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Temos a satisfação de apresentar à população de Campinas o Plano de Gestão da
Área de Proteção Ambiental da Região de Sousas e Joaquim Egídio, plano este que é
fruto de um intenso trabalho técnico desenvolvido pela Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente desde que, em maio de 1993, essa região foi decretada Área de
Proteção Ambiental (APA).

O Decreto de criação da APA concretizou um anseio da população de Campinas,
expresso já em 1991, quando da realização do I FÓRUM ECOLÓGICO DE
SOUSAS, que propôs a transformação de Sousas e Joaquim Egídio em Área de
Proteção Ambiental.
Concomitantemente, a Prefeitura de Campinas promoveu a revisão do Plano Diretor
do Município, processo este concluído com a promulgação da Lei Complementar n° 04,
de janeiro de 1.996, que confirmou parte da região leste de Campinas como Área
de Proteção Ambiental (Macrozona 1), e que previu a elaboração de Planos Locais
de Gestão por meio da interação entre o Poder Público e a Comunidade.
O presente Plano de Gestão da APA Municipal é um plano local que, numa iniciativa
pioneira a nível municipal, propõe normas e ações de preservação do patrimônio
ambiental concentrado na região de Sousas e Joaquim Egídio.
O documento, que ora publicamos, reúne dados, informações e estudos realizados
pelos técnicos da própria administração e de instituições colaboradoras da
Prefeitura Municipal de Campinas, e deverá culminar na definição de um projeto
de lei que conterá as regulamentações de uso e ocupação do solo direcionadas para a
preservação do patrimônio ambiental e para o desenvolvimento sustentável dessa
região.
Nesta oportunidade, registro meu agradecimento a todos que participaram deste
processo e, em especial, homenageio o Prefeito Magalhães Teixeira, pela sensibilidade
e empenho em promover a institucionalização deste instrumento de Política
Ambiental, imprimindo, assim, um marco no processo de transformação de
Campinas num Município Saudável.

Edivaldo Antônio Orsi
Prefeito Municipal de Campinas
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APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão da Área de Proteção Ambiental - APA, da Região de Sousas e
Joaquim Egídio se insere no processo de detalhamento do Plano Diretor de Campinas,
como proposta de Governo da administração Magalhães Teixeira, que coloca, como
ponto fundamental para a gestão municipal, a criação de condições para que Campinas
possa oferecer melhor qualidade de vida a todos os seus habitantes.
Na busca de instrumentos que contribuam para a preservação da qualidade de vida
de Campinas, e para garantir transparência e participação no processo de
planejamento, o Plano Diretor de Campinas propõe a elaboração de "Planos Locais"
para regiões específicas do município, no sentido de balizar a definição das principais
políticas de intervenção física.
A proposta de criação e regulamentação da APA, englobando as regiões de Sousas e
Joaquim Egídio, se caracteriza como um projeto inédito a nível municipal e, portanto,
contou com a efetiva participação de vários representantes da sociedade civil
organizada, traduzindo um desejo antigo da população de Campinas.
Os Planos Locais propõem a realização de trabalhos específicos para bairros,
conjuntos de bairros, ou regiões, em que, com a participação da comunidade,
deverão ser detalhadas normas e/ou regras de uso e ocupação territorial específicas
para aquela região, definindo: usos permitidos, intensidades de ocupação do solo,
padrões urbanísticos a serem obedecidos, restrições sobre edificações e/ou
atividades, localização de equipamentos e recuperação de espaços públicos,
hierarquização do sistema viário e projetos de orientação do tráfego e de trânsito,
medidas de proteção e valorização do patrimônio ambiental, em especial de
preservação e recuperação dos recursos naturais. E neste contexto que se insere o
Plano de Institucionalização da APA - Macrozona 1 do Plano Diretor de Campinas.
Este documento apresenta a caracterização da situação urbana e rural desta região,
descrevendo o processo de desenvolvimento das últimas décadas, ressaltando-se o seu
papel de uma região protegida dos avanços de um processo intenso de urbanização que
vem ocorrendo em praticamente toda a Região Metropolitana de Campinas.
Como produto final do trabalho apresentado neste documento, foi elaborado o projetode-lei de gestão da APA municipal, o qual, após os debates públicos com a comunidade,
será encaminhado à apreciação da Câmara Municipal de Campinas.

Ulysses Cidade Semeghini
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente
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INTRODUÇÃO

A criação de Áreas de Proteção Ambiental - AP As, é um recurso instituído pelas Leis Federais
nºs 6.902/81 e 6.938/81, e visa contribuir para a preservação e recuperação de áreas de
relevante interesse ambiental, isto é, de áreas que apresentam importante patrimônio biológico,
ecológico, arquitetônico e paisagístico. Essas unidades de conservação constituem, assim, um
instrumento da política ambiental, cuja utilização pressupõe a definição de normas
disciplinadoras do uso e ocupação da terra e de um sistema de gestão ambiental.
No Estado de São Paulo, após a promulgação da Legislação Federal até o momento, foram
criadas dezenove APAs, três das quais são federais e dezesseis estaduais; outras estão em
processo de criação. Dentre as dezenove, a APA Estadual dos Rios Piracicaba e Juqueri-Mirim,
criada pelo Decreto Estadual nº 26.882/87 e, posteriormente, regulamentada pela Lei Estadual
n° 7.438/91, envolve o extremo nordeste do Município de Campinas e tem por objetivo proteger
áreas de cabeceiras e afluentes de alto curso da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba,
mananciais destinados ao abastecimento atual e futuro de água.
No processo de revisão e detalhamento do Plano Diretor e do Plano de Gestão da APA da região
de Sousas e Joaquim Egídio, procurou-se compreender esta porção territorial, os processos que
a estruturaram, as composições de interesses que esses processos cristalizam, os problemas
prioritários, suas tendências de desenvolvimento futuro e os desafios que estão colocados à
necessidade de um desenvolvimento econômico compatível com a preservação de seu rico
patrimônio ambiental.
A estratégia de trabalho implementada se baseou no desenvolvimento deste documento com a
equipe técnica da Prefeitura Municipal de Campinas, coordenada pela Secretaria de
Planejamento e Meio Ambiente - Seplama, com a colaboração de outras unidades da Prefeitura,
tais como: as Secretarias de Cultura, Esporte e Turismo, de Transportes, de Obras, de Ação
Regional Leste, as Subprefeituras de Sousas e Joaquim Egídio, e da Sanasa.
Pudemos contar também com a especial colaboração do Prof. Dr. Hermógenes de Freitas Leitão
- titular do Instituto de Biologia da Unicamp, e da Profª Dionete Santim - do Jardim Botânico
da Unicamp, na fase inicial deste trabalho; além do apoio do Prof. Dr. Francisco Lombardi Neto
- do Instituto Agronômico de Campinas, da equipe técnica do Núcleo de Monitoramento
Ambiental da Embrapa, do Instituto Geológico, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e da Associação Centro de Referências Ambientais de
Joaquim Egídio.
Como consultores técnicos, pudemos contar com a participação da Profª Drª Rozely Ferreira
dos Santos - da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, do Prof. Dr. Antônio Gonçalves
Pires Neto - consultor do DMA/Seplama e do Prof. Dr. Igo Fernando Lepsch - da ESALQ-USP.
A partir da criação da APA, através dos Decretos Municipais n°s 11.172/93 e 11.272/93, como
primeira etapa do processo de elaboração de seu Plano de Gestão, foi criado o documento
"Proposta Preliminar de Macrozoneamento da Área de Proteção Ambiental de Sousas e
Joaquim Egídio", coordenado pela Arq. Gisela Heller Gordon do DMA/Seplama, apresentado
em seminário público em março/94. Nesse documento, procurou-se reunir todos os dados
disponíveis para a região e desenhar uma primeira proposta de zoneamento ambiental. A partir
deste seminário, constituiu-se um grupo da comunidade local depois que, de abril a outubro/94,
participou ativamente de reuniões e discussões sobre os problemas e potencialidades da região,
acompanhados por técnicos do DMA/Seplama, o qual foi denominado de Associação Centro de
Referências Ambientais de Joaquim Egídio.
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Neste processo, buscou-se incorporar os estudos do meio físico elaborados pelo Instituto
Geológico - SMA, e detalhar uma proposta de zoneamento mais voltada para a área urbana dos
dois distritos, também apresentada em seminário local em outubro/94, intitulada "Proposta
Preliminar para Uso, Ocupação e Parcelamento Urbano na APA Municipal", coordenado pela
Arq. Vani Samara do DEPLAN-Seplama.
Em fevereiro/95, por iniciativa da comunidade local, através da organização não governamental
"Associação Centro de Referências Ambientais de Joaquim Egídio", com o apoio logístico e
financeiro da Prefeitura Municipal de Campinas, foi organizado um amplo seminário, com
participação de profissionais das áreas de patrimônio ambiental, agronomia, arquitetura, etc,
com a finalidade de se discutir experiências e consolidar um documento que contribuísse para a
formatação da estrutura de gestão da APA.
A partir daí, incorporou-se estudos detalhados da cobertura vegetal e da capacidade de uso
agrícola do solo da região. E, de todo este processo de trabalho, resultou a proposta ora
apresentada.
0 documento está organizado em quatro partes:
Na primeira delas, é apresentado o levantamento dos dados disponíveis e procedida uma
caracterização geral da Área de Proteção Ambiental, englobando o meio físico, o meio biótico
(flora e fauna), as condições de uso e ocupação da terra urbana e rural (histórico da formação e
ocupação dos distritos e da região nordeste do município), o patrimônio cultural e arquitetônico,
a evolução da população, a caracterização do uso urbano (parcelamento do solo, configuração
urbana, legislação de uso e ocupação do solo em vigor), o sistema viário e de transportes, o
provimento de infraestrutura de equipamentos e serviços públicos e as atividades de mineração.
Na segunda parte, são definidas as diretrizes gerais para a APA e descrito o zoneamento
ambiental com os critérios de manejo por zona. A terceira parte dispõe sobre a regulamentação
por uso e ocupação do solo (cobertura vegetal; agropecuária, silvicultura e pesca; atividades de
mineração; atividades de urbanização; sistema viário e de transportes; atividades de turismo).
Na quarta parte, são definidos os instrumentos de gestão da APA. Como produto final deste
trabalho, é apresentado, num volume à parte, o Projeto de Lei do Plano de Gestão da APA
Municipal.
Na proposta de estruturação urbana que definiu o macrozoneamento de planejamento para todo
o município e a Macrozona 1 - Área de Proteção Ambiental (Figura 1), englobou-se os distritos
de Sousas e Joaquim Egídio e o território localizado ao nordeste do município, o qual abrange a
região do Bairro Carlos Gomes, Jardim Monte Belo e Chácaras Gargantilha. Para assegurar a
preservação de toda essa porção territorial, atendendo também à recomendação dos estudos
anteriores, foi ampliado e unificado o limite das AP As, de forma a abranger todo o interflúvio
dos rios Atibaia e Jaguari, correspondendo ao limite da Macrozona 1.
Com efeito, comparativamente às demais áreas do município, a região norte da APA e,
especialmente, as áreas de Sousas e Joaquim Egídio apresentam características marcadamente
diferenciadas, tanto em função de seu relevo - formado por morrotes, morros e escarpas
íngremes, cujas altitudes estão por volta de 850 a 1.078m, quanto em função do padrão de
urbanização e de uso e ocupação da terra nelas presente, definidas por baixa densidade
demográfica e predominância de economia rural.
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Encontram-se ainda na região diversos remanescentes de vegetação nativa, abrigo de inúmeras
espécies da flora e fauna, assim como nascentes, cachoeiras, várzeas, sedes de antigas fazendas
de café e cana de significativo valor arquitetônico, que compõem um quadro de beleza notável.
Nesta região, está localizado parte do manancial hídrico do Rio Atibaia, onde se faz a captação
de água para o abastecimento de 80% da demanda de Campinas, além do Rio Jaguari, fonte da
captação para os municípios de Pedreira e Jaguariúna.
Nos núcleos urbanos dos distritos, inicialmente povoados por imigrantes de predominância
italiana, ainda permanece, tanto no cotidiano de sua gente, quanto em festas populares e
religiosas, muito da tradição cultural, tais como: as festas de Santana e São Joaquim.
Ressalta-se, contudo, que a pressão exercida pela intensa urbanização de toda a porção leste do
Município de Campinas vem colocando em risco tanto as condições naturais, quanto as
urbanísticas acima mencionadas. É esse um dos principais fatores que justificam a utilização das
figuras legais disponíveis para a proteção de áreas que, como essas, têm expressão no que se
refere ao meio natural e ao meio construído.
Apesar das dificuldades colocadas pelo meio físico às obras civis, recentemente, tem-se
observado a implantação de loteamentos, muitos deles realizados à revelia da legislação em
vigor.
Registra-se uma crescente atividade especulativa com desdobramentos comprometedores da
qualidade ambiental da região. As obras civis, precedidas pela monocultura cafeeira e de canade-açúcar em solo impróprio (ácido, erodível e de baixa fertilidade), associadas à retirada
indiscriminada da vegetação nativa e à poluição das águas, provocada por municípios
ribeirinhos situados a montante de Campinas e também por assentamentos residenciais e
industriais no setor nordeste do Município de Campinas, constituem-se em fatores de grave
comprometimento ambiental.
Concomitantemente, e sem que tivessem sido tomadas medidas de controle de impacto, foi
efetivada a duplicação da Rodovia D. Pedro I, que margeia a região dos distritos, inclusive com
a ativação de uma pedreira local, cujo funcionamento foi mantido após o término da obra, com
visíveis danos ao meio ambiente.
Através da gestão ambientalmente sustentável das atividades instaladas e a instalar nessa região,
do estímulo à preservação da natureza e ao resgate e revigoramento das tradições culturais
significativas, espera-se exatamente reverter as tendências de ocupação que vêm comprometendo
a qualidade ambiental desta região, adotando-se medidas inadiáveis para a conservação da boa
qualidade de vida e, portanto, do patrimônio natural, urbanístico e cultural presentes nesse
território.
O trabalho, aqui apresentado, tem como objetivo principal apontar medidas que visem
fundamentalmente garantir a preservação desta região à luz de conceitos modernos de
desenvolvimento sustentável.
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CARACTERIZAÇÃO DA APA

A APA está localizada no quadrante nordeste do Município de Campinas, com uma área
aproximada de 223km2, situando-se entre os meridianos 46°52'30" e 47°00'00" W e as latitudes
22°45'00" e 22°56'00" S, abrangendo todo o território do interflúvio dos rios Atibaia e Jaguari
no Município de Campinas e possuindo altitudes que variam de 550m na Planície do Atibaia,
a 1.078m na Serra das Cabras, sendo a porção mais elevada do município (Figura 2).
A área da APA representa aproximadamente 27% da área do Município de Campinas,
limitando-se com os municípios de Jaguariúna, Pedreira, Morungaba e Valinhos.
Compreende integralmente as áreas dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, que juntos
correspondem a pouco mais de 2/3 da área total da APA. Esta área é complementada, ao norte,
pela porção de território localizada entre Sousas e a divisa de Campinas-Jaguariúna-Pedreira,
região onde se localiza a área urbana do Núcleo Carlos Gomes, Jardim Monte Belo e Chácaras
Gargantilha.
1. - Meio Físico
A caracterização do meio físico da APA municipal foi feita com base nos seguintes estudos:
• Levantamento Pedológico Semi-detalhado dos Solos do Estado de São Paulo - Quadrícula de
Campinas, escala 1:100.000;
• Subsídios do Meio Físico - Geológico ao Planejamento do Município de Campinas (SP), escala

1:50.000; ²

• Estudos Complementares da APA de Sousas e Joaquim Egídio, escala 1:25.000;³
• Mapa de Avaliação da Capacidade de Uso das Terras, escala 1:25.000.
Além desses estudos, foram ainda considerados: a Proposta Preliminar de Macrozoneamento
Ambiental das AP As (1993), a Proposta Preliminar para Uso, Ocupação e Parcelamento Urbano
na APA (1994) e o Plano Diretor do Município (1995), elaborados pela Seplama-PMC, e
informações disponíveis na bibliografia consultada.
Clima
O clima da região de Sousas e Joaquim Egídio, possui características de transição, sendo
descrito como Subtropical de Altitude, com verão quente e úmido e inverno seco.
Os valores de temperaturas médias anuais oscilam em torno de 20,5°C, sendo junho e julho, os
meses mais frios, quando se observa temperatura mínima máxima de 0,6°C. Os meses mais
quentes são dezembro, janeiro e fevereiro, quando se observa temperatura média máxima de
35,8°C.
A pluviosidade média é de 1.700mm, concentrando-se no período mais chuvoso, que vai de
outubro a março. Os meses mais secos são junho, julho e agosto, quando se pode ter períodos de
até 80 dias sem chuva.

(1)
(2)
(3)
(4)

Oliveira et Alli, 1979
IG/SMA, 1993
Pires Neto, 1994 (mimeo)
LEPSCH, 1995 (mineo)
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Hidrografia
0 território da APA é drenado pelas bacias hidrográficas do Rio Jaguari ao norte e pelo
Rio Atibaia ao sul e a oeste (Figura 3).
A Bacia do Rio Jaguari na APA é constituída por 18 microbacias de afluentes da margem
esquerda, onde se destacam as bacias dos córregos São Jorge, Santa Maria, da Linde e da
Fazenda Recreio.
A Bacia do Atibaia é constituída predominantemente por seus afluentes da margem direita onde
se destacam a Bacia do Ribeirão das Cabras, e dos córregos da Fazenda Santa Terezinha,
Fazenda das Pedras, Fazenda São Lourenço, das Sete Quedas, e da Fazenda Mato Dentro.
Na área próxima a Sousas, estão englobadas também microbacias da margem esquerda, onde a
mais importante é a do Córrego dos Pires.
A rede de drenagem da APA apresenta padrão dendrítico a subdendrítico e de alta densidade.
Por se tratar de uma área divisora de águas, tem inúmeras nascentes, os vales são encaixados,
íngremes e erosivos, com canais em rocha.
As planícies aluvionares são descontínuas e estreitas, estando comumente condicionadas a
soleiras litoestruturais.
De acordo com trabalho realizado pela Cetesb, que define os índices de qualidade das águas
para a Bacia do Piracicaba, o Rio Atibaia se apresenta impróprio para tratamento convencional
a partir de Sousas. As nascentes da Sub-bacia Atibaia até as proximidades de Itatiba são
consideradas como possuindo águas de ótima a boa qualidade, ou aceitável, até o Distrito de
Sousas.
Substrato Rochoso
A área da APA é constituída por rochas ígneas e metamórficas do Pré-Cambriano
(Embasamento Cristalino) e sedimentos aluvionares de idade quaternária (Figura 4).
Dentre as rochas ígneas, distinguem-se: Hornblenda-Biotita Granito Gnáissico Porfirítico,
Biotita Granito Gnáissico Ineqüigranular, Biotita Granito Eqüigranular Leucocrático e
Hololeucocrático, Biotita Granito Eqüigranular Fino com Muscovita e Granada, Biotita Granito
Porfirítico Róseo. e Quartzo Feldspato Pórfiro.
As rochas metamórficas são representadas pelos seguintes tipos: Gnaisses Bandados, Gnaisses
Xistosos, Granada-Biotita Gnaisses, Gnaisses Indiferenciados e Milonitos Quartzo-Feldspáticos,
Protomilonitos e Blastomilonitos associados às zonas de cisalhamento de Campinas e Valinhos.
Os sedimentos aluvionares, constituídos por areia, silte, argila e cascalho, ocorrem na forma de
planícies fluviais estreitas e descontínuas, que se desenvolvem ao longo das principais drenagens
da região.
As rochas que ocorrem na área determinam o potencial mineral do território da APA, onde foi
identificado pelo Instituto Geológico, cerca de 24 alvos com potencial para rocha ornamental e
para pedra-de-talhe e cantaria. Na definição das áreas de potenciais para exploração de rocha
ornamental, foi priorizado o biotita granito porfirítico róseos e para pedra-de-talhe e cantaria, o
biotita granito eqüigranular fino e cinza (Figura 4).
Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, foram diferenciadas no aqüífero cristalino,
quatro zonas de produtividade similar denominadas de: Cl, C2, C3 e C4 (Figura 4).
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A Zona Cl corresponde à área de ocorrência de gnaisses bandados, hornblenda-biotita granito
gnáissico porfirítico e biotita granito gnáissico ineqüigranular, apresentando capacidade
específica média de 0,29m³/h/m. A produção, por poço, com 10 horas de funcionamento é de
145.000 litros por dia, suficiente para o atendimento de 725 pessoas, devendo-se manter uma
distância mínima, entre os poços, de 100 metros.
A Zona C2 corresponde à área de ocorrência de rochas miloníticas, protomiloníticas e
blastomiloníticas, tendo baixa capacidade específica média de 0,09m³/h/m. A produção, por
poço, com 10 horas de funcionamento é de 45.000 litros por dia, suficiente para o atendimento
de 225 pessoas, devendo a distância mínima, entre os poços, ser de 50 metros.
A Zona C3 corresponde à área de ocorrência preferencial de rochas metamórficas, tendo
capacidade específica de 0,25m³/h/m. A produção, por poço, com 10 horas de funcionamento é
de 125.000 litros por dia, suficiente para o abastecimento de 625 pessoas, devendo a distância
mínima, entre os poços, ser de 100 metros.
A Zona C4 corresponde à área de ocorrência de rochas metamórficas e ígneas, tendo capacidade
específica de l,32m³/h/m. A produção, por poço, com 10 horas de funcionamento é de
660.000 litros por dia, suficiente para o abastecimento de 3.300 pessoas, devendo a distância
mínima, entre poços, ser de 200 metros. Contudo, deve-se assinalar que, nesta zona, os dados
existentes são restritos a poucos poços.
Relevo
O território da APA faz parte da Província Geomorfológica do Planalto Atlântico, que é
caracterizado por relevos de colinas e morrotes, morrotes e colinas de cimeira, morros e
morrotes, morros paralelos e escarpas, ocupando ainda uma faixa de contato com a Província da
Depressão Periférica, onde ocorrem relevo de morrotes paralelos (Figura 5).
Os relevos da APA foram caracterizados pelo Instituto Geológico quanto à morfografia
(fisionomia), a morfometria (altitude, amplitude, declividade e comprimento de vertente), ao
tipo de substrato rochoso, à cobertura detrítica e aos processos morfogenéticos, sendo as
informações básicas apresentadas no Quadro 1.
Além da caracterização dos relevos, foi feita uma análise morfométrica das vertentes, com a
utilização de ábacos, sendo identificadas as seguintes classes de declividade: de 0 a 15%, de
15 a 30%, de 30 a 47% e > 47%.
Embora estas classes tenham distribuição generalizada na APA, pode-se identificar áreas com
predomínio de determinadas classes que, associadas a outras características do substrato
rochoso, do relevo e do solo, permitiram a delimitação de áreas de constituição e comportamento
similares (Figura 5).
Esta análise mostrou que, nas escarpas, predominam declividades da classe 30 a 47%, sendo
freqüente também a classe >47%. Apresentam grandes quantidades de blocos e matacões, têm
solos rasos e são aquelas que mostram maior risco de processos erosivos.
Nas áreas íngremes, predominam declividades maiores que 30%. Embora tenham solos mais
desenvolvidos, apresentam ainda matacões, blocos e processos erosivos.
Os setores com declividades menores que 30% ocupam grandes áreas, sendo freqüentes nos
topos e na porção inferior das vertentes, principalmente junto ao fundo dos vales maiores.
São áreas com solos espessos e com baixa incidência de processos erosivos e matacões.
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Solos

Os solos na área da APA são representados pelas seguintes classes: Podzólicos VermelhoAmarelo, Cambissolos substrato sedimentos aluviais, Hidromórficos e Litólicos.
Os Podzólicos Vermelho-Amarelo, distróficos ou álicos, textura média no horizonte A e argilosa
no horizonte B, tem boa permeabilidade, sendo medianamente a pouco profundo. A diferença de
textura entre os horizontes A e B dos solos podzólicos provoca mudanças importantes na
velocidade de infiltração da água, o que afeta o grau de erodibilidade desta classe de solo, que é
bastante suscetível à erosão.
Os Cambissolos são solos de pequena espessura, apresentando o horizonte A sobre um horizonte B incipiente. Na área, associam-se a solos hidromórficos que ocorrem ao longo das
planícies fluviais.
Os Litólicos são solos pouco desenvolvidos, geralmente com 20 a 40cm de espessura. Apresentam
padrão de distribuição bastante complexo, muitas vezes associados a solos podzólicos e
cambissolos, bem como a vertentes de alta declividade, onde são comuns os afloramentos
rochosos.

Tipos de Terreno

O terreno, dentro da abordagem utilizada pelo Instituto Geológico (1993), caracteriza uma
fração do território municipal, onde o arranjo espacial de seus componentes (substrato rochoso,
relevo, solo, etc.) e atributos (potencialidade e fragilidade) se mantêm e apresentam comportamento similar diante dos diferentes modos de interferência a que estes terrenos são submetidos
(Figura 6).
Os terrenos são definidos com base no relevo, que é o fator de controle da distribuição dos
diversos tipos de solo e da vegetação e, em conseqüência, da ocorrência dos processos erosivos e
deposicionais na superfície do terreno. Por sua vez, a dinâmica superficial e as características
das formas de relevo (declividade, amplitude, comprimento de rampa e a sua constituição),
determinam as potencialidades e fragilidades perante os diferentes modos de uso e ocupação.
Com base nessa metodologia, foram identificados, na área da APA, quatro tipos de terreno
(Figura 6), que são caracterizados nos Quadros 2 a 5.
No Perímetro Urbano da APA, os terrenos colinosos ondulados a inclinados predominam na
área de Sousas, enquanto que Joaquim Egídio está localizado em terrenos amorreados de
inclinação moderada a forte, o que implica na necessidade de maiores cuidados e diretrizes mais
restritivas para o parcelamento urbano.
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TIPO DE TERRENO: COLINOSOS ONDULADOS
CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO
SUBSTRATO ROCHOSO:

Predominam granitos porfiríticos e eqüigranulares (maciço
Morungaba) e, subordinadamente, gnaisses graníticos.

SOLO DE ALTERAÇÃO:

Areno-siltoso a argilo-siltoso, com grânulos de quartzo e
fragmentos de rocha e feldspatos. Podem apresentar matacões
decimétricos a métricos em meio ao solo de espessura variável.
Baixa resistência à erosão.

SOLO SUPERFICIAL:

Podzólicos Vermelho Amarelo, textura média/arenosa.
Espessura de 1,0 a l,8m. No horizonte A, a velocidade de
infiltração é rápida e no horizonte B, é moderada a lenta.
A resistên cia à ero são em p ro fu n d id ad e é méd ia.
Erodibilidade moderada a forte. Suscetível à erosão em sulcos
e ravinas.

RELEVO:

Formas colinosas de topos convexos. Amplitudes de 20m a
50m. Declividade de 4,0 a 12,5%. Comprimento de vertentes
de 180 a 400m. Altitudes: Rio Atibaia - 700 a 740m e Ribeirão
das Cabras - 825 a 875m.

DRENAGENS NATURAIS:

Vales erosivos e erosivos-acumulativos abertos e bem
marcados no terreno. Planícies fluviais bem desenvolvidas nos
rios principais, com densidade de drenagem média. Canais de
Iª ordem erosivos.

RECURSOS MINERAIS:

Ausentes.
CONDICIONANTES À OCUPAÇÃO

RISCO DE EROSÃO:

Baixa intensidade de processos erosivos. Erodibilidades média
a baixa. Erosão laminar e reentalhe de canal ocasionais e de
baixa intensidade. Formação de ravinas mais intensa nos
cortes do que nos aterros e nas áreas onde houver remoção do
solo superficial e com declividades superiores a 15%.

RISCO DE ENCHENTE:

E sazonal e restrito às planícies de inundação.

RISCO DE ESCORREGAMENTO: Ausente.
OUTROS:

Ausente.
AVALIAÇÃO

Terrenos pouco a moderadamente apropriados à ocupação. São favoráveis ao parcelamento
com cuidados específicos de conservação, devido ao risco de erosão.
Quadro 2 - Componentes e Atributos dos Terrenos Colinosos Ondulados na APA Municipal.
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TIPO DE TERRENO: COLINOSOS ONDULADOS A INCLINADOS
CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO
SUBSTRATO ROCHOSO:

Rochas miloníticas, quartzitos e gnaisses graníticos eqüigranulares e porfiríticos. Afloramentos ocasionais de
matacões.

SOLO DE ALTERAÇÃO:

Nos milonitos e quartzitos, são areno-argilosos, ricos em
fragmentos de rocha. Nos gnaisses graníticos, são arenosiltosos a argilo-siltosos, ricos em grãos de quartzo e
feldspatos. Espessuras variáveis. Baixa resistência à erosão.

SOLO SUPERFICIAL:

Podzólicos Vermelho Amarelo, semelhantes aos demais
terrenos.

RELEVO:

Associam-se morrotes paralelos (com amplitudes de 55m a
120m, declividades de 10 a 20% e rampas com 430m a
1.070m) e colinas e morrotes (amplitudes de 40 a HOm,
declividades de 5 a 17% e rampas com 450 a 1.850m).
Altitudes de 660 a 795m.

DRENAGENS NATURAIS:

Vales erosivos, e erosivos-acumulativos encaixados com
planícies fluviais isoladas e estreitas nos morrotes paralelos.
Vales erosivos-acumulativos abertos nas colinas e morrotes,
compreendendo também a Planície Fluvial do Rio Atibaia,
que é bem desenvolvida, porém descontínua. Densidade de
drenagem é média a alta.

RECURSOS MINERAIS:

Água subterrânea para demanda de até 8,3m:i/h.
CONDICIONANTES À OCUPAÇÃO

RISCO DE EROSÃO:

Baixa intensidade de processos erosivos. Erodibilidade média
a baixa. Erosão laminar e em sulcos e ravinamentos ocasionais
e de baixa intensidade. Boçorocas ocasionais e de alta
intensidade. Os processos são intensificados nas áreas com
declividades maiores que 15% e onde foi removido o solo
superficial.

RISCO DE ENCHENTE

Sazonal ao longo das planícies de inundação.

RISCO DE ESCORREGAMENTO: Restrito a taludes de corte, devido à estrutura da rocha
(foliação cataclástica).
OUTROS:

Ocorrência localizada de campos de matacões.
AVALIAÇÃO

Terrenos pouco a moderadamente apropriados à ocupação. São favoráveis para o parcelamento, com cuidados de implantação e conservação, devido à declividade e erosão.
Quadro 3 - Componentes e Atributos dos Terrenos Colinosos Ondulados a Inclinados na APA
Municipal.
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TIPO DE TERRENO: AMORREADOS ONDULADOS A INCLINADOS
CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO
SUBSTRATO ROCHOSO:

Granitos porfiríticos a eqüigranulares. Afloramentos
contínuos e campos de matacões freqüentes.

SOLO DE ALTERAÇÃO:

Areno-siltoso ou argilo-siltoso, rico em grânulos de quartzo e
feldspato, e com fragmentos de rocha. Espessuras variáveis.
Rico em blocos e matacões semi-alterados. Baixa resistência à
erosão.

SOLO SUPERFICIAL:

Podzólico Vermelho Amarelo, textura média/argilosa com
cascalho. Espessura 0,8 a l,2m. A velocidade de infiltração é
rápida no horizonte A e moderada a lenta no horizonte B.
A resistência à erosão em profundidade é média.
Erodibilidade moderada a forte. Suscetível à erosão em sulcos
e ravinas. Associam-se solos litólicos.

RELEVO:

Associam-se colinas e morrotes. Topos irregulares e vertentes
contínuas com matacões. Amplitudes de 30 a 50m. Declividades de 9 a 21%. Comprimento de vertentes de 150 a 430m.
Altitudes de 890 a 950m.

DRENAGENS NATURAIS:

Vales erosivos e estreitos. Planícies fluviais localizadas e
pouco desenvolvidas. Densidade de drenagem média.

RECURSOS MINERAIS:

Rocha ornamental.
CONDICIONANTES À OCUPAÇÃO

RISCO DE EROSÃO:

Baixa a média intensidade de processos erosivos.
Erodibilidade média. Erosão laminar, ravinamentos e
reentalhe de canal ocasionais e de baixa intensidade.
Formação de ravinas pode ser mais intenso nas áreas onde for
removido o solo superficial e nas vertentes com declividades
superiores a 15%.

RISCOS DE ENCHENTE:

Ausente.

RISCO DE ESCORREGAMENTO: Ausente.
OUTROS:

Grande quantidade de blocos e matacões nas encostas.
AVALIAÇÃO

Terrenos moderadamente apropriados à ocupação. Favorável para o parcelamento, porém com
cuidados específicos devido à declividade, presença de matacões e à erosão.
Quadro 4 - Componentes e Atributos dos Terrenos Amorreados Ondulados a Inclinados na APA
Municipal.
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TIPO DE TERRENO: AMORREADOS DE INCLINAÇÃO MODERADA A FORTE
CARACTERÍSTICAS DO MEIO FÍSICO
SUBSTRATO ROCHOSO:

Gnaisses graníticos, granitos porfiríticos ou eqüigranulares e
gnaisses bandados. Campos de matacões freqüentes.

SOLO DE ALTERAÇÃO:

Areno-siltoso ou argilo-siltoso com grânulos de quartzo e
feldspato, comumente ocorrem matacões semi-alterados.
Baixa resistência à erosão.

SOLO SUPERFICIAL:

Podzólico Vermelho Amarelo, textura média/argilosa
(espessura em torno de l,5m) e litólicos, semelhantes aos
descritos anteriormente.

RELEVO:

Morros e morrotes, e escarpas. Topos estreitos. Vertentes
descontínuas. Declividades de 12% a maiores que 45%.
Comprimento de vertentes de 350 a l.lOOm. Amplitudes de
70 a 190m. Altitudes de 810 a 967m.

DRENAGENS NATURAIS:

Vales erosivos estreitos e encaixados e vales erosivosacumulativos com planícies fluviais isoladas e estreitas.
Densidade de drenagem alta.

RECURSOS MINERAIS:

Rocha ornamental e cantaria.
CONDICIONANTES A OCUPAÇÃO

RISCO DE EROSÃO:

Alta intensidade de processos erosivos. Erodibilidade alta,
principalmente nas áreas com declividades superiores
a 30%. Erosão laminar e em sulcos, reentalhe de canal,
ravinamentos e boçorocas são freqüentes e de alta
intensidade. Rastejo e queda de blocos ocasionais e de baixa
intensidade.

RISCO DE ENCHENTE:

Ausente.

RISCO DE ESCORREGAMENTO: Restrito a taludes de corte devido à estrutura das rochas.
OUTROS:

Grande quantidade de campos de matacões.
AVALIAÇÃO

Terrenos muito apropriados à ocupação. Favoráveis ao parcelamento nas áreas com
declividades inferiores a 30%, porém com cuidados severos devido à declividade, erodibilidade
e à presença de matacões.
Quadro 5 - Componentes e Atributos dos Terrenos Amorreados de Inclinação Moderada a Forte na
APA Municipal.
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Capacidade de Uso das Terras

A necessidade de se ter uma avaliação mais precisa da vocação agropecuária dos terrenos da
APA exigiu um estudo em escala 1:25.000, para classificação da Capacidade de Uso das
Terras, segundo a metodologia proposta por LEPSH et alii (1983).
A determinação da capacidade de uso é uma ferramenta fundamental no planejamento e na
ocupação do solo, pois compartimenta os terrenos com base em uma coleção lógica e
sistemática de dados, apresentando resultados em mapas de uma forma diretamente aplicável
ao planejador.
Evidentemente, a capacidade de uso não fornece todos os elementos necessários ao
planejamento das atividades a serem desenvolvidas, pois há ainda que considerar as esferas
econômicas, políticas e sociais.
Neste estudo, é feito um agrupamento qualitativo de tipos de solo, e diversas características e
propriedades são sintetizadas, visando à obtenção de classes homogêneas de terras, para
definir sua máxima capacidade de uso sem risco de degradação do solo, especialmente no
que diz respeito à erosão acelerada.
Baseia-se, primordialmente, nas combinações do efeito do clima, das características
permanentes do solo e da declividade, que limitam o uso agrícola e/ou impõem risco de
degradação da terra.
O nível de manejo presumido é "alto" ou "moderadamente alto", dentro das possibilidades dos
agricultores mais esclarecidos e capitalizados da região, isto é, pressupõem-se alto a médio
nível tecnológico caracterizado pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisa
para melhoramento das condições da terra.
Existe uma série de outras pressuposições básicas do sistema, dentre as quais, uma das mais
importantes é a de que as terras são classificadas, supondo-se que os melhoramentos
menores, tais como: calagem, drenagem, e outros, já estejam estabelecidos.
Basicamente, este sistema se divide em três níveis categóricos - grupos, classes e subclasses:
Os grupos dão uma primeira indicação das possibilidades de utilização das terras, orientando
se elas são, ou não, apropriadas para os diversos tipos de cultivo e/ou pastagem, ou indicadas à
conservação (vida silvestre).
As classes de capacidade de uso (I a VIII) se baseiam nas alternativas de uso e no grau
semelhante de limitações em uma mesma classe (Figura 7). Enquanto o número de
alternativas de uso diminui da classe I para a classe VIII, o grau de limitações aumenta.
Assim, a classe I abrange as terras praticamente sem limitações, para as quais é muito grande o
número de alternativas de uso viáveis, ao passo que a classe VIII é atribuída às terras com
risco de degradação e/ou limitações em grau muito severo, onde são impossíveis ou
extremamente reduzidas as possibilidades de utilização agrícola.
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As subclasses de capacidade de uso representam a subdivisão das classes qualificadas em função
da natureza da limitação, tornando, desta forma, mais explícito o conjunto de práticas
conservacionistas a ser adotado na área específica.
Na AP A, foram encontrados fatores limitantes ligados ao solo e erosão tais como: limitações
relativas ao solo - caráter distrófico, caráter álico, pedregosidade (s); limitações relativas ao
risco de erosão - declividade excessiva, comprimento de rampa longo (e); e, limitações por
excesso de água (a), que definiram cinco classes de capacidade de uso da terra, que são descritas
a seguir (Figura 7):

Classe III
São terras que quando cultivadas sem cuidados especiais ficam sujeitas a severos riscos de
depauperamento, principalmente no caso de culturas anuais. Requerem medidas intensas e
complexas de conservação do solo, a fim de poderem ser cultivadas segura e permanentemente,
com produção média a elevada, de culturas anuais adaptadas.
Apresentam solos profundos, de textura média ou argilosa, com boa permeabilidade, ocorrendo
em declives de 0 a 2%, no caso das planícies fluviais (subclasse IIIa), e de 2 a 12%, quando
situadas em áreas de morros ou morrotes (subclasse IIIe).
A subclasse IIIa compreende terras situadas em áreas planas de planícies fluviais sujeitas a
inundações periódicas. Os solos, em sua maioria, são cambissolos substrato sedimentos aluviais,
podendo ter fertilidade natural média ou mesmo alta, e podem necessitar de drenagem artificial
para serem cultivados.
A subclasse IIIe compreende as encostas menos declivosas da área e tem normalmente solos
podzólicos distróficos ou álicos, que requerem uso de práticas intensivas de conservação do solo,
tais como: terraceamento, corretivos e fertilizantes, para suportarem uma agricultura com boa
produtividade e sem depauperamento do solo pela erosão.

