AVENIDA

JOHN BOYD DUNLOP

METROPOLITANA

AVENIDA

JOSE MOSCA FILHO

METROPOLITANA

PRACA

LIBERTADOR DOM JOSE DE SAN
MARTIN

METROPOLITANA

AVENIDA

LIX DA CUNHA

METROPOLITANA

RUA

LUX AETERNA

METROPOLITANA

RODOVIA

MIGUEL MELHADO CAMPOS

METROPOLITANA

AVENIDA

MONSENHOR JOAO BATISTA
MARTINS LADEIRA

METROPOLITANA

AVENIDA

PRESTES MAIA

METROPOLITANA

RUA

RAMIRO DE OLIVEIRA SOUZA

METROPOLITANA

ESTRADA DA

RHODIA

METROPOLITANA

AVENIDA

RUI DE ALMEIDA BARBOSA

METROPOLITANA

VIADUTO

SERGIO MOTTA

METROPOLITANA

RUA

SILVIA DA SILVA BRAGA

METROPOLITANA

AVENIDA

WASHINGTON LUIZ

METROPOLITANA

ABOLICAO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ADALBERTO MAIA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ADELINO MARTINS

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

AGLAIR BURATTO VILLAS BOAS

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ALFREDO DE ALMEIDA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ALFREDO MAIA BONATO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

ALMEIDA GARRET

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ALVARES MACHADO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AMOREIRAS

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

ANCHIETA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

ANDRADE NEVES

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

ANTONIO CLARET

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ARMANDO DE SALES OLIVEIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ARTUR TEIXEIRA DE CAMARGO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

AV JOAO PENIDO BURNIER

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

AYRTON SENNA DA SILVA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

AVENIDA
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AVENIDA

BAILARINA SELMA PARADA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

BARAO DE ITAPURA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

BENTO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

BRAGANCA PAULISTA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

BRASIL

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

BRASIL OUTROS QUINHENTOS

METROPOLITANA SECUNDARIA

VIADUTO

BRAZ SOARES FILHO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

BRUNORO DE GASPERI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

BUARQUE DE MACEDO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

CAMUCIM

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

CARLOS GRIMALDI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

CAROLINA FLORENCE

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

CATARINA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

CLOVIS ANTONIO GARCIA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

CONEGO CIPIAO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

CORONEL FRANCISCO DE
ANDRADE COUTINHO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

CORONEL QUIRINO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

COSMOPOLIS

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DELFINO CINTRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DIOGO ALVARES

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DONA DONA LIBANIA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DONA LUISA DE GUSMAO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DONATO PASCHOAL

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR ALBERTO SARMENTO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DOUTOR ALFREDO MAIA
BONATO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR ANGELO SIMOES

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR ANTONIO CARLOS
COUTO DE BARROS

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DOUTOR ANTONIO DUARTE DA
CONCEICAO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR CAMPOS SALES

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DOUTOR CELSO DA SILVEIRA
REZENDE

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR DAVID VICENTE

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DOUTOR DELFINO CINTRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR EDUARDO PEREIRA DE METROPOLITANA SECUNDARIA
ALMEIDA

RUA

DOUTOR GABRIEL PENTEADO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR HEITOR PENTEADO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR HERMANN DA CUNHA
CANTO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR HORACIO ANTONIO DA
COSTA JUNIOR

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR JESUINO MARCONDES
MACHADO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR JOSE ROBERTO
MAGALHAES TEIXEIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DOUTOR RICARDO BENETTON
MARTINS

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

DOUTOR ROBERTO ROCHA
BRITO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

EDSON LUIZ RIGONATTO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

EDUARDO NOGUEIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

EGAS MONIZ

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

EGBERTO FERREIRA DE
ARRUDA CAMARGO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ENGENHEIRO JOSE FRANCISCO
BENTO HOMEM

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

ENGENHEIRO ROBERTO MANGE METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

DOS

EXPEDICIONARIOS

METROPOLITANA SECUNDARIA

VIA

EXPRESSA WALDEMAR
PASCHOAL

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

FERNANDO FERNANDEZ OLMOS METROPOLITANA SECUNDARIA
SOBR

PRACA

FLORIANO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

FRANCISCO DE ANGELIS

METROPOLITANA SECUNDARIA
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AVENIDA