_______________________________________ Classe IV ____________________________________

São terras que têm riscos ou limitações permanentes muito severas, quando usadas para
culturas anuais. Os solos podem ter fertilidade natural razoável, mas não são adequados para
cultivos intensivos e contínuos.
Usualmente, devem ser mantidas como pastagens, mas podem ser suficientemente boas para
certos cultivos ocasionais, na proporção de um ano de cultivo para quatro a seis de pastagem.
Com um manejo adequado, podem ser usadas culturas permanentes, tais como: café e laranja.
Apresentam comumente solos podzólicos medianamente profundos, ácidos, de textura média no
horizonte A e argilosa no B, tendo boa permeabilidade, ocorrendo em declives de 12 a 30%.
Compreende a subclasse IVe.
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Classe VI

Terras impróprias para culturas anuais e perenes, mas que podem ser usadas para a produção
de certos cultivos permanentes, como pastagem e silvicultura, desde que adequadamente
manejadas.
0 uso com pastagens ou culturas permanentes protetoras deve ser feito com restrições
moderadas e com práticas especiais de conservação do solo, uma vez que, sob esse tipo de
vegetação, são medianamente suscetíveis de danificação pelos fatores de depauperamento do
solo.
Apresentam solos podzólicos medianamente ou pouco profundos, textura média no horizonte A e
argilosa no B, com boa permeabilidade, moderada fertilidade natural, ocorrendo em declives de
30 a 47%. Constitui a subclasse VIe.

Classe VII

São terras que, por serem sujeitas a muitas limitações permanentes, além de serem impróprias
para culturas anuais e permanentes, apresentam severas limitações mesmo para pastagens e
silvicultura. Sendo altamente suscetíveis de danifieação, exigem severas restrições de uso, com
praticas especiais.
Apresentam solos podzólicos e litólicos medianamente ou pouco profundos, de textura média
ou argilosa, permeabilidade rápida a moderada, ocorrendo em declives superiores a 47%.
Em alguns casos, apresentam problemas de pedras e afloramentos rochosos. Constitui a
subclasse VIIe.

Classe VIII

São terras impróprias para serem utilizadas com qualquer tipo de cultivo, inclusive de
silvicultura (florestas comerciais), devendo ser deixadas com vegetação natural para a proteção
da flora e fauna silvestre, como ambiente para recreação, ou para fins de proteção de
mananciais.
Na APA, esta classe, devido às pequenas ocorrências, não foi mapeada separadamente,
apresentando-se como inclusões nas áreas muito declivosas, com presença pronunciada de
matacões e afloramentos rochosos relativamente pequenos.
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2. - Meio Biótico
A caracterização do meio biótico da APA municipal foi feita com base nos seguintes estudos:
• "Considerações Preliminares sobre a Fauna de Vertebrados Terrestres nas APAs de Sousas e
Joaquim Egídio", realizado por MIRANDA, J. R. & MATTOS, C, do Núcleo de
Monitoramento Ambiental e de Recursos Naturais por Satélite - Embrapa (1995);
• "Cobertura Vegetal na Área de Proteção Ambiental - APA", elaborado por SANTOS, R. F.,
da Faculdade de Engenharia Civil - Unicamp (1995);
• Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra, escala 1:25.000, elaborado por SANTOS, R. F.
(1995).
Além desses estudos, foram ainda considerados a "Proposta Preliminar de Macrozoneamento Ambiental das APAs" (1993) e o "Plano Diretor do Município" (1995), elaborados pela
Seplama - PMC, e informações disponíveis na bibliografia.
Flora
A APA é a região do Município de Campinas onde a cobertura vegetal primitiva está mais bem
representada, com fragmentos florestais descontínuos, mas em estado de conservação, ou
condições, que ainda permitem a sua recuperação. Registram-se também segmentos importantes
de mata ciliar. O reflorestamento com eucaliptos e a existência de campos limpos ocupam
extensões relevantes nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio (Figura 8).
A vegetação florestal da área é, inicialmente, representada pela Mata Mesófila Semidecídua, cuja
composição florística evidencia a presença de espécies típicas, tanto da Mata Atlântica, como da
Mata Semicaducifólia. Esta vegetação é caracteristicamente sazonal, com um período de perda
de folhas que, em geral, ocorre de abril a setembro, correspondendo à época mais fria e seca do
ano, com geadas esporádicas.
A fisionomia dessas matas varia em toda a região do Planalto Atlântico até o limite da Depressão
Periférica, de acordo com o relevo, o gradiente altitudinal e climático.
Em geral, são florestas altas com indivíduos emergentes de 20 a 25m de altura (como o Jequitibá
Rosa, Peroba Rosa, Cedro), com copas sobrepostas que sombreiam o solo grande parte do ano.
São muito ricas em lianas, relativamente pobres em epífitas, mas com uma diversidade florística
bastante expressiva, cujas famílias mais representativas são: Leguminosae, Meliaceae, Rutaceae,
Lauraceae, Myrtaceae e Euphorbiaceae. Várias outras famílias, embora com um número
pequeno de espécies, são também abundantes (Lecythidaceae, Anacardiaceae e Myrsinaceae).
A relação mais estreita observada entre a ocupação da terra e as formas de relevo se refere aos
reflorestamentos e "campos sujos" que, apesar de estarem presentes em toda a região, concentram-se nas áreas mais íngremes, como nas escarpas voltadas para o Jaguari.
Nos morros e morrotes de declividades mais acentuadas, a ocupação se apresenta bastante
desordenada e a cobertura vegetal bastante fragmentada. No entanto, estas áreas ainda
apresentam uma cobertura florestal natural, ou em recuperação superior àquela observada em
planícies fluviais, morrotes e morros de baixa declividade. Nestas áreas, a ocupação intensa
degrada as margens dos cursos d'água, principalmente através da urbanização, loteamentos,
pastagens e pequenas áreas de agricultura. Este quadro sugere que o relevo pouco acidentado e
a presença de núcleos urbanos propiciem o estabelecimento de atividades agropastoris. Nestes
locais, praticamente não ocorrem mais áreas de tamanho significativo de vegetação natural.
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Portanto, os maiores agrupamentos e/ou manchas de matas ainda preservadas se concentram
nas áreas de escarpas e nos morros com alta densidade de drenagem. Os remanescentes florestais
na região da APA são, portanto, de extrema importância, demandando conservação, pois são
raros em virtude do relevo em que se inserem, e importantes como testemunhos da faixa de
transição da Depressão Periférica.
0 conjunto de fatores perturbatórios não naturais (antrópicos) somado às alterações naturais
(queda de árvores e deslizamentos) moldam a fisionomia desses fragmentos florestais, que
representam um mosaico de situações sucessionais.
Por estas razões, a riqueza dos fragmentos também é variada e cada localidade tem, além de um
número considerável de espécies comuns, algumas espécies exclusivas representadas por poucos
indivíduos. Isto implica que cada fragmento, independente de seu porte, é biologicamente muito
importante.
Nas áreas de baixada, fundos de vales e talvegues e ao longo dos cursos d água, a mata mesófila
semidecídua adquire outras características, formando as matas ciliares. Em termos fisionômicos,
as matas ciliares apresentam árvores de menor porte, mais adensadas e muitas vezes com o
processo de perda/reposição de folhas não muito nítido. Em termos de preservação e
conservação, devem ser tratadas como uma formação exclusiva, pois a presença das matas está
intimamente ligada à manutenção da qualidade dos cursos d'água, ao impedimento do
assoreamento e definição da própria calha dos rios, protegendo as margens contra a erosão.
Na região em questão, observa-se que grande parte da cobertura vegetal de borda dos rios,
quando presente, não ultrapassa uma faixa de 50m de largura. Além de desmatamentos, deve-se
destacar os pequenos represamentos em inúmeros pontos dos cursos d'água originados da
atividade agrícola e pastagens extensivas, que praticamente destruíram as matas ciliares. São
raras as nascentes que apresentam uma cobertura vegetal eficiente.
Destaca-se, aqui, um conjunto de pequenos fragmentos de mata ciliar no Rio Atibaia, quando
próximo do limite da Depressão Periférica, apresentando trechos alternados com mata e
margens nuas.
Na APA, foram identificadas seis categorias de cobertura vegetal: mata íntegra, mata alterada,
"capoeira" densa (ou mata degradada), "capoeira" rala (ou campo sujo), bosque (ou agrupamentos arbóreos) e reflorestamento.
A categoria mata íntegra se constitui como uma mata de modo geral mais preservada que as
outras formas de cobertura encontradas na região, com vegetação arbórea densa, poucas
evidências de alteração do dossel e presença de emergentes. Essa categoria pode apresentar
eventuais irregularidades no dossel, com cobertura da vegetação testemunha superior a 80%.
Seu porte é variável (mediano a alto), dependendo da posição na feição da paisagem. Nesta
categoria, estão incluídas as matas mesófilas semidecíduas de origem secundária ou "capoeirões"
antigos. Na região, as matas íntegras geralmente estão circundadas por ocupação antrópica, tais
como, pastagens ou campos sujos.
As áreas mais significativas de matas íntegras restantes na APA são: a Mata Ribeirão Cachoeira
(233,7ha) e a Mata da Fazenda Recreio (54,6ha), cuja representatividade como área de mata
natural deve ser considerada a nível da conservação destes remanescentes. Todas as outras
áreas são de pequeno porte e mais concentradas ao sul da região. De forma geral, a faixa sul é
mais conservada em termos de presença de cobertura de vegetação natural que a faixa norte,
além de apresentar um relevo mais declivoso, o que sugere uma zona de conservação ou
preservação.
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Entende-se por mata alterada, uma mata com diferentes graus de alteração da vegetação natural
por interferência antrópica, tal como, a retirada seletiva de madeiras mais nobres ou a abertura
de clareiras. Constitui-se por uma vegetação arbórea densa, com dossel descontínuo, vasado por
clareiras, ou com pequenas áreas de cobertura vegetal variável, com presença, ou não, de
emergentes. A cobertura da vegetação testemunha é superior a 50%, e seu porte é variável (de
mediano a alto).
Nesta categoria, estão incluídas as matas mesófilas de origem secundária em estado bom a médio
de conservação, ou com fraca a média interferência antrópica. É comum a presença desta
categoria junto a reflorestamentos e loteamentos de médio a grande porte. Em virtude do
contato permanente com reflorestamentos, essa categoria apresenta comumente uma composição
florística combinada por espécies nativas secundárias e exóticas.
As "capoeiras" densas ocorrem em áreas de recolonização (áreas de antigos desmatamentos, pastagens e cultivos de subsistência) ou recuperação. Caracteriza-se por ser uma cobertura vegetal
com predomínio de estrato arbustivo, com média densidade, com ou sem espécies arbóreas
espaçadas entre si. Porém, pode ocorrer cobertura arbórea inferior a 50%, com redução do primeiro e segundo estrato arbóreo e grande incremento de arbustos e arvoretas entre as árvores.
Nesta categoria, estão incluídas as áreas de "capoeira", "capoeirão" e matas secundárias que
sofreram forte rarefação do estrato superior, com indicações de ocorrência de processos
degradativos. Neste caso, são encontradas geralmente junto aos cursos d'água e próximo às sedes
de fazendas. É comum a associação desta categoria com reflorestamentos e, portanto, quando o
estrato arbóreo está presente, é comum se identificar plantas exóticas.
Os campos sujos ("capoeira" rala) se apresentam como uma vegetação rala, herbácea, com
densidade de cobertura variável e estrato arbustivo de pequeno porte. Localizam-se em áreas de
intensos processos predatórios, associadas a campos antrópicos abandonados, com eventual
presença de indivíduos arbóreos, ou pequenas áreas de culturas de subsistência. Esta categoria
se associa, comumente, aos solos pedregosos ou com afloramentos, e encostas de morros, onde o
vale é manejado. E comum a presença de espécies regionais iniciais do processo de sucessão.
Na categoria bosques (agrupamentos arbóreos), estão incluídos os produzidos por rarefação do
estrato arbustivo e corte seletivo de árvores de antigas matas secundárias, conjuntos homogêneos de espécies exóticas isoladas (eucaliptos), agrupamentos de ávores regionais poupadas de
corte em áreas de campo e grupos de espécies arbóreas nativas, frutíferas e/ou ornamentais.
Os reflorestamentos se caracterizam por ser uma vegetação uniforme em alinhamento de cultivo,
com arranjo espacial característico, dossel descontínuo e sem emergentes. Na área da APA,
ocorrem reflorestamentos de Eucaliptus spp. e Pinus spp.
A quantificação das diversas categorias de cobertura vegetal na APA, assim como os seus
percentuais em relação à área total, podem ser vistos na Tabela 1.
Tabela 1 -

Distribuição das Diferentes Categorias de Uso da Terra e seus Percentuais em Relação à
Área Total da APA
ÁREA (ha)
% DE COBERTURA
USO DA TERRA
10.567,29
47,42
PASTOS LIMPOS
354,80
1,59
MATAS INTEGRAS
548,07
2,41
MATAS ALTERADAS
1.051,44
4,72
"CAPOEIRAS" DENSAS
4.824,22
21,65
"CAPOEIRAS" RALAS
1.788,59
8,03
REFLORESTAMENTOS
190,21
0,85
BOSQUES
1.859,98
8,35
ÁREAS AGRÍCOLAS
1.098,72
4,93
MANCHAS URBANAS
22.283,32
100,00
TOTAL
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Fauna
A composição faunística de uma região apresenta uma maior ou menor riqueza de espécies em
função dos recursos naturais existentes e do nível de especialização das espécies que a compõem.
Por isso, os povoamentos faunísticos são bons indicadores da diversidade e riqueza ecológica
existente, devendo ser considerados como importante ponto de partida para manejo
conservacionista e para o zoneamento de um território, a fim de melhor conciliar as atividades
agrícolas e de uso dos recursos naturais com a preservação da fauna existente.
No momento em que a cobertura vegetal original é substituída por culturas, pastagens
ou reflorestamentos, esses povoamentos originais são alterados em sua composição e
funcionamento.
A região da APA é uma área predominantemente rural, com poucos espaços urbanos,
caracterizada por uma ocupação antiga e menos intensa do que no restante do Município de
Campinas. Essa paisagem rural é constituída principalmente por pastagens. Os remanescentes de
matas são escassos, geralmente pequenos e localizados em vales e depressões, mas correspondem
a mais de 60% de todos os remanescentes de floresta tropical semicaducifolia do município. Não
há grandes extensões de lavouras, mas várias áreas representativas de reflorestamento
(principalmente eucalipto).
Apesar da presença humana, da substituição dos ecossistemas naturais por agroecossistemas e
da artificialização imposta pelo homem, inventários preliminares indicam que o número de
espécies de vertebrados terrestres na região certamente ultrapassa 300, a maioria das quais são
aves com mais de 200 espécies, sendo, portanto, o grupo mais representativo.
A avifauna é um grupo particularmente sensível às alterações da cobertura vegetal que
ocorreram, sendo sua distribuição altamente condicionada pelas atividades agrosilvopastoris.
Nos ambientes abertos, que é a paisagem predominante, são freqüentes espécies insetívoras e
granívoras, como rolinhas e pombos (Columbidae), andorinhas (Hirundinidae), ânus
(Cuculidae), tico-ticos (Fungillidae), pardais (Ploceidae), suiriris (Tyrannidae), chopins
(Icteridae), urubus (Cathartidae), gaviões (Accipitridae), falcões (Falconidae), e alguns
mamíferos roedores (Muridae, Cricetidae e Erethizontidae).
Existem também espécies típicas de formações mais fechadas, que constituem povoamentos
geralmente mais ricos e diversificados do que os de formações abertas.
Ao longo de cursos d'água, em depressões inundáveis e corpos d'água naturais, ou constituídos
pelo homem (açudes, represas, etc), são encontradas espécies de aves e anfíbios limnícolas,
alguns residentes, como garças e socos (Ardeidae), frangos d'água (Rallidae), e outras
migratórias, como narcejas e batuíras (Charadriidae), marrecos (Anatidae), maçaricos
(Scolopacidae) e mergulhões (Phalacrocoracidae). Mamíferos, como a capivara (Hydrochaeris
hydrochaeris) e o ratão-do-banhado (Myocastor coypus), também são encontrados nestes
habitats.
Os remanescentes da vegetação natural ainda existentes na região, como as matas, várzeas e
matas ciliares, representam hoje um refúgio para a fauna original. Eles abrigam grande
diversidade de espécies, como: veados, macacos, tatus, tangarás, cutias, tucanos-toco, sabiás,
juritis, rolinhas, gaviões, saracuras, etc.
Várias espécies ameaçadas de extinção têm sido observadas, tais como: jaguatirica, onça parda
ou sussuarana, bugio, sagüi, macaco sauá, rã-de-cachoeira, lontra, urubu-rei, paca e jaguarundi.
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3. - Uso e Ocupação do Solo
A caracterização do uso e ocupação do solo da APA municipal foi feita com base nos seguintes
estudos:
• Caderno de Subsídios ao Plano Diretor - SEPLAN - PMC (1991);
• Mapa de Situação Minerária e Comprometimentos Ambientais, 1993, escala 1:50.000;
Fonte: IG (1992);
• Mapa de Cobertura Vegetal, escala 1:25.000, elaborado por SANTOS, R. F. (1995);
• "Monografia Histórica e Estatística do Distrito de Sousas", realizada por GOMES, Z. G. (1973);
• "Monografia Histórica de Campinas", IBGE (1952);
• "Campinas Município no Império: Fundação e Constituição, Usos Familiares, a Morada,
Sesmarias, Engenhos e Fazendas", elaborado por PUPO, C. M. M., São Paulo; Imprensa
Oficial do Estado (1983);
• Sumário de Dados de População - SEPLAN - PMC (1993).
Além desses estudos, foram ainda considerados a Proposta Preliminar de Macrozoneamento
Ambiental das AP As (1993); a Proposta Preliminar para Uso, Ocupação e Parcelamento Urbano
na APA (1994) e o Plano Diretor do Município (1995), elaborados pela Seplama - PMC, e
informações disponíveis na bibliografia.
3.1. - Formação Histórica
Com a penetração das Bandeiras até a primeira metade do século XVIII, abriram-se, a partir de
São Paulo, caminhos em torno dos quais se formaram as sesmarias e, em suas terras, povoações.
Segundo a "Monografia Histórica de Campinas", um dos primeiros bandeirantes a transitar
nesta região - Amador Bueno da Veiga, recebeu em 1707 a concessão de uma sesmaria situada ao
norte do Rio Jaguari, fora dos limites atuais do município. Como acesso a essa gleba, foi aberto o
"Caminho dos Goiases" e, em seu percurso, desdobraram-se os pedidos e concessões de sesmarias
no território hoje correspondente à Campinas. Destas, a primeira de que se tem notícia data de
1715 e poucas haviam sido dadas até 1754.
A qualidade agrícola do solo e o clima favorável estimularam a atração e o assentamento de
população. Deu-se início ao primeiro ciclo agrícola de Campinas e até sua a fundação, em 1774,
a povoação, que se constituía de aproximadamente 350 habitantes, caracterizava-se por atividades exclusivamente rurais, baseadas na produção de cereais.
O mais antigo núcleo urbano, conhecido por Campinas Velha, data de 1774 e localizava-se à
margem da estrada "Caminho dos Goiases". O segundo núcleo se situava onde hoje está a matriz
de N. Sra. do Carmo (Matriz de Santa Cruz, ou Matriz Velha) e o terceiro, onde hoje é a Igreja
de Santa Cruz. Os três núcleos se comunicavam por caminhos.
Com a emancipação política do país em 1822, cessaram as concessões de sesmarias, tendo sido
entregues 43 no total. As sesmarias começaram a ser demarcadas a partir de 1796, quando a
população era de aproximadamente 2.100 habitantes. As mais significativas delas se situavam
nas zonas norte e leste de Campinas, englobando o que hoje se delimitou como Área de Proteção
Ambiental. Dado o crescimento populacional, as sesmarias começaram a ser desmembradas em
grandes fazendas, delineando a futura estrutura fundiária do município, resultado da repartição
destas áreas em fazendas e glebas menores.
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Até o ano de 1838, a cana-de-açúcar ainda era próspera. Entretanto, desde 1807, tem-se notícia
da plantação dos primeiros pés de café, sendo que em 1830, já ocorria a extensão do plantio,
estimulado pela competitividade do valor do produto no mercado externo.
Em 1842, procederam-se as primeiras colheitas importantes e alguns anos depois (1850), começaram a ser trazidos os primeiros trabalhadores estrangeiros provenientes da Alemanha.
Em 1866/67, juntamente com as primeiras máquinas a vapor, começaram a surgir as estradas de
ferro, concebidas para atender às necessidades de escoamento da produção agrícola.
Especificamente, a região da atual APA foi servida, ao norte, pela linha da Companhia Mogiana
de Estradas de Ferro e Navegação e, a leste, pelo Ramal Férreo Campineiro, este inaugurado em
1894. O primeiro, saindo do centro, servia as estações: Guanabara, Anhumas, Pedro Américo,
Tanquinho, Desembargador Furtado e Carlos Gomes. O segundo, também a partir do centro,
tinha paradas em: Sousas, Joaquim Egídio (então Fazenda Laranjal) e nas fazendas Capoeira
Grande, Palmeiras, Venda Nova e Cabras.
A produção de café se desenvolveu com destaque no cenário nacional até que em 1929, foi
abalada pela crise internacional, registrada na queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos.
Para se ter uma idéia do efeito daquela crise sobre a produção rural do Município de Campinas,
basta dizer que a população de Sousas, que em 1929, era constituída por cerca de 25.000
pessoas, teve, no período subseqüente, seu contigente reduzido a 5.000 habitantes, segundo
dados da Monografia Histórica e Estatística do Distrito de Sousas.
Nessa época, com o intuito de revigorar a atividade rural, introduziu-se o cultivo do algodão, já
sob orientação do Instituto Agronômico de Campinas. Também as criações de gado e de cavalos
de raça foram desenvolvidas.
Atualmente, a região da APA configura um quadro particular no múltiplo contexto ambiental e
cultural de Campinas, resultado tanto de condicionantes do meio físico e biótico, como do
processo histórico específico de ocupação territorial e dinâmica produtiva anteriormente
mencionados.
A migração estrangeira, especialmente a migração italiana nos distritos de Sousas e Joaquim
Egídio, promovida para dar sustentação ao desenvolvimento rural, trouxe consigo tradições
sociais e religiosas que se mesclaram às tradições locais no processo de aculturamento.
O enriquecimento cultural, somado às excepcionais belezas naturais e paisagísticas deste sítio,
bem como às edificações que se sucederam, transformaram o patrimônio ambiental de Campinas
em um dos mais significativos existentes no Estado de São Paulo.
As fazendas e suas edificações (casas sede, terreiros, senzalas e, posteriormente, colônias, tulhas
e tanques de lavagem), e o contexto cênico em que se inseriram as estações, pontes e trilhos dos
ramais ferroviários; os núcleos urbanos; as usinas hidroelétricas que, mais recentemente,
implantaram-se e todos os demais vestígios das fases históricas, que aqui tiveram lugar, revelam
os valores e o modo particular como vem se procedendo o desenvolvimento dessa região de
Campinas.
Daí, seu valor não só intrínseco, mas também como testemunho e referência futura de
assentamentos humanos dimensionados em harmonia com os preceitos de integração e equilíbrio
sociais, patrimônio este a ser defendido das pressões exercidas pela dinâmica urbana atual,
marcada por congestionamentos, deterioração ambiental e relações de anonimato e violência.
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3.2. - Patrimônio Arquitetônico
0 patrimônio arquitetônico, da maneira como aqui está sendo considerado, constitui-se do
conjunto existente de edificações dotadas de valor histórico, estético ou cultural, bem como do
contexto paisagístico em que se inserem, e não apenas dos remanescentes de períodos
econômicos ou fases anteriores da história de Campinas.
Neste caso, entretanto, aqueles bens que se prestam como testemunhos dos principais ciclos da
economia rural, destacam-se entre os demais, tanto em razão da característica predominantemente agrícola deste território - com a qual Campinas se projetou no cenário nacional, quanto
por sua raridade e qualidade como marco referencial da paisagem.
Mesmo sabendo que é necessária a aplicação de esforços para a realização de inventário completo
da arquitetura rural da região - ao qual deverão se suceder a formulação e implementação de
uma política efetiva de preservação - será, a seguir, apresentada uma listagem preliminar dos
bens indicados para inclusão nesses procedimentos, assim como algumas informações colhidas a
respeito dos mesmos (Figura 11).
Levando-se em conta que rios e vias de circulação se constituem historicamente em eixos
organizadores da estrutura fundiária dos territórios, para efeito de descrição do patrimônio
arquitetônico da AP A, serão considerados os rios Atibaia, Jaguari e o Ribeirão das Cabras, bem
como as linhas férreas da antiga Companhia Mogiana no trecho municipal - hoje, Viação Férrea
Campinas-Jaguariúna, e do extinto Ramal Férreo Campineiro, ao longo dos quais se situa boa
parte das glebas resultantes de sucessivos desmembramentos de sesmarias, latifúndios e grandes
fazendas.
A respeito de algumas fazendas, assim como dos equipamentos pertencentes às linhas férreas e
das usinas hidroelétricas, serão feitas breves referências a seguir.
Complementarmente, no item 3. - Parte II deste trabalho, será apresentada uma descrição
sucinta das fazendas e remanescentes da arquitetura rural da região, baseada em algumas
observações de campo e principalmente no levantamento efetuado pelo historiador Celso Maria
de Mello Pupo em seu livro "Campinas, Município no Império", descrição esta que deverá ser
oportunamente atualizada, quando do desenvolvimento do trabalho.
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação (CMEF)
A Companhia Mogiana foi fundada em Campinas, no ano de 1872, sendo que o primeiro trecho
(Campinas-Jaguari, de 34km), foi aberto ao público em 1875. Sua implantação atendeu
à necessidade de expansão da produção cafeeira das regiões norte e noroeste do Estado de
São Paulo, Triângulo Mineiro e pequena parte do sul de Minas Gerais.
0 traçado original, por acompanhar os pontos de escoamento produtivo das fazendas às quais
servia, era basicamente irregular e foi retificado por ocasião do declínio do ciclo do café, quando
também se intensificou o transporte de passageiros.
As estações originais - simples plataformas construídas em pedra - eram antes paradas de carga
e descarga de produtos agrícolas. Com a retificação, constituíram-se as estações propriamente
ditas que, em Campinas, são as seguintes: Centro, Rizza, Guanabara, Anhumas, Pedro Américo,
Tanquinho, Desembargador Furtado e Carlos Gomes. Todas elas obedeciam a uma padronização estética, técnica e de programa, do qual constavam os seguintes itens:
Armazéns ou Oitão (pois mediam 8m de comprimento)
Saguão de Entrada;
Bilheteria ou Sala de Comunicação;
Casa do Chefe;
Sanitários e Bagageiros.
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Destas estações, apenas duas estão localizadas dentro da APA: Desembargador Furtado e Carlos
Gomes.
• Estação Desembargador Furtado e Entorno
A Estação Desembargador Furtado se situa em terras antes pertencentes à Fazenda Duas Pontes
e recebeu o nome de um de seus proprietários. Apesar de ser a menor em tamanho, esta estação
chegou a embarcar o correspondente ao total das outras do mesmo eixo ferroviário, o que reflete
também a maior produtividade da Fazenda Duas Pontes. Seu estado de conservação é precário,
tendo sido a mais prejudicada na época do desmonte da linha. Foram retirados os arcos da
plataforma e os pontilhões, e das linhas antes existentes, só uma foi recuperada.
Nesta estação, era mantida uma colônia de ferroviários que faziam a conservação do trecho e da
ponte sobre o Rio Atibaia. Próximo a ela foi criada a primeira escola de sericultura do país,
pois, além do café, a fazenda se dedicava também à produção de algodão. 0 prédio, hoje
abandonado, foi construído em estilo neoclássico.
Com a falência do café, a fazenda foi subdividida em chácaras, e a sede, de relevante interesse
histórico, transformou-se no Hotel Fazenda Solar das Andorinhas.
• Estação Carlos Gomes
Inicialmente, esta estação - cujo nome homenageia o compositor campineiro - era uma parada
localizada mais a leste da atual, em torno da qual se formou o Bairro Carlos Gomes Velho. Em
seu núcleo, existem um largo e algumas edificações de interesse histórico, estético e cultural,
como o casario, a colônia, a capela e a escola de primeiro grau, além da própria sede administrativa da Fazenda Santa Rita.
A estação atual foi construída na época da retificação da linha, para atender às necessidades de
transporte não só do café, mas também de passageiros. E uma das maiores estações, por ser a
última no Município de Campinas. 0 seu pátio tinha seis linhas, sendo uma delas destinada ao
embarque de gado e pedras - única deste tipo na região. Em torno desta estação, também houve
assentamento populacional e o local é hoje conhecido como Carlos Gomes Novo.
Nesta estação, situam-se atualmente as oficinas de restauração da ABPF - Associação Brasileira
de Preservação Ferroviária.
Companhia Ramal Férreo Campineiro
A Companhia Ramal Férreo Campineiro foi incorporada e instalada definitivamente em 20 de
setembro de 1894, percorrendo 33km em bitola estreita, entre o centro de Campinas e a Fazenda
de Cabras, onde se formou um pequeno núcleo de população e serviços e para o qual
convergiam as demais fazendas circunvizinhas.
Até 1889, ano em que o ramal começou a entrar em funcionamento, o transporte em geral era
feito em carros de bois ou a cavalo. Como anota Zuleika Godói Gomes, "para acompanhar o
extraordinário desenvolvimento da região que a cultura do café, suplantando a da cana-deaçúcar, transformou num dos pontos mais afamados nos meios cafezistas do Estado (pois o café,
exportado pelo Brasil, era procedente de Campinas sob denominação de "Café Campinas"), os
fazendeiros da região se organizaram para pleitear a instalação de uma via férrea, que viria
atender às necessidades urgentes de transporte mais rápido para seus produtos agrícolas que
transbordavam nas tulhas, principalmente o café".
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Ainda segundo Zuleika Godói Gomes, por volta de 1915, a Companhia Campineira de Tração,
Força e Luz adquiriu o Ramal Férreo e em 1917, eletrificou o trecho entre Campinas e o assim
denominado Arraial dos Sousas. Em 1919, completou a eletrificação do trecho Arraial dos
Sousas-Cabras, ponto final da linha, passando o serviço a ser feito por "bondes" para
passageiros, e "pranchas" para transporte de cargas. Este sistema se manteve até 1929, quando a
crise do café, eclodida nos Estados Unidos, atingiu o Brasil, cuja economia se baseava nessa
produção. Muitos fazendeiros perderam suas fazendas e os colonos (trabalhadores dessas
fazendas) migraram em grande parte para o Paraná.
A população dessa região foi drasticamente reduzida, assim como a produção rural. Sem
demanda de transporte, o Ramal Férreo também entrou em crise e, aos poucos, suas linhas
foram sendo seccionadas e desativadas. Inicialmente o Ramal Dr. Lacerda; mais tarde, o trecho
Sousas-Cabras e finalmente, o trecho Campinas-Sousas.

Fazendas e Remanescentes
Ao longo do eixo da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro em território da APA, destacavase a Fazenda Duas Pontes.
Em 1803, foi comprada como engenho, provavelmente de cana, pelo capitão-mor Floriano de
Camargo Penteado e expandia-se pelas duas margens do Rio Atibaia. Conforme mencionado
anteriormente, foi grande produtora de café e utilizava máquina de beneficiamento movida a
água. Hoje em dia, suas terras estão subdivididas em chácaras e o núcleo, composto pela casa
sede, capela e diversas edificações antigas, que se transformou em hotel-fazenda e constitui-se
em patrimônio arquitetônico significativo e preservado. Também nas redondezas do núcleo, nas
proximidades da Estação Desembargador Furtado (esta, antigo ponto de escoamento da
fazenda), situa-se o já citado prédio da escola de sericultura, que, apesar do abandono,
apresenta interesse histórico e paisagístico.
O conjunto arquitetônico que se formou junto à antiga Estação Carlos Gomes, conhecido como
Carlos Gomes Velho, composto de casario, escola, capela, sede e dependências da Fazenda Santa
Rita do Mato Dentro, também merece destaque e conservação, tanto em razão de sua harmonia
estética, quanto de seu valor histórico.
Neste setor norte da APA, encontra-se um conjunto de fazendas, além das acima mencionadas. A
maioria delas integrava a sesmaria cedida a Alexandre Barbosa de Almeida, a quem pertencera
até pelo menos meados do século passado. Todas elas tiveram o seu apogeu ligado ao ciclo do
café - atividade esta ainda mantida em algumas delas. Outras desenvolvem a criação de gado e
cavalos ou foram desmembradas em chácaras de recreio e mesmo lotes de finalidade
habitacional em área delimitada pelo Perímetro Urbano do município. São elas: as fazendas
Santa Júlia, Jaguari, Recreio, Bom Retiro, São João do Atibaia, Santo Antônio da Figueira, SeteQuedas, Santo Antônio das Mangueiras, São José e Espírito Santo. Detfem ser, conforme
indicação anterior, inventariadas, para que se possa saber e preservar seu verdadeiro valor.
No Distrito de Sousas, junto ao Rio Atibaia, destacam-se os remanescentes da Fazenda Atibaia,
ou Fazendinha, conglomerado de construções que sediaram o grande latifúndio que em 1818, foi
registrado com o nome "Bens Rústicos". Situa-se nas proximidades desta sede, a Mata Ribeirão
Cachoeira, que, até recentemente, integrava o patrimônio da fazenda, quando foi vendida junto
com a gleba, onde hoje se situa o Loteamento Colinas do Atibaia.
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Em Joaquim Egídio, junto à microbacia do Ribeirão das Cabras, situa-se a maior concentração
de fazendas preservadas e ativas de Campinas. Associadas à formação histórica do município,
sua importância no ciclo cafeeiro se reflete na implantação do hoje extinto Ramal Férreo
Campineiro, que objetivava o escoamento mais rápido da produção.
Onze delas se originaram do grande latifúndio do capitão-mor Floriano de Camargo Penteado e
duas, da tradicional Fazenda Laranjal, em cuja casa sede está instalado, hoje em dia, o Hospital
Psiquiátrico Tibiriçá, e em torno da qual se estruturou o núcleo urbano de Joaquim Egídio.
Também neste distrito, porém às margens do Atibaia, formaram-se diversas fazendas das quais
merecem maior destaque: as fazendas Sant'Ana da Lapa, Três Pedras e Guariroba.
Usinas Hidroelétricas
Na região da APA, existem três usinas hidroelétricas, todas construídas no começo do século: a
Usina do Macaco Branco, a Usina Jaguari - ambas junto ao Rio Jaguari, e a Usina Salto Grande
junto ao Rio Atibaia. Estas três usinas se encontram em funcionamento, com excelente estado de
conservação. Além das casas de máquinas, possuem, como benfeitorias, as casas de escritórios
administrativos e dos operadores e funcionários que trabalham com a manutenção.
Dado o processo de automação que está sendo gradativamente implantado, o número de
funcionários tem sido reduzido ao mínimo, e parte dessas casas se encontra em desuso. A Usina
Jaguari possui uma ponte de madeira também significativa.
Foram todas construídas segundo a Arquitetura Inglesa em 1911 e 1912, e o conjunto paisagístico composto por essas edificações e seu entorno são de grande importância e devem receber
diretrizes de conservação específicas, conforme indicação do próprio CONDEPACC.

3.3. - Aspectos Demográficos

A APA possui uma área aproximada de 223km2 , que corresponde a 27,39% da área do
município. Constitui-se em sua maior parte de área rural e caracteriza-se por apresentar baixa
densidade de urbanização.
0 Distrito de Joaquim Egídio possui 89,25km2 e uma densidade demográfica de 31,85hab/km2,
conforme dados do censo de 1991. Sousas possui uma área de 65,50km2 e uma densidade de
149,25hab/km2 . A região norte da APA, por sua vez, possui uma área de 62,25km2 e uma
densidade de 32,06hab/km2 (Tabela 2).
A população da APA, segundo o censo demográfico de 1991, é de 14.204 habitantes,
correspondendo a 1,68% da população total do município, sendo que 11.193 habitantes se
concentram na zona urbana (73%) e 3.011, na zona rural (27%).
Acompanhando-se a evolução da população rural da APA (Tabela 3), observa-se que no caso de
Joaquim Egídio, a população rural se manteve estável no período de 1970 a 1980 (1.821 e 1.813
habitantes, respectivamente), verificando-se um decréscimo significativo, em números absolutos,
em 1991 (1.691 habitantes).
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Já o Distrito de Sousas apresentava, em 1970, um volume de população rural bem mais elevado
que o de Joaquim Egídio: 2.547 habitantes. Em 1980, Sousas chegou a apresentar um
incremento de mais de 26% e sua população rural alcançou 3.253 habitantes, quase o dobro da
de Joaquim Egídio. Em 1991, no entanto, a população rural de Sousas exibiu uma forte
diminuição (com taxa negativa de 14%a.a.), passando a registrar apenas 617 habitantes, ou seja,
volume bastante inferior ao de Joaquim Egídio, apesar do fato de Joaquim Egídio ter também
apresentado um decréscimo em seu contingente rural (taxa negativa de 0,63%a.a.).
Com relação à região norte da APA, a população rural, em 1980, era de 1.053 habitantes. Na
década de 80, foram ocupados os loteamentos Jardim Monte Belo I e II, Recanto dos Dourados e
Chácaras Gargantilha, onde os imóveis apresentam características de moradia permanente e
também de chácaras de recreio para final de semana. Em 1991, a população urbana desses
loteamentos era de 882 habitantes e a população rural da região teve um decréscimo (taxa
negativa de 3,6%a.a.), passando para 703 habitantes.
Comparando o grau de urbanização da região da APA, cerca de 78,80% em 1991, verifica-se que
é menor que o grau de urbanização do Município de Campinas, que é de 97,33%.
Das regiões que compõem a APA, o Distrito de Sousas é o que passou por um processo de
urbanização mais intenso, com um grau de urbanização de 93,69%.
A região norte da APA e o Distrito de Joaquim Egídio, no entanto, tiveram um grau de
urbanização de apenas 55,65% e 40,52%, respectivamente, ou seja, grande parte das suas
populações ainda estão vivendo no meio rural (Tabela 3).
Como reflexo do acentuado processo de urbanização em Sousas, com uma população de menos
de 10 mil habitantes, esse distrito já apresentava, em 1991, uma população favelada da ordem de
787 habitantes, correspondendo a 8,59% da população urbana do distrito.
Aí, concentram-se o núcleo de favela Jardim Conceição, com oitenta barracos, e as invasões do
Jardim Conceição II, com 65 construções precárias em alvenaria, e Jardim Sorirama,
ressaltando-se que as favelas e invasões do Jardim Conceição se encontram em situação de risco,
uma vez que estão sujeitas a enchentes, deslizamentos e desabamentos.
Tabela 2 -

Extensão Territorial e Número de Domicílios Ocupados na APA de Campinas 1980 e 1991
SETORES

ANO

REGIÃO
NORTE
62,25

DISTRITO
J. EGÍDIO
89,25

1980
1991
1980
1991
1980
1991
1980
1991

15,60
32,06
468
1107
230
486
4,58
4,11

30,80
31,85
885
852
630
671
4,36
4,24

ÁREA (km2)
DENSIDADE DEMOGRÁFICA
(hab/km2)
DOMICÍLIO PARTICULAR
TOTAL
OCUPADOS
N°. MÉDIO DE PESSOAS POR
DOMICÍLIO OCUPADO
Fonte:
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DISTRITO
SOUSAS
65,50

MUNICÍPIO
CAMPINAS
801,01

117,53
149,25
1962
2911
1725
2442
4,46
4,00

829,18
1.056,47
172.722
252.855
154.653
223.896
4,29
3,78
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Tabela 3:

Evolução da População - APA Municipal (1970 - 1991)

SETORES
POPULAÇÃO TOTAL (N° hab.)
1970
1980
1991
POPULAÇÃO URBANA (Nº hab.)
1970
1980
1991
POPULAÇÃO RURAL (N° hab.)
1970
1980
1991
GRAU DE URBANIZAÇÃO (%)
1970
1980
1991
INCREMENTO RELATIVO DA POP. (%)
1970-1980
URBANA
RURAL
TOTAL
1980-1991
URBANA
RURAL
TOTAL
TAXA DE CRESCIMENTO (% a.a.)
1970-1980
URBANA
RURAL
TOTAL
1980-1991
URBANA
RURAL
TOTAL

REGIÃO NORTE
DA APA

JOAQUIM
EGÍDIO

SOUSAS

N.D.
1053
1585

2555
2749
2843

5783
7698
9776

882

734
936
1152

3209
4445
9159

N.D.
1053
703

1821
1813
1691

2574
3253
617

0
0
0

28,73
34,05
40,52

55,49
57,74
93,69

N.D.
N.D.
N.D.

27,52
-0,44
7,59

38,52
26,38
33,11

5,99
5,99

23,08
-6,73
33,11

106,05
-118,90
26,89

N.D.
N.D.
N.D.

2,46
-0,04
0,73

3,31
2,37
2,90

5,99
5,99

1,90
- 0,63
0,31

6,79
-14,03
2.19

Fonte: Fundação IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980 e 1991
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____________________________________ 3.4. - Uso Rural _________________________________

As atividades agrosilvopastoris representam a principal forma de uso do solo e fonte de geração
de recursos da APA municipal. Esta vocação é verificada na evolução histórica dos distritos de
Sousas e Joaquim Egídio, que tiveram na cultura cafeeira sua principal atividade econômica no
século passado, financiando a construção das sedes de fazendas, ferrovias e demais edificações
que hoje constituem o patrimônio histórico da região. Entretanto, a implantação da monocultura
cafeeira sem adoção de técnicas de conservação de solo, característica da época, gerou um
processo de degradação ambiental, que aliado a fatores sócio-econômicos, culminaram no fim do
ciclo do café na região. Atualmente, a atividade agropecuária apresenta menor importância
econômica, mas constitui a principal alternativa de uso do solo rural compatível com a
conservação ambiental.
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Em suma, a APA municipal é uma área predominantemente rural, com poucos espaços urbanos,
caracterizada por uma ocupação antiga e menos intensa que no restante do município.
Predominam as grandes propriedades rurais, como as antigas fazendas do período cafeeiro.
Também são encontradas propriedades de pequeno e de médio porte, a maioria chácaras, onde
são verificadas agricultura e pecuária em pequena escala.
Hoje, o espaço rural na região é bem mais diversificado e dinâmico que no passado, constituindo
um mosaico de culturas anuais e perenes, pastagens, reflorestamento, restos de vegetação
natural e manchas urbanas.
A agricultura é caracterizada principalmente por pequenas áreas de café, laranja, cana e milho,
além das culturas de subsistência (horticultura e fruticultura). São raras as áreas de culturas
associadas.
0 reflorestamento com eucaliptos e a existência de campos antrópicos (pastos) ocupam extensões
relevantes, dispersos por toda área de estudo. Estes campos apresentam pequenos conjuntos de
árvores e predomínio do estrato herbáceo, com culturas recém-abandonadas ou restos de
culturas (Tabela 1).
A penetração humana na região de Campinas, que se iniciou no século XVIII, foi sempre de
caráter predatório, levando à alteração da cobertura vegetal original. Das florestas, quase nada
restou dado que a demanda por madeira, lenha e espaço para outros tipos de uso das terras
(agricultura e pastagens) acarretou o devastamento destas formações e, atualmente, apenas
alguns fragmentos florestais descontínuos são encontrados.
A extração de recursos minerais existentes no solo e subsolo, embora se constitua em atividade
econômica básica para o processo de urbanização, deve ser objeto de regulamentação e controle
rigorosos, devido tanto à característica de fragilidade do solo, quanto à necessidade de
preservação dos ecossistemas e da excepcional beleza paisagística, dos quais o afloramento de
rochas, os mananciais hídricos e a vegetação são elementos essenciais.
Também deve-se considerar que diversos tipos de empreendimentos foram implementados
nessas regiões, tais como: portos de areia ao longo de leitos de rios e córregos e em cavas
submersas de várzeas e lagoas, áreas de empréstimo para retirada de saibro, olarias para o
fabricação de tijolos e cerâmicas, pedreiras e cantarias para a produção de pedra britada e de
revestimentos, além da captação em fontes de água mineral.
Não só a mineração, mas também a crescente especulação imobiliária são atividades econômicas
de grande importância na região. Empreendimentos para fins urbanos, na área rural da APA,
têm surgido nos últimos anos, sem a anuência ou até mesmo sem o conhecimento antecipado da
Prefeitura Municipal de Campinas. Esses empreendimentos clandestinos geralmente não atendem a critérios recomendados para a área, que além de muitas vezes apresentar fragilidade do
meio físico (como tipo de solo e declividade), necessita de proteção aos bens naturais, além de
não contemplarem as finalidades estabelecidas pelo INCRA.
3.5. - Urbanização Evolução do
Parcelamento do Solo
Os núcleos urbanos de Joaquim Egídio e Sousas tiveram sua origem no final do século passado,
quando deixaram de ser considerados bairros rurais e adquiriram feições urbanas,
impulsionados pela introdução da cultura do café, a qual se desenvolveria por grandes
plantações nesta região do município.
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A construção da primeira capela, bem como de outras edificações de caráter institucional,
demarcaram definitivamente o centro destes povoados, onde se implantaram também atividades
comerciais e de serviços, relacionadas principalmente ao atendimento da burguesia cafeeira.
Neste contexto, está intrinsecamente inserido o ramal férreo, que possibilitou um progresso
significativo em Sousas e Joaquim Egídio e, ao norte da AP A, resultou na implantação de uma
das estações da Cia. Mogiana, no então Bairro Rural Carlos Gomes.
Com as sucessivas crises do café, as características de prosperidade destes povoados foram se
alterando, culminando na crise de 1929, que resultou na divisão de propriedades e no êxodo
rural em larga escala. Muitas fazendas ficaram abandonadas até a década de 50, quando teve
início a diversificação de culturas, a pecuária e a recuperação de fazendas de café.
A partir da década de 50, com o novo impulso da economia rural, atrelado à intensificação da
industrialização no município, instaurou-se um novo processo de urbanização na região,
caracterizado pela implantação dos primeiros loteamentos (Tabela 4) e pelo surgimento de
algumas indústrias. Mais notadamente, a partir de então, a urbanização de Sousas se distinguira
de Joaquim Egídio pela sua dimensão e dinamismo.
Em Sousas, foram aprovados, na década de 50, nove loteamentos de pequeno porte, compostos
de lotes com área média em torno de 270m2 . A maioria destes empreendimentos foram
implantados nesta década através de dois vetores de ocupação, os quais determinaram o aspecto
cruciforme do Perímetro Urbano delimitado na década seguinte. Trata-se do eixo paralelo ao
Rio Atibaia e do eixo ao longo da via de acesso Campinas-Sousas, transversal ao primeiro. Em
Joaquim Egídio, ocorreu, no final da década, a aprovação e o início da ocupação da Vila São
Joaquim.
Na década de 60, a despeito da intensificação do parcelamento urbano no município, foram
aprovados apenas dois loteamentos na região dos distritos, ambos em Sousas. Destaca-se que um
deles foi o Conjunto Habitacional da Cohab, Vila Santana, com 204 unidades habitacionais
térreas, em lotes de aproximadamente 200m2, construídas em três etapas consecutivas e com
rápida ocupação, sendo o único conjunto habitacional de interesse social na região.
A partir da década de 70, iniciou-se a aprovação de loteamentos bem maiores e mais periféricos,
destinados a uma classe de renda mais elevada, com lotes de área média superior a 600m2 .
Trata-se de loteamentos, como o Colinas do Ermitage e o Caminhos de San Conrado, em Sousas,
e o Morada das Nascentes em Joaquim Egídio, cujas implantações resultaram em uma ruptura
significativa no processo de expansão, até então, marcado pela continuidade do tecido urbano.
A localização destes três loteamentos determinou, em grande parte, a configuração do perímetro
da Zona de Expansão Urbana, delimitado em 1980, por exigência da Lei Lehmann, e retificado
em 1981, pela Lei Municipal n° 5.120. É importante notar que, no caso de Sousas, a delimitação
da Zona de Expansão Urbana atingiu dimensões significativas, resultando em grandes áreas
intermediárias ainda hoje não parceladas.
A aprovação destes loteamentos coincide com uma época de notável expansão econômica do
município que, na década de 70, passaria de um centro regional de médio porte para a condição
de grande cidade, o que talvez justifique a ousadia de empreendimentos de grande porte, como é
o caso do Caminhos de San Conrado, com área total de aproximadamente 2.340.000m2, cuja
ocupação vem se acelerando apenas recentemente. 0 Loteamento Morada das Nascentes, onde
foi construído o Clube da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, não chegou a
ser ocupado, apesar da abertura de ruas, apresentando hoje processos erosivos em desenvolvimento. Esse loteamento foi implantado em terrenos impróprios à urbanização, o mesmo
ocorrendo com o Colinas do Ermitage.
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Tabela 4 - Loteamentos Aprovados na Prefeitura Municipal de Campinas - Sousas e Joaquim Egídio
PERÍODO

DISTRITO

ATE 1950
DE 1950
A 1959

SOUSAS
SOUSAS

J. EGÍDIO
DE 1960
A 1969

A 1979

SOUSAS

SOUSAS

J. EGÍDIO

A 1989

SOUSAS

DENOMINAÇÃO
01 JARDIM CONCEIÇÂO
01 JARDIM ATIRAIA 02 VILA
BOURBON 03 VILA SANTA
RITA 04 VILA JANETE 05
JARDIM NOVA SOUSAS 06
JARDIM SÃO FRANCISCO 07
JARDIM ANA LUIZA 08
JARDIM SORIRAMA 09 VILA
SÔNIA
TOTAL SOUSAS
01 VILA SAO JOAQUIM
01 JARDIM BELMONTE
VILA SANTANA - COHAB
TOTAL SOUSAS
01 JARDIM ROSANA
02 COLINAS DO ERMITAGE
03 CAMINHOS SAN CONRADO
TOTAL SOUSAS
01 MORADA DAS NASCENTES
01 JARDIM BOTÂNICO CAMPINAS
02 PARQUE JATIBAIA
03 IMPERIAL PARQUE
04 RES. CÂNDIDO FERREIRA
05 JARDIM MARTINELLI
06 COLINA DAS NAÇÕES ( + )

ANO DE
APROVAÇÃO
1946
1951
1952
1952
1955
1956
1956
1957
1959
1959

( + ) Empreendimento Sujeito à Anulação

N°DE
LOTES

*

*
137
136
53
*
293
127
72
300
102

61.791,00
40.136,10
18.622,50
*
81.755,00
34.528,44
26.830,60
112.039,00
33.785,13

814.447,34
64.349,95

458.422,77
37.944,95

1.220

1969
1969

45.360,00
88.160,00

18.022,80
41.478,00

54
204

1973
1977
1978

25.896,50
823.054,00
2.340.009,43

15.225,50
491.824,45
1.318.423,20

42
293

1977
1980
1981
1983
1985
1985
1988

3.188.957,90
699.556,87
332.100,00
195.472,70
181.552,65
37.827,79
64.400,00
100.000,00

1.825.143,10
350.146,60
199.260,00
108.176,80
101.017,37
19.189,14
31.644,35
63.800,00

911.353,14
5.048.278,38
763.906,82

523.087,66
2.866.154,20
388.091,55

Prefeitura Municipal de Campinas - Elaboração: DEPLAN-Seplama, setembro de 1993
(*) Dado não Disponível

*

106.596,40
63.304,40
25.928,00
*
136.820,00
58.327,96
45.270,00
186.940,00
54.440,58

ÁREA DE
LOTES (m2)

1958

TOTAL SOUSAS
TOTAL GERAL SOUSAS
TOTAL GERAL JOAQUIM EGÍDIO

Fonte:

ÁREA DO
LOTEAM. (m2)

107

2.170
2.505
195

201
315
322
58
29
25
930

4.913
302

ÁREA MEDIA
DOS LOTES (m2)
*

451,02
296,44
351,36
*
279,02
271,87
372,64
373,46
331,22
354,63
333.75
203,32
362,51
1.678,58
607,56
1.795,62
991,34
343,41
313,71
330,84
1.091,18
2.552,00

Na década de 80, foram aprovados seis novos loteamentos em Sousas, sendo que o Jardim
Martinelli e o Jardim Botânico denotam tendência de aumento na área média dos lotes, nestes
casos em torno de l.000m2.
Paralelamente à aprovação de novos loteamentos, ocorre também o processo de regularização
dos localizados na área urbana, clandestinos, ou oriundos de parcelamentos rurais (chácaras de
recreio aprovadas pelo INCRA), como é o caso das Chácaras Santo Antônio de Maracajú em
Sousas e dos loteamentos Jardim Monte Belo I e II e Chácaras Gargantilha (clandestinos) localizados na área urbana ao norte da APA, com regularização em curso na Prefeitura de Campinas.
Na década de 90, são aprovados os condomínios Parque da Mata e Sousas Parque, ambos em
Sousas, e tem início um processo de implantação de empreendimentos clandestinos para fins
urbanos na área rural, atualmente sob o controle da Prefeitura Municipal de Campinas, que
vem tomando medidas punitivas e reversivas.
Alguns dos loteamentos implantados nas últimas décadas começam a adquirir uma nova feição
dentro da malha urbana, assemelhando-se aos condomínios fechados de alto padrão, com
guaritas e portarias, configurando-se como loteamentos fechados, de forma irregular, uma vez
que esta tipologia não é contemplada por legislação municipal. Tal fato denota a tendência de
ocupação típica do quadrante leste do município, a partir dos anos 80, caracterizada pela busca
por segurança e por melhor qualidade de vida.
Configuração da Área Urbana Atual
- Grandes Áreas não Parceladas
As grandes áreas não parceladas inseridas na área urbana, principalmente em Sousas,
são porções remanescentes de antigas fazendas, adjacentes ou não a áreas já loteadas,
localizadas ao longo do eixo paralelo ao Rio Atibaia, em sua margem esquerda, como é o caso
da Fazenda Santana, Fazenda Santo Antônio, Fazenda Santa Odila, Fazenda Pedra Alta,
Fazenda Maria Amélia e Fazenda Jatibaia. A maioria dessas fazendas pertencem a antigos
proprietários e possuem destinação rural, como pastos, plantações de cana e de eucaliptos.
De uma forma geral, apresentam topografia pouco acidentada.
A insuficiência dos acessos e a carência de infraestrutura básica colaboram para desestimular o
parcelamento dessas áreas para empreendimentos urbanos nos dois distritos, sendo necessário
ressaltar que a Sanasa coloca restrições ao atendimento de eventuais demandas por saneamento
básico a curto prazo. Apenas a médio prazo (a partir ano 2.010) e a longo prazo, haverá
possibilidade de um atendimento mais amplo, devido à necessidade de obras de reforço do
sistema de adução e de busca de novas fontes de captação.
Verifica-se que isso vem problematizando a ocupação dos distritos, ocorrendo, de fato, que a
urbanização de novas glebas vem se dando através da implantação de sistemas próprios de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Em Joaquim Egídio, a maior parte das áreas não parceladas se constituem de porções
desmembradas de fazendas, que não possuem interligação à infraestrutura básica existente no
núcleo urbano, fato agravado pela topografia acidentada. Ocorrem também áreas já ocupadas
por pequenas e antigas chácaras.

SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPTNAS

É importante observar porém, que a maior parte dessas áreas não pode ser entendida
como "vazios urbanos", justamente pela deficiência de infraestrutura urbana e
dificuldade técnica para o provimento dos serviços de saneamento básico, devendo
ser consideradas como o resultado de um processo de urbanização marcado pelo
aspecto de transição urbano-rural, típico da região da APA. Dessa forma, o caráter de
"estoque de terras para urbanização" dessas áreas fica condicionado, necessitando de
um estudo para a definição de sua vocação e destinação mais apropriada, considerando
o fato de que são áreas que permeam o tecido urbano e semi-urbano (chácaras) de uma
Área de Proteção Ambiental.
Ao mesmo tempo, as áreas adjacentes à antiga Zona de Expansão Urbana dos
distritos, consideradas mais favoráveis à urbanização e que foram, por esta razão,
incluídas no novo Perímetro Urbano '.
São áreas classificadas como passíveis de urbanização, de acordo com os estudos feitos
sobre o meio físico associados à análise dos fatores urbanísticos estruturais, as quais
foram indicadas para compor a área urbana da APA, no "Estudo Preliminar de Uso e
Ocupação da APA" -Seplama, 1994.
Portanto, a inclusão destas áreas no perímetro resultante, a despeito de resultar
numa ampliação do perímetro da área urbanizável, teve como objetivo a dotação
de áreas tecnicamente mais adequadas para utilização no curto prazo.
•

Novo Perímetro Urbano

Em Joaquim Egídio, foi incluída a região situada entre e o divisor de águas da Bacia
do Rio Atibaia e o perímetro da Zona de Expansão Urbana, que poderá possibilitar a
implantação de um programa para habitação de interesse social, motivado pela
demanda local a ser estudada.
A possibilidade de implantação de um empreendimento de interesse social na APA
deverá, necessariamente, estar atrelada a um estudo específico que contemple limites de
adensamento, conforme posicionamento da Sanasa, o que poderá, por exemplo, resultar
em maiores restrições à ocupação de outras áreas, como fator de compensação no
auferimento de densidade média compatível. Também somente deverá se dar através
de um programa municipal que possa garantir o atendimento exclusivo à população
local.
Em Sousas, foi incluída, no novo Perímetro Urbano, a região referente à parte da
Fazenda Santana, localizada entre a Rodovia D. Pedro I e a porção da Zona de
Expansão Urbana ao longo da principal via de acesso a Sousas, a Rodovia Heitor
Penteado.
A área apresenta declividades médias e boas condições de acessibilidade e embora
seja uma região próxima à captação do Rio Atibaia, encontra-se a jusante da captação,
tendo sido traçado o perímetro de modo a não interferir na bacia de contribuição da
represa, como também na área da sede da fazenda.
(*) Com a promulgação da Lei Municipal n°. 8.161 de 16/12/94, ficam extintos os perímetros urbanos de
Joaquim Egídio (1962) e de Sousas (1964), bem como a Zona de Expansão Urbana do Município (1981),
instituindo-se o novo Perímetro Urbano, que considera áreas urbanizadas e urbanizáveis. Trata-se de uma
mudança conceituai que não tem por objetivo alterar a configuração da área urbanizável, uma vez que o
perímetro urbano atual passou a compreender o que antes era a Zona de Expansão Urbana, com pequenas
alterações.
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•

Critérios Complementares Utilizados no Traçado do Novo Perímetro Urbano

A delimitação de novas áreas passíveis de urbanização se deu pela avaliação dos seguintes
critérios complementares:
condicionantes do ambiente natural, incluindo:
- declividade predominante inferior a 30%;
- ausência ou pouca interferência de planícies de inundação;
- inexistência de remanescentes de matas,
contiguidade a áreas já urbanizadas:
as áreas incluídas confrontam-se com áreas já loteadas, dotadas de infraestrutura básica
total ou parcial, tendo sido apontadas pela Sanasa como viáveis para implantação de infraestrutura a curto prazo.
acessos:
foram analisados os caminhos e estradas que dão acesso às glebas e verificou-se que as duas
regiões são diretamente ligadas a vias estruturadoras já existentes.
Legislação de Uso e Ocupação do Solo em Vigor - Lei Municipal n° 6.031/88
As áreas urbanas da APA, Sousas, Joaquim Egídio e região norte da APA, encontram-se
zoneadas com as seguintes zonas de uso (Figura 12):
Zona 3: destinada predominantemente ao uso residencial unifamiliar e multifamiliar
horizontal e, em determinadas condições, ao multifamiliar vertical. Permite usos comerciais,
de serviços e institucionais, com restrição quanto à localização, podendo ocorrer em alguns
lotes de frente, situados em quarteirões hachurados, ao longo da Av. Dr. Antônio Carlos
Couto de Barros, em Sousas, e na Rua Heitor Penteado, em Joaquim Egídio.
Zona 4: destinada predominantemente ao uso residencial unifamiliar e multifamiliar
horizontal, com padrão mínimo de lote de l.000m2, e residencial multifamiliar vertical,
comercial, de serviços e institucional, sob condições específicas, consultados os órgãos
técnicos da Prefeitura Municipal de Campinas.
Zona 11: destinada basicamente aos usos comerciais, de serviços e institucionais, de
pequeno e médio porte; permite também os usos habitacionais unifamiliares e multifamiliares
verticais.
Zona 18: destinada à proteção de áreas e/ou espaços de interesse ambiental e à preservação
de edificações de interesse sócio-cultural, sendo que, nos distritos e na porção urbana ao
norte da APA, pode-se destacar a existência da Zona 18 ao longo do Rio Atibaia, numa faixa
de 300m de ambos os lados, medida a partir de seu eixo, onde a rigor somente são permitidos
usos destinados à cultura, esporte, turismo, chácaras de recreio e usos habitacionais, com
tipos de ocupação a serem definidos através de estudos específicos.
A maioria dos loteamentos destas áreas urbanas se encontra localizada na Zona 3, predominantemente residencial, sem que neles tenham sido previstos locais para a implantação de usos
comerciais e de serviços, necessários à demanda gerada pelo uso residencial.
SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Da mesma forma, loteamentos localizados na Zona 4, predominantemente residencial, também
não contam com a possibilidade de instalação de atividades terciárias'*' .
E importante ressaltar que as zonas 3, 4 e 11 permitem a verticalização, sendo que a
Zona 11 não prescinde de consulta aos órgãos técnicos da Prefeitura de Campinas.
Nesse sentido, a revisão dessa permissividade se faz necessária, em função das características
das áreas urbanas em análise.
Nota-se que a definição da Zona 18 ao longo do Rio Atibaia, teve como preocupação primordial
a destinação de usos compatíveis com o local, bem como a proteção de suas margens contra a
utilização agressiva em relação ao meio ambiente. No entanto, além da área rural, o Rio Atibaia
atravessa a área central de Sousas já consolidada, onde vários quarteirões foram zoneados como
Zona 18, necessitando de soluções práticas para esta questão.
Com relação às atividades industriais, a Cetesb registra apenas duas indústrias na APA, ambas
na área urbana de Sousas: a Prodome Química e Farmacêutica Ltda. e a Nittow Papel S. A.
As demais são indústrias "secas" que produzem apenas o esgoto do tipo doméstico, ou microempresas industriais.
A legislação de uso e ocupação do solo nas áreas urbanas da APA não permite a implantação de
indústrias, situação reforçada por outra legislação municipal que proíbe a instalação de
indústrias poluidoras nos dois distritos e determina o controle da poluição daquelas já
instaladas.
As indústrias acima citadas se enquadram na condição de toleradas, frente à lei de zoneamento
em vigor, devido à sua existência em data anterior à promulgação da referida lei, não sendo
permitidas, neste caso, ampliações de suas instalações, devendo manter em perfeito estado de
funcionamento as instalações destinadas ao controle da poluição.
0 controle da poluição destas indústrias é de competência da Cetesb, que faz o monitoramento
periódico, sendo também vistoriadas pelo Departamento de Meio Ambiente - Seplama, quando
necessário.

3.6. - Sistema Viário e de Transporte
0 sistema viário de Sousas e Joaquim Egídio possui circulação estrutural do tipo linear Rodovia Heitor Penteado/Av. Antônio Carlos Couto de Barros e apresenta em suas vias centrais
configuração descontínua e estreita. Os fatores determinantes desse tipo de configuração são
basicamente o Rio Atibaia, o Ribeirão das Cabras e a topografia irregular.
O Rio Atibaia, marco separador físico da região, conta com apenas uma ponte de acesso veicular
que integra os dois distritos, o que resulta na linearidade singular do sistema de circulação
estrutural, contrapondo-se à descontinuidade da malha viária restante.
A captação do trânsito se dá através de vias antigas, de baixa capacidade e com crescente uso
comercial. Nas áreas centrais de Sousas e Joaquim Egídio, o trânsito é desordenado e lento,
especialmente nos horários de pico, dado que o sistema viário existente dá suporte ao trânsito de
passagem, local e ao estacionamento lindeiro, com circulação atendendo os dois sentidos.

(*) vide também item Zonas de Uso Urbano - Z. URB, item 3.5. - Parte II deste trabalho, com relação à
distribuição das atividades urbanas na APA.
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Os estudos realizados permitiram identificar cruzamentos que exigem tratamento a curto prazo,
pois apresentam grandes níveis de conflito (Figura 17), como:
-

Av. Antônio Carlos Couto de Barros X Rua Paula Valério

-

Av. Isabelita Vieira X Av. Mário Garneiro

-

Av. Isabelita Vieira sobre o Rio Atibaia

-

Rua 13 de Maio X Rua Maneco Rosa

A Rodovia Heitor Penteado, nos trechos Campinas-Sousas e Sousas-Joaquim Egídio, apresenta
capacidade de suporte ao trânsito superior às demandas veiculares atuais.
0 sistema de transporte coletivo é realizado por ônibus, sendo que a interligação mais
significativa é com a área central da cidade, através de linhas radiais. A circulação local é
atendida por uma linha circular em Sousas e uma linha setorial entre Sousas e Joaquim Egídio.
0 atual sistema apresenta dificuldades quanto à otimização operacional.
Ressalta-se a existência do ramal ferroviário desativado da CCTFL, interligando os distritos em
questão, sendo parcialmente utilizado como viário local, em terra.
Com relação às estradas vicinais, destacam-se a CAM 010, que a partir da Rodovia D. Pedro I
atravessa longitudinalmente a região da APA, interligando os distritos ao Município de Pedreira
e a CAM 127, que interliga Joaquim Egídio à Rodovia D. Pedro I-Valinhos.
Ressalta-se ainda a existência de linha de oleoduto da Petrobrás e linhas de alta tensão,
cruzando a macro-região, com faixas marginais "non aedificandi" passíveis de utilização para
compor o sistema viário, se necessário.

3.7. - Equipamentos e Serviços Públicos
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
A região de Joaquim Egídio e Sousas é abastecida a partir do reservatório pulmão, localizado
junto às ETAs 3 e 4, próximos à entrada de Sousas, sendo seu atendimento feito por meio de
duas linhas principais, a Sub-adutora Nova Campinas-Sousas e a Sub-adutora San Conrado,
estando previstas obras de reforço para a região, incluindo a duplicação das linhas de
alimentação: (ETA-Sousas e Sousas-Joaquim Egídio), bem como a construção de um
reservatório.
A captação de água do Rio Atibaia, principal sistema produtor do Município de Campinas, está
localizada em Sousas a montante da área urbana, junto à divisa com Valinhos e daí, distribui-se
às ETAs 3 e 4 (SAR-Leste) e ETAs 1 e 2 (SAR-Sul).
Conforme informação da Sanasa, o Distrito de Sousas é parcialmente atendido por rede coletora
de esgotos, sendo que os loteamentos Caminhos de San Conrado, Colinas do Ermitage, Imperial
Parque, Parque Jatibaia, Vila Janete e Jardim Martinelli não contam com esses serviços.
Em Joaquim Egídio, a cobertura da área urbana por rede coletora de esgotos é total, e há um
emissário que transporta os efluentes "in natura" para o Ribeirão das Cabras, em um ponto
pouco abaixo da área urbanizada.
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Em Sousas, o emissário passa junto ao Rio Atibaia, onde despeja os efluentes "in
natura", e encontra-se bastante danificado devido às dificuldades operacionais para
sua manutenção, ocorrendo rompimentos em vários pontos.
Constata-se ainda, em Sousas, a ocorrência de edificações ribeirinhas que lançam o
esgoto diretamente no Ribeirão dos Pires, como as favelas ali instaladas, cujo esgoto é
recolhido por rede coletora, e também no Ribeirão das Cabras, onde ocorrem
edificações antigas, em cujo terreno não foi reservado espaço para a viela sanitária.
Nos loteamentos mais recentes, em processo lento de ocupação, e nos demais, que não
possuem rede de esgoto, o esgotamento sanitário é feito por fossas particulares.
As estações de tratamento de esgotos previstas pela Sanasa abrangem as quatro áreas
de esgotamento, caracterizadas a seguir:
• Área 1 - Jardim Botânico
Situada à margem direita do Rio Atibaia, é formada pelo Jardim Botânico, o qual já é
dotado de rede coletora de esgotos, mas não está em operação.
Para esta área há necessidade da execução das seguintes
obras: execução de um coletor tronco;
construção de uma estação de tratamento composta por tanque "imhoff" seguido
de filtro anaeróbico.
• Área 2 - Sousas
Compreende a região mais adensada do setor, sendo cortada pelo Ribeirão dos Pires e
Ribeirão das Cabras, afluentes do Rio Atibaia.
Para esta área há necessidade da execução das seguintes
obras: execução de um coletor tronco;
construção de uma estação de tratamento composta por lagoa aerada associada à
lagoa de sedimentação.
• Área 3 - Caminhos de San Conrado
Situa-se na região ao norte do setor, abrangendo o Loteamento Caminhos de San
Conrado, em processo de ocupação. E uma área de baixa ocupação, caracterizada por
chácaras, destinadas a recreio e lazer.
Devido à baixa ocupação da área, e tendo em vista a previsão de um adensamento lento,
foi considerado que, a curto e médio prazo, o atendimento deverá ser feito por meio
de fossas individuais.
• Área 4 - Joaquim Egídio
Compreende o Distrito de Joaquim Egídio, onde nasce o Ribeirão das Cabras.
Esta área é dotada de interceptores, sendo necessária a complementação dos sistemas
com a execução de:
- coletor tronco;
- estação de tratamento composta por tanque "imhoff" seguido de filtro anaeróbico.
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Equipamentos Públicos Comunitários
• Saúde
O Distrito de Sousas é dotado de um centro de saúde municipal e conta com o Sanatório
Dr. Cândido Ferreira.
Em Joaquim Egídio, existe um centro de saúde municipal e o Hospital Psiquiátrico Tibiriçá.
A população do Bairro Carlos Gomes e adjacências é atendida pelos centros de saúde mais
próximos, com acesso por ônibus, principalmente o Centro de Saúde Taquaral, que se encontra
localizado no prédio da Igreja, necessitando de um local maior e mais apropriado.
0 trabalho nos centros de saúde, o qual chega ao nível de saúde mental, é feito com agendamento
ou pronto-atendimento, além de atendimento com auxílio de uma viatura municipal que é
imprescindível, principalmente em Joaquim Egídio, onde a área rural é extensa e a locomoção
das pessoas é bastante problemática.
• Educação
Sousas conta com as seguintes escolas:
estaduais:
EEPSG Tomás Alves
EEPG Dr. Antônio Carlos C. de Barros (Vila Santana)
municipais:
EMPG Angela Cury Zakia (Nova Sousas)
EMEI Meu Pequeno Mundo (Vila Santana)
EMEI Zuleika Novaes
Joaquim Egídio conta com as seguintes escolas:
estadual:
EEPG Francisco Barreto Leme
municipal:
CEMEI (creche) Alexandre Sartori Faria
• Praças de Esporte
Sousas conta com duas praças de esporte municipais, José Iório e Benedita dos Santos, sendo
que somente a última mantém administração e programação de atividades esportivas.
Joaquim Egídio conta com apenas uma praça de esportes, denominada Jordão Cesarina, mas
não apresenta demanda para se realizar as programações esportivas que a Prefeitura oferece em
praças de esportes.
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3.8. - Atividades de Mineração

O aproveitamento dos recursos minerais na área da APA vem sendo, atualmente, desenvolvido
por diversos tipos de empreendimentos minerários, tais como: portos de areia ao longo de leitos
de rios e córregos e em cavas submersas de várzeas e lagoas; em áreas de empréstimo para
retirada de saibro; em olarias e cerâmicas; em pedreiras e cantaria para a produção de pedra
britada e de revestimentos, além de captação em fonte natural de água mineral.
Devido à rigidez locacional das jazidas minerais, a atividade de mineração enfrenta, na APA,
diversos conflitos com outros usos do solo, além das condições legais impostas pela legislação
ambiental, que restringem as operações de lavra em ecossistemas de fundo de vale e várzeas, em
áreas de mananciais hídricos, em zonas de vida silvestre, matas naturais e áreas urbanas e onde
há ocorrência de atributos de relevante beleza natural e paisagística.
A mineração, como toda atividade extrativa de recursos naturais, representa alto potencial de
degradação ambiental, inerente às suas atividades, que resultam em modificações e alterações do
meio físico e biológico. Interferem diretamente nas características naturais das áreas operadas,
tendo-se, como conseqüência, a deterioração da qualidade do meio ambiente. Por outro lado,
quando bem conduzida e sobretudo com cuidados à proteção ambiental e recuperação da
paisagem, reflete uma atividade econômica importante que pode ser passível de convivência com
os regulamentos da APA, de acordo com o princípio de desenvolvimento econômico com
proteção do meio ambiente.
Assim, de modo compatível com a APA, a extração dos recuros minerais estará condicionada às
exigências de regulamentação legal, além do controle ambiental rigoroso durante a fase de
desenvolvimento das operações de lavra das atividades e recuperação da paisagem.
Os empreendimentos minerários situados na APA, segundo os cadastros e levantamentos disponíveis, além da atualização elaborada pelo DMA/Seplama, estão listados a seguir, enfocando a
caracterização da atividade de acordo com a substância mineral, método de lavra, porte,
principais impactos ambientais, conflitos e estágio atual de desenvolvimento e lavra.
• Pedreira COWAN - localizada em área arrendada da Fazenda Santana da Lapa junto ao
km 122,5 da Rodovia D. Pedro I, no entrocamento com a Estrada Municipal de Joaquim
Egídio.
Extração de granito para pedra britada, destinada exclusivamente às obras de duplicação da
Rodovia D. Pedro I, já executada, e do anel viário, em execução. No momento atual, a
pedreira se encontra com as atividades paralisadas.
Situação legal: a empresa obteve autorização e concessão de lavra do DNPM; pedido de
licenciamento ambiental da Cetesb não deferido; elaborou um PRAD pouco substancioso, e
quanto ao EIA-RIMA, informou que a pedreira foi incluída nos estudos ambientais da
duplicação da Rodovia D. Pedro I.
Situa-se em área rural do Distrito de Joaquim Egídio, e seus principais comprometimentos
ambientais são: desmonte em bancadas de maciço rochoso com altura excessiva (> l0m) com
alteração acentuada do relevo, supressão de mata nativa existente, evolução de processos
erosivos, assoreamento das drenagens naturais contribuintes da Bacia do Rio Atibaia e
descaracterização da paisagem em grande escala.
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• Porto de Areia de porte pequeno no Rio Atibaia, junto à área da Pedreira COWAN, a jusante
da ponte da Estrada Municipal de Joaquim Egídio.
Extração de areia do leito do Rio Atibaia através de dragagem e área de estocagem em pilhas
nas margens.
Situação legal: requerimento de pedido de autorização municipal já arquivado. Atualmente,
encontra-se irregular quanto à documentação mineral e ambiental.
Situa-se em área rural, a cerca de 2km a montante da captação da Sanasa.
Comprometimento ambiental: ausência de licenciamento e responsabilidade de recuperação
ambiental; ausência de caixa de decantação de finos e filtro de óleos e graxas; áreas de
estocagem na faixa de preservação permanente do rio (faixa de 50m); desmatamento da
vegetação ciliar.
• Captação licenciada de água mineral de fonte natural da Fazenda Santa Margarida localizada na Estrada de Joaquim Egídio, ao lado da Pedreira COWAN, Distrito de Joaquim
Egídio.
Situação legal: detém portaria de lavra do DNPM, licenciamento e análises da Cetesb e
autorização municipal.
Comprometimento ambiental: nenhum.
• Extração de material de empréstimo (saibro) Usado em aterros e regularização de leitos de
estrada vicinais, localizada em terrenos afetados por processos erosivos do Loteamento
Morada das Nascentes, Distrito de Joaquim Egídio.
Situação legal: atividade executada pela Subprefeitura de Joaquim Egídio em contrapartida
de regularização da topografia dos terrenos erodidos pela troca de material cedido.
Comprometimento ambiental: assoreamento de nascentes e córregos; degradação da paisagem
natural devido aos sulcos de erosão nos terrenos; arrasamento de encostas e frentes de lavra
sem critérios técnicos; riscos de instabilidade e escorregamentos de taludes.
• Extração de granito como rocha ornamental na Fazenda das Pedras, em Sousas.
Desmonte de matacões em pedra ornamental e subproduto para cantaria.
Situação legal: licenciamento ambiental na SMA - CETESB - EIA/RIMA aprovado.
Atividades ainda não iniciadas em outubro de 1995.
Comprometimentos ambientais: foram avaliados no EIA/RIMA como empreendimento considerado de grande porte.
• Extração de areia em cava submersa na Fazenda São Joaquim, Distrito de Joaquim Egídio.
Extração por método de dragagem de cavas submersas em várzea de área rural.
Situação legal: licenciamento municipal iniciado.
Comprometimento ambiental: assoreamento de cursos d'água e descaracterização da
paisagem natural.
Os outros empreendimentos, citados no levantamento do IG (1993), encontram-se paralizados
e/ou abandonados, tais como: áreas de empréstimos, olarias e "garimpos de areia", e não estão
cadastrados no DMA/Seplama, inclusive uma extração de granito, próximo ao Observatório
Municipal de Capricórnio, foi paralizada recentemente, e também uma mineração de rocha
ornamental na divisa com Morungaba.
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DIRETRIZES GERAIS E ZONEAMENTO AMBIENTAL DA APA
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PARTE II