FRANCISCO GLICERIO

AVENIDA

FRANCISCO JOSE DE CAMARGO METROPOLITANA SECUNDARIA
ANDRADE

PRACA

FRATERNIDADE

METROPOLITANA SECUNDARIA

ESTRADA

FRIBURGO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

FUNILENSE

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

GENERAL MARCONDES
SALGADO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

GILBERTO PATTARO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

GIRASSOL

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

GIUSEPPE MAXIMO SCOLFARO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

GIUSEPPINA VIANELLI DI NAPOLI METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA
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DA

METROPOLITANA SECUNDARIA

DAS

GRACAS

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

GUILHERME CAMPOS

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

HELIO JOAO ZIGGIATTI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

HERMANTINO COELHO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

IGUATEMI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

IMPERATRIZ LEOPOLDINA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

IRMA SERAFINA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

ISABELITA VIEIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

IZABEL NEGRAO BERTOTTI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JASMIM

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

JOAO DOS SANTOS TEIXEIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOAO JORGE

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOAO PENIDO BURNIER

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOAO QUIRINO DO NASCIMENTO METROPOLITANA SECUNDARIA

CAMINHO

JOAO VEDOVELLO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOAO XXIII

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOAQUIM JOSE DA SILVA XAVIER

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOAQUIM PINTO DE MORAIS

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

JOAQUIM TEIXEIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOAQUIM VILLAC

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JORGE DE FIGUEIREDO
CORREA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JORGE MIRANDA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JORGE TIBIRICA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOSE AMATTE

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOSE BONIFACIO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOSE DE SOUZA CAMPOS

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOSE DOS CAMPOS

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOSE FERREIRA DE BRITO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOSE GABETTA

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

JOSE MOREIRA SOUZA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JOSE NICOLAU LUDGERO
MASELLI

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

JOSE PAGANO BRUNDO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOSE PAULINO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

JOVENAL FERNANDES

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

JULIO PRESTES

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

KENNEDY

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

LAFAYETE ARRUDA CAMARGO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

LIBANIA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

LIDGERWOOD

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

LIONS CLUB

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

LUISA DE GUSMAO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

LUIZ CAPPA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

LUIZ SMANIO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

MACKENZIE

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

MANOEL MACHADO PEREIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

MARECHAL CARMONA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

MARECHAL RONDON

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

MARIZA DE BARROS BUENO
FERRARI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

MARTINHO CALSAVARA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

MIGUEL RICCI

METROPOLITANA SECUNDARIA

VIADUTO

MIGUEL VICENTE CURY

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

MONTE CASTELO

METROPOLITANA SECUNDARIA
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AVENIDA

NOSSA SENHORA DE FATIMA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

NUNO ALVARES PEREIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

OCTAVIO DA SILVA LEME

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ODILA SANTOS DE SOUZA
CAMARGO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

OROSIMBO MAIA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

OSCAR ROSSIM

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

OSWALDO CRUZ

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

PALESTINA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

PALMITAL

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PAULA BUENO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PAULINIA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

PAULO DE ALMEIDA NOGUEIRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

VIADUTO

PAULO EGIDIO MARTINS

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PEDRO DOMINGOS VITALI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PERCILIO NETO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PIRACICABA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PLINIO PEREIRA NEVES

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

PRINCESA D’OESTE

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

PROFESSOR ALEXANDRE
CHIARINI

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PROFESSOR ALFREDO GOMES

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

PROFESSOR JOSE LEOPOLDO
SCHIFFERLI

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

PROFESSORA ARACY CAIXETA
BARBOSA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

QUINZE DE NOVEMBRO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ROBERTO SIMONSEN

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

RUI RODRIGUES

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

RUTE FERRAZ DE ANGELIS

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

SALDANHA MARINHO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

SALUSTIANO PENTEADO

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

SANTA ISABEL

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

SANTO ANTONIO CLARET

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

SAO JOSE DOS CAMPOS

METROPOLITANA SECUNDARIA

SAUDADE

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

SENADOR SARAIVA

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

THEODURETO DE ALMEIDA
CAMARGO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

THOMAZ ALVA EDSON

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

TIRO DE GUERRA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

UM

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

VINTE E TRES DE OUTUBRO

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

VITAL BRASIL

METROPOLITANA SECUNDARIA

PRACA

VOLUNTARIOS DE TRINTA E
DOIS

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA

WAGNER SAMARA

METROPOLITANA SECUNDARIA

RUA

ZERILLO PEREIRA LOPES

METROPOLITANA SECUNDARIA

AVENIDA
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