DIRETRIZES GERAIS E ZONEAMENTO AMBIENTAL DA APA

1. - Diretrizes Gerais

Em função das considerações apresentadas no diagnóstico da APA (Parte I), foram definidas
orientações básicas, as quais devem permitir que os objetivos da APA municipal sejam
alcançados. Estas orientações estão constituídas, a seguir, na forma de diretrizes gerais:
• a adoção de medidas que visem garantir a qualidade e quantidade dos recursos hídricos,
principalmente a montante da captação de água da Sanasa no Rio Atibaia, na bacia de
contribuição do Rio Jaguari e na microbacia do Ribeirão das Cabras, principais mananciais
futuros da região;
• a preservação dos remanescentes de mata nativa, bem como a proteção das faixas de
preservação permanente e a recuperação das matas ciliares;
• a elaboração de programas de prevenção de incêndios na área rural, coibindo-se a prática de
queimadas através da imposição de penalidades aos responsáveis, como forma de proteger os
remanescentes florestais e o equilíbrio ambiental da região;
• o estímulo à atividade agropecuária e a silvicultura na área rural, através de orientação
técnica e normativa, bem como incentivos ao associativismo rural em microbacias hidro
gráficas, de forma a garantir a conservação ambiental concomitantemente com a exploração
econômica;
• o condicionamento das atividades de mineração à Licença Ambiental Municipal, resguar
dadas as demais exigências da legislação (EIA/RIMA, PCA/RCA e PRAD);
• a adoção de critérios ambientalmente sustentáveis para as atividades instaladas, ou a se
instalar, de modo a preservar o patrimônio natural, histórico, arquitetônico e cultural da
região, além de possibilitar o desenvolvimento econômico;
• o estímulo à atividade turística que valorize os atributos naturais, arquitetônicos, históricos
ou culturais da região, com base em planejamento voltado à preservação e à estrutura
necessária para o desenvolvimento de tal atividade;
• o levantamento dos imóveis a serem preservados, em função de suas características
históricas, arquitetônicas e culturais, propondo normas e incentivos, a fim de viabilizar sua
conservação e aproveitamento;
• o monitoramento das atividades instaladas, ou a se instalar, ao redor do Observatório
Municipal de Capricórnio, com base em critérios definidos neste documento (item 3.4. Parte II), de maneira a garantir suas condições de operacionalidade e visibilidade;
•

o controle do parcelamento do solo na área rural, respeitando-se o módulo mínimo de
20.000m2 do INCRA, coibindo-se o subparcelamento em frações ideais;
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• a adoção de normas específicas para o parcelamento do solo e de critérios para implantação
de infraestrutura, compatibilizando a ocupação urbana com a conservação ambiental;
• o monitoramento da implantação dos parcelamentos de solo já aprovados quanto ao
cumprimento das condições exigidas pela Prefeitura Municipal de Campinas (notadamente
implantação de infraestrutura, reserva florestal legal, controle dos processos erosivos e
outros) e o embargo dos parcelamentos irregulares;
• o desenvolvimento de uma política de habitação de interesse social, visando atender à
demanda atual e evitar a ocupação de áreas de risco;
• a preservação das características atuais do sítio urbano e das vias locais dos distritos,
proibindo-se a verticalização e o adensamento e permitindo-se a mescla de usos, desde que o
grau de incomodidade possa ser controlado, visando a manutenção da qualidade de vida da
população e a preservação do patrimônio sócio-cultural;
• a adequação e provimento de melhorias nas estradas vicinais na área rural, visando a
manutenção das condições de tráfego e o controle dos processos erosivos decorrentes do
escoamento superficial das águas pluviais;
• a implantação de um sistema de planejamento viário, que vise a redução do estrangulamento
nas áreas centrais dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio, melhoria da acessibilidade e
estímulo ao transporte coletivo, dentro do contexto de preservação do patrimônio natural,
histórico e cultural da região;
• a implementação de planos de coleta de resíduos sólidos (notadamente os tóxicos) na área
rural, integrados com campanhas de orientação sobre o uso de tais substâncias e o
monitoramento do manejo dos demais resíduos sólidos;
• o desenvolvimento de campanhas de divulgação e orientação, voltadas à população local e aos
turistas, de forma a envolvê-los com os princípios de conservação do meio ambiente
propostos neste documento;
• o treinamento de funcionários da Prefeitura de Campinas para a implantação e fiscalização
das normas estabelecidas neste documento;
• a integração entre o Poder Municipal e os Poderes Federal e Estadual, bem como com o
Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e a Agência da
Bacia, para o exercício das respectivas funções de fiscalização e estímulo das atividades de
preservação e recuperação ambiental;
• a integração da Prefeitura Municipal de Campinas com as Prefeituras dos municípios
vizinhos, visando a adoção das normas, aqui propostas, em áreas lindeiras à APA municipal,
principalmente quanto às restrições relativas ao Observatório Municipal de Capricórnio e
aos mananciais hídricos dos rios Atibaia e Jaguari.
Para efetivação das medidas que constam nas diretrizes gerais, recomenda-se que a Prefeitura
Municipal de Campinas realize, a curto prazo, estudos no sentido de conceder incentivos
tributários (isenção parcial ou total, remissão e anistia) ao cidadão que preservar e promover
melhorias para a qualidade do meio ambiente de sua propriedade, em função dos princípios do
bem comum e de uma política de desenvolvimento sustentado.
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2. - Zoneamento Ambiental

Introdução

Com base nos elementos obtidos nos vários estudos realizados na região da APA, elaborou-se o
zoneamento ambiental da área, considerando as seguintes informações: as potencialidades e
fragilidades do meio físico, os modos e os padrões atuais de uso e ocupação da terra e a
legislação existente.
Os dados sobre as potencialidades e fragilidades do meio físico foram obtidos do Mapa dos Tipos
de Terrenos da APA Municipal - IG, 1993 (Figura 6), da Carta Clinométrica da APA de Sousas
e Joaquim Egídio e da Carta de Capacidade de Uso das Terras (Figura 7). Tais informações
permitiram identificar áreas de comportamento similar frente aos diferentes modos de uso.
A análise da Cobertura Vegetal e Uso das Terras (Figura 8) e de dados sócio-econômicos da
região permitiram compreender o padrão e as tendências de ocupação que hoje estão ocorrendo
na APA. Essas tendências, analisadas em conjunto com as potencialidades e fragilidades do meio
físico, possibilitaram o estabelecimento de zonas com vocações distintas na região.
A análise da legislação federal, estadual e municipal subsidiou o estabelecimento e a
fundamentação das principais restrições ao uso e à ocupação dos terrenos.
No Perímetro Urbano, foi feita uma análise da infraestrutura existente, das leis de zoneamento e
de parcelamento do solo, que possibilitaram o estabelecimento preliminar de categorias de uso.
Estas categorias, no futuro, darão subsídios à elaboração de novas diretrizes de parcelamento,
uso e ocupação da área urbana, de modo a promover a compatibilização do espaço construído e
a construir com o espaço natural.
O critério utilizado para delimitação das cinco zonas ambientais, identificadas a partir destes
elementos, foi a utilização dos divisores de água das principais microbacias hidrográficas, exceto
para a zona urbana, cujo perímetro foi estabelecido pela Lei Municipal n° 8.161/94. Estas zonas
foram descritas quanto às suas características de uso e ocupação, potencialidades, fragilidades e
vocações. Tais elementos permitiram estabelecer diretrizes e restrições ao uso, tendo em vista a
maximização da exploração dos recursos naturais com um menor grau de impacto ambiental
possível.
As zonas delimitadas (Figura 10), foram as seguintes:
• Zona de Conservação Ambiental (Z. AMB);
• Zonas de Conservação Hídrica dos Rios Atibaia e Jaguari (Z. HIDRI);
• Zona de Uso Agropecuário (Z. AGRO);
• Zona de Uso Turístico (Z. TUR);
• Zonas de Uso Urbano (Z. URB).
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3. – Definição, Caracterização e diretrizes das Zonas Ambientais:

3.1 – Zona de Conservação Ambiental (Z. AMB)

• Justificativa
A Z. AMB foi definida com o objetivo de garantir a preservação do sistema florestal que melhor
representa a biota regional da APA e região circunvizinha, a Mata Ribeirão Cachoeira. Esta
mata está localizada próxima à foz do ribeirão da Fazenda São Lourenço, Santo Antônio e
Itapuã, denominado como Ribeirão Cachoeira.
Para garantir sua preservação, a zona inclui toda a microbacia do Ribeirão Cachoeira e uma
faixa situada ao norte, que engloba a cabeceira dos três ribeirões da microbacia vizinha à do
Ribeirão Cachoeira. Esta faixa complementar à microbacia deve ser destinada à proteção do
remanescente como parte da "área tampão" da mata, com o objetivo de minimizar os impactos
das atividades antrópicas sobre o ecossistema.
• Limites
A Z. AMB engloba toda a microbacia do Ribeirão Cachoeira e ainda o Loteamento Colinas do
Atibaia I, II e parte do III. Esta zona se limita ao norte, pela divisa do Loteamento Colinas do
Atibaia I, a leste, pelo divisor de águas entre a Bacia do Rio Jaguari e a microbacia do Ribeirão
Cachoeira, ao sul, pelo divisor de águas entre as microbacias do Ribeirão Cachoeira e Ribeirão
das Cabras e pelo limite do Loteamento Colinas do Atibaia II, e a oeste, pelo Rio Atibaia (Figura 10).
• Uso e Ocupação Atual
A Z. AMB apresenta hoje dois padrões principais de uso: uma extensa área de fazendas
agropecuárias e um loteamento rural, denominado Colinas do Atibaia, subdividido nos módulos
mínimos do INCRA (20.000m2), destinado a chácaras de lazer, localizado no entorno da mata,
em suas faces sul, oeste e noroeste.
Quanto à cobertura vegetal, somente a Mata Ribeirão Cachoeira, com seus 233,7ha, representa cerca de 15% da área total desta zona. Observa-se ainda alguns maciços arbóreos
de pequena relevância, compostos por remanescentes de mata alterada, "capoeira" densa, matas
ciliares e ainda bosques antrópicos, principalmente concentrados nas cabeceiras da microbacia
(Figura 8).
Na porção leste desta zona, concentram-se campos sujos e capoeiras ralas, que se situam em
fazendas ocupadas por campos agrícolas abandonados, ou pastagens extensivas. Ainda ocorrem
campos limpos, geralmente utilizados como pastagens.
Os cultivos agrícolas temporários e permanentes ocorrem em pequenas áreas com caráter de
agricultura de subsistência ou formação de pomares.
Na porção central da Z. AMB, são comuns áreas de reflorestamento, as quais são exploradas
pela Ripasa, empresa de papel e celulose. Esta atividade representa uma faixa que intermeia os
dois principais usos da zona.
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Apesar de possuir um potencial mineral de rochas ornamentais, na Z. AMB, não se verifica a
presença de nenhuma atividade extrativa mineral.
Quanto ao patrimônio arquitetônico existente nesta zona, embora existam fazendas mapeadas
(Figura 11), não foi possível obter informações a respeito de suas benfeitorias e interesse
histórico ou cultural. São elas: as fazendas Aracaju, Santo Antônio e São Lourenço.
Esta zona é cortada pelas estradas municipais CAM 120, proveniente de Joaquim Egidio, e
CAM 367, proveniente de Sousas, ambas em pista de terra, possibilitando acesso à Represa do
Jaguari e ao município de Pedreira (Figura 2). As demais estradas são, em geral, vias de acesso
secundário, que servem as fazendas locais. O Loteamento Rural "Colinas do Atibaia", tem
acesso pela Avenida Mario Garneiro, sendo controlado através de guaritas com sistema de
segurança próprio, mantido pelo condomínio.

• Diretrizes
Objetivando tornar a Mata Ribeirão Cachoeira patrimônio ambiental do Município de
Campinas, indica-se a proteção legal através do tombamento na forma de ARIE - Área de
Relevante Interesse Ecológico, uma vez que, de acordo com artigos 2º e 3º do Decreto Federal
nº 89.336/84, esta área possui características naturais importantes, abrigando exemplares raros
da biota regional e exigindo cuidados especiais de proteção por parte do Poder Público.
Por estar localizada dentro do perímetro da APA municipal, integrará a Z. AMB, que se
caracteriza como uma "Zona de Vida Silvestre", destinada a melhor salvaguarda da biota nativa.
A proteção das ARIEs, prevista nos artigos 9o, em seu inciso VI, e 18° da Lei Federal n° 6938/81,
tem por finalidade manter os ecossistemas naturais de importância regional, ou local, e regular o
uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos da conservação
ambiental. Desta forma, conforme artigo 1º da Resolução CONAMA nº 002/88, nesta unidade de
conservação, serão proibidas quaisquer atividades que possam por em risco:
- a conservação dos ecossistemas;
- a proteção especial às espécies raras da biota local;
- a harmonia da paisagem.
Na área envoltória legal de 300 metros ao redor da mata será estabelecida uma "faixa tampão" de
50 metros, periférica à mata, na qual o uso dos recursos será parcialmente restrito e medidas de
desenvolvimento especial deverão ser tomadas, a fim de proporcionar uma "camada" de proteção
adicional à ARIE, em relação aos efeitos adversos de borda, devido à ocupação lindeira.
O limite desta "faixa tampão" se inicia junto ao Rio Atibaia, coincidindo com o limite do divisor
de água da microbacia até a nascente do Io afluente da margem esquerda, do 5º afluente da
margem esquerda do Ribeirão Cachoeira (contados a partir da foz). A partir deste ponto, inflete
por uma linha de rumo NE 83° até atingir o 6° afluente da margem esquerda desse ribeirão.
Neste ponto, segue por este córrego até o canal do Ribeirão Cachoeira, passando, então, a seguir
pelo canal do 4° afluente da margem direita desse Ribeirão. O limite volta a coincidir com o
limite do divisor de água até novamente atingir o Rio Atibaia.
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A ocupação e os cuidados referentes ao manejo desta faixa de proteção deverão ser definidos
em um trabalho posterior, a ser detalhado e orientado pela equipe técnica do DMA/Seplama,
em função de levantamentos específicos sobre o sistema natural e ocupação lindeira.
Recomenda-se que sejam consideradas as seguintes premissas:
-

possibilidade de instalação de tela protetora ao redor da mata;

-

plantio de espécies nativas, dando-se preferência às espécies perenifólias e mantendo-se
o sub-bosque limpo, com possível uso para pastoreio, objetivando-se reduzir os
efeitos de borda e a propagação de incêndios para o interior da mata;

-

implantação de aceiro raspado (faixa mínima de 6m, conforme indicado pelo Corpo de
Bombeiros), para impedir a propagação de incêndios;

-

implantação de "faixa de transição" com a redução gradativa da densidade de
individuos arbóreos até o limite da faixa tampão.

0 Loteamento Colinas do Atibaia deverá seguir os seguintes critérios e restrições:
2

- parcelamento do solo nunca inferior ao módulo mínimo do INCRA (20.000m ), não sendo

permitida a subdivisão em frações ideais;
- na faixa tampão não será permitido nenhum tipo de impermeabilização do solo ou

construção de vias de acesso, ou mesmo melhoria daquelas já existentes;
- deverão ser realizadas campanhas de orientação junto aos proprietários do loteamento,

no sentido do seu envolvimento na proteção e preservação da mata. Uma das formas será a
participação dos proprietários nos programas de proteção do sistema florestal pela
implantação da faixa tampão estipulada neste trabalho;
as culturas agrícolas e pastagens a serem implantadas deverão seguir as orientações do
item Agropecuária - Parte III deste trabalho, ressaltando-se as restrições impostas à Z.
AMB.
-

As atividades agropecuárias, a serem desenvolvidas na Z. AMB, deverão seguir os princípios
básicos da conservação dos recursos naturais descritos no item Agropecuária - Parte III deste
trabalho, com algumas restrições específicas no sentido de garantir as condições de preservação
deste ecossistema. Tais critérios e restrições são os seguintes:
-

as atividades priorizadas na Z. AMB serão a silvicultura e as pastagens;

-

não será permitido o uso de agrotóxicos de classe toxicológica I e II, em função das
interferências causadas por estes produtos nas cadeias ecológicas;

-

quanto aos cultivos anuais, devido aos reconhecidos impactos resultantes do manejo do
solo, tornam-se inadequados para esta zona, ficando, portanto, restritos a cultivos de
subsistência em áreas com declividade inferior a 12% e sem o uso de fertilizantes
químicos, ou agrotóxicos;

-

no caso da silvicultura, deverão ser utilizadas variedades de ciclo longo, para
aproveitamento de toras, a fim de minimizar as interferências que as operações de
extração de lenha, plantio e manejo causam no meio ambiente. A extração deve ser
limitada a toras, mantendo-se no campo a copa das árvores, com o sentido de diminuir
a exportação de nutrientes e garantir a proteção dos solos.

As atividades de mineração na Z. AMB não serão permitidas em função dos riscos de degradação
a ela associados e do baixo potencial verificado.
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3.2. - Zonas de Conservação Hídrica dos Rios Atibaia e Jaguari (Z. HIDRI)

• Justificativa
As Z. HIDRI visam, principalmente, a conservação da quantidade e qualidade dos recursos
hídricos. Desta forma, estas zonas estão estrategicamente localizadas a montante dos pontos de
captação existentes ou previstos, destinados ao abastecimento público.
Na APA municipal, foram criadas duas Z. HIDRI, que englobam os dois rios principais: Rio
Atibaia (Zona de Conservação Hídrica do Rio Atibaia - Z. HIDRI-A) e Rio Jaguari (Zona de
Conservação Hídrica do Rio Jaguari - Z. HIDRI-J).
• Limites
A Z. HIDRI-A engloba toda a bacia de contribuição do Rio Atibaia localizada a montante do
ponto de captação d'água da Sanasa - microbacias 10, 11, 12 (Figura 3), incorporando também
as matas situadas ao redor desta área. Seus limites estão definidos ao norte e a leste, pelo divisor
de águas desta bacia, ao sul, pelo próprio Rio Atibaia e, ao extremo oeste, pelo limite do
Perímetro Urbano e pela divisa intermunicipal Campinas/Valinhos (Figura 10).
A Z. HIDRI-J corresponde a toda a bacia de contribuição do Rio Jaguari, situada na APA
Municipal - microbacias 1 e 2 (Figura 3), e sobrepõe-se a uma parte da APA Estadual do Rio
Piracicaba e Juqueri-Mirim. Ao norte, está delimitada pelo limite intermunicipal Campinas/
Pedreira, a leste, pelo Rio Jaguari e pelo limite intermunicipal Campinas/Morungaba, ao sul e a
oeste, pelo divisor de águas da bacia de contribuição do Rio Jaguari (Figura 10).
• Uso e Ocupação Atual
Na Z. HIDRI-A, verifica-se, às margens do Rio Atibaia, alguns núcleos de chácaras de recreio
decorrentes do parcelamento em módulos rurais em lotes, que variam em torno de 2.000 m2 a
3.000m2, padrão anteriormente permitido pelo INCRA. Estas chácaras se destinam à moradia ou
lazer. A forma de ocupação desta área, muitas vezes invadindo a faixa de preservação do
Rio Atibaia e poluindo-o com esgoto e lixo, demonstra a ausência de critério de ocupação.
A questão do esgotamento sanitário e da disposição do lixo tem sido tratada através de soluções
particulares.
Próximo às chácaras, à margem do Rio Atibaia, está instalado o Clube Recreativo Associação
Praia e Campo, que também dá soluções particulares às questões acima citadas. O restante da
zona é composta por extensas áreas de fazendas agropecuárias. Ainda nesta zona, está
localizada, no Rio Atibaia, a Usina Hidrelétrica de Salto Grande, da CPFL, construída no início
do século e ainda em operação, com potência instalada de 3.530kW.
A vegetação existente na Z. HIDRI-A é representada por dois importantes remanescentes de
mata nativa íntegra, localizados nas fazendas Malabar (13,8ha) e Guariroba (8,2ha) (Figura 9).
Existem ainda fragmentos de mata alterada, que ocorrem junto a áreas de reflorestamento, de
"campos sujos", ou rede de drenagem (mata ciliar). A mesma obervação pode ser feita em relação
às vegetações de formação secundária do tipo mata degradada ou "capoeira" densa, destacandose o remanescente da Fazenda Santana. Ressalta-se que este remanescente está classificado
numa categoria inferior à mata íntegra, por apresentar uma composição mista, com presença da
mata íntegra e mata alterada. No entanto, ele tem uma área bastante significativa. Assim, a mata
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alterada soma cerca de 41,4ha e capoeira densa ao redor de 26,8ha. Supondo-se um programa
de recuperação para toda a cobertura, poder-se-á ter uma mata de aproximadamente 68,2ha.
Na Z. HIDRI-A, ocorrem também, em pequenas e esparsas áreas, bosques associados à rede de
drenagem e às antigas sedes de fazendas.
Nesta zona, encontram-se extensos maciços de reflorestamento comercial; campos sujos e
antrópicos apresentados como pastagem, áreas com cultivos perenes (café e pomares) e anuais,
principalmente de subsistência.
Os recursos minerais, existentes nesta zona, correspondem à rocha ornamental, rocha para talhe
e cantaria, encontrados nos afloramentos rochosos e nos grandes matacões existentes. Além
destes, ocorrem areias e argilas nas planícies fluviais. Quanto à água subterrânea, por tratar-se
de domínio de rochas cristalinas, sua produtividade é variável em função do sistema de fraturas
dos corpos rochosos. As áreas de recarga do aqüífero cristalino se encontram em situação
favorável, pois se trata de área rural com baixo índice de urbanização e impermeabilização do
solo.
Atualmente, são verificados nesta zona, três tipos de atividade extrativa mineral:
A Pedreira COWAN, localizada próximo do trevo Campinas/Valinhos (Rodovia
D. Pedro I), que se encontra desativada, mas ainda apresenta potencial de exploração.
Um porto de areia no Rio Atibaia, localizado próximo da Pedreira COWAN, o qual extrai
areia do leito do rio.
Exploração de água mineral localizada na Fazenda Santa Margarida.
As duas primeiras atividades de mineração citadas estão localizadas a aproximadamente 2km a
montante do ponto de captação d'água da Sanasa, gerando elevação dos índices de turbidez por
sólidos em suspensão e contaminação por óleos e graxas provenientes dos equipamentos.
Em relação a exploração de água mineral, trata-se de uma atividade compatível com os
princípios desta zona, por ser isenta de efeitos degradadores do meio ambiente.
0 patrimônio histórico e arquitetônico existente nesta zona se localiza nas seguintes fazendas:
Santana, Sant'Ana da Lapa, Santa Margarida, Três Pedras, São Francisco de Assis, Santa
Helena, Guariroba e Salto Grande (Figura 11).
A Fazenda Santana foi fundada no século passado em terras de sesmaria de Francisco Xavier
Rocha e desmembrada em duas. Uma das partes, juntamente com a sua vizinha Fazenda
Barreiro (esta, atualmente, urbanizada), dedicou-se à criação de gado puro sangue. E a outra se
dedicou à produção cafeeira. Em suas terras se situam um remanescente de mata nativa e a
captação do Rio Atibaia, responsável pelo abastecimento de água potável para 80% da
população do município. Sua sede está sendo preservada através de processo de restauração.
Esta fazenda é parcialmente envolvida pelo Perímetro Urbano e parte dela está sendo
desmembrada na forma de loteamentos, os quais necessitam cuidados para que não
venham trazer riscos de comprometimento ambiental.
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A Fazenda Santa Helena foi destacada, em 1914, da Fazenda Três Pedras e, segundo indicações,
parece estar em bom estado de conservação, mantendo a produção cafeeira. Quanto à Fazenda
Santa Margarida, sabe-se apenas que, atualmente, ocorre captação de água mineral e que,
anteriormente, havia extração de matacões, inclusive por meio de desmonte hidráulico, o que
acarretava prejuízos para o solo em razão dos processos erosivos, e para o próprio Rio Atibaia,
em razão do carreamento de resíduos e conseqüente assoreamento do seu leito. Ainda não há
informações sobre suas edificações. Também faltam dados a respeito das fazendas São Francisco
de Assis e Salto Grande.
Nesta zona, entretanto, destacam-se três importantes fazendas: Sant'Ana da Lapa, Três Pedras e
Guariroba. A primeira se formou em terras de sesmarias vizinha à Fazenda Laranjal, geradora
do núcleo urbano de Joaquim Egídio; dedicou-se tradicionalmente à produção do café. A
Fazenda Três Pedras fez parte do latifúndio Sertão, de Floriano de Camargo Penteado, tendo
pertencido à família dos Barões de Itatiba e sido destinada à produção de café. Sua casa sede foi
construída em 1871, e seu atual proprietário a restaurou, bem como aos muros divisórios
integralmente construídos em taipa. A Fazenda Guariroba também integrou o latifúndio do
capitão-mor Floriano de Camargo Penteado e dedicou-se à cafeicultura. Toda a fazenda se
mantém em perfeito estado de conservação, realçando-se a sede em suas características
tradicionais e primorosamente mobiliada com peças do século passado.
A região tem acesso tanto pela Rodovia D. Pedro I, com transposição do Rio Atibaia através da
ponte existente no trevo para Valinhos, como pelo Núcleo Urbano de Joaquim Egídio.
Os principais eixos viários internos à região são as estradas municipais CAM 127 (acesso a
Joaquim Egídio/Valinhos), CAM 330 (acesso às chácaras de recreio) e CAM 120 (acesso à Usina
Salto Grande) (Figura 2).
Os três caminhos não são pavimentados, mas apresentam condições de tráfego regular. A
CAM 330 tem início em bifurcação na CAM 127, entrada para a Fazenda Santa Margarida, onde
existe uma portaria de acesso particular; segue paralelamente ao Rio Atibaia, passando pela
região das chácaras de recreio, e termina na Associação Praia e Campo. A CAM 120 tem início
no final da área urbana de Joaquim Egídio, bifurcando-se da SP-81 (Estrada das Cabras),
atravessa diversas fazendas até próximo do Rio Atibaia, por onde caminha paralelamente ao rio,
passando pela Usina Salto Grande e estendendo-se até a divisa Campinas/Morungaba, limite da
AP A, adentrando-se pelo Município de Morungaba. A partir do ponto onde encontra e segue
junto ao Rio Atibaia, o caminho se torna bastante estreito e em condições precárias de
circulação de veículos. Além do sistema viário principal acima descrito, existem pequenos
caminhos e acessos particulares da caráter local.
A Z. HIDRI-.T é ocupada basicamente por fazendas voltadas à produção florestal e a criação de
gado bovino. Sua porção sul, microbacia 2 (Figura 3), apresenta relevo bastante acidentado, o
que limita as atividades agrícolas, havendo predomínio de campos sujos, utilizados como
pastagens, e de silvicultura. Na porção norte, microbacia 1 (Figura 3), o relevo é mais plano e,
então, predominam campos antrópicos, utilizados como pastagens, havendo também pequenas
áreas agrícolas cultivadas com café e milho.
O principal remanescente florestal de mata íntegra desta zona é a Mata da Fazenda Recreio, com
54,6ha, sendo o segundo maior da APA municipal (Figura 9). Existem ainda outros dois
remanescentes de mata íntegra: Mata Santana do Atalaia (Ilha) e Mata Jaguari (U,8ha).

SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

As matas alteradas ou degradadas se distribuem ao longo de toda a zona, abrangendo também os
pequenos remanescentes de mata ciliar. Deve-se destacar expressivas áreas de mata degradada e
vegetação secundária em regeneração, principalmente às margens do Rio Jaguari.
Esta zona apresenta potencial mineral para a extração de rochas ornamentais, provenientes dos
matacões existentes, não ocorrendo atividades extrativas até o momento.
No Rio Jaguari, encontra-se instalada a Usina Hidrelétrica Jaguari, da CPFL, com potência de
14.400kW, em processo de automação a ser brevemente concluído. No mesmo rio, encontra-se a
Usina Macaco Branco, da Companhia Jaguariense de Eletricidade, considerada de pequeno
porte. Ambas as usinas datam do início do século e representam importante patrimônio histórico
e arquitetônico a ser preservado.
Ainda quanto ao patrimônio existente, este se encontra principalmente nas fazendas: Santa
Júlia, Jaguari, Recreio e Bom Retiro, situadas na porção norte desta zona, na Fazenda Roseira,
localizada na porção central, e nas fazendas São Rafael, Santa Maria e São Jorge, localizadas na
porção sul. Mais recentemente, foram mapeadas também as fazendas Lage Grande e Feliciano
(Figura 11).
Destas, destaca-se a sede da Fazenda Jaguari, hoje, Santa Ürsula. Foi construída depois de 1847,
e pertence à família dos Barões Ataliba Nogueira desde 1800, quando foi concedida à sesmaria.
A Fazenda Recreio foi fundada em 1852, em terras da sesmaria de Alexandre Barbosa de
Almeida, quando teve sua sede construída. Em 1887, foi restaurada e decorada com pinturas
rurais pelos pintores Hilarião A. da Cunha e José Pedro de Góis. Foi tradicionalmente
produtora de café em terreiros de terra; em 1983, dedicava-se à pecuária.
Próxima à Recreio, encontra-se a Fazenda Bom Retiro, provavelmente originária de
desdobramento da primeira. A respeito desta e da Fazenda Santa Júlia, situada no extremo
norte desta zona, não se tem maiores informações.
Na Fazenda Roseira, antiga produtora de café, as edificações se encontram em precárias
condições de conservação, especialmente a casa sede. Esta fazenda se situa às margens da
estrada de acesso à Usina Hidrelétrica do Macaco Branco.
A Fazenda Santa Maria apresenta patrimônio significativo. Foi fundada para a cultura cafeeira
da qual foi um dos exponentes, e sua vasta sede, construída na primeira metade do século
dezenove, situa-se no alto da Serra das Cabras.
As principais vias de acesso para esta zona são as estradas municipais CAM 120, proveniente de
Sousas e Joaquim Egídio, dando acesso à Usina Jaguari e ao sul do Município de Pedreira, em
pista de terra; a CAM 113 tem início na SP-81 (Estrada das Cabras) e termina na CAM 120,
sendo este o melhor acesso para se alcançar a Represa do Jaguari, em função do trecho maior
asfaltado da SP-81; a CAM 010 (prolongamento da Av. Mário Garneiro) é o principal acesso ao
Município de Pedreira; e a CAM 209, proveniente da Estação Carlos Gomes, passa pelo Jardim
Monte Belo e acessa aos municípios de Jaguariúna e Pedreira. Dentro desta zona, existe ainda a
CAM 232 que acessa a CAM 120 à ponte sobre o Rio Jaguari, marco da divisa entre os
municípios de Campinas, Pedreira e Morungaba (Figura 2).
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• Diretrizes
As diretrizes básicas para as zonas de conservação hídrica da APA municipal objetivam a
proteção dos mananciais hídricos. Desta forma, estão definidas ações ligadas ao controle de
agrotóxicos, lançamento de esgotos, desmatamento da vegetação ciliar, impermeabilização do
solo ou usos inadequados da terra.
Dentro do contexto geral da APA, deverão ser efetivadas medidas de proteção dos
remanescentes florestais nativos e a recuperação de faixas de preservação permanente ao longo
dos cursos d'água e nascentes. Para tanto, as matas da Fazenda Recreio, da Usina Jaguari, da
Fazenda Santana do Atalaia (Z. HIDRI-J), da Fazenda Santana, Fazenda Malabar e Fazenda
Guariroba (Z. HIDRI-A) deverão ser declaradas de preservação permanente pelo Poder Público
e, paralelamente, seus proprietários deverão ser incentivados a declará-las como Reserva
Particular do Patrimônio Natural.
As atividades agropecuárias, a serem desenvolvidas nas Z. HIDRI, deverão estar enquadradas
nos critérios gerais estipulados no item Agropecuária - Parte III deste trabalho, salvo as
restrições especificas no tocante ao uso de agrotóxicos e aproveitamento das planícies de
inundação.
No caso dos agrotóxicos, será vedado o uso de produtos de classe toxicológica I e II, em função
dos riscos a todo o ecossistema e comprometimento da qualidade da água destinada ao
abastecimento público. Nas planícies de inundação, é vedado o uso de qualquer tipo de
agrotóxicos e fertilizantes químicos devido à vulnerabilidade destas áreas e a proximidade do
lençol freático. Para tanto, deverá ser efetuado rígido controle por parte do DMA/Seplama,
sobre áreas com culturas que tenham alta demanda no uso de agrotóxicos. Sugere-se também
que se possa proibir a implantação de tais cultivos, mediante parecer técnico emitido pela
Secretaria de Agricultura do Estado.
Nas planícies de inundação, além da restrição total ao uso de agrotóxicos e fertilizantes
químicos, e ressalvadas as faixas de preservação permanente, só será permitida a implantação de
pastagens de lotação compatível com sua capacidade de suporte, que varia em função da
fertilidade do solo, da espécie de forrageira utilizada, do tipo do gado e seu porte e do tempo de
permanência.
As diretrizes para exploração mineral nas Z. HIDRI da APA municipal deverão seguir os
critérios gerais estipulados no item Mineração - Parte III deste trabalho, salvo as restrições
específicas dispostas a seguir:
não serão permitidas as atividades minerárias em distância considerada pela Sanasa como
sendo de risco, a montante do ponto de captação de água existente no Rio Atibaia e do ponto
programado para futura captação de água no Rio Jaguari, para evitar contaminação da água
destinada ao abastecimento público.
será exigido de imediato pelo DMA/Seplama a construção de caixas e/ou lagoas de decantação
de finos e construção de filtros para óleos e graxas, na Pedreira COWAN e no porto de areia
situados a montante da captação.
será dada atenção especial e maior controle aos empreendimentos que possam impactar as
zonas de recarga do aqüífero e gerar processos de erosão e assoreamento.
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Quanto aos empreendimentos existentes na Z. HIDRI-A, no caso da Pedreira COWAN, as
medidas mitigadoras e as ações executivas propostas para recuperação das áreas degradadas que
constam do PRAD, deverão ser imediata e rigorosamente cumpridas. Com relação ao porto de
areia existente a montante da captação no Rio Atibaia, deverá ser providenciado, a curto prazo,
a execução de caixa de decantação de finos, caixa para filtro de óleos e graxas, distanciado da
faixa de preservação permanente (50 metros) do Rio Atibaia. Deverá ser providenciado PRAD e
apresentado licenciamento da Cetesb (Relatório de Controle Ambiental - RCA) para
funcionamento.
Na Z. HIDRI-A, onde já está consolidado o parcelamento do solo para chácaras de recreio, com
vistas a se evitar impactos decorrentes desta ocupação e previnir novas ocupações inadequadas,
foram traçadas as seguintes diretrizes básicas:
-

os proprietários de lotes situados nas faixas de preservação permanente (50m) deverão
recompor ou recuperar a vegetação nestas áreas. Novas construções, bem como a
impermeabilização do solo ou a supressão da cobertura vegetal existente, não serão
permitidas;

-

todas as chácaras constituídas, bem como a Associação Praia e Campo, deverão passar,
em curto prazo, por vistoria, para se verificar as condições de disposição dos esgotos,
que deverão ter destinação adequada;

-

o lançamento de esgotos "in natura" nos cursos d’água será terminantemente proibido;

-

o condomínio das chácaras e a Associação Praia e Campo deverão apresentar, a
curto prazo, plano de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos a ser
apresentado ao DMA/Seplama, que deverá analisá-lo e acompanhar sua efetivação.

3.3. - Zona de Uso Agropecuário (Z. AGRO)
• Justificativa
A Z. AGRO foi criada em função da potencialidade do solo para agropecuária associada ao uso
atual da terra, que detém grande parte das áreas agrícolas de culturas anuais, semi-perenes e
perenes da região. O objetivo é tornar compatível o aproveitamento econômico dessas áreas com
a conservação do meio ambiente.
Nesta zona, o uso agropecuário poderá aproveitar o potencial identificado sem as restrições
específicas colocadas para a Zona de Conservação Ambiental (Z. AMR) e para as Zonas de
Conservação Hídrica (Z. HIDRI). Para tanto, foram definidos critérios de sustentabilidade, de
modo a melhorar as condições atuais e garantir as condições futuras de produção. Estes critérios
também são aplicáveis para toda a APA municipal.
• Limites
A Z. AGRO engloba todas as microbacias contribuintes do Rio Atibaia a jusante do ponto de
captação de água da Sanasa, microbacias 3, 4, 5, 6 e 7 (Figura 3), com exceção da microbacia do
Ribeirão das Cabras (Z. TUR), do Ribeirão Cachoeira (Z. AMB) e do Perímetro Urbano
(Z. URB). Esta zona se limita, ao norte, com o Município de Jaguariúna, a leste, pelo divisor de
águas das bacias dos rios Atibaia e Jaguari, a oeste, pelos limites da APA municipal e ao sul, pelo
divisor do Ribeirão das Cabras (Figura 10).
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• Uso e Ocupação Atual
A área é tradicionalmente ocupada por fazendas que exploram a agropecuária e silvicultura
como fonte de recursos e, mais recentemente, com a formação de chácaras de recreio.
Em sua porção sul, microbacia 7 (Figura 3), existe o predomínio dos reflorestamentos com
eucalipto, explorados pela RIPASA - Papel e Celulose. Também ocorrem pastagens e, em menor
escala, cultivos anuais e perenes. Parte do Loteamento Colinas do Atibaia se localiza na
Z. AGRO, onde ocorre a subdivisão de lotes no módulo mínimo do INCRA (20.000m2), para
formação de chácaras de recreio e, em alguns casos, moradia.
Na porção central da Z. AGRO, microbacia 6 (Figura 3), numa faixa entre as fazendas Espírito
Santo, Santo Antônio das Mangueiras, Iracema e Santana do Atalaia, ocorre uma alta densidade
de drenagem, associada à presença de muitas nascentes e declividades predominantes entre 30%
e 45%. Em tais áreas, predominam campos limpos, utilizados como pastagem, pequenas manchas
de reflorestamento e cobertura vegetal secundária de diferentes tipos fisionômicos.
Na microbacia do Ribeirão afluente do Atibaia, microbacia 5 (Figura 3), localizada entre as
fazendas Senhor Jesus e Espírito Santo, observa-se uma vegetação secundária em estágio
avançado de regeneração, principalmente em fundos de vale e contígua a uma mata nativa
alterada. Essa microbacia apresenta o maior percentual de cobertura vegetal nativa em relação
às outras microbacias da APA.
Devido a esta característica, tal microbacia deve ter uma proteção especial, principalmente dos
efeitos decorrentes da exploração agrícola a que se destina esta zona.
Nas margens do Rio Atibaia, ao lado da Fazenda Senhor Jesus, ocorrem chácaras rurais com
parcelamento do solo em módulos inferiores aos do INCRA, feitos anteriormente à
regulamentação do módulo mínimo de 20.000m2. Tal processo continua, atualmente, de forma
irregular, parcelando-se a faixa de preservação permanente (prevista no Código Florestal) do
Rio Atibaia, para instalação de ranchos de pescaria.
Na Z. AGRO, uma atividade que vem apresentando grande desenvolvimento é a instalação de
pesqueiros do tipo "pesque-pague". Na porção central e norte desta zona, microbacias 3, 4, 5 e 6
(Figura 3), acima do Condomínio Colinas do Atibaia, existem, pelo menos, quatro
estabelecimentos já instalados e em funcionamento. Tais pesqueiros introduzem peixes exóticos
(carpa, tambaqui, tilápia, pacú e outros) nos açudes da região que são construídos em geral
próximo às nascentes e mantidos sem vegetação nas margens, o que facilita os processos de
assoreamento e contaminação do recurso hídrico. Faltam estudos sobre os impactos que tal
atividade esteja causando ao meio ambiente. Deve-se alertar que essa atividade está também
ocorrendo em outras zonas da APA.
Ao norte da Z. AGRO, microbacias 3 e 4 (Figura 3), encontra-se a área com maior potencial
agrícola da APA municipal, principalmente em função do predomínio de declividades mais
suaves e das características do solo, em geral mais profundos, permeáveis e menos erodíveis,
comportando um uso mais intenso. Este potencial é percebido pelos agricultores da região que
atualmente usam a terra com cultivos de horticultura (tomate, olericultura), anuais (milho),
semi-perenes (cana-de-açúcar e mandioca) e permanentes (café e citrus).
Além disso, ocorrem pastagens intensivas com a criação de gado bovino para corte. Ainda
ocorrem, em pequenas áreas, campos sujos, manchas de reflorestamento e de vegetação
secundária, sendo que o principal remanescente de mata nativa se encontra na Fazenda Santa
Rita do Mato Dentro (9,62ha). Nas chácaras de recreio, verificam-se pomares caseiros e culturas
de subsistência.
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Na Z. AGRO, estão em atividade algumas explorações minerárias, na forma de áreas de
empréstimo de saibro e extração de areia do leito do Rio Atibaia. Na porção sul, microbacia 7
(Figura 3), próximo ao Condomínio Morada das Nascentes, existem duas áreas de empréstimo,
estando uma desativada. Na porção central, microbacia 6 (Figura 3), uma área de empréstimo
está associada a um médio impacto ambiental, com o agravante de estar localizada próximo às
margens do Rio Atibaia. 0 potencial de extração de areia se verifica em todo o trecho do Rio
Atibaia, que serve de limite à Z. AGRO, sendo explorado esporadicamente por areieiros, muitas
vezes clandestinos e desprovidos de sistemas de proteção ambiental.
Em relação ao patrimônio arquitetônico, na porção norte da Z. AGRO, situa-se uma série de
fazendas, a respeito das quais não se obteve ainda informações (Figura 11), excessão feita às
fazendas Duas Pontes e Santa Rita do Mato Dentro, que foram descritas juntamente com as
estações da Viação Férrea Campinas-Jaguariúna (item 3.2. - Parte I deste trabalho).
Na porção central da Z. AGRO, situam-se as fazendas Santana do Atalaia - a respeito da qual
não se conseguiu informações, Iracema - da qual se sabe apenas ser produtora de café e ter
pertencido ao Engenho Atibaia (Fazendinha), dos Barões de Limeira, e Santa Angélica, também
desdobramento do mesmo engenho e produtora de café; em 1978, constatou-se que suas
benfeitorias estavam em extinção. Já à margem oeste do Rio Atibaia, localizam-se as construções
remanescentes do Engenho Fazenda Atibaia, ou Fazendinha, conglomerado de construções que
sediaram um grande latifúndio que em 1818, foi registrado com o nome de "Bens Rústicos".
Pertence, ainda hoje, à herdeiros da família fundadora dos Barões de Limeira, tendo acolhido
tropas paulistas na revolução de 1932. Mantém ainda importantíssimo patrimônio histórico e
arquitetônico, com construções de taipa e pau-a-pique no conjunto formado pela casa sede,
tulha e colônia. Mais ao sul da Fazendinha, encontra-se a Fazenda Agropecuária Dona Amélia,
provavelmente desdobro da Fazendinha, a respeito da qual não se tem outros dados.
Na porção sul da Z. AGRO, encontram-se a Fazenda das Pedras, a Fazenda Santa Terezinha da
Floresta e às margens do Rio Atibaia, a Fazenda São João.
Em relação aos acessos, a porção sul da Z. AGRO é servida pela estrada municipal CAM 367,
que interliga o Distrito de Sousas, a CAM 120, que serve Pedreira, via Usina Jaguari. Na porção
central, o principal acesso é a CAM 440 (continuação da Av. Mário Garneiro), proveniente de
Sousas, e a CAM 010, proveniente da Rodovia D. Pedro I (Shopping Galeria) e do Loteamento
Caminhos de San Conrado, acessando ao Município de Pedreira, via Usina Macaco Branco
(Figura 2).
O acesso à porção norte se faz através da Rodovia Campinas-Mogi Mirim (SP-340), acessando-se
pela CAM 333 o Hotel Fazenda Solar das Andorinhas e o Jardim Monte Belo, e pela CAM 209, o
Bairro Carlos Gomes, atravessando próximo ao Loteamento Chácaras Gargantilha e à Fazenda
Recreio até chegar em Pedreira. No extremo norte da AP A, o acesso ao Município de Jaguariúna
é possível através da CAM 138. Observa-se que falta uma via pública entre as porções central e
norte da Z. AGRO, fato que divide a APA municipal em duas partes, com acessos distintos. A
região ainda é servida por um ramal da antiga estrada de ferro da Companhia Mogiana, que,
atualmente, é utilizado em caráter turístico (Maria Fumaça), partindo da estação Anhumas, com
duas paradas na APA (estações Desembargador Furtado e Carlos Gomes), direcionando-se para
o Município de Jaguariúna.
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•

Diretrizes

Na Z. AGRO, o desenvolvimento de atividades agro-silvo-pastoris deverá seguir os critérios
gerais de conservação de água e solos, observando-se a capacidade de uso das terras, o manejo
ecológico das culturas e a utilização adequada de fertilizantes e agrotóxicos, de modo a não
oferecer riscos ao meio ambiente. Tais critérios são apresentados no item Agropecuária Parte III deste trabalho.
Nesta zona, restaram poucos e pequenos remanescentes florestais, e dessa forma torna-se
imprescindível a sua preservação; motivo pelo qual se indica a preservação da Mata da Fazenda
Santa Rita do Mato Dentro, por ser o último remanescente em estado íntegro. Alerta-se para a
necessidade de se aplicar com urgência o Decreto Federal n° 750/93, que proíbe a exploração,
corte ou supressão de vegetação localizada no domínio Atlântico (Mata Atlântica).
O desenvolvimento de planos de revegetação ciliar deverá se dar através de incentivo aos
proprietários rurais.
A principal área a ser conservada é a microbacia 5 (Figura 3), em função do alto percentual de
cobertura vegetal natural, principalmente quando comparado com o percentual das demais
microbacias da APA. A conservação desta microbacia possibilitará o desenvolvimento
sucessional da vegetação, permitindo a realização de estudos comparativos com outras
microbacias da APA, a respeito da recuperação do meio natural e dos efeitos adversos de
diferentes atividades antrópicas.
Os pesqueiros do tipo "pesque-pague" já instalados, ou que vierem a se instalar, deverão seguir
critérios para que se tornem compatíveis com os propósitos da APA municipal. Para tanto,
o item 2. - Parte III deste trabalho, contém as medidas disciplinadoras, como obrigatoriedade de
revegetação de trechos da margem; desenvolvimento de projetos de açudes, de acordo com
normas tecnológicas adequadas, que impeçam a fuga de espécies exóticas para a rede
hidrográfica local; licenciamento da atividade pelo IBAMA, DEPRN, DAEE e parecer técnico
do DMA/Seplama.
Na mineração, de forma semelhante à agropecuária, o enquadramento à legislação vigente e aos
critérios estipulados no item 3. - Parte III deste trabalho, é indicado para garantir a
compatibilização da exploração com a conservação do meio ambiente. Quanto às explorações já
existentes, numa primeira etapa, deverão ser indicadas as medidas necessárias para
regularização dos empreendimentos e será efetuada a fiscalização para monitorar a implantação
das medidas de proteção ambiental que, caso não sejam satisfeitas, implicarão no embargo das
atividades.
Quanto às áreas já parceladas na forma de chácaras/pesqueiros rurais, serão priorizadas as
seguintes ações:
verificação da situação legal dos parcelamentos, adotando-se as medidas cabíveis nos
casos irregulares, principalmente nos ocorrentes na faixa de preservação permanente do
Rio Atibaia;
avaliação do sistema de coleta e destinação de lixo, que deverão se enquadrar em manejos
ambientalmente adequados;
avaliação dos sistemas de esgotamento sanitário das residências, que deverão estar
direcionados para sistemas adequados de tratamento, de modo a evitar a poluição dos
recursos hídricos. O lançamento de esgotos "in natura" nos cursos d'água está terminantemente proibido;
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desenvolvimento de campanhas de orientação dos usuários e moradores das chácaras de lazer
quanto aos princípios da APA, buscando o envolvimento destes nos programas de
reflorestamento ciliar, reciclagem de lixo, agricultura alternativa, entre outros.

3.4. - Zona de Uso Turístico (Z. TUR)

• Justificativa
A Z. TUR tem o objetivo de propiciar o aproveitamento do potencial turístico existente, que
decorre dos atributos da APA como: região montanhosa, presença de água (rios, lagos,
cachoeiras), cobertura vegetal nativa, clima agradável, existência de patrimônio histórico/
arquitetônico nos núcleos urbanos e nas fazendas, presença do Observatório Municipal de
Capricórnio, paisagens agrícolas e pequenas áreas bosqueadas. Esses elementos combinados
despertam especial interesse para o desenvolvimento de atividades científicas, educativas e de
lazer.
0 fator determinante para a definição da Z. TUR é que os atributos apontados estão dispostos
em torno do eixo formado pelo Ribeirão das Cabras e pela estrada de mesmo nome (SP-81),
tendo em seus extremos a área urbana de Sousas e o Observatório de Municipal Capricórnio.
Além disso, esse eixo tem ligação com outras áreas de potencial turístico dentro da própria APA,
possibilitando opções de roteiros variados. Nesse conjunto, pode-se destacar os seguintes pontos
e eventos de interesse para o desenvolvimento desses roteiros:
- observação de flora e fauna ao redor das matas;
- caminhadas e visita às fazendas históricas;
- banhos nas cachoeiras da região;
- esportes aquáticos na Represa do Rio Jaguari;
- visita às antigas usinas (Macaco Branco, Jaguari e Salto Grande);
- passeio na Maria Fumaça (história do trem a vapor, parada com visita programada

às fazendas históricas, audiências musicais durante a viagem, etc);

- visita ao Observatório Municipal de Capricórnio (com conhecimentos básicos

sobre astronomia e observação de astros e estrelas);
- visita e pesca nos "pesque-pague"existentes;
- festas regionais (festa de São Joaquim - Joaquim Egídio, festa de Santana - Sousas, romaria

a cavalo de Valinhos para Joaquim Egídio, rodeio realizado em Sousas).
0 turismo que se pretende para a região é o ecoturismo, o qual pode ser definido como um tipo
de atividade que objetiva proteger áreas naturais, através de técnicas de manejo e com atributos
educacionais.
• Limites
A Z. TUR engloba a microbacia do Ribeirão das Cabras, microbacia 9 (Figura 3), excetuando-se
a área delimitada pelo Perímetro Urbano de Sousas e Joaquim Egídio (Figura 10).
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• Uso e Ocupação Atual
Na Z. TUR, estão localizados diversos sítios e chácaras destinados ao lazer e inúmeras fazendas,
muitas delas dotadas de antigas sedes, ainda ambientadas na época cafeeira e canavieira,
representando importante patrimônio histórico e arquitetônico.
Nas chácaras de lazer, observa-se uma diversidade de cultivos, sendo pequenas áreas destinadas
a cultivos anuais de subsistência e formação de pomares caseiros, e ainda algumas criações de
animais.
A principal atividade econômica desenvolvida nas fazendas é a pecuária semi-intensiva, visando
leite e corte, predominando, então, pastagens na forma de campos limpos e, em menor escala,
campos sujos e capoeiras ralas. Também são verificadas, em segundo plano, áreas com
silvicultura e cultivos permanentes, principalmente café. A área mais intensamente ocupada com
silvicultura se localiza próximo ao Observatório Municipal de Capricórnio, associada ao relevo
íngreme.
Quanto à cobertura florestal natural, o principal remanescente encontrado na Z. TUR é a mata
da Fazenda das Cabras (15,8ha). Ocorrem outros remanescentes de mata alterada e de capoeira
densa, principalmente associados à rede de drenagem, e ainda bosques antrópicos próximo às
sedes das fazendas (Figura 9).
A atividade extrativa mineral, na Z. TUR, refere-se principalmente à exploração de areia e
argila na planície fluvial do Ribeirão das Cabras e afluentes. Na região, está instalada uma
olaria que aproveita a matéria-prima (argila) extraída do local.
Próximo à área urbana de Joaquim Egídio, encontra-se uma cerâmica desativada que explorava
a argila da planície do Ribeirão das Cabras. No Loteamento Morada das Nascentes, existe uma
área de empréstimo de saibro, de granito (brita) e outra de areia, exploradas em cava seca,
destinadas principalmente à demanda local.
No curso médio do Ribeirão das Cabras, existem duas cavas de argila na planície fluvial do
ribeirão, que fornecem a matéria-prima para uma olaria ali existente. Nesta mesma região, existe
ainda um porto de areia.
Próximo ao Observatório de Capricórnio, na porção leste da Z. TUR, existem uma pedreira e
uma área de empréstimo de saibro de granito que se encontram desativadas, com as áreas de
lavra abandonadas e em estado de degradação avançado. Esse quadro gera uma descaracterização da paisagem, apresentando sulcos de erosão, principalmente nos acessos de terra.
Verifica-se que as explorações minerais apresentam, isoladamente, um baixo impacto ambiental
e têm caráter sazonal. No entanto, deve-se considerar o efeito sinérgico conseqüente da soma
destes e outros impactos ao longo do ribeirão, passando tais impactos a serem relevantes em seu
conjunto. Deve-se atentar que o Ribeirão das Cabras tem sido apontado, com freqüência, como
um provável manancial para Campinas, no sentido de aumentar a oferta hídrica para o
abastecimento público. A conservação de tal recurso poderá, a longo prazo, atender demandas
futuras na região.
Como potencial mineral, salvo os já identificados e explorados atualmente, verificam-se alvos
para rocha ornamental, rocha para talhe e cantaria.
SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

A Z. TUR corresponde à área rural da microbacia do Ribeirão das Cabras, onde se situa a maior
concentração de fazendas preservadas e ativas do município. Das quatorze que compõem este
conjunto, onze se desdobraram do grande latifúndio, ou sesmaria, do capitão-mor Floriano de
Camargo Penteado, e duas, da tradicional Fazenda Laranjal, de Luciano Teixeira Nogueira.
Quanto à Fazenda Santa Luzia, não se obteve informações. Das terras do capitão-mor,
originaram-se as fazendas Sertão, Capoeira Grande, Palmeiras, Boa Vista, Santa Mônica,
Cachoeira, São José, Cabras, São Joaquim, São Pedro e Bonfim. Em sua maioria, produtoras de
café, estas fazendas se desenvolveram ao ponto de criarem para si o Ramal Férreo Campineiro,
com o objetivo de acelerar o escoamento de suas safras produtivas.
A Fazenda Sertão é a mais antiga, e pertenceu à sesmaria de Antônio da Cunha Raposo Leme,
que não a cultivou; foi vendida ao brigadeiro José Joaquim da Costa Galvão, que fundou o
Engenho de Nossa Senhora da Conceição do Sertão e Fazenda das Cabras, tendo vendido toda a
gleba em 1820, ao capitão-mor Floriano de Camargo Penteado, que em 1851, produzia açúcar.
Em 1885, pertencia ao Conde de Três-Rios (depois Marquês) até seu falecimento em 1893,
deixando-a a seus descendentes. Em 1900, pertencia a um neto, Joaquim Egídio de Sousa
Aranha, quando se caracterizava pelo cultivo de café. Marco da formação histórica do
município, o nome do próprio distrito homenageia este seu proprietário, esta fazenda possui
ainda importante patrimônio arquitetônico.
A Fazenda Alpes, situada no alto da Serra de Cabras, com sede no divisor de águas da Bacia do
Ribeirão das Cabras, fazia parte da Fazenda Laranjal, de Luciano Teixeira Nogueira.
O núcleo administrativo da Fazenda Laranjal originou o núcleo urbano do Distrito de Joaquim
Egídio e, em sua sede, está instalado o Hospital Psiquiátrico Tibiriçá hoje em dia.
Deste núcleo, nasceu o subramal férreo da Companhia Ramal Férreo Campineiro, que servia à
Fazenda Alpes, na qual se situava a Estação Lacerda - qualificada como muito importante pelo
CONDEPACC, mas que segundo informações ainda não confirmadas, teria sido demolida há
cerca de dois anos, pelos atuais proprietários da fazenda. A sede da Fazenda Alpes foi
construída no começo do século, pelo destacado engenheiro Ramos de Azevedo e, também por
isto, deve receber tratamento especial. Ainda junto ao eixo do subramal férreo, situava-se a
Fazenda Santa Rita, cujas terras integraram a Fazenda Laranjal. Desta, apenas a casa sede é
remanescente, em bom estado de conservação.
A Fazenda Capoeira Grande se mantém como produtora de café, e sua casa sede, bem como
demais benfeitorias, encontram-se restauradas. A capela, com entrada própria mas integrante do
corpo de construção da casa residencial, é característica apenas encontrada nesta fazenda e na
Fazenda Santa Maria.
Também fundada como produtora de café, a Fazenda Palmeiras vem sendo bem conservada,
inclusive em sua casa sede, que tem como característica o alargamento lateral da fachada
principal, com medidas menores de fundo. Consta que se mantém com precioso mobiliário
tradicional.
A respeito das fazendas Cachoeira, Bela Vista e São José, não se obteve outras informações a
não ser que se tratavam de fazendas produtoras de café e que integravam o latifúndio de
Floriano de Camargo Penteado.
A Fazenda Santa Mônica mantém sua sede conservada e destaca-se por pertencer ao casal
Wolfgang Schimidt e Anésia do Amaral Schimidt que, há 52 anos, vem desenvolvendo um
importante trabalho de reflorestamento e formação de mudas de espécies arbóreas nativas - pelo
qual foram homenageados com o prêmio Global da ONU.
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Fazendo parte do latifúndio Sertão, a Fazenda São Joaquim teve sua sede, recentemente,
destruída por incêndio, restando apenas vestígios de suas construções.
A Fazenda São Pedro que, juntamente com a Bonfim delimitam o município em seu extremo
oeste, situa-se em terreno montanhoso de altitude elevada. Em terras desmembradas da Fazenda
São Pedro, instalou-se o Observatório Municipal de Capricórnio. Como produtora de café,
utilizava máquina de benefício a vapor e terreiros atijolados. Localiza-se junto às nascentes do
Ribeirão das Cabras.
A Fazenda Bonfim se dedicava ao cultivo de café, para o qual também utilizava máquina de
benefício a vapor e terreiro atijolado. Tem sido bem conservada em sua casa sede; o pretório de
entrada parece ter sido edificado posteriormente.
E, finalmente, cabe descrever a Fazenda das Cabras, também produtora de café, cujas
benfeitorias se encontram em excelente estado de conservação. Nesta fazenda, situava-se a
última estação do ramal férreo e em torno dela se formou um pequeno povoamento. A fazenda se
mantém ativa e destaca-se, entre suas benfeitorias, uma luxuosa casa sede datada de 1883, com
móveis antigos e objetos de arte.
0 principal acesso da Z. TUR se faz através da SP-81 (Estrada das Cabras), que forma um eixo
interligando as áreas urbanas de Sousas e Joaquim Egídio ao Observatório de Capricórnio e
possibilitando também acesso ao Município de Morungaba. Por ser asfaltada, apresenta
condições de tráfego regular, o que a torna a principal via de circulação da APA municipal.
A SP-81 é o acesso para diversas outras estradas que servem às diferentes zonas da APA.
A CAM 127 interliga o Distrito de Joaquim Egidio à Rodovia D. Pedro I, no trevo para Valinhos.
A CAM 120 possibilita acesso ao norte, até a Usina Jaguari e Pedreira, ao sul, até a Usina Salto
Grande e Morungaba. A CAM 113 também possibilita o acesso à Usina Jaguari, e aos municípios
de Pedreira e Morungaba.

Diretrizes:
As diretrizes traçadas para a Z. TUR têm como premissa principal o desenvolvimento do
ecoturismo. Dessa forma, todos os planos devem estar ligados à conservação e recuperação da
paisagem, objetivando primordialmente desenvolver o lazer educativo. Além dos princípios e
critérios gerais estabelecidos no item 6. - Parte III deste trabalho, deverão ser seguidas as
recomendações descritas a seguir.
Quanto ao principal remanescente florestal (Mata da Fazenda das Cabras), (Figura 9),
o proprietário deverá ser incentivado a declará-lo como Reserva Particular do Patrimônio
Natural. Esta sugestão se deve ao fato do remanescente possuir condições naturais que
justificam ações de recuperação pelo seu aspecto paisagístico, ou ações para preservação do ciclo
biológico de espécies da flora e fauna nativas, e por estar localizado em imóvel de domínio
privado. O Decreto Federal n° 98.914/90 regulamenta este tipo de unidade de conservação,
prevendo a isenção do imposto territorial rural para as áreas assim declaradas. Além disso,
o DMA/Seplama deverá solicitar aos órgãos competentes (DPRN/JBAMA) a declaração desta
mata como vegetação de preservação permanente, conforme já previsto pelo Código Florestal,
em seu artigo 3º.
Nesta zona, deverá ser instalado um viveiro municipal que fornecerá mudas para os programas
de revegetação ciliar a serem desenvolvidos na APA municipal.
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No caso das atividades agropastoris, estas deverão seguir os critérios gerais estipulados no
item 2. - Parte III deste trabalho. Deverão ser estimulados cultivos que contribuam com o
desenvolvimento turístico, como floricultura, fruticultura, produção de essências regionais e
outros, que possam ser comercializados diretamente com o consumidor, além de contribuírem
na valorização da paisagem. Também devem ser estimuladas as alternativas que envolvem
agricultura orgânica e plantas medicinais.
Essas atividades poderiam ser agrupadas em um centro ou entreposto, que comercializaria os
produtos "in natura" (como "feira orgânica"), ou processados (compotas de doces, plantas
secas, cosméticos, pomadas, perfumes, arranjos artesanais), além de uma praça de alimentação
destinada a servir produtos com base na agricultura orgânica. Esta iniciativa poderá ser
viabilizada através da participação múltipla entre a Prefeitura de Campinas, iniciativa privada e
associação de agricultores.
As atividades minerárias deverão seguir os critérios estipulados no item 3. - Parte III deste
trabalho, adicionando cuidados especiais voltados à manutenção da estética da paisagem
durante a exploração e recuperação ambiental. Deverá ser estudado o potencial de utilização
para fins turísticos e cultural das estruturas de mineração que forem desativadas, tais como:
minas, olarias, pedreiras, cerâmicas, lagoas e outros, que poderão ser utilizados como teatros,
pousadas, mirantes, mercados, restaurantes, parques, espaços para reuniões públicas, etc, como
forma de recuperação ambiental de áreas mineradas.
Nesta zona, só será permitida a instalação de hotéis-fazenda ou pousadas que tenham como
premissa básica a valorização dos aspectos naturais e uso adequado à conservação do meio.
As estruturas hoteleiras e de alimentação só poderão ser instaladas após um plano específico de
implantação, contemplando a localização, as dimensões, as características do empreendimento e
os possíveis impactos decorrentes dessas atividades.
Para o desenvolvimento das atividades ecoturísticas, deverão ser elaborados uma série de planos
e programas, tais como:
levantamento detalhado e mapeamento em escala apropriada de todo patrimônio histórico,
natural e cultural com a finalidade da elaboração de roteiros turísticos;
recuperação da mata ciliar do Ribeirão das Cabras, que se prolonga dentro do contexto
paisagístico do Parque Linear;
estudo de implantação e elaboração de projeto do Parque Linear do Ribeirão das Cabras,
ao longo de toda a sua extensão, dando continuidade ao projeto do "Parque Linear" previsto
no trecho entre Sousas e Joaquim Egídio, ligando a Z. URB com a Z. TUR. Neste
prolongamento, deverá haver previsão de infraestrutura necessária, como áreas de descanso,
sanitários, bebedouros, ciclovia, equipamentos de lazer, etc;
seleção e recuperação dos bosques ou agrupamentos arbóreos, com o objetivo de transformálos em áreas de descanso, estrategicamente localizadas dentro dos roteiros turísticos
elaborados, juntamente com estudos da potencialidade destas áreas para recreação;
plano das vias de acesso aos pontos turísticos constantes no roteiro e de vias de acesso entre a
Z. TUR e demais pontos turísticos da APA (Represa do Jaguari, usinas hidrelétricas,
fazendas históricas, Estação Carlos Gomes, pesqueiros do tipo "pesque-pague", etc.) e
municípios vizinhos (Morungaba, Pedreira e Jaguariúna), gerando corredores de ligação;
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plano de produção de mudas em viveiro para contemplar a recuperação continuada da mata
ciliar do Ribeirão das Cabras e áreas de potencial ecoturístico.
programas de divulgação dos roteiros turísticos aos usuários, através de comunicação visual
como placas ou folhetos, pontos de informações turísticas, etc.
• Diretrizes para o Observatório Municipal de Capricórnio
As restrições para preservação deste sítio astronômico foram baseadas em trabalhos científicos,
recomendações internacionais e solicitações da equipe técnica do Observatório Municipal de
Campinas "Jean Nicolini" (Figura 2), tendo em vista a adoção dos cuidados necessários para o
funcionamento dos instrumentos de observação, dotados de alta sensibilidade.
Tais restrições foram estabelecidas através de um sistema radioconcêntrico constituído por raios
envoltórios contados a partir do perímetro da área do observatório (Figura 10), possibilitando a
definição de critérios que vão sendo sobrepostos, ou substituídos por outros mais restritos, à
medida que se dá a aproximação do observatório, conforme se verifica a seguir:
1) Até o raio de l0km deverão ser proibidos:
Iluminação que não seja provida de anteparo de direcionamento para baixo, a fim de
evitar interferências nas observações ocasionadas pela denominada "luz parasita";
Implantação de iluminação pública na Rodovia Estadual SP-81 e demais estradas e
caminhos nas proximidades;
Implantação de quaisquer tipo de propaganda luminosa.
2) Até o raio de 5km deverão ser proibidos:
Utilização de explosivos e a exploração mineral de rochas para talhe e cantaria e/ou
ornamental, a fim de evitar vibrações com as explosões e liberações de material
particulado;
Sistemas de iluminação externa com altura superior a 4m (mesmo quando providos de
anteparo de direcionamento para baixo) e com grande poder de luminosidade, como os
utilizados em quadras esportivas;
Iluminação com lâmpadas a vapor de sódio e mercúrio;
Implantação de quaisquer edificações ou empreendimentos para fins urbanos, inclusive
hotéis, clubes, recintos para exposições, etc, assim como a realização de espetáculos ao ar
livre durante o período noturno, com o objetivo de evitar concentrações luminosas e
aumento do fluxo de veículo;
Utilização de fogos de artifício em larga escala;
Abertura de novas estradas ou acessos rodoviários.
3) Até o raio de 2km deverão ser proibidos:
Sistemas de iluminação externa com altura superior a 3m, mesmo quando providos de
anteparo de direcionamento para baixo;
Iluminação com lâmpada do tipo fluorescente;
Implantação de iluminação pública e asfaltamento nas vias existentes (vicinais, estradas
secundárias, etc);
SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Instalação de novas torres de transmissão de alta tensão e de retransmissão de sinais, bem
como caixas d'água com altura superior a 7m;
O trânsito de veículos automotores com farol em luz alta, excetuando-se os períodos em
que venham a se registar intensa neblina na região.
4) Até o raio de lkm deverão ser proibidos:
Sistemas de iluminação externa com altura superior a 2,5m, mesmo quando provido de
anteparo de direcionamento para baixo;
Permanência de veículos estacionados com faróis ligados.
5) Até o raio de 300m deverão ser observadas as restrições da Resolução n° 15 de 1994 do
CONDEPACC que, entre outras providências, proíbe qualquer tipo de edificação ou
iluminação nos terrenos inseridos nesta área.

3.5. - Zonas de Uso Urbano (Z. URB)
• Justificativa
Trata-se das áreas urbanizadas e das áreas passíveis de urbanização existentes no território da
APA, as quais foram delimitadas e especialmente identificadas pela necessidade de se definir
critérios e normas de planejamento e gestão com base na integração de objetivos e critérios
urbanísticos e ambientais.
As áreas identificadas representam um espaço acentuadamente marcado por interferências
antrópicas, o que gera a necessidade premente de considerar aspectos de recuperação e
preservação referentes à ocupação do seu território.
0 grande número de pequenas chácaras e ainda algumas áreas remanescentes de fazendas,
inseridas no tecido urbano, caracterizam um espaço de transição urbano/rural com forte
potencialidade de ocupação voltada para o lazer.
A sua inserção no contexto da APA também permite vislumbrar um potencial para a exploração
turística, juntamente com a Z. TUR.
• Limites
As Z. URB se contituem de duas porções distintas, ambas delimitadas pelo Perímetro Urbano do
Município - Lei Municipal n° 8.161/94 (Figura 10), através de seus prolongamentos em dois
eixos, a saber:
ao sul da APA, trata-se do Perímetro Urbano dos distritos de Sousas e Joaquim Egídio;
ao norte da APA, com dimensão bem menos significativa, compreende o eixo longitudinal
onde se situam o Bairro Carlos Gomes - originário de povoamento rural, e os loteamentos,
ainda em processo de regularização na Prefeitura de Campinas, Jardim Monte Belo e
Chácaras Gargantilha.
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• Uso e Ocupação Atual
As áreas urbanas da APA apresentam um quadro particular no contexto da urbanização do
município, à medida que conservam aspectos da memória sócio-cultural do processo de
ocupação do território, visíveis em suas construções e estruturas urbanas.
Em Sousas, notadamente, é possível indentificar remanescentes de diversas fases do processo de
urbanização do município quais sejam, o da ocupação regida pelo capital agrário (cafeeiro),
posteriormente, incrementada pelo capital industrial e imobiliário, notando-se, mais
recentemente, a tendência à expansão de atividades de prestação de serviços.
Se, por um lado, a convivência desses diferentes padrões de urbanização em um espaço restrito
configura um quadro curioso, por outro, implica em conflitos de ordem funcional agravados por
barreiras impostas pelo meio físico, como o Rio Atibaia, o Ribeirão das Cabras e o próprio
relevo.
No contexto destas áreas urbanas, encontram-se raros remanescentes de vegetação nativa,
podendo-se destacar maciços pontuais de mata alterada e mata degradada localizados ao longo
do Ribeirão das Cabras, em sua margem oposta às áreas mais urbanizadas de Sousas e Joaquim
Egídio, bem como o maciço de mata alterada da Fazenda Santana - Sousas, de porte mais
significativo que os anteriores o qual, embora localizado em sua maior parte fora do Perímetro
Urbano, guarda grande proximidade do Loteamento Jardim Botânico (Figura 9).
Nota-se que o processo predatório de desmatamento ocorre até mesmo em áreas mais suscetíveis
a processos de degradação, como em topos de morros e às margens de cursos d'água.
Com relação às atividades urbanas, temos que, hoje, a área central de Sousas e alguns
quarteirões situados ao longo do principal eixo viário de acesso - Av. Antônio Carlos
C. de Barros - apresentam concentração de estabelecimentos de usos comerciais e de serviços, de
âmbito local e, mais recentemente, também de âmbito geral (Figuras 13, 14 e 15). São, na sua
maioria, construções de pequeno porte, ocorrendo eventualmente algumas de grande porte na
referida avenida.
Em Joaquim Egídio, as atividades terciárias se apresentam de forma incipiente, representadas
pelos usos comerciais e de serviços básicos ou ligados a atividades rurais, localizados nos lotes
lindeiros à via principal, em seus quarteirões centrais. Nota-se, mais recentemente, a
movimentação de bares ali instalados, que vêm sendo alvo de um público jovem externo à APA,
em busca de opções de lazer nos fins de semana.
A região urbana do eixo norte da APA tem ocupação predominante por chácaras de recreio,
notando-se que no Jardim Monte Belo começam a surgir, à revelia da legislação, atividades
terciárias voltadas ao atendimento básico, em função do recente incremento populacional.
Destaca-se ainda a presença do ramal férreo em funcionamento, sendo utilizado para passeios
recreativos/educativos (Maria Fumaça).
Desta forma, verifica-se uma excessiva concentração espacial de atividades terciárias em Sousas,
agravada pela insuficiência quantitativa de áreas onde legalmente se permite a instalação de tais
atividades demandadas pela população local, incluindo-se aí também Joaquim Egídio e a área
urbana ao norte da APA.
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A necessidade de preservação dos recursos naturais e do patrimônio histórico, afirmada pela
criação da AP A, aliada à baixa capacidade de suporte do sistema viário central, captador do
tráfego, bem como do sistema de infraestrutura de saneamento básico frente a uma demanda
crescente por ocupação, são os conflitos básicos, equacionados neste documento, através da
formulação de diretrizes e critérios voltados ao controle do processo de urbanização da APA.
Com relação à porção urbana ao norte da APA, observa-se que, embora sua característica de
ocupação em curso seja de baixa densidade, e ainda que não haja áreas de estoque à
urbanização, existe uma tendência do uso de chácaras de recreio para fins de moradia
permanente. Isto significa uma utilização mais intensa com relação aos ambientes natural e
urbano, indicando a necessidade de se equacionar as suas respectivas capacidades de suporte.
Foram detectados, ainda, conflitos ambientais emergenciais referentes ao processo de ocupação
já instaurado, que tendem a se agravar, se não solucionados frente à ocupação prospecta.
Estes conflitos estão relacionados a seguir:
- impactos permanentes e/ou contínuos em áreas marginais aos cursos d'água, propiciados pela

ausência de restrições legais no decorrer do processo de ocupação antrópica;
- ocorrência de inundações na área central de Sousas, Joaquim Egídio e eventualmente no

Ribeirão dos Pires, onde se assentam moradias de uma favela na planície de inundação;
- poluição dos cursos d'água por despejo de esgotos "in natura";
- implantação de lotes em terrenos com declividades inadequadas, aliadas à fragilidade natural

do solo;
- não observância do Código Florestal, e legislações afins, com relação à reserva de áreas

protegidas, quando da abertura de loteamentos;

• Diretrizes
As diretrizes, aqui propostas, traduzem-se em normas e critérios especificados no item 4. Parte III deste trabalho, referente às atividades de urbanização e cobertura vegetal, tendo como
premissa:
preservar a característica de baixa densidade do sítio atual da área urbana, proibindo a
verticalização e o adensamento e permitindo melhor distribuição das atividades comerciais e
de serviços no espaço urbano (mescla de usos), desde que o grau de incomodidade seja
controlável;
incrementar os sistemas normativos, bem como medidas que busquem viabilizar formas de
preservação e recuperação dos bens arquitetônicos;
remover as favelas nas áreas de planície de inundação - margem do Ribeirão dos Pires e
promover a sua recuperação;
adotar parâmetros construtivos que permitam maior grau de permeabilidade do solo;
SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

promover a recuperação da vegetação ciliar em Áreas de Preservação Permanente definidas
neste trabalho:
em áreas já parceladas, através da revegetação com espécies nativas de funçã
paisagística, com prioridade para as margens do Ribeirão das Cabras;
em áreas não parceladas através da sua recomposição com espécies nativas;
controlar os impactos sobre o meio físico decorrentes da implantação de novos loteamentos,
através de critérios de conservação do solo e da cobertura vegetal de interesse à preservação;
implementar, a curto prazo, os programas de tratamento dos esgotos e de combate às
enchentes;
promover a recuperação das áreas degradadas, incluindo os loteamentos implantados
inadequadamente;
controlar a utilização dos recursos hídricos subterrâneos, adequando-se a exploração à
capacidade de suporte;
controlar a densidade de ocupação em áreas onde não há possibilidade atual de interligação
ao sistema público de infraestrutura de saneamento básico, estabelecendo-se padrões mínimos de lotes ou frações ideais mais restritivos que o geral;
incentivar o turismo e atividades de lazer;
promover a revitalização dos espaços públicos de áreas de sistema de lazer e institucionais,
através de plano urbanístico-paisagístico específico.
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ZONAS

ZONA DE
CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL (Z.

AMB)

Área: 1.553ha

OBJETIVO PRINCIPAL
• Preservação dos ecossistemas
florestais,
especialmente a Mata Ribeirão
Cachoeira.

USO E OCUPAÇÃO ATUAL
. Presença de fazendas agropecuárias.
. Loteamento Colinas do Atibaia (lotes no módulo mínimo do
INCRA).
. Cobertura vegetal:
- mata c/ bom estado de conservação (= 20% da área da
Z. AMB) Mata Ribeirão Cachoeira (233,7ha):
- campos sujos e capoeiras ralas:
- campos antrópicos (pastagens extensivas);
- reflorestamentos;
- pequenas áreas agrícolas;
- pequenos maciços arbóreos (mata alterada, vegetação
secundária, matas ciliares, bosques antrópicos)
. Cortada pelas estradas municipais CAM 120 e CAM 367.
. Vias de acesso secundário (caminhos que ligam às fazendas)
e acesso ao Loteamento Colinas do Atibaia pela Av. Mário
Garnero.
. Inexiste atividade extrativa do seu potencial mineral.

• Proteção dos mananciais Z. HDRI-A:
hídricos dos rios Atibaia e . Extensas áreas de reflorestamento comercial e de fazendas
Jaguari e a conservação da agropecuárias.
ZONAS DE
qualidade e quantidade dos . Presença de chácaras de recreio (lotes de 2.000 a 3.000m2).
CONSERVAÇÃO
recursos hídricos da bacia . Clube Recreativo Associação Praia e Campo à margem do
HÍDRICA
hidrográfica, visando prin(Z. HIDRI)
Rio Atibaia.
cipalmente o abastecimento . Presença da Usina Hidrelética de Salto Grande, no
público de água potável.
Rio Atibaia.
. Presença da unidade de captação de água da Sanasa.
. Três remanescentes de mata em bom estado de conservação:
na Fazenda Malabar (13,8ha), na Fazenda Guariroba
(8,2ha) e na Fazenda Santana (41,4ha).
Recursos minerais: rocha ornamental, rocha para talhe e
cantaria; areia e argila nas planícies fluviais.
. Patrimônio histórico e arquitetônico presente nas fazendas:
Santana, SantAna da Lapa, Santa Margarida, Três Pedras,
São Francisco de Assis, Santa Helena, Guariroba e Salto
Grande.
Áreas:
. Cortada pelas estradas municipais: CAM 127, CAM 330 e
Z. HIDRI-A: 2.281,2ha
CAM 120.
Z. HIDRI-J: 4.388,9ha
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DIRETRIZES/RESTRIÇÕES
• Tombamento da Mata Ribeirão Cochoeira como ARIE.
• Estabelecimento de uma "Faixa Tampão" envoltória à Mata
Ribeirão Cachoeira, a fim de proporcionar proteção adicional
ao ecossistema.
• Parcelamento do solo ao módulo mínimo do INCRA
(20.000m2).
. Proibição de qualquer tipo de impermeabilização do solo,
construção de vias de acesso, ou mesmo melhoria das já
existentes na "Faixa Tampão".
• Proibição do uso de Agrotóxicos de classe toxicológica I e II.
• Cultivo anual restrito ao cultivo de subsistência sem uso de
fertilizantes químicos, ou agrotóxicos.
• Priorização da silvicultura e pastagens. • Proibição de qualquer
atividade de mineração.

Recuperação de faixas de preservação permanente ao longo
dos cursos d'água e nascentes (mata ciliar)
. Preservar as matas da Fazenda Recreio, Santana do Atalaia,
do Jaguari (Z. HIDRI-J) e as matas das fazendas Santana,
Malabar e Guariroba (Z. HIDRI-A)
. Incentivo aos proprietários das matas acima citadas, a
declará-las como Reserva Particular do Patrimônio Natural
. Proibido lançamento de esgoto "in natura" nos corpos d'água.
Plano adequado de coleta/disposição resíduos sólidos.
Proibição do uso de agrotóxicos de classe toxicológica
Iell.
Nas planícies, de inundação é vedado uso de qualquer tipo de
agrotóxico e fertilizante químico
. Nas planícies de inundação (exceto nas APP), será permitido
a implantação de pastagens de lotação compatível com sua
capacidade de suporte
. Proibição de atividade minerária em distância considerada
pela Sanasa, como sendo de risco, a montante da captação de
água existente e/ou futura.

continua

continuação
ZONAS

ZONAS DE
CONSERVAÇÃO
HÍDRICA (Z.

HIDRI)

ZONA
DE
USO
AGROPECUÁRO

(Z. AGRO)

Área: 6.448,2ha

OBJETIVO PRINCIPAL

USO E OCUPAÇÃO ATUAL

DIRETRIZES/RESTRIÇÕES

Z. HIDRI-.T:
Existência de fazendas voltadas à produção florestal e a
criação de gado bovino.
Presença das usinas hidrelétricas: do Jaguari e do Macaco
Branco.
Na porção sul, predomínio de campos sujos (pastagens) e
silvicultura, e na porção norte, predominam campos antrópicos (pastagens) e áreas agrícolas (café e milho).
Três remanescentes de mata em bom estado de conservação:
da Fazenda Recreio (54,6ha), Santana do Atalaia (Ilha) e
Jaguari (ll,8ha).
Remanescentes de mata alterado, vegetação secundária e
mata ciliar. Recursos minerais: rochas ornamentais.
Patrimônio histórico e arquitônico presente nas fazendas:
Santa Julia, Jaguari, Recreio, Bom Retiro, Roseira,
São Rafael, Santa Maria e São Jorge.
Vias de acesso municipal: CAM 120, CAM 113, CAM 010,
CAM 209 e CAM 232.
Presença de fazendas de agropecuária e silvicultura, além de
• U s o a gr o p e c u á r i o e m
algumas chácaras de recreio.
função do potencial do
Porção Norte:
terreno, das regras de
- área com maior potencial agrícola da APA:
conservação ambiental
e do desenvolvimento auto- - solos em geral mais profundos e permeáveis com declivi
dades suaves.
sustentável.
- presença de horticultura, cultivos anuais, semi-perenes e
permanentes, além de pastagens, campos sujos, manchas
de reflorestamento e de vegetação secundária.
Porção Central:
- com alta densidade de drenagem e declividades entre 30
e 45%:
- predomínio de campos antrópicos recortados com
pequenas manchas de reflorestamento e cobertura vege-tal
secundária.
- chácaras rurais com parcelamento do solo em módulos
inferiores ao do INCRA na faixa de preservação
permanente do Rio Atibaia.
- presença de pesqueiros do tipo "pesque-pague".
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As atividades agrosilvopastoris deverão seguir os critérios
gerais de conservação de acordo com o item Agropecuária
(Parte III).
Pesqueiros do tipo "pesque-pague" deverão obter autorização de
instalação, com obrigatoriedade de revegetação das
margens e proibição de introdução de espécies exóticas na
rede hidrográfica local.
Preservar a Mata da Fazenda Santa Rita do Mato Dentro.
Conservação da microbacia 5 (Figura 3) próximo à Fazenda
Espírito Santo, por apresentar alto porcentual de cobertura
vegetal natural.
A mineração deverá ser enquadrada pela legislação vigente e
em critérios estipulados no item Mineração (Parte III).
Asfaltamento da CAM 010 deverá estar vinculada à aprovação de
EIA/RIMA.
Estudo da possibilidade de implantação de vias interligando as
porções sul e norte da APA municipal.

continua

continuação
ZONAS

OBJETIVO PRINCIPAL

(Z. AGRO)

TURÍSTICO

(Z. TUR)

Área: 4.691,9ha

DIRETRIZES/RESTRIÇÕES

Porção Sul: predomínio de reflorestamento com eucalipto
- ocorrência de pastagens e, em menor escala, cultivos
anuais e perenes.
- presença de parte do Loteamento Colinas do Atibaia com
lotes no módulo mínimo do INCRA (20.000m2).
- Exploração mineral na forma de área de empréstimo
de saibro e extração de areia do leito do Rio Atibaia.
- Patrimônio histórico e arquitetônico presente nas fazendas:
Duas Pontes, Santa Rita do Mato Dentro, Santana do
Atalaia, Iracema, Santa Angélica, Fazendinha, das Pedras,
Santa Terezinha da Floresta.
- Viação Férrea Campinas-Jaguariúna (Estação Carlos Gomes
e Estação Desembargador Furtado).
- Vias de acesso municipal: CAM 367, CAM 440, CAM 010,
CAM 333, CAM 209 e CAM 138.
- Acesso à porção norte desta zona pela Rodovia Campinas
Mogi Mirim(SP-340).

ZONA
DE
USO
AGROPECUÁRO

ZONA
DE
POTENCIAL

USO E OCUPAÇÃO ATUAL

Desenvolvimento de atividades turísticas e de
infraestrutura
correlata
através da conservação do
patrimônio natural, histórico e arquitetônico.

Patrimônio histórico/arquitetônico presente nas inúmeras
fazendas com sede da época cafeeira/canavieira: Santa
Luzia, Sertão, Capoeira Grande, Alpes, Palmeiras, Boa
Vista, Santa Mônica, Cachoeira, São José, Cabras, São
Joaquim, São Pedro e Bonfim.
Presença de sítios e chácaras de lazer.
Presença de remanescente florestal preservado: Mata da
Fazenda das Cabras (15,8ha).
Remanescentes de mata alterada e vegetação secundária
associados a rede de drenagem, e bosques antrópicos nas
sedes das fazendas.
Predomínio de campos antrópicos e capoeiras ralas com
pecuária semi-intensiva e em menor escala áreas com
silvicultura (próximo ao Observatório de Capricórnio) e
cultivos permanentes.
Recursos minerais: rocha ornamental, rocha para talhe e
cantaria, areia e argila.
Intensa atividade extrativa mineral, principalmente areia e
argila na planície fluvial do Ribeirão das Cabras.
Principais vias de acesso: SP-81 (Estrada das Cabras),
CAM 127, CAM 120 e CAM 113.
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- Desenvolvimento de atividades de lazer e de recreação do tipo
ativo, contemplativo e educacional.
Criação do Parque Linear do Ribeirão das Cabras.
Levantamento e mapeamento do patrimônio histórico, arquitetônico e natural para elaboração de roteiros turísticos.
Ocupação prioritariamente destinada ao lazer e ao ecoturismo.
Programa de divulgação e orientação aos usuários.
Permitido somente a instalação de estruturas hoteleiras do
tipo hotel-fazenda, ou pousadas ecológicas.
Estabelecimento e implantação de restrições, critérios e
cuidados necessários à operação do Observatório de
Capricórnio.
Preservar a Mata da Fazenda das Cabras.
Incentivo aos proprietários em preservar os principais
remanescentes florestais desta zona.
Instalação de um viveiro municipal e distribuição de mudas
para recuperação das matas ciliares da APA, priorizando as
espécies nativas.

continua

continuação
ZONAS

OBJETIVO PRINCIPAL

USO E OCUPAÇÃO ATUAL

DIRETRIZES/RESTRIÇÕES
de cultivos agrícolas que contribuam na
valorização da paisagem, ou seja, floricultura, fruticultura,
produção de essências nativas e outros.
. Exploração mineral com ênfase especial na manutenção dos
aspectos paisagísticos durante a exploração e recuperação
ambiental.
Preservação da característica de baixa densidade do local,
. Presença de estabelecimentos comerciais e de serviços de proibindo a verticalização e o adensamento.
âmbito local e, mais recentemente, de âmbito geral.
Estabelecimento de padrões de lotes/frações ideais mais
restritivos, com a finalidade de controlar a densidade de
. Excessiva concentração espacial de atividades terciárias.
. Grande parte das construções de pequeno porte, com ocupação em áreas onde não há possibilidade atual de
algumas de grande porte na Av. Antônio Carlos C. de instalação de saneamento básico.

. Prioridade

ZONA DE
POTENCIAL
TURÍSTICO
(Z. TUR)

ZONA DE
USO
URBANO

(Z. URB)

Área: 2.915,4ha

Planejar e disciplinar a
ocupação e expansão urbana, a partir de critérios
de conservação ambiental.

Barros.
. Situação operacional do sistema viário com baixa
capacidade de suporte.
Presença de remanescente florestal: Fazenda Santana
(68,2ha), próximo do Loteamento Jardim Botânico.
• Ocorrência de inundações na área central e eventualmente
no Ribeirão dos Pires (presença de favelas na planície de
inundação).
Joaquim Egídio:
• Atividade terciária incipiente, representada pelos usos
comerciais, de serviços básicos e ligados a atividades rurais.
. Presença de pequenos remanescentes florestais localizados
ao longo do Ribeirão das Cabras.
Ocorrência de inundações na área central.
Região de Carlos Gomes. Monte Belo e Gargantilha
(eixo urbano norte):
Ocupação predominante por chácaras de recreio.
No Jardim Monte Belo, começa a surgir atividades terciárias
voltadas ao atendimento básico.
Ausência de áreas de estoque à urbanização.
Presença de ramal férreo em funcionamento (Maria
Fumaça), utilizado para passeios recreativos/educativos.
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Implantação de novos loteamentos de acordo com critérios de
conservação do solo, da cobertura vegetal e de controle da
poluição.
Adoção de parâmetros construtivos que permitam maior grau de
permeabilidade do solo.
Promoção da revitalização ou dotação dos espaços públicos, áreas
de sistema de lazer institucionais, através de plano urbanístico,
paisagístico específico.
Implementação de programa de tratamento de esgoto e de
combate às enchentes.
Medidas de controle da utilização dos recursos hídricos
subterrâneos.
Remoção das favelas das áreas de planícies de inundação, e
promover a sua recuperação.
Preservação e recuperação dos bens arquitetônicos.
Incentivo ao turismo e a atividade de lazer.
Recuperação das áreas degradadas dos loteamentos inadequados
e demais áreas protegidas por lei.
Recuperação da vegetação ciliar em áreas já parceladas, ou não.

4. - Cenário Desejado

A adoção das medidas propostas no Projeto de Lei, referentes à Usos Urbanos e Rurais,
Cobertura Vegetal, Mineração, Turismo, Agropecuária, Silvicultura e Pesca, determina a
formação de um cenário futuro de uso da terra da AP A. A preocupação com este cenário futuro,
obtido através da aplicação das medidas propostas, faz-se necessária para se avaliar a
possibilidade de se alcançar a sustentabilidade econômica e ambiental da AP A, determinante
para sua consolidação. Alcançado este objetivo, Campinas terá, na APA, a garantia da
preservação e incremento de seu fantástico patrimônio ambiental e o desfrute de um cenário de
paisagens de beleza notável, contrastando com os centros urbanizados e industrializados
predominantes na região, o que certamente contribuirá com o modelo de "Cidade Saudável"
almejado pelo município.
0 objetivo básico da APA é criar condições para a existência de um ecossistema natural
equilibrado, garantir a manutenção da qualidade dos recursos naturais para as gerações futuras,
e preservar o patrimônio histórico, arquitetônico e cultural existente. Dessa forma, esta parcela
do município estaria resguardada do modelo de desenvolvimento ou crescimento característico
de outras regiões densamente urbanizadas e industrializadas.
Não se pensa em impedir o aproveitamento econômico da região, porque isso implicaria na
ausência de alternativas que pudessem manter as características desejadas para a área, e
caracterizaria-se em desrespeito ao direito à propriedade, causando sérios conflitos.
Buscou-se uma alternativa de interação dos objetivos para a APA, trabalhada nos moldes de um
Projeto de Lei que, se implantado, levará ao cenário desejado, conforme se delineia a seguir.
A proposta contempla a preservação da cobertura vegetal natural representada, hoje,
basicamente por remanescentes pouco alterados e por matas em regeneração da floresta
mesófila, que cobrem 8,72% da área total da APA, dada sua importância regional, inclusive
como habitat de diversas espécies da fauna. Além disto, com o objetivo de constituir corredores
entre estes remanescentes, aumentar a área destinada à vegetação nativa e proteger os recursos
hídricos, foi proposto um Programa de Reflorestamento Ciliar. Este programa se constitui no
processo de repovoamento com espécies nativas da região das faixas de preservação permanente
junto aos cursos d'água e nascentes.
Para alcançar seus objetivos, este programa, bem como outras ações a serem desenvolvidas na
APA, devem ser implantados com a participação da comunidade, do Poder Público, das
associações ambientalistas e empresas.
O programa prevê o plantio de cerca de 4.000.000 de árvores numa área de aproximadamente
2.356,00ha, num prazo estimado em cerca de quinze anos, e aumentando, para cerca de 20%, o
índice de área com cobertura vegetal natural na APA, criando, assim, condições para a
manutenção e conservação da biodiversidade, da qualidade e quantidade dos recursos hídricos e
da paisagem de beleza notável.
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É fundamental que o Poder Público exerça um efetivo controle sobre as ações potencialmente
degradadoras do meio ambiente, em especial sobre as pressões urbanizadoras incidentes na área
rural, devido aos desequilíbrios gerados por estes tipos de empreendimentos, como se pode
observar em outras regiões do município. Vários fatores, entretanto, indicam que a urbanização
de áreas rurais da APA pode gerar conseqüências ainda mais graves, devido à falta de
infraestrutura, predominância de declividades acentuadas e solos suscetíveis à erosão,
hidrografia densa, presença de matas naturais, sendo que cerca de 70% da área de remanescentes florestais nativos do Município de Campinas se encontra na APA.
Como conseqüências da urbanização de tais áreas, observadas em loteamentos já implantados,
tem-se, em geral, a ocorrência de graves problemas, como desencadeamento de processos
erosivos e de assoreamento, impactos diversos sobre a fauna e flora, dificuldade em encontrar
áreas aptas para instalação de estações de tratamento de esgotos, contaminação dos recursos
hídricos, entre outros, gerando uma paisagem de degradação. Entretanto, o controle efetivo das
pressões urbanizadoras só se dará, se forem encontradas alternativas econômicas que tornem
interessante a manutenção do uso rural das terras, em comparação com a atratividade dos
parcelamentos.
Para a zona rural da APA, foram identificadas as seguintes alternativas de aproveitamento
econômico: atividades agro-silvo-pastoris, turísticas e minerárias. O princípio básico para o
desenvolvimento destas atividades é sua sustentabilidade ambiental. Buscou-se a viabilização da
integração destas atividades, para que ocorra um desenvolvimento harmônico das mesmas.
No caso da mineração, que ocorre de forma pontual nas diversas zonas da APA, as medidas
propostas se preocuparam basicamente com a proteção das áreas destinadas à vida silvestre
(faixas de preservação permanente e remanescentes de matas nativas), a conservação das
paisagens, o controle ambiental da operação e a recuperação das áreas mineradas, evitando-se
criar um cenário futuro de paisagens degradadas, características das explorações predatórias.
Assim, a mineração poderia ser uma importante atividade econômica da região, sem
comprometer a qualidade ambiental, nem o desenvolvimento de outras atividades.
A ocupação espacial das terras da APA se daria através das atividades agro-silvo-pastoris, pela
vocação natural da região e pela compatibilidade com a conservação ambiental. Preocupou-se
basicamente com o controle dos processos erosivos, do uso de agroquímicos, das queimadas e do
manejo de resíduos orgânicos. A fim de aumentar a economicidade desta atividade, pensou-se na
sua integração com atividade turística, na forma de criação de cooperativas de produtores, na
produção de horti-frutis de venda direta ao consumidor, de forma a atraí-los, nas indústrias
artesanais de doces e compotas, em criações animais junto a pousadas e hotéis-fazenda, nos
"pesque-pagues" e na exploração da silvicultura, com o sentido da formação de uma paisagem
florestal abundante e melhoria do microclima local.
Foram elaborados critérios para que cada tipo de exploração citado acima seja implantado de
acordo com a capacidade de suporte do meio. Como exemplo, tem-se áreas indicadas nos estudos
como aptas ao reflorestamento comercial, e que se fossem efetivamente exploradas desta forma,
conduziriam ao cenário de cerca de 36% (ou 80.000.000m2) de cobertura florestal na APA,
contando as matas nativas destinadas à preservação e as florestas plantadas para aproveitamento econômico. Tal quadro contribuiria intensamente para a conservação ambiental, a
melhoria do microclima e o desenvolvimento de atividades turísticas. Entretanto, para alcançar
estes objetivos, depende-se da participação de diversas esferas do Poder Público, dos
proprietários locais (na forma de associações) e de entidades privadas, com o objetivo de
discutir e implementar programas que levem à formação deste cenário.
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O aproveitamento do patrimônio histórico, cultural e ambiental, conjuntamente com a criação
do cenário esboçado nos parágrafos anteriores, criará uma situação bastante favorável para a
exploração de atividades turísticas de forma estruturada e organizada. A implantação de hotéisfazenda, pousadas ecológicas, restaurantes típicos e pesqueiros "pesque-pague", bem como
de parques públicos estrategicamente localizados, e a organização de eventos, como passeios
ecológicos, bicicross, feiras de produtos naturais, projetos de educação ambiental, tornariam-se,
então, uma importante fonte de recursos econômicos para a manutenção das características
desejadas e criaria, em Campinas, uma região com características especiais, podendo se tornar
um importante pólo de atração turística regional.
As propostas delineadas neste plano apontam alternativas para um incremento na entrada de
recursos dos proprietários e empreendedores locais, aliando sustentabilidade, interação e
conservação ambiental. Logicamente, isto depende de grandiosos esforços no sentido
da sensibilização e organização dos diferentes segmentos envolvidos. Tal fato pode ser
considerado, pelos mais incrédulos, como de difícil implementação. A estes, resta a alternativa
das soluções individualizadas, na forma de explorações agrícolas e minerárias ineficientes e
degradadoras ou do turismo desorganizado, levando, com o passar do tempo, à necessidade de
parcelamentos como forma de entrada de recursos, e à degradação geral, perdendo-se, então,
este importante patrimônio do município.
Portanto, acreditamos que esforços não devem ser medidos, e que as bases estão propostas,
devendo se desenvolver as discussões para implementação dos programas, acreditando, sim, que
Campinas pode ser, a cada dia, uma "Cidade mais Saudável".
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1. - Cobertura Vegetal Natural

A cobertura vegetal nativa representa um dos principais atributos que motivaram a criação da
APA municipal. Segundo dados do Instituto Florestal (IF) - Inventário Florestal do Estado de
São Paulo (1993), da cobertura vegetal original do Município de Campinas, restaram 1.713,0ha
de matas (2,19% do total da área), sendo que, pelo levantamento efetuado por SANTOS (1995)
na APA, existem 902,9ha de matas (categoria íntegra e alterada), correspondendo a 52,7% do
total de matas do município.
No caso de "capoeira" densa, na APA, verificou-se uma área de 1.051,4ha, o que diverge dos
dados do IF para o Município de Campinas (833,4ha de "capoeira"), provavelmente em função
da escala de trabalho e da metodologia utilizada para a caracterização da formação florestal.
Entretanto, a somatória das áreas de matas e "capoeiras" densas na APA municipal totaliza
1.954,3ha, o que representa 8,77% da área total da APA. Destes, 354,8ha são de matas na
categoria íntegra, prioritárias para preservação.
A análise destes números demonstra a necessidade de preservação dos remanescentes florestais,
bem como da revegetação das áreas de preservação permanente, de modo a alcançar índices de
cobertura vegetal mais representativos, que garantam a manutenção e desenvolvimento da
biodiversidade local e a proteção dos recursos hídricos.
As diretrizes para conservação e recuperação da vegetação natural são:
1) Na APA municipal, são consideradas de preservação permanente as áreas enquadradas pelo
artigo 2o do Código Florestal (Lei Federal n° 4.771/65, alterada pela Lei n" 7.803/89), bem
como na Resolução CONAMA n° 04/85, as quais sejam:
I.

faixa horizontal nas margens de qualquer curso d'água medida a partir de seu nível
mais alto, cuja largura mínima será:
- 50 metros, para os rios Atibaia e Jaguari;
- 30 metros, para os demais cursos d'água;
- 50 metros, para lagoas e açudes naturais ou artificiais;
- 100 metros, para a Represa do Jaguari.

II.

áreas situadas em um raio de 50 metros ao redor de nascentes ou olhos d água;

III.

áreas com declividades superiores a 45%.

Para efeito de aplicação dos dispositivos constantes deste sub-item, considera-se vegetação
natural de preservação permanente toda cobertura vegetal de crescimento espontâneo,
independentemente de seu estágio de desenvolvimento, porte ou fisionomia.
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A destinação das áreas enquadradas neste item deverá ser a preservação da fauna e flora,
permitindo-se o plantio de essências nativas com o objetivo de recuperação das matas
ciliares e enriquecimento da vegetação secundária, desde que o plano de manejo seja
aprovado pelo DMA/Seplama.
2)

A Mata Ribeirão Cachoeira deverá ser indicada para tombamento na forma de ARIE - Área
de Relevante Interesse Ecológico, de acordo com os artigos 2° e 3° do Decreto Federal
nº 89.336/84, artigo 9 o , inciso VI, e artigo 18° da Lei Federal n° 6.938/81 e artigo 1º da
Resolução CONAMA n° 002/88.
Para proteção efetiva da mata, deverá ser implantada uma "faixa tampão" de, no mínimo,
50 metros, onde as atividades só poderão ocorrer mediante planos de manejo aprovados
pelo DMA/Seplama. As recomendações gerais para o uso dessa faixa se encontram no
item 3.1. - Parte II deste trabalho.

3)

As outras oito matas em melhor estado de conservação (Figura 9) deverão ser declaradas
pelo Poder Público como de preservação permanente, conforme prevê o artigo 3º do Código
Florestal (Lei Federal nº 4771/65), mediante processo a ser aberto pela Seplama junto aos
órgãos estaduais e federais competentes, e os proprietários deverão ser incentivados a
declará-las como Reserva Particular do Patrimônio Natural (conforme Decreto Federal
n° 98.914/90).

4)

As áreas com vegetação secundária nos estágios médio e avançado de regeneração,
classificadas como capoeira densa e mata alterada no levantamento realizado na região
(Figura 9), serão protegidas legalmente pelo Decreto Federal n° 750/93, não se permitindo a
exploração, corte ou supressão da cobertura vegetal.

5)

A municipalidade deverá encaminhar ao órgão estadual (DEPRN) e federal (IBAMA)
solicitação da não aprovação de interferências nas formações vegetais citadas nos sub-itens
anteriores, sem a análise prévia por parte do DMA/Seplama, por tratar-se de APA
municipal.

6)

A autorização para supressão ou corte de indivíduos arbóreos nativos isolados, vivos ou
mortos, situados fora de áreas de preservação permanente (definidas no sub-item 1) e dos
maciços florestais (Figura 9), inclusive na Z. URB, deverá seguir as definições e procedi
mentos determinados na Portaria DEPRN n° 44/95, que prevê a reposição das árvores
cortadas nas seguintes proporções:

QUANTIDADE DE ARVORES
SOLICITADAS
PARA CORTE
ATE 20 DE 21 A
50 DE 51 A 100
ACIMA DE 100
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QUANTIDADE DE ARVORES DE REPOSIÇÃO
PARA CADA ÁRVORE SOLICITADA
VERDE
MORTA
10:1
5:1
15:1
8:1
20:1
15:1
25:1
20:1
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7)

I.

a autorização para o corte de árvores isoladas poderá ser negada nos casos de
exemplares arbóreos raros, de excepcional beleza ou porte, ou outra característica
que justifique sua preservação, a critério do órgão ambiental municipal, ficando o
interessado responsável por sua proteção;

II.

nas áreas rurais, compete ao DEPRN a autorização para o corte de árvores isoladas,
que deverá enviar, ao órgão ambiental municipal, cópia do processo, sendo que
a reposição deverá ser efetuada preferencialmente nas áreas de preservação
permanente;

III.

nas áreas urbanas, compete ao órgão ambiental municipal a autorização para o corte
de árvores, o qual deverá indicar as áreas para a efetivação do plantio de reposição;

IV.

a autorização para o corte de árvores isoladas só será emitida após o plantio das
árvores de reposição pelo interessado, conforme as proporções definidas acima;

V.

o interessado poderá optar pela averbação de Reserva Legal à margem da matrícula
no Cartório de Registro de Imóveis competente, ficando, assim, dispensado do plantio
de árvores de reposição.

No caso de subdivisão de glebas localizadas na zona rural, fica estabelecida a
obrigatoriedade, em cada propriedade resultante, de reserva de 20% (vinte por cento) da
área para manutenção da cobertura vegetal natural ou recuperação da mesma .
Obs: Tais reservas, sempre que possível, deverão ser delimitadas de modo a propiciar
extensões mais significativas de vegetação natural, que se disponham de forma
contígua entre os lotes.

8)

Nas áreas com vegetação de preservação permanente localizadas nas zonas urbanas ou de
expansão urbana, fica vedada a expansão de arruamentos, a implantação de vias de
circulação e o assentamento de edificações; nos loteamentos, tais áreas deverão ser
consideradas como áreas verdes de uso público;

9)

Os proprietários rurais ficam obrigados, de acordo com a Lei Federal nº 8.171/91, a
recompor, quando for o caso, a vegetação natural em sua propriedade, na base de 1/30 da
área até totalizar os 20% de Reserva Florestal Legal, definida pelo Código Florestal.

10) O órgão ambiental municipal, conjuntamente com entitades públicas ou privadas

competentes, deverão elaborar um programa de reflorestamento ciliar que contemple as
estruturas necessárias, as áreas prioritárias, as espécies adequadas, as técnicas de plantio e
manejo e o cronograma, de maneira a embasar tecnicamente o plantio de árvores na APA e
criar um cenário futuro de cobertura vegetal da região.
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2. - Agropecuária, Silvicultura e Pesca

Para orientação das atividades agrosilvopastoris, dentro de um contexto considerado
sustentável, este trabalho se baseou nas seguintes referências:
• Estudo dos principais impactos decorrentes do uso agrícola do solo, em especial suas causas,
conseqüências e formas de mitigação ou controle;
• Levantamento da Capacidade de Uso das Terras da APA Municipal, elaborado por LEPSH
(1995), que determina a máxima utilização que se possa impor a um determinado solo, sem
que hajam riscos de seu depauperamento;
• Uso Atual dos Solos Agrícolas na APA Municipal, elaborado por SANTOS (1995), com
enfoque às culturas implantadas, tendências e problemas observados no campo;
• Plano Estadual de Microbacias Hidrográficas, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura
do Estado de São Paulo, cujos princípios se referem à conservação dos recursos naturais, ao
aumento da produtividade das culturas e à distribuição de renda no meio rural, como formas
viáveis de planejamento agropecuário dentro de um contexto sustentável;
• Propostas para regulamentação de áreas de conservação ambiental da Secretaria do Meio
Ambiente do Estado de São Paulo, bem como a legislação vigente no tocante à conservação
dos remanescentes florestais e dos recursos hídricos, normas para o uso de agrotóxicos,
pesca, e outros.
Entre os principais impactos, deve-se considerar os problemas relacionados à erosão hídrica,
que podem ser suficientemente controlados através da adoção de técnicas adequadas, que só se
tornam eficazes quando implantadas na unidade da microbacia hidrográfica. Dessa forma, devese ignorar os limites das propriedades situadas numa mesma microbacia, visando alcançar os
benefícios ambientais, sociais e econômicos advindos desta iniciativa. Para tanto, os órgãos
públicos competentes deverão fomentar a associação dos produtores, com base na divisão em
microbacias hidrográficas propostas por este documento (Figura 3).
A utilização de insumos modernos (corretivos, fertilizantes químicos e agrotóxicos) constituem a
principal polêmica verificada em áreas de conservação ambiental. No entanto, a simples
proibição do uso desses insumos na APA não traria os resultados esperados, uma vez que
tornaria a produção pouco competitiva, já que grande parte dos solos se encontram exauridos
por ciclos de cultura passados. Além disso, a fiscalização e monitoramento seriam inviáveis,
dado a extensão da área e condições financeiras e humanas dos órgãos fiscalizadores. Dessa
forma, as estratégias adotadas foram:
- obrigatoriedade de análises químicas do solo para determinação da quantidade e

dosagem adequadas de corretivos e fertilizantes;
- proibição do uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos nas planícies de inundação;

proibição do uso de agrotóxicos das classes toxicológicas I e II na Z. AMB e Z. HIDRI;
- exigência do cumprimento da legislação e normas técnicas vigentes a respeito do

transporte, armazenagem, comercialização e uso de agrotóxicos;
- proposição de formas adequadas para descarte das embalagens vazias e resíduos de agro

tóxicos.
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Na realidade, considera-se que a viabilidade destas e outras alternativas apresentadas neste
documento relacionadas à agropecuária está muito vinculada à formação de associações de
produtores, já referida anteriormente. O interesse é incrementar a agricultura orgânica com a
realização de campanhas de divulgação, buscando atrair consumidores específicos e agregar
valor à produção. 0 papel da Prefeitura de Campinas e dos órgãos públicos competentes seria
de incentivar tais iniciativas através da orientação de agricultores e associações, garantia de
espaços para realização de feiras de produtos de cultura orgânica, divulgação e incentivos
fiscais, entre outros. Considera-se esta estratégia de ação uma maneira viável de se promover
uma transição gradativa da agricultura convencional para uma agricultura orgânica, sem
prejuízo dos atuais produtores.
Os resíduos orgânicos provenientes das atividades agropecuárias podem causar graves
problemas, quando lançados diretamente nos cursos dágua, ou quando queimados. Por outro
lado, quando tratados por processos simples, como a compostagem, biodigestão ou simplesmente
mantidos sobre o solos, transformam-se em importante fertilizante, condicionante e protetor do
solo, reduzindo a necessidade da utilização de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Portanto,
recomenda-se aos produtores locais esta prática de manejo e proibe-se o lançamento direto, ou
indireto dos resíduos orgânicos nos cursos d'água, bem como a prática de queimadas.
Os resíduos de produtos tóxicos (embalagens vazias de agrotóxicos e medicamentos veterinários,
água de lavagem de equipamentos e outros) deverão ser especialmente monitorados. Os órgãos
técnicos municipais, em especial o DMA e DLU, deverão elaborar plano de coleta de resíduos
tóxicos na área rural, conjuntamente com os proprietários locais, a fim de indicar pontos de
coleta desses resíduos a serem dispostos nos acessos principais, ficando a Prefeitura de
Campinas responsável pela destinação adequada. Junto aos pontos de coleta, deverão ser
fornecidas informações, através da colocação de painéis, sobre o uso e cuidados básicos para
utilização de tais produtos, bem como procedimentos.em caso de acidentes. Sugere-se que seja
estudada a possibilidade de tratamento desse material no Complexo Delta, ou devolução das
embalagens às empresas fabricantes dos produtos. Até que se consolide o novo sistema, a
destinação dos resíduos deverá seguir as instruções da norma técnica SMA/STC/CRS nº 001/83,
que prevê a instalação de fosso de lixo tóxico.
O reflorestamento com eucaliptos se apresenta como uma importante fonte de renda para a
região e, apesar dos possíveis impactos atribuídos a esse tipo de cultura, essa alternativa ainda
se mostra adequada, quando comparada às demais alternativas. Se conduzidas dentro de
cr i t ér i os de cons er vação ambi ent al , j á enquadr ados nos pr ecei t os de audi t or i a da
ISO 14.000, prevendo, por exemplo, a preservação ou recuperação da vegetação nativa nas
bordas dos cursos dágua, corte em faixas paralelas às curvas de nível e minimização do trânsito
de máquinas pesadas nas áreas de cultivo, a silvicultura com eucaliptos é recomendada. O ideal
seria adotar manejos de ciclo longo, silvicultura com espécies nativas ou exóticas, que permitam
o desenvolvimento de sub-bosque, ou ainda que permitam a rebrota.
Nestas bases gerais, elaborou-se a proposta do decreto que regulamenta as atividades
agropecuárias na AP A, considerando o aspecto normativo, bem como o informativo, entendendo-se que a orientação e o engajamento dos produtores seja a melhor forma de se garantir a
qualidade ambiental desejada. A norma também foi elaborada com o objetivo de facilitar sua
aplicação no campo, utilizando-se de parâmetros físicos visíveis e compreensíveis por técnicos,
fiscais e produtores.
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A presente regulamentação trata de medidas disciplinadoras para as atividades agropecuárias na
AP A, visando basicamente a conservação dos recursos naturais renováveis, incluindo os solos,
os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, o ar, a vegetação natural remanescente e a
biodiversidade em geral. Garantida a qualidade ambiental, as atividades agropecuárias deverão
se basear nos princípios de produtividade e justiça social, como forma de se alcançar os
objetivos propostos da APA como um todo.
1) As atividades agropecuárias não serão permitidas nas seguintes áreas:
I.

Áreas enquadradas pelo Código Florestal (Lei Federal n° 4.771/65, alterada pela Lei
Federal n° 7.803/89) como de preservação permanente, bem como na Resolução
CONAMA n° 004/85.

II.

Em áreas com remanescentes florestais enquadrados pelo Decreto Federal n° 750/93,
ou seja, a vegetação primária e secundária nos estágios médio e avançado de
regeneração;

Obs: A destinação das áreas enquadradas nos itens acima deverá ser a preservação da
fauna e flora, permitindo-se o plantio de essências nativas com o objetivo de recuperação das matas ciliares e enriquecimento da vegetação secundária.
2) Deverão ser observados os seguintes princípios válidos para todo o território da APA
municipal:
I.

É proibida a prática geral de queimada, seja para a limpeza dos campos, eliminação
de restos culturais, ou qualquer que seja o motivo. As práticas de manejo deverão ser
tais que privilegiem o uso de restos culturais como adubo orgânico, cobertura
permanente sobre o solo (viva ou morta), adubação verde, rotação de pastagens e
outros, de modo a evitar a queimada, que produz inúmeros prejuízos ambientais;

II.

É vedada a implantação de cultivos agrícolas que tenham demanda elevada por
fertilizantes ou agrotóxicos, podendo, assim, ser declarados a critério dos técnicos da
Secretaria de Agricultura do Estado e, exercendo a fiscalização, o DMA/Seplama;

III.

O uso de qualquer agrotóxico deverá estar de acordo com a legislação federal e
estadual em vigor (vide sub-item 7) e será efetuada a fiscalização por parte de órgãos
públicos da Prefeitura de Campinas, em conjunto com a Secretaria de Agricultura do
Estado, quando necessário, no que tange a obrigatoreidade de receituário agronômico
e sobre as condições de transporte, armazenagem, aplicação e destinação das
embalagens e resíduos. As áreas que deverão sofrer monitoramento prioritário são a
Zona de Conservação Ambiental e a Zona de Conservação Hídrica, em virtude da
necessidade de conservação especial de tais áreas;

VI.

As estradas e carreadores que cortarem áreas agrícolas deverão, obrigatoriamente,
contar com sistemas de drenagem que conduzam a água do escoamento superficial
para terraços, canais escoadouros naturais ou artificiais, ou ainda bacias de
infiltração, de maneira a evitar o acúmulo de água da enxurrada e o desencadeamento
dos processos erosivos. Os carreadores deverão apresentar declividade máxima de
10%, na maior parte do trecho;

V.

Nas várzeas, caracterizadas por áreas permanentemente alagadas, com predominância de solos orgânicos e da espécie vegetal "taboa", não será permitida qualquer
interferência, devendo ser destinadas à preservação da vida silvestre.
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3)

Deverão ser observadas as seguintes restrições específicas para cada Zona Ambiental
proposta para a APA:
I.

Na Zona de Conservação Ambiental (Z. AMB), onde se pretende gerar condições de
manutenção da fauna e flora silvestre, bem como das cadeias alimentares, deverão
ainda ser observados:
a) No caso da silvicultura, deverão ser priorizados plantações florestais de ciclo longo
para extração de toras, devido às menores interferências que apresentam ao meio;
b) E vedado o uso de agrotóxicos de classe toxicológica I e II, que interferem nas
cadeias alimentares;
c) É vedada a prática de cultivos anuais.
Obs: Os cultivos anuais serão permitidos apenas como plantios de subsistência, em
áreas com declividades inferiores a 12% e sem o uso de fertilizantes químicos
ou agrotóxicos.

II.

Na Zona de Conservação Hídrica (Z. HIDRI), deverão ainda ser observados:
a) No caso da silvicultura, deverão ser priorizados plantações florestais de ciclo longo
para extração de toras, devido às menores interferências que apresentam ao meio;
b) É vedado o uso de agrotóxicos de classe toxicológica I e II, a fim de, principal
mente, evitar a presença de resíduos de tais substâncias em águas a serem
utilizadas para abastecimento;
c) Nas planícies fluviais (solos enquadrados na classe IIIa de capacidade de uso) salvo as
áreas consideradas de preservação permanente (definidas no sub-item 1), serão
toleradas apenas pastagens, com baixa ocupação e sem o uso de fertilizantes
químicos ou agrotóxicos.

4)

A microbacia hidrográfica é a unidade de planejamento e de aplicação das técnicas
conservacionistas dos recursos naturais na APA, sendo esta a única forma de tornar eficaz
as medidas de conservação ambiental propostas. Para tanto, os proprietários rurais de uma
mesma microbacia deverão se organizar no sentido da efetivação das práticas conserva
cionistas, devendo o Poder Público fomentar a iniciativa, se necessário.

5)

As atividades agrosilvopastoris a serem realizadas na APA, observando-se os dispostos
nos artigos anteriores, deverão ainda se basear nos seguintes potenciais, normas e
recomendações:
I. Nas planícies fluviais, caracterizadas por áreas planas nas beiras dos cursos d'água,
resguardadas as faixas de preservação permanente é várzeas alagadas, com declividades
de até 2% e com riscos de inundações temporárias (solos enquadrados na classe Illa de
capacidade de uso), têm-se os seguintes potenciais e recomendações de uso:
a) Potencial de uso para horticultura ou pastagem, e ainda algumas culturas anuais e
semi-perenes tolerantes a alagamentos temporários ou deficiência de oxigênio no
solo, devido à alta umidade e proximidade do lençol freático;
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b) É vedado o uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, devido ao risco de
contaminação do lençol freático. Deverá ser priorizado o uso de adubação verde e
reciclagem de resíduos na propriedade;
c) 0 uso agropecuário destas áreas implicará na revegetação ciliar, por parte do
interessado, das faixas de preservação permanente contíguas à exploração, de
modo a oferecer proteção ao recurso hídrico;
d) As técnicas de conservação de solos, que deverão ser adotadas, são:
evitar operações excessivas de preparo do solo e implementos agrícolas que
pulverizem demasiadamente o solo;
na horticultura, construir os canteiros paralelamente às curvas de nível,
visando aumentar a infiltração de água no solo, e vegetar os canais escoadouros;
manter cobertura vegetal viva ou morta permanentemente sobre o solo,
de modo a evitar o impacto das gotas de chuva;
nas pastagens, evitar o pastoreio intensivo, que favorece a compactação do
solo e a eliminação da cobertura vegetal. Promover rodízios de pasto e
priorizar o cultivo de forrageiras.
II.

Nas áreas com declividades de 2 a 12%, classificadas como classe IIIe de capacidade
de uso, deverão ser observadas as seguintes restrições e recomendações:
a) uso para horticultura, cultivos anuais, semi-perenes, permanentes, pastagens e
silvicultura. É recomendável que se exerça a rotação e o consorciamento de
culturas, devido aos ganhos ambientais, sociais e econômicos que tais técnicas
podem gerar;
b) área adequada para instalação de estruturas agrícolas, como estábulos, silos,
estufas, viveiros e outros, devido às suas características de relevo;
c) área com potencial de mecanização, que deverá ser feito dentro de critérios de
conservação dos solos, a fim de evitar problemas como compactação e a
pulverização, que desencadeiam processos erosivos;
d) As técnicas conservacionistas a serem adotadas são:
o preparo do solo e tratos culturais deverão obrigatoriamente ser feitos
acompanhando as curvas de nível do terreno (cultivo em nível);
implantanção de sistema de terraceamento integrado com a drenagem de
estradas e carreadores;
adoção de manejo que mantenha cobertura vegetal viva ou morta permanentemente sobre o solo;
adoção de técnicas de descompactação dos solos após cinco anos de cultivo ou
pastoreio intenso, podendo ser mecânicas (escarificador, subsolador) ou
vegetativas (rotação de culturas, adubação verde).
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III.

Nas áreas com declividades de 12 a 30%, enquadradas na classe IVe de capacidade de
uso, deverão ser observadas as seguintes restrições e recomendações:
a) Uso para cultivos permanentes, pastagem e silvicultura, podendo estes serem
consorciados;
b) E vedado o uso com cultivos anuais e semi-perenes, salvo quando em regime de
consorciação ou rotação, sendo que as operações de preparo de solo só poderão ser
realizadas com intervalos superiores a cinco anos;
c) O potencial de mecanização é limitado em função da declividade (possível até no
máximo de 18%) e deverá estar baseado em critérios de conservação do solo;
d) Técnicas conservacionistas a serem adotadas:
implantação das linhas das culturas permanentes e silvicultura, acompanhando
as curvas de nível do terreno (cultivo em nível obrigatório);
implantanção de sistema de terraceamento integrado com a drenagem de
estradas e carreadores nas áreas mecanizadas de até 18% de declividade;
nas culturas permanentes, em áreas com declividades superiores a 18%, adotar
terraços individuais ou patamar;
adequação de canais escoadouros naturais ou artificiais, com as respectivas
técnicas de controle de erosão (revegetação do canal, dissipadores de energia e
outros);
priorização de manejo que mantenha cobertura vegetal viva ou morta permanentemente sobre o solo.

IV.

Nas áreas com declividades superiores a 30%, classificadas como classe VIe e VIIe de
capacidade de uso, deverão ser observadas as seguintes restrições e recomendações:
a) Área destinada apenas para pastagem e silvicultura e seu consorciamento;
b) Vedados os cultivos anuais, semi-perenes e permanentes;
c) Técnicas conservacionistas a serem adotadas:
cobertura vegetal permanentemente sobre o solo;
minimizar operações que geram compactação (redução do trânsito de máquinas
de extração de lenha, pastoreio intensivo e outros);
identificar e controlar imediatamente o início dos processos erosivos;
carreadores construídos com "travesseiros", direcionando o escoamento superficial para campos vegetados, bacias de infiltração ou canais escoadouros
naturais, de modo a evitar o desencadeamento dos processos erosivos.
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6)

7)

O uso de corretivos e fertilizantes deverá se basear nos seguintes critérios:
I.

A correção da acidez do solo com a aplicação de calcário agrícola deve ser estimulada,
pois permite maior aproveitamento dos nutrientes pelas plantas, maior desenvol
vimento da biomassa e conseqüente proteção do solo, entre outros benefícios.
A aplicação de calcário deverá ser feita com base em análise do solo, que indicará a
quantidade e dosagens adequadas. No caso da análise química, constatar a
necessidade de se usar grandes quantidades de calcário, a dosagem máxima, a ser
aplicada de uma só vez, é de 3ton/ha/safra;

II.

Os adubos orgânicos deverão ser preferidos aos químicos, ou minerais;

III.

Os adubos orgânicos deverão ser preferencialmente processados na própria
propriedade, através do aproveitamento de restos culturais, estéreo, adubação verde
e outros. Para utilização de adubos orgânicos provenientes de fora do território da
APA, deverá ser apresentada, ao órgão técnico municipal competente, a análise
químico biológica do produto, não sendo permitido o uso de compostos com resíduos
tóxicos, ou que apresentem riscos de introdução de ervas daninhas e germes
patogênicos ou outros problemas;

IV.

Os adubos químicos ou minerais só poderão ser utilizados com base em análise
química do solo feitas em períodos inferiores a dois anos, precedido de correção da
acidez do solo através da calagem.

0 uso dos agrotóxicos deverá se basear nos seguintes critérios:
Para efeito desta norma, com base na Lei Federal nº 7802/89, consideram-se agrotóxicos e
substâncias afins os produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos
destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas, e de outros
ecossistemas, e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja
alterar a composição da fauna e/ou flora, a fim de preservá-las das ações danosas de seres
vivos considerados nocivos, e também substâncias e produtos empregados, como:
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento e todos os princípios
ativos, matérias-primas, ingredientes inertes e aditivos utilizados na sua fabricação.
I.

Não é permitido o uso de qualquer agrotóxico nas várzeas e planícies de inundação,
com exceção de iscas e armadilhas que não mantenham contato com o solo;

II.

Nas Zonas de Conservação Hídrica (Z. HIDRI) e na Zona de Conservação Ambiental
(Z. AMB), é vedado o uso de produtos de classe toxicológica I e II;

III.

O emprego de agrotóxicos na APA municipal deverá obedecer rigorosamente o
disposto nas seguintes normas e leis estaduais e federais:
a) Portaria Ministerial n° 007 de 13/05/81, que estabelece o receituário agronômico
de acordo com as classes toxicológicas dos produtos;
b) Portaria Federal nº 329 de 02/09/86, que proíbe o uso de produtos clorados
(BHC, DDD e DDT) e restringe o uso de produtos a base de Paraquat;
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c) Lei Federal n" 7.802/89, regulamentada pelo Decreto Federal nº 98.816/90, que dá
competências aos estados e municípios para legislar sobre o uso e armazenamento
de agrotóxicos e estabelece as responsabilidades, civil e penal, pelos danos
causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, a comer
cialização, a utilização e o transporte não cumprirem o disposto nesta lei;
d) Decreto Estadual n° 30.565/89, que descreve casos de autuação, multa e
penalidades face às infrações cometidas, dando direito a Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral - Secretaria de Agricultura do Estado (CAT1) de
fiscalizar o cumprimento das legislações estaduais e federais de agrotóxicos.
IV.

O armazenamento de produtos agrotóxicos deverá ser obrigatoriamente realizado
em local com as seguintes atribuições (com base na instrução normativa
SMA/STC/CRS nº 001/83):
a) com ventilação e cobertura para proteção contra chuva;
b) a mais de 100 metros de depósitos de alimentos, rios, riachos e açudes;
c) em prateleiras de estrado vazado para produtos líquidos e empilhamento máximo
de uma tonelada, em pilhas de 1,20 x l,20m para produtos em pó granulados;
d) o piso deverá ser previamente consolidado e recoberto com calcário;
e) o piso deverá ser provido de dreno de PVC para escoamento, direcionado ao fosso
de descarte das embalagens;
f) a porta deverá ser provida de adequada sinalização com placa de "PERIGO
VENENO" e símbolo convencional.

V.

As embalagens vazias de produtos organoclorados e do grupo químico do Paraquat
deverão ser obrigatoriamente devolvidas aos fabricantes. O descarte das embalagens
dos demais produtos poderá também ser feito da mesma maneira, ou ser realizado de
forma tecnicamente correta, de acordo com as seguintes considerações:
a) construção de um fosso de lixo tóxico, com a dimensões de 6 x 6m, e com
profundidade mínima de l,30m, devidamente revestido com materiais de
neutralização (calcário ou cal virgem), de preferência próximo ao local de
armazenamento mencionado no sub-item "IV" acima;
b) o fosso deverá ser construído com afastamento mínimo de 200m de residências e
demais instalações domésticas e, de preferência, próximo ao local de utilização dos
produtos;
c) os solos do local de exposição deverão ser de baixa permeabilidade, devendo ser
evitada a disposição em solos mais permeáveis;
d) o local do fosso deverá estar afastado, no mínimo l00m de rios, riachos ou açudes,
e em local com lençol freático profundo (no mínimo 8m).

SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

8)

A silvicultura deverá se basear nos seguintes critérios:
I.

As empresas de reflorestamento que exploram, ou que venham a explorar, a
silvicultura na APA, na forma de arrendamento, parceria ou outra, deverão
apresentar ao DMA/Seplama plano de manejo que considere, no mínimo, os seguintes
aspectos:
a) a extração de lenha, nos reflorestamentos, deverá ser feita em faixas paralelas às
curvas de nível, seccionando a rampa no mínimo em três partes;
b) hierarquização de estradas e carreadores, prevendo que o trânsito de caminhões
de transporte e máquinas pesadas deverá se restringir às estradas principais, a
fim de evitar compactação desnecessária;
c) cobertura vegetal permanente sobre o solo, seja através de consorciamentos,
manutenção da copa da árvore no campo ou outros;
d) na renovação de áreas de silvicultura, deverão ser previstos o plantio de 2 (duas)
mudas de espécies nativas nas áreas de preservação permanente para cada 10
(dez) mudas das espécies de interesse comercial plantadas;
e) cronograma de preparo do solo, plantio, tratos culturais e corte das glebas, com a
previsão da utilização de corretivos, fertilizantes e agrotóxicos nos reflores
tamentos;

9)

II.

As empresas de reflorestamento que optarem pelos padrões ambientais definidos pela
Norma Internacional ISO 14.000, poderão solicitar dispensa das exigências previstas
no número "I" do sub-item 8, desde que obtenham a certificação ambiental
correspondente;

III.

Nos reflorestamentos em pequenas escalas, efetuados pelos proprietários locais,
destinados à formação de quebra-ventos ou uso múltiplo de lenha, deverá ser
priorizado o consorciamento com outros cultivos ou criações compatíveis, e deverão
ser utilizadas, preferencialmente, espécies nativas regionais.

Nas criações animais, em especial a bovinocultura, a serem desenvolvidas na APA, deverão
ser considerados os seguintes critérios:
I.

As instalações de criações animais confinadas ou semi-confinadas (estábulos, currais,
baias, pocilgas, galpões e outras) não poderão estar localizadas nas faixas de
preservação permanente e planícies fluviais, conforme já estabelecido em sub-itens
anteriores;

II.

Os resíduos orgânicos resultantes das criações animais (estéreo, cama de frango, água
de lavagem e outros) deverão ser preferencialmente reutilizados na propriedade,
como adubos orgânicos, ferti-irrigação, volumoso para o gado, ou receber outra
destinação adequada, sendo terminantemente proibido seu lançamento direto ou
indireto nos corpos d'água;
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III.

As pastagens deverão ter lotação compatível com sua capacidade de suporte, que
varia em função do solo, capim utilizado, tipo e porte do gado, tempo de permanência,
entre outros. Deverão ser adotadas as recomendações da CATI, no tocante ao manejo
de pastagens, rotação, consorciamento, adubação verde, cultivo de forrageiras,
ensilagem, dessedentação e outros;

IV.

Os produtos farmacêuticos utilizados nas criações animais deverão ter transporte,
armazenagem, aplicação e destinação de embalagens vazias semelhantes aos especi
ficados no sub-item 7, que dispõe sobre agrotóxicos;

V.

Na Z. URB, as instalações para criações animais não poderão estar instaladas a menos
de 300 metros de residências;

VI.

A criação de animais silvestres deverá ter autorização por parte do IBAMA, devendo
ser informada ao órgão técnico municipal competente.

10) A atividade de pesca deverá seguir os seguintes critérios:
I.

Pesca Livre
a) A pesca livre nos rios e açudes da APA municipal deverá estar de acordo com o
disposto no Código de Pesca (Decreto-Lei Federal nº 221/67) e Lei Federal
nº 7.679/88, considerando-se algumas restrições colocadas nesta norma;
b) A pesca na APA municipal ficará restrita ao caráter de pesca amadora ou
científica, sendo vedado o desenvolvimento de pesca comercial;
c) A pesca amadora poderá ser realizada livremente se o pescador utiliza, para o
exercício de pesca, linha de mão ou vara, linha e anzol;
d) Para utilização de molinete, o pescador deverá obter licença anual nos órgãos
competentes, sem a qual poderá ter seu equipamento apreendido pela Polícia
Florestal, com registro de ocorrência;
e) E vedada a utilização de redes, tarrafas, explosivos, substâncias tóxicas ou
qualquer outro recurso ou equipamento, que não estipulado nas letras "c" e "d"
deste sub-item;
f) A pesca científica poderá ser desenvolvida com a autorização das autoridades
competentes.

II.

Pesqueiros "pesque - pague"
a) Os pesqueiros do tipo "pesque-pague" deverão obter autorização do IBAMA,
DAEE e DEPRN para projeto, construção e instalação, juntamente com a licença
ambiental municipal;
b) A licença ambiental municipal só será concedida no caso da comprovação da
qualidade sanitária do recurso hídrico a ser utilizado;
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c)

A construção de açudes deverá apresentar alternativas tecnológicas adequadas e
proposta de monitoramento, que impeçam a fuga de espécies exóticas para a rede
hidrográfica local;

d)

É vedada a introdução de peixes de espécies exóticas, competidoras e/ou
predadoras das espécies regionais, de acordo com critérios do IBAMA e dos
técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado;

e)

Os proprietários de pesqueiros "pesque-pague" deverão apresentar projeto de
reflorestamento das áreas perimetrais do açude, com espécies arbóreas nativas, a
ser executado num prazo máximo de três anos.

3. - Atividades de Mineração
As atividades de mineração no âmbito geral são regidas basicamente pelos dispositivos do Código
de Mineração - Decreto-Lei Federal nº 227/67, que trata das autorizações de pesquisa, dos
licenciamentos e das concessões de lavra.
No âmbito municipal, a mineração compreende principalmente a extração de minerais
destinados à construção civil (areias, argilas, pedra britada, pedras de revestimentos e
ornamentais e saibro) e é regida pela Lei Federal n° 6.567/78 e Lei Municipal nº 6.777/91,
atualmente, em revisão.
As atividades são realizadas, em geral, por firmas extratoras e podem ser do tipo porto de areia,
argileiras e cerâmicas, pedreiras, áreas de empréstimo e extração de rocha para talhe e cantaria.
O aproveitamento das substâncias minerais destinados à construção civil (classe II do Código de
Mineração) se desenvolve através de licenciamento (Lei Federal n° 6.567/78), cuja licença é
expedida por autorização municipal para efetivo registro no DNPM - Departamento Nacional de
Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia, incumbindo à autoridade municipal de
exercer fiscalização e controle da atividade no município. Após essa etapa, a mineração deve ser
avaliada no âmbito da legislação ambiental, exigindo-se as respectivas licenças ambientais.
O objetivo desta regulamentação é estabelecer critérios e restrições à atividade mineral na APA
municipal, com vistas a exercer o controle dos impactos e modificações no meio ambiente das
diversas fases da atividade minerária, sua viabilidade técnico-econômica e respectiva
manutenção da qualidade ambiental, em harmonia com os objetivos da APA. Desta forma, as
atividades minerárias serão submetidas ao controle, através da análise de projetos técnicos, de
acordo com legislação vigente, e sua fiscalização, através de procedimentos de monitoramento.
1)

De acordo com estes objetivos, constituem objetos de controle específico sobre a mineração,
os seguintes impactos ambientais que são gerados pela atividade:
I.

alterações do meio biótico através de desmatamentos e remoção da vegetação,
interferindo na fauna e na flora;

II.

alterações do meio físico em função dos trabalhos preparatórios (decapeamento) e de
extração e beneficiamento das substâncias minerais, resultando modificações
profundas no relevo (com a retirada de grandes volumes de rocha e/ou solo) e na
paisagem, de um modo geral, que podem gerar erosão, assoreamento e emissão de
particulados;

III.

alterações na qualidade da água, tanto superficiais, quanto subterrâneas, devido aos
resíduos de beneficiamento, lavagem de equipamentos, transporte de sedimentos,
causando poluição por substâncias químicas, assoreamento de cursos d'água, elevação
dos níveis de turbidez nos cursos d'água e soterramento de nascentes ou olhos d'água;

IV.

poluição atmosférica provocada por emissão de gases de explosivos, emissão de
particulados, vibrações, ruídos e ultra-lançamentos;

V.

alterações na paisagem, quanto ao valor da sua qualidade estética natural.
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2)

3)

Ficam estabelecidas para a APA municipal normas disciplinadoras da atividade mineral,
cujo cumprimento será obrigatório aos titulares, ou pretendentes, a direitos minerários,
aplicando-se os seguintes itens:
I.

situações onde a atividade mineral será limitada ou proibida;

II.

requisitos e procedimentos aplicados ao regime de licenciamento (expedição de
licenças específicas), regime de autorização de pesquisa, ou de concessão de lavra,
onde a atividade for prevista;

III.

procedimentos e atribuições do Departamento de Meio Ambiente da Seplama,
juntamente com os demais órgãos competentes na avaliação das autorizações, tanto na
forma de licenciamento (nível municipal), quanto nos demais regimes de aproveita
mento mineral (nível federal).

Para atender aos objetivos da APA, as atividades de mineração compreendidas nos regimes
de licenciamento, autorização de pesquisa e concessão de lavra, obedecerão a critérios
específicos nos seguintes casos:
I.

Áreas onde a atividade de mineração não será autorizada.
Este caso se aplica a determinadas áreas de relevante interesse ambiental, onde
prevalecerá o patrimônio natural existente (Z. AMB), ou onde é mais importante a
atividade de uso do solo atual já estabelecida (Z. URB). São os seguintes casos:
a) todas as áreas definidas de Preservação Permanente pelo Código Florestal Lei Federal n° 4.771/65, com as respectivas alterações estabelecidas pela Lei
Federal n° 7.803/89 e pela Resolução CONAMA n° 004/85;
b) na zona de vida silvestre delimitada dentro do perímetro da APA (ARIE da Mata
Ribeirão Cachoeira - Z. AMB);
c) nas áreas de uso do solo já consolidado, tais como: áreas urbanas (Z. URB), áreas
de recreação e lazer, de patrimônio histórico e cultural, bem como sítios físicos de
beleza notável, onde convivem matas, cachoeiras, nascentes, além de diversos
monumentos geológicos;
d) nas proximidades do Observatório de Capricórnio (Z. TUR), no raio de 5km, onde
a utilização de explosivos e exploração de rochas para talhe e cantaria e/ou
ornamental, pode ocasionar vibrações no solo e poluição atmosférica pela emissão
de material particulado.

Obs: os empreendimentos já instalados e licenciados deverão permanecer na área somente
se a análise do controle ambiental for satisfatória.
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II.

Áreas onde a atividade de mineração será autorizada com restrições de ordem técnica
(Z. HIDRI, Z. TUR e Z. AGRO).
Aplicada às demais áreas consideradas no perímetro da APA municipal (exceto na
Z. AMB e Z. URB), onde prevalecerá o monitoramento dos impactos ambientais
negativos, compreendendo os seguintes casos:
a) áreas de proteção de mananciais definidas pelo zoneamento ambiental
(Z. HIDRI), incluindo todas as microbacias e áreas de drenagem dos cursos de
captação para abastecimento público (Rio Atibaia e Rio Jaguari).
b) áreas sob processo de tombamento, onde o desenvolvimento da atividade
minerária será submetido a análise e parecer técnico do órgão competente pelo
controle de áreas tombadas (CONDEPACC/CONDEPHAAT).
c) áreas vizinhas aos limites de zonas de vida silvestre ou áreas de mananciais, onde a
atividade de mineração possa interferir indiretamente.

III.

Para estas áreas onde é permitida a atividade minerária, além dos critérios e
procedimentos gerais já estabelecidos, serão aplicados controles e restrições
complementares para cada caso específico, como segue:
a) quanto ao porte do empreendimento proposto e sua qualidade dentro da região,
serão avaliadas a interferência espacial entre os empreendimentos, a sobrecarga de
impactos negativos e outras peculiaridades, tendo como parâmetro de avaliação, as
áreas contribuintes das unidades de microbacias da região.
b) o controle relativo ao EIA/RIMA ou RCA, e do PRAD deverá ser exercido para
todos os empreendimentos, exigindo-se o cumprimento das obrigatoriedades cons
tantes dos referidos documentos, de conformidade com a legislação vigente.

4) Para a autorização da pesquisa mineral, licenciamento de minerais (classe II) e para a
outorga de lavra, o DMA/Seplama solicitará aos interessados um conjunto de requisitos,
tendo em vista a avaliação da viabilidade e conveniência ambiental do desenvolvimento da
atividade minerária pretendida dentro do limite da APA, para fins de emissão de respectiva
licença ambiental do empreendimento.
I.

Autorização de pesquisa mineral.
Para a autorização de pesquisa mineral na área da APA municipal, nas zonas onde é
permitida, o responsável pelo empreendimento deverá apresentar, para exame e
aprovação do DMA, o requerimento de pesquisa protocolado no DNPM, em
conformidade com o artigo 20° do Código de Mineração, acrescido das seguintes
exigências complementares, voltadas ao planejamento da atividade proposta:
a) descrição das características e procedimentos técnicos a serem
adotados nos levantamentos topográficos, planialtimétricos,
geológicos ou geoquímicos, em escala não inferior a 1:10.000,
necessários aos trabalhos de pesquisa;
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b) descrição da vulnerabilidade das litologias e previsão das técnicas de manejo
referentes ao controle dos prováveis riscos ambientais;
c) o tipo de acesso à área, largura e extensão, assim como planejamento para novos
acessos, locados em planta;
d) o número de picadas a serem abertas, sua largura e seu traçado, locadas em
planta;
e) o número de trincheiras a serem abertas, sua extensão, largura, profundidade e
traçado, locadas em planta;
f) o número de poços a serem abertos, seu diâmetro, profundidade, locados em
planta;
g) condições e instalações de acampamentos e de equipamentos necessários à
manutenção e abastecimento de veículos e máquinas;
h) descrição do local para destinação do material de escavações e utilizados nos
ensaios de beneficiamento;
i) apresentação de um Plano de Reabilitação, Recuperação ou Uso Diferenciado
(Z.TUR) da área pesquisada, no caso de inviabilidade econômica da jazida;
j) qualquer alteração no plano de pesquisa deverá ser comunicado ao DMA, para
avaliação e análise. Não será permitida, na área da AP A, a guia de utilização de
minérios.
II.

Concessão de lavra.
Para a obtenção da licença referente à atividade de concessão de lavra na APA
municipal, o interessado deverá apresentar ao DMA, para fins de análise das
interferências ambientais no local pretendido, o EIA/RIMA e o PRAD, de acordo com
a legislação vigente.

III.

Licenciamento de minerais da classe II.
Para efeito de obtenção de licença específica para exploração de minerais da
classe II, de emprego na construção civil, na área da APA, o interessado deverá
apresentar, para exame e aprovação do DMA, um conjunto de requisitos constantes
da legislação municipal (Lei n° 6.777/91) e sua respectiva revisão, e as exigências do
DNPM e SMA.

Obs: Todas as atividades minerárias já existentes serão submetidas à análise, exigindo-se a
regularização das explorações ilegais e a adequação aos objetivos da APA para as
atividades legalizadas, a fim de que possam dar prosseguimento à extração mineral.
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4. - Atividade de Urbanização

Diretrizes Específicas por Atividade

Esta parte do trabalho apresenta uma relação de critérios e restrições básicos e complementares, relacionados à atividade de urbanização da APA, e uma proposta para nova legislação
de uso e ocupação urbana.
Para a definição dos critérios e restrições, foram considerados trabalhos disponíveis referentes
às APAs estaduais , bem como à legislação federal e estadual ambiental em vigor.
Também levou-se em conta o trabalho elaborado pelo Instituto Geológico - IG/SMA - 1993, para
Campinas*2 e outros subsídios fornecidos por este órgão especialmente para o estudo da APA
municipal.
Restrições e Critérios Básicos para as Atividades de Urbanização na APA

- Na Zona Rural da APA, não serão permitidos parcelamentos do solo para fins urbanos, ou

subdivisões, que resultem em lotes ou frações ideais de dimensões inferiores ao módulo rural
do INCRA para a região de Campinas - 20.000m2 (vinte mil metros quadrados);
- Nas áreas urbanas da APA, serão consideradas como Áreas de Proteção Especial - APE, as

planícies de inundação excedentes à faixa de restrição legal (APP) e as áreas com
deelividade natural do solo superior a 30%, quando localizadas em terrenos que ainda não
foram objeto de parcelamento para fins urbanos, as quais estarão sujeitas às exigências
definidas neste trabalho;
- Nas Áreas de Preservação Permanente - APP, bem como nas Áreas de Proteção Especial,

assim determinadas por este trabalho, localizadas nas áreas urbanas da APA que ainda não
foram objeto de parcelamento para fins urbanos, fica vedada a implantação ou aumento de
quaisquer edificações e obras, com exceção de equipamentos e infraestruturas urbanas
imprescindíveis ao controle ambiental ou urbanístico, a critério da Prefeitura Municipal de
Campinas;
-

Nas Áreas de Preservação Permanente - APP, localizadas nas áreas urbanas da APA, que já
foram objeto de parcelamento para fins urbanos, ficam vedadas subdivisões de lotes e a
implantação ou aumento de quaisquer edificações e obras; só será permitida em casos em
que a área útil do terreno for julgada insuficiente para o seu aproveitamento urbano, a
critério da Prefeitura de Campinas, porém, excluindo-se desta possibilidade de permissão de
uso de 50% (cinqüenta por cento) da largura total das faixas de APP, marginais aos cursos
d'água, contados a partir de suas margens.

(*1) Vide especialmente: - ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAIS - Proposta de Normas
Gerais para Disciplinamento do Uso e Ocupação do Solo nas APAs; APA CORUMBATAI Zoneamento Ambiental e Propostas de Regulamentação e Implantação Síntese, e Minuta de
Anteprojeto de Lei Estadual - REGULAMENTAÇÃO APA PIRACICABA, todos editados pela
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SMA.
(*2) Subsídios do Meio Físico-Geológico ao Planejamento do Município de Campinas.
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• As Áreas de Preservação Permanente, bem como as Áreas de Proteção Especial, somente
poderão fazer parte de novos parcelamentos do solo, ou condomínios, desde que se
constituam na forma oficial de áreas de reserva para fins de manutenção, ou recuperação, da
cobertura vegetal;
• Fica vedada a instalação de sistemas de disposição, ou tratamento de esgotos, nas Áreas de
Preservação Permanente da AP A, ou em áreas que possam trazer comprometimentos
ambientais;
• Ficam vedados, na APA, os loteamentos para fins industriais.
Critérios e Restrições Complementares para as Atividades de Urbanização na APA
Os empreendimentos para fins urbanos na APA municipal (Z. URB), deverão atender aos
dispositivos da legislação federal, estadual e municipal pertinente e, complementarmente, aos
formulados a seguir:
• Nos novos parcelamentos destinados a loteamentos, ou condomínios, para fins urbanos na
APA, deverá ser reservada uma parcela mínima de 20% (vinte por cento) da área total do
empreendimento, destinada às atividades de lazer e à manutenção e/ou recuperação da
cobertura vegetal natural, de acordo com os seguintes parâmetros:
1)

Quanto às áreas destinadas às atividades de lazer:
nos parcelamentos, metade do percentual mínimo de 20% (vinte por cento), ou seja,
10% (dez por cento) da área total da gleba, deverá ser reservado na forma de áreas
públicas municipais de sistema de lazer do empreendimento;
por se tratarem de áreas destinadas ao lazer, não poderão se constituir de APP ou APE.

2)

Quanto às áreas destinadas para fins de manutenção e/ou recuperação da cobertura
vegetal:
metade do percentual mínimo de 20% (vinte por cento) deverá ser destinado para fins
de manutenção e/ou recuperação da cobertura vegetal, na forma oficial de reservas
ambientais, podendo se constituir das seguintes maneiras:
compondo as áreas públicas municipais de lazer dos parcelamentos, em
complementação ao percentual obrigatório referido na alínea "1", assim delimitadas como reserva ambiental, podendo, neste caso, constituir-se de APP ou APE;
incorporando-se às áreas particulares dos lotes ou unidades autônomas de
condomínios, somente quando se tratarem de APP e APE, na forma de reserva
ambiental assim delimitada, desde que não exceda 30% (trinta por cento) da área
de cada lote ou unidade autônoma, e de forma contínua, ficando de inteira
responsabilidade do proprietário a sua guarda e conservação.

• As áreas destinadas para fins de manutenção e/ou recuperação da cobertura vegetal,
referidas na alínea "2" deste sub-item, também poderão complementar o percentual
obrigatório de áreas comuns de lazer internas ao condomínio, estabelecido nos tipos de
ocupação habitacionais multifamiliares da APA.
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• Na hipótese da inexistência de vegetação natural nas APP, APE, bem como nas demais áreas
destinadas a reservas ambientais, estas deverão ser recompostas com espécies nativas, a cargo
do empreendedor.
• A delimitação das áreas de reserva ambiental deverá proporcionar, sempre que possível, a
sua interligação com outras áreas de vegetação contínua.
• Nos novos parcelamentos destinados a loteamentos ou condomínios na APA, deverá ser
reservado um percentual mínimo de 5% (cinco por cento) da área total da gleba, para fins de
áreas públicas municipais destinadas à implantação de equipamentos públicos comunitários e
equipamentos urbanos, podendo ser maior em função da densidade do empreendimento, a
critério da Prefeitura Municipal de Campinas.
• São dispensadas das exigências dos itens acima, referentes aos critérios e restrições
complementares, as áreas resultantes de parcelamentos urbanos regulares anteriores.
• Para novas construções nas áreas urbanas da APA, deverá ser adotada taxa mínima de
permeabilidade do solo igual a 20% (vinte por cento) da área do lote, ou unidade autônoma,
onde não serão permitidos revestimentos do solo, podendo se incluir, neste percentual, as
faixas de recuos e afastamentos.
• Para assegurar uma implantação racional e que cumpra o objetivo de minimizar os impactos
sobre o meio físico, os parcelamentos e empreendimentos na forma de condomínios, para fins
urbanos, deverão atender os seguintes critérios:
•

•

quanto à concepção do projeto:
I.

evitar a padronização dos lotes, ou unidades autônomas de condomínios, em
terrenos irregulares, visando à otimização das vias de acesso e a minimização dos
cortes e aterros necessários à implantação das edificações;

II.

orientar a implantação dos lotes, ou unidades autônomas de condomínios, em
relação à declividade natural do terreno, de modo a reduzir a altura de cortes e
aterros e minimizar a interferência em terreno de encostas, ou seja, terrenos com
inclinação superior a 15% (quinze por cento).

quanto aos impactos sobre as características morfológicas e paisagísticas do relevo:
I.

limitar a remoção da cobertura vegetal apenas ao imprescindível para a implantação de arruamentos;

II.

nas áreas de corte e aterro, o empreendedor deverá, obrigatoriamente, remover e
estocar o solo superficial, que será utilizado para o tratamento primário das vias
e das áreas desbastadas através da revegetação;

III.

os taludes de corte não poderão exceder 2m (dois metros) de altura, de modo a
poderem ser escalonados, evitando-se, assim, o desenvolvimento de sulcos
erosivos e conseqüente risco de instabilização;
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IV.

os taludes de aterro não poderão ter inclinação superior a 3(H):2(V), isto é,
3m (três metros) na horizontal por 2m (dois metros) na vertical, de modo
a permitirem a revegetação que, neste caso, é indispensável para a conservação
da obra;

V.

o sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser executado de modo a evitar
erosão superficial acelerada, segundo critérios estabelecidos pela Prefeitura
Municipal de Campinas, através de seus órgãos competentes;

VI.

dependerá de prévia licença especial, expedida pela Prefeitura Municipal de
Campinas, a execução de obra que se enquadre em uma, ou mais, das seguintes
situações de movimento de terra:
modificação da topografia do terreno com desnível de corte, ou aterro, de
lm (um metro), ou mais, em relação à superfície ou aos níveis existentes, junto
às divisas com outras propriedades, ou áreas públicas vizinhas;
movimento de l.000m³ (um mil metros cúbicos), ou mais, de material;
modificação da superfície do terreno em área igual ou superior a l.000m2
(um mil metros quadrados);
ocorrência de declividade superior a 30% (trinta por cento), para desníveis
iguais ou superiores a 5m (cinco metros) dentro da área do empreendimento e,
ainda, quando a área tiver identificação de processos erosivos, de acordo com o
já citado estudo do IG-SMA para o município* .

VII. para a licença a que se refere o sub-item anterior, a Prefeitura de Campinas
poderá exigir laudo geológico-geotécnico referente à avaliação das condições físicas
da área e à adequação do projeto, elaborado por profissional habilitado;
VIII. os estudos geológicos-geotécnicos específicos, para fins de obtenção da licença
especial, poderão resultar na determinação de critérios adicionais aos formulados
nos sub-itens anteriores.
quanto à implantação da infraestrutura básica do empreendimento:
I.

o cronograma de obras deverá contemplar a implantação das redes públicas
subterrâneas simultaneamente à implantação do viário;

II.

a execução das obras de terraplenagem deverá ser evitada na época das chuvas,
tanto pela própria dificuldade de execução, quanto pelos riscos de problemas de
erosão e escorregamentos;

III.

os sistemas de drenagem de águas pluviais deverão contemplar a captação,
condução e mecanismos de dissipação de energia nos pontos de lançamento;

(*) Subsídios do Meio Físico-Geológico ao Planejamento do Município de Campinas - 1993
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•

IV.

o sistema de abastecimento de água deverá ser articulado ao sistema público,
sendo que, no caso da inexistência da rede do sistema público, caberá ao
empreendedor a implantação de sistema próprio de abastecimento para o
empreendimento, de acordo com especificações da Sanasa;

V.

a rede de esgoto deverá ser articulada ao sistema público de coleta, ou ter o tra
tamento e disposição final de esgotos efetuados pelo empreendedor, de acordo com
a legislação sanitária vigente e com especificações da Sanasa, ficando proibido, em
qualquer situação, o lançamento de efluentes "in natura" nos corpos d'água;

VI.

a coleta de resíduos sólidos do empreendimento deverá ser integrada ao sistema
público de coleta, armazenamento, disposição e tratamento de resíduos.

quanto à implantação do sistema viário:
I.

todos os processos de escoamento superficial gerados pela implantação dos
arruamentos devem ser controlados nos terrenos da própria gleba parcelada, de
modo a evitar problemas de erosão, de assoreamento dos córregos receptores e
agravamento dos fenômenos de inundação;

II.

em terrenos com declividade de até 15% (quinze por cento), recomenda-se adotar
preferencialmente a implantação de vias perpendiculares às curvas de nível e, em
declividades superiores, adotar traçado paralelo;

III.

nos cortes e aterros das vias, a diferença entre o nível da rua e o nível da frente do
lote não poderá exceder 2m (dois metros);

IV.

em vias paralelas às curvas de nível e em trechos irregulares do terreno,
deve-se evitar cortes superiores a 2m (dois metros) e aterros mais espessos que
l,5m (um metro e meio). Na base do aterro, recomenda-se a implantação de muros
de arrimo;

V.

as calçadas deverão ter tratamento com pavimentação de até 1/3 (um terço) de sua
largura total, recomendando-se o recobrimento do restante com espécies
gramíneas, ou materiais que garantam a permeabilidade do solo;

VI.

as faixas de rolamento deverão ter tratamento que assegure a prevenção da erosão,
a correta drenagem das águas pluviais, o controle da lama e poeira e a resistência
ao tráfego motorizado, sendo o tratamento mínimo admissível o revestimento
primário da pista e a pavimentação das vias com trechos de declividade superior a
6% (seis por cento).

Aplicam-se aos desmembramentos nas áreas urbanas todos os critérios acima definidos, com
exceção daqueles referentes ao sistema de circulação e à infraestrutura;
Os empreendimentos do tipo condomínios, na APA, estarão sujeitos à análise prévia de
viabilidade técnica pela Prefeitura Municipal de Campinas, nos moldes da legislação
pertinente, independente de seu porte.
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Proposta para Nova Legislação de Uso e Ocupação Urbana na APA

• Justificativa
A proposta, aqui apresentada, constitui uma modificação do conceito da legislação vigente,
tendo, como ponto de partida, uma análise crítica da atual Lei de Zoneamento, dentro do
contexto da revisão do Plano Diretor do Município, elaborada pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Meio Ambiente, e orientando-se por publicações disponíveis que tratam desta
matéria*.
A alternativa proposta procura garantir uma flexibilidade compatível com a dinâmica das
transformações do padrão de vida urbano atual da área, estabelecendo condições de convivência
dos diversos tipos de uso do solo, em especial com o uso residencial, sem provocar o
comprometimento do ambiente natural ou construído, e das condições de circulação.
Trata-se de uma nova concepção de estruturação do espaço urbano-baseada na crítica à
abordagem funcionalista, onde a fragmentação em zonas-tipo, cada uma delas com
predominância para alguns usos, além de supervalorizar alguns setores da cidade para instalação de certas atividades, força a dependência entre zonas e contribui para aumentar a
necessidade de deslocamentos da população, para atendimento das demandas elementares.
Tal situação pode ser verificada hoje, tanto na escala da cidade, como também das microregiões
urbanas, como é o caso das Z. URB da APA, tendo sido considerada sob estes dois níveis de
abordagem na elaboração da presente proposta.
Nota-se que, no caso dos dois distritos, a fragmentação do espaço urbano em zonas-tipo
apresenta como fatores agravantes: a insuficiência, de ordem quantitativa, de áreas onde é
permitida, pela legislação em vigor, a instalação de atividades terciárias para atendimento da
população local, mais notadamente em Joaquim Egídio e, ainda, o espraiamento de loteamentos
estritamente residenciais na área urbana, principalmente em Sousas.
Essas questões, foram abordadas no trabalho anterior da APA, "Proposta Preliminar de
Macrozoneamento Ambiental" (Seplama - 1993), e referem-se às análises dos levantamentos "in
loco" de uso do solo efetuados na APA, considerando-se também as demandas do público,
verificadas pelas solicitações protocoladas na Prefeitura Municipal nos últimos anos.
Nesse sentido, a nova proposta define as categorias e subcategorias de uso, listadas a seguir,
classificadas em função da natureza da atividade e das exigências para seu desempenho,
passando-se a utilizar um novo conjunto de critérios para a qualificação dos usos, critérios
esses, referentes basicamente ao tipo de uso associado ao grau de incomodidade, aqui, entendida,
como: sobrecarga no volume de tráfego, poluição por efluentes líquidos e sólidos, gases,
partículas, odores, etc, ou, ainda, poluição por ruídos ou vibrações.

(*) vide especialmente Suplemento Diário Oficial do Município de São Paulo de 24/Dez./1992, nº 243,
intitulado Lei de Usos: Uma Nova Estratégia Para Controle de Instalação de Atividades no Espaço
Urbano e documento CEPAM - 1993 "O Controle do Uso e da Ocupação do Solo pelo Município".
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• Usos Urbanos para a Área Urbana da APA
Critérios para a definição preliminar de usos:
A definição dos usos permitidos foi feita a partir da exclusão daqueles com características
avaliadas como impróprias para a APA, em cada classe de uso, quais sejam:
empreendimentos residenciais verticalizados;
empreendimentos comerciais e de serviços perigosos, poluidores/incômodos, geradores
significativos de tráfego pesado ou intenso;
empreendimentos industriais de porte, perigosos, poluidores/incômodos, geradores
significativos de tráfego pesado ou intenso, e geradores de grande movimentação de
pessoal.
Classificação e listagem dos usos não permitidos:
A apresentação da listagem de usos não residenciais não permitidos tem como objetivo
assegurar a exclusão de algumas atividades, ou porte de atividades, uma vez que os usos
permitidos não serão integralmente listados, e sim conceituados e exemplificados, de modo a
evitar sucessivas atualizações da listagem de categorias de usos permitidas.
Tal procedimento contempla também uma seleção preliminar de atividades pelo porte,
através de critérios excludentes referentes ao dimensionamento de área construída,
intimamente relacionado à intensidade de geração de tráfego.
Considerando os usos não residenciais, usos não permitidos "a priori", sob qualquer forma
ou localização, os abaixo relacionados:
1)

Comércio e Serviços Perigosos:
depósitos e comércio atacadista de materiais perigosos, tais como: explosivos, gás
engarrafado-GLP, tóxicos ou inflamáveis e radioativos;
pedreiras, campos de tiro e congêneres.

2)

Comércio e Serviços Geradores de Tráfego Pesado:
serviços de manutenção de frotas, ou garagem de empresas transportadoras, de
mudanças e outras que operem com frotas de caminhões ou ônibus;
estabelecimentos varejistas de materiais grosseiros' , com exceção daqueles referentes
a insumos para agricultura, pecuária e materiais de construção civil, os quais serão
permitidos com porte até 500m2;
entrepostos, depósitos, armazéns de estocagem de matérias primas;
estabelecimentos de comércio atacadista de materiais grosseiros' ';

"materiais grosseiros" se referem a materiais de construção civil, inclusive, madeira, sucata,
máquinas, veículos, aparelhos elétricos e eletrônicos, móveis, implementos agrícolas e demais
produtos de grande porte ou de materiais pesados.
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estabelecimentos de serviços de aluguel de veículos pesados, ou máquinas de grande
porte, com exceção de máquinas agrícolas, tratores, barcos e congêneres, os quais
serão permitidos com porte até 500m2.
3)

Comércio e Serviços Geradores de Tráfego Intenso:
academias de ginástica, esportes, dança, escolas de línguas, música, arte e congêneres
(educação informal), com área construída superior a 500m2;
locais de culto com capacidade superior a 300 lugares;
motéis;
estabelecimentos de lazer e recreação noturna com área construída superior
a 400m2;
hipermercados, supermercados, mercados, varejões, centros de compras, com área
construída superior a 750m2.

4)

Comércio e Serviços Poluidores/Incômodos:
estabelecimentos geradores de poluição por efluentes líquidos não compatíveis com o
padrão para lançamento na rede pública de esgoto;
estabelecimentos produtores de resíduos sólidos poluentes;
estabelecimentos geradores de poluição/incomodidade por partículas, odores,
vibrações, etc, sem os cuidados necessários para inocular seus efeitos;
estabelecimentos geradores de poluição/incomodidade por ruídos que não estej am de acordo com os parâmetros permitidos pelo Decreto Municipal
n° 5.441/78, regulamentador da Lei n° 2.516/61, que dispõe sobre ruídos urbanos
dentre outros.

5)

Indústrias Poluidoras/Incômodas:
estabelecimentos industriais poluidores ou incômodos, com relação à emissão de
poluentes do ar, da água e do solo, bem como com relação à produção de ruídos,
vibrações, gases, poeiras, exalações, etc, ou ainda, com área construída superior a
500m2 , ou em desconformidade com a legislação municipal, que regulamenta a
instalação de indústrias nos distritos de Sousas e Joaquim Egídio.
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Critérios considerados para a classificação dos usos permitidos:

O caráter diferenciado da natureza das atividades determinou a classificação básica das
classes de uso a ser utilizada para a APA, qual seja: habitacional - destinada à moradia
permanente; comercial - destinado à venda direta, ou indireta, de produtos; prestação de
serviços - destinada à prestação de serviços públicos ou privados à população; industrial destinada à produção de bens.
0 caráter diferenciado das interferências potenciais decorrentes da instalação dos usos
determinou a classificação das categorias de uso, que são as unidades referenciais para
parâmetros de localização, no contexto do novo zoneamento.
Essa classificação final não resultou na simples subdivisão das classes de uso, mas em
diferentes arranjos de categorias de uso, de forma a identificar o tipo e/ou grau de
incomodidade das atividades, considerando-se os impactos que podem vir a ser provocados
no contexto da APA e do município.
A questão do porte recebeu um tratamento de destaque no que se refere ao controle do grau
de incomodidade, sendo que, muitas vezes, o porte foi o fator determinante para o
enquadramento de uma mesma atividade em mais de uma categoria de uso.
Nestes casos, as atividades se apresentam, na classificação a seguir, acompanhadas dos
diferentes níveis de restrições de porte identificados pelos termos "mínima", "média" e
"máxima".
Os usos considerados como vocacionais para a APA, quais sejam, atividades recreacionais, de
turismo, culturais e serviços profissionais, foram contemplados nas diversas categorias de
uso, de acordo com o seu porte e, especialmente, na categoria de comércios e serviços
vocacionais - CSV, criada para esta finalidade.
As restrições de porte se encontram numericamente especificadas no Quadro 7, para cada
atividade, ou grupo de atividades (subcategorias de uso), dentro de cada categoria de uso.

Classificação dos usos permitidos e relação das atividades:

1)

Uso Habitacional, compreendendo a categoria:
1.1.

Habitacional - H, compreendendo as subcategorias:
- habitacional unifamiliar - unidade habitacional única no lote;
- habitacional multifamiliar - unidades habitacionais funcionalmente
autônomas, dispostas no mesmo lote ou gleba.
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2)

Uso Comercial e de Serviços, compreendendo as categorias:
2.1.

Serviços Públicos - SP
Serviços prestados por órgãos públicos, ou entidades de direito público,
compreendendo:
equipamentos públicos comunitários, com restrição de porte definida por
estudos específicos pela Seplama-PMC;
equipamentos urbanos.

2.2.

Serviços Domiciliares - SD
Serviços não incômodos associados à residência, com baixo grau de
interferência potencial no entorno, compreendendo as atividades:
referências fiscais ou endereços comerciais na própria residência;
prestação de serviços profissionais ou técnicos na própria residência, ou em
edificação acessória, tendo a restrição de porte associada à área das
edificações de uso residencial.

2.3.

Comércios e Serviços de Pequeno Porte - CSP
Comércios e serviços diversificados de pequeno porte, com baixo grau de
interferência potencial no entorno, compreendendo as subcategorias:
• Estabelecimentos de comércio varejista, compreendendo as atividades:
supermercados, varejões, mercados e centros de compras, com restrição
máxima de porte;
restaurantes e similares, com restrição máxima de porte;
demais estabelecimentos de comércio varejista compatíveis, com restrição
máxima de porte.
• Estabelecimentos de prestação de serviços diversificados, compreendendo as
atividades:
serviços particulares de saúde e educação, academias de esportes, com
restrição máxima de porte;
•

agências bancárias, com restrição máxima de porte;
demais serviços diversificados compatíveis, com restrição máxima de
porte.
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2.4.

Comércios e Serviços Vocacionais - CSV
Comércios e serviços vocacionais da APA, com baixo ou médio grau de
interferência potencial no entorno, compreendendo as subcategorias:
Estabelecimentos recreacionais, turísticos ou culturais, compreendendo as
atividades:
hotéis, aparts-hotel, pensões, pousadas e similares, com restrição média
de porte;
restaurantes, pizzarias e congêneres, com restrição média de porte;
aluguel de cavalos, pesque-pague e similares, com restrição de porte a ser
definida por estudos específicos pela Seplama;
clubes de campo, equipamentos de esportes ao ar livre, recintos de feiras
e exposições e congêneres, com restrição de porte a ser definida por
estudos específicos pela Seplama;
museus, cinemas, casas de cultura, teatro, locais de culto e congêneres,
com restrição de porte.
• Estabelecimentos de serviços de ensino, exclusivamente as atividades de:
prestação de serviços de ensino regular, de pré-escola e maternal, com
restrição mínima de porte;
Obs: Os usos pertencentes a essa categoria serão passíveis de estudos
específicos pela Seplama-PMC, para definição de porte com valores
superiores aos estabelecidos para a categoria CSV no Quadro 7.
Os estudos específicos deverão se pautar pela análise dos impactos
específicos da atividade principalmente com relação à: geração de
tráfego, afluxo de pessoas, poluição sonora e outros gêneros de poluição.

2.5.

Comércios e Serviços de Médio Porte - CSM
Comércios e serviços diversificados de médio porte, com baixo ou médio grau
de interferência potencial no entorno, compreendendo as subcategorias:
• Estabelecimentos de comércio varejista, compreendendo as atividades:
supermercados, varejões, mercados e centros de compras, com restrição
média de porte;
demais estabelecimentos de comércio varejista compatíveis, inclusive,
restaurantes, pizzarias e similares, com restrição média de porte.
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• Estabelecimentos de prestação de serviços diversificados, compreendendo as
atividades:
serviços particulares de saúde do tipo: casas de saúde, prontoatendimentos, ambulatórios, laboratórios de análises, clínicas, com
restrição média de porte;
serviços particulares de educação e academias de esportes, com restrição
média de porte;
agências bancárias, com restrição mínima de porte;
demais estabelecimentos de prestação de serviços compatíveis, com
restrição média de porte.
2.6.

Comércios e Serviços Especiais Controlados - CSC
Comércios e serviços que exigem cuidados especiais quanto ao controle de
incomodidade, devido ao tipo e grau de interferência potencial na região do
entorno, compreendendo as subcategorias:
• Estabelecimentos que utilizem máquinas ou utensílios ruidosos em
conformidade com as legislações pertinentes e com restrição de porte,
compreendendo as atividades:
. serrarias, carpintarias ou marcenarias com serras elétricas;
. serralherias;
. oficinas mecânicas com serviço de funilaria;
. clínicas veterinárias, canis, escolas de adestramento de animais.
• Estabelecimentos de recreação ou lazer noturno, com horário de funciona
mento atingindo entre 22h e 6h, em conformidade com a legislação
pertinente e com restrição de porte, compreendendo as atividades:
. casas de dança, salões de festas e de "buffet"; .
. clubes noturnos, discotecas e boates, e similares;
. bilhares e boliches.
• Estabelecimentos que utilizem materiais perigosos em conformidade com as
demais legislações pertinentes, com restrição de porte, exclusivamente as
atividades de:
. postos de combustível;
. comércio varejista de gás engarrafado-GLP.
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Atividades geradoras de tráfego pesado, com restrição de porte, exclusivamente as atividades de:
comércio varejista de materiais grosseiros ( , somente os referentes a
insumos para agricultura/pecuária e materiais de construção civil;
serviços de aluguel de veículos pesados ou máquinas pesadas, somente os
referentes a máquinas agrícolas, tratores e barcos;
comércio atacadista, somente os de materiais não grosseiros.

• Atividades
dades de:

geradoras

de

tráfego

intenso,

compreendendo

as

ativi-

supermercados, varejões, mercados e centros de compras, com restrição
mínima de porte;
serviços de educação informal e academias de ginástica, esportes e dança,
com restrição mínima de porte;
serviços de saúde, ensino regular e serviços profissionais previstos nas
demais categorias, com restrição de porte a ser estabelecida por estudos
específicos. Para o enquadramento de cada atividade, será considerado,
como valor mínimo de porte, o valor imediatamente supe-rior ao maior
valor estabelecido para a atividade nas demais categorias.
3)

Uso Industrial não Incômodo, compreendendo as categorias:
3.1.

Indústria Doméstica - ID
Indústrias de pequeno porte associadas à própria residência e que apresentam
ausência, ou quantidade desprezível de poluentes do ar, da água e do solo, bem
como baixo grau de incomodidade com relação a ruídos, vibrações, gases,
poeiras, exalações, etc, em conformidade com a legislação municipal
pertinente, podendo estarem associadas também a comércio, no caso da
produção de produtos artesanais, tendo restrição de porte associada à área das
edificações de uso residencial.

3.2.

Indústrias de Pequeno Porte - IP
Indústrias de pequeno porte que apresentam ausência, ou quantidade
desprezível de poluição do ar, da água e do solo, bem como baixo grau de
incomodidade com relação a ruídos, vibrações, gases, poeiras, exalações etc, em
conformidade com a legislação municipal pertinente.

"materiais grosseiros" se referem a materiais de construção civil, inclusive madeira, sucata,
máquinas, veículos, aparelhos elétricos e eletrônicos, móveis, implementos agrícolas e demais
produtos de grande porte ou de materiais pesados.
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Quanto à autorização para instalação dos usos não residenciais:
A autorização para instalação das subcategorias de atividades geradores de tráfego
pesado e de tráfego intenso, da categoria CSC, dependerá de estudos específicos pela
Seplama - PMC.
A autorização para instalação dos usos pertencentes às categorias ID, SD, CSV, CSC e
IP, e ainda para as atividades de bar ou lanchonete nos distritos de Sousas e Joaquim
Egídio, deverá ser acompanhada de uma declaração, por parte do requerente, de não
incomodidade à vizinhança, a qual não sendo cumprida, permitirá a cassação do alvará
de funcionamento;
Para o enquadramento de usos industriais na categoria IP, deverá ser consultada a
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, que fará as análises
necessárias, podendo, para tanto, consultar outros órgãos técnicos afins.
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•

Tipos de Ocupação para a Área Urbana da APA

Foram selecionados os tipos de ocupação definidos pela LUOS atual (Lei Municipal
n° 6.031/88), julgados mais apropriados para a APA, tendo sofrido eles mesmos algumas
alterações que respondem às especificidades da APA.
São os seguintes os tipos de ocupação selecionados da LUOS atual e seus correspondentes para a
APA:
para os usos habitacionais unifamiliares:
H3 e H4 = H3-APA e H4-APA, respectivamente;
para os usos habitacionais multifamiliares:
HMH3 e HMH4 = HMH3-APA e HMH4-APA, respectivamente;
para os usos comerciais/serviços/industriais:
CSE, CSE1 e CSE6 = CS-APA, CS1-APA e CS6-APA, respectivamente;
para os usos mistos:
HCSE = HCS-APA
Uma das alterações efetuadas para todos os tipos de ocupação se refere aos parâmetros mínimos
de área e testada de lote para parcelamentos, que passam a ser vinculados a declividades de solo
e distribuídos por zonas, e não mais por tipo de ocupação, o que permitiu a compatibilização
com as características físicas do terreno e, complementarmente, o controle da densidade de
forma setorizada.
Foram efetuadas também restrições para o dimensionamento das unidades autônomas dos
condomínios, da mesma forma que as restrições dos lotes.
Há que se registrar que os desdobres, ou subdivisões de lotes, só serão permitidos se resultarem
em lotes com dimensões compatíveis com os parâmetros mínimos citados acima, ficando esses
processos vedados, em qualquer hipótese, nos loteamentos Colinas do Ermitage, Jardim
Botânico, Caminhos de San Conrado e Morada das Nascentes, como forma de controle da
ocupação.
Com relação ao controle da permeabilidade do solo, adotou-se o critério de taxa mínima de 20%
(vinte por cento), comum para todos os tipos de ocupação, conforme especificado no sub-item
"Critérios Complementares para a Atividade de Urbanização" deste trabalho.
Para os espaços comuns de lazer dos empreendimentos habitacionais multifamiliares, também
serão adotados novos critérios, definidos para a APA no mesmo sub-item acima citado, e
complementados pelos critérios dos tipos de ocupação multifamiliares apresentados a seguir.
Quanto à reserva de vagas para autos, observa-se que as exigências formuladas para os tipos de
ocupação deverão ser complementadas pela Lei de Pólos Geradores de Tráfego em vigor
(Lei Municipal n° 8.232/94).
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As principais alterações a serem consideradas para os tipos de ocupação adotados para a APA
são as seguintes:
para o tipo HMH3 da APA (HMH3-APA), serão consideradas também unidades
habitacionais superpostas, agrupadas horizontalmente, ou não, desde que não ultrapassem o
gabarito de dois pavimentos (térreo +1);
• para o tipo CSE1 da APA (CS1-APA), será considerado o limite máximo de gabarito de até
dois pavimentos (térreo + sobreloja + 1 ) ;
para o tipo CSE6 da APA (CS6-APA), permitido sob consulta, será considerado o mesmo
limite máximo de gabarito estabelecido para o CS1-APA, ou seja, até dois pavimentos (térreo
+ sobreloja + 1), e não deverá ultrapassar os limites de porte estabelecidos na listagem de
usos não permitidos, para as atividades, ali, relacionadas;
para o tipo HCSE da APA (HCS-APA), referente a usos mistos, será considerado o limite
máximo de dois pavimentos, porém, sem a permissão de sobreloja (térreo + 1 ) .
São os seguintes os parâmetros de ocupação e disposições construtivas para cada tipo de
ocupação definido para a APA:
• H3-APA - Habitacional Unifamiliar 3 - APA
I.

área e testada do lote respectivamente maior ou igual a 250m e l0m;

II.

taxa de ocupação menor ou igual a 0,65;

III.

área total construída menor ou igual à área do lote, não sendo considerada no cálculo,
a área do pavimento motivado por desnível acentuado do terreno, até o limite de 25%
da área do lote;

IV.

números máximo de pavimentos igual a 2, podendo haver acréscimo de um pavimento,
quando motivado por desnível acentuado do terreno;

V.

recuos frontal e lateral maiores ou iguais a 4m e 2m, respectivamente, quando se tratar
de ruas, e 6m e 3m, respectivamente, quando se tratar de avenidas;

VI.

local destinado à guarda de veículos, vedada a ocupação das faixas de recuos frontal e
lateral mínimas.

• H4-APA - Habitacional Unifamiliar 4 - APA
I.

área e testada do lote respectivamente maior ou igual a l.000m² e 20m;

II.

taxa de ocupação menor ou igual a 0,50;

III.

área total construída menor ou igual à área do lote multiplicada por 0,80, não sendo
considerada, no cálculo, a área do pavimento motivado por desnível acentuado do
terreno, até o limite de 20% da área do lote;

IV.

número máximo de pavimentos igual a 2, podendo haver acréscimo de um pavimento,
quando motivado por desnível acentuado do terreno;
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V.

recuos frontal e lateral maiores ou iguais a 6m para ruas e avenidas;

VI.

afastamentos das divisas laterais e de fundo maiores ou iguais a 2m;

VIL

local destinado à guarda de veículos, vedada a ocupação das faixas de recuos frontal e
lateral mínimas.

HMH3-APA - Habitacional Multifamiliar 3 - APA
I.

área do lote ou gleba menor ou igual a 50.000m2 , com testada máxima de 300m,
obedecendo as diretrizes viárias da Prefeitura de Campinas;

II.

área e testada da unidade autônoma de acordo com os parâmetros mínimos
estabelecidos por zona de uso, em função da declividade do terreno;

III.

taxa de ocupação da unidade autônoma menor ou igual a 0,60 e menor ou igual a 0,50
no caso de edificações com unidades habitacionais superpostas;

IV.

área total construída menor ou igual à área do lote, sendo excluída, do cálculo, a área
do pavimento motivado por desnível acentuado do terreno, até o limite de 25% da área
total do lote, sendo admitidas unidades habitacionais superpostas, desde que
funcionalmente autônomas;

V.

número máximo de pavimentos da edificação igual a 2, podendo ser admitido mais um
pavimento, quando motivado por desnível acentuado do terreno;

VI.

o número máximo de unidades habitacionais será o resultado da divisão da área líquida
do lote pela área da unidade autônoma adotada, sendo que no caso de unidades
habitacionais superpostas, será o resultado multiplicado por dois;

VII. recuos frontal e lateral maiores ou iguais a 6m para ruas e avenidas;
VIII. afastamentos das divisas laterais e de fundo maiores ou iguais a 2m;
IX.

as vias particulares terão as seguintes características:
a) vias de circulação de veículos e pedestres com largura maior ou igual a lOm, com
pista carroçável maior ou igual a 7m;
b) vias sem saída com balão de retorno ("cul de sac"), com extensão igual ou inferior a
l00m e diâmetro da pista do balão de retorno maior ou igual a 18m;
c) balões de retorno com área interna não carroçável, com diâmetro maior ou igual a
12m e largura da pista do retorno maior ou igual a 7m;
d) vias de circulação de pedestres, de acesso às unidades habitacionais, com largura
maior ou igual a 5m.

X.
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XI.

os espaços internos destinados ao lazer e às atividades sociais não poderão ser
inferiores a 5% da área total do lote, observando-se as seguintes exigências:
a) deverão estar separados dos locais de circulação e de estacionamento de veículos,
das instalações de gás e dos depósitos de lixo, garantindo-se aspectos relativos à
segurança;
b) as áreas correspondentes às proporções mínimas não poderão ocupar as faixas
destinadas aos recuos obrigatórios;
c) serão dispensados, da exigência deste item, os empreendimentos em lotes ou glebas,
com área menor que 5.000m2;
d) não poderão se situar em APP e APE.

HMH4-APA - Habitacional Multifamiliar 4 - APA
I.

área do lote ou gleba menor ou igual a 50.000m2 e testada máxima de 300m,
obedecendo as diretrizes viárias da Prefeitura de Campinas;

II.

área e testada da unidade autônoma, de acordo com os parâmetros mínimos
estabelecidos por zona de uso em função da declividade do terreno, porém,
respeitando-se o mínimo de l.000m2 e 20m, respectivamente;

III.

taxa de ocupação da unidade autônoma menor ou igual a 0,60;

IV.

área total construída menor ou igual a área do lote, sendo excluída, do cálculo, a área
do pavimento motivado por desnível acentuado do terreno, até o limite de 25% da área
total do lote, não sendo admitidas unidades habitacionais superpostas;

V.

número máximo de pavimentos da edificação igual a 2, podendo ser admitido mais um
pavimento, quando motivado por desnível acentuado do terreno;

VI.

o número máximo de unidades habitacionais será o resultado da divisão da área líquida
do lote pela da unidade autônoma adotada;

VII. recuos frontal e lateral maiores ou iguais a 6m para ruas e avenidas;
VIII. afastamentos das divisas laterais e de fundo maiores ou iguais a 2m;
IX.

as vias particulares terão as seguintes características:
a) vias de circulação de veículos e pedestres com largura maior ou igual a lOm e com
pista carroçável maior ou igual a 7m;
b) vias sem saída com balão de retorno ("cul de sac"), com extensão igual ou inferior a
l00m e diâmetro da pista do balão de retorno maior ou igual a 18m;
c) balões de retorno com área interna não carroçável, com diâmetro maior ou igual a
12m e largura da pista do retorno maior ou igual a 7m;
d) vias de circulação de pedestres, de acesso às unidades habitacionais, com largura
maior ou igual a 5m.
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X.

local destinado à guarda de veículos na proporção mínima de uma vaga por unidade
habitacional, área de embarque/desembarque e de carga/descarga, de acordo com a Lei
de Pólos Geradores de Tráfego (Lei Municipal nº 8.232/94), não podendo ocupar as
faixas de recuos e afastamentos obrigatórios;

XI.

os espaços internos destinados ao lazer e às atividades sociais não poderão ser
inferiores a 5% da área total do lote, observando-se as seguintes exigências:
a) deverão estar separados dos locais de circulação e de estacionamento de veículos,
das instalações de gás e dos depósitos de lixo, garantindo-se aspectos relativos à
segurança;
b) as áreas correspondentes às proporções mínimas não poderão ocupar as faixas
destinadas aos recuos obrigatórios;
c) serão dispensados, da exigência deste item, os empreendimentos em lotes ou glebas,
com área menor que 5.000m2;
d) não poderão se situar nas APP e APE.

CS-APA - Comercial e de Serviços - APA
I.

área e testada do lote respectivamente maior ou igual a 250m² e l0m;

II.

taxa de ocupação menor ou igual a 0,75;

III.

área total construída menor ou igual a área do lote, sendo excluída, do cálculo, a área
do pavimento motivado por desnível acentuado do terreno, até o limite de 25% da área
total do lote;

IV.

número máximo de pavimentos da edificação igual a 1, podendo haver:
a) acréscimo de 1 pavimento, quando motivado por desnível acentuado do terreno;
b) sobreloja, com área máxima de 50% (cinqüenta por cento) da área do pavimento
inferior.

V.

recuos maiores ou iguais a 6m, quando frontal, e 3m, quando lateral;

VI.

local destinado à guarda de veículos na proporção mínima de uma vaga para cada 60mde área construída, ou de acordo com a Lei de Pólos Geradores de Tráfego (Lei
Municipal nº 8.232/94), nos casos em que esta for mais restritiva, sendo que:
a) se o estacionamento for coberto, a área correspondente poderá ser deduzida da área
de construção, para o cálculo do número de vagas;
b) o resultado será aproximado para mais, quando a fração for igual ou maior que 0,5;
c) as áreas correspondentes aos recuos mínimos poderão ser utilizadas como estaciona
mento descoberto, a critério da Prefeitura Municipal de Campinas, desde que
permaneça livre uma faixa de acesso de pessoas à edificação, com largura maior ou
igual a 2m.
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CS1-APA - Comercial, de Serviços e Industrial - APA
I.

área e testada do lote respectivamente maior ou igual a 250m² e l0m;

II.

taxa de ocupação menor ou igual a 0,75;

III.

área total construída menor ou igual à área do lote, sendo excluída, do cálculo, a área
do pavimento motivado por desnível acentuado do terreno, até o limite de 25% da área
total do lote;

IV.

número máximo de pavimentos da edificação igual a 2 (térreo + 1 ) , podendo haver:
a) acréscimo de 1 pavimento, quando motivado por desnível acentuado do terreno;
b) sobreloja com área máxima de 50% (cinqüenta por cento) da área do pavimento
inferior.

V.

recuos maiores ou iguais a 6m, quando frontal, e 3m, quando lateral;

VI.

afastamentos maiores ou iguais a:
a) 3m de fundo, sendo permitida a ocupação da faixa, no pavimento térreo, por
estacionamento coberto;
b) 3m lateral para o pavimento situado acima do pavimento térreo e sobreloja.

VII.

local destinado à guarda de veículos na proporção mínima de uma vaga para cada 60m2
de área construída, ou de acordo com a Lei de Pólos Geradores de Tráfego (Lei
Municipal n° 8.232/94), nos casos em que esta for mais restritiva, sendo que:
a) se o estacionamento for coberto, a área correspondente poderá ser deduzida da área
de construção para o cálculo do número de vagas;
b) o resultado será aproximado para mais, quando a fração for igual ou maior que 0,5;
c) será vedada a utilização das faixas de recuos obrigatórios.

CS6-APA - Comercial e de Serviços 6 - APA
I.

área do lote ou gleba maior ou igual a 5.000m2, admitindo-se uma variação máxima de 5%;

II.

taxa de ocupação menor ou igual a 0,5;

III.

área máxima de construção menor ou igual à área do lote ou gleba;

IV.

número máximo de pavimentos da edificação igual a 2 (térreo + 1), podendo haver:
a) acréscimo de 1 pavimento, quando motivado por desnível acentuado do terreno;
b) sobreloja com área máxima de 50% (cinqüenta por cento) da área do pavimento
inferior.
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V.

recuos maiores ou iguais a lOm, quando frontal e 6m, quando lateral;

VI.

afastamentos maiores ou iguais a:
a) 6m, em relação às divisas laterais;
b) l0m, em relação à divisa de fundo;
c) l0m, entre blocos de edificações, com exceção dos subsolos;
d) l0m, em relação às vias particulares frontais, com exceção dos subsolos;
e) 6m, em relação às vias particulares laterais, com exceção dos subsolos.

VII. local destinado à guarda de veículos na proporção mínima de uma vaga para cada 60m2
de área construída, ou de acordo com a Lei de Pólos Geradores de Tráfego (Lei
Municipal n° 8.232/94), nos casos em que esta for mais restritiva, sendo que:
a) se o estacionamento for coberto, a área correspondente poderá ser deduzida da área
de construção para o cálculo do número de vagas;
b) o resultado será aproximado para mais, quando a fração for igual ou maior que 0,5;
c) será vedada a utilização das faixas de recuos obrigatórios.
VIII. as vias particulares de circulação terão as seguintes características:
a) largura maior ou igual a 12m e leito carroçável de 8m;
b) vias sem saída com balão de retorno ("cul de sac"), com extensão menor ou igual a
l00m e diâmetro da pista do balão de retorno maior ou igual a 18m;
c) balões de retorno com área interna não carroçável, com diâmetro maior ou igual a
12m e largura da pista de retorno maior ou igual a 8m.
HCS-APA - Habitacional e Comercial/Serviços - APA
I.

área e testada do lote respectivamente maior ou igual a 250m² e l0m;

II.

taxa de ocupação menor ou igual a 0,75;

III.

área máxima de construção menor ou igual à área do lote, sendo excluída, do cálculo, a
área do pavimento motivado por desnível acentuado do terreno, até o limite de 25% da
área total do lote;

IV.

número máximo de pavimentos da edificação igual a 2 (térreo + 1), podendo haver
acréscimo de 1 pavimento, quando motivado por desnível acentuado do terreno;

V.

recuos maiores ou iguais a 6m, quando frontal e 3m, quando lateral;
V.

local destinado à guarda de veículos, na proporção mínima de uma vaga para cada
60m 2 de área construída, ou de acordo com a Lei de Pólos Geradores de Tráfego
(Lei Municipal nº 8.232/94), nos casos em que esta for mais restritiva, sendo que:
a) se o estacionamento for coberto, a área correspondente poderá ser deduzida da área
de construção para o cálculo do número de vagas;
b) o resultado será aproximado para mais, quando a fração for igual ou maior que 0,5;
c) será permitida a utilização da faixa de recuo frontal obrigatório como estaciona
mento descoberto para os usos comerciais e de serviços, a critério da Prefeitura
Municipal de Campinas, desde que permaneça livre uma faixa de acesso de pessoas
à edificação com o mínimo de 2m de largura.

VII. as áreas reservadas ao uso habitacional deverão ter acessos e circulações
independentes das áreas dos usos comerciais e de serviços, com largura maior ou igual
a 2,5m;
VIII. os usos comerciais e de serviços só poderão ocupar o pavimento térreo.
Para efeito das disposições e parâmetros formulados acima, para os tipos de ocupação, é
necessário observar o seguinte:
a associação da categoria de uso H com as categorias SD ou ID, não será considerada uso
misto e sim, uso habitacional, para efeito de ocupação;
nos lotes existentes anteriormente, independente de suas dimensões, poderão ser feitas
edificações segundo os diferentes tipos de ocupação permitidos na zona em que se situem, e
obedecidas as respectivas disposições construtivas de ocupação;
no caso de lotes que possuem frente e fundos voltados para vias públicas, deverá ser
respeitado o mesmo recuo de fundo estabelecido para o frontal;
poderão ser dispensados dos recuos obrigatórios estabelecidos, a critério da Prefeitura
através de seus órgãos competentes, as construções em áreas onde já existam edificações de
reconhecido valor histórico ou cultural dispostas no alinhamento, se houver o objetivo de
manter a harmonia do conjunto e sem prejuízo de diretrizes viárias;
quando por impossibilidade técnica da abertura de via pública de delimitação de áreas
destinadas à implantação de conjuntos habitacionais multifamiliares, motivada pela
topografia acidentada do terreno, ou por quaisquer acidentes físicos intransponíveis, restar
área superior às áreas máximas definidas para cada tipo de ocupação, poderá ser autorizada
a implantação do empreendimento, após estudos específicos efetuados pelos órgãos técnicos
da Prefeitura e pela Comissão de Análise de Projetos Especiais - COMAPE, e mediante
pagamento de contrapartida de interesse coletivo, devido pelo proprietário.
No Quadro 8, encontram-se resumidos os parâmetros acima.
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• Zoneamento de Uso e Ocupação para a APA
For am es t abel eci das t r ês zonas par a as ár eas ur banas da APA, as s i m def i ni das :
(Figuras 16, 16Ae 16B)
• Z3-APA (Zona Três - APA)
Zona residencial com flexibilização de usos associados à residência, sendo permitidos, com
restrição quanto à localização, pequenos estabelecimentos de comércio, serviços e usos
vocacionais;
• Z4-APA (Zona Quatro - APA)
Zona residencial de baixa densidade, com flexibilização de usos associados à residência,
sendo permitidos, com restrição quanto à localização, pequenos estabelecimentos de
comércio, serviços e usos vocacionais;
• Zll-APA (Zona Onze - APA)
Zona do eixo de penetração da APA, com flexibilização de usos associados à residência, sendo
permitidos estabelecimentos de comércio e serviços, incluindo-se usos vocacionais e usos
especiais controlados.
Nas zonas Z3-APA e Z4-APA, foi efetuado um detalhamento, que se apresenta na forma de áreas
hachuradas na Mapa de Zoneamento da APA (Figura 16A), definindo áreas com permissão para
os usos comerciais e de serviços de pequeno porte. Esclarecemos que novos detalhamentos,
nestas zonas, poderão ser efetuados através de decreto do Executivo, para fins de definição de
núcleos comerciais e de serviços em novos loteamentos, ou em áreas em processo de
adensamento, podendo ser objeto de solicitação da população local, ou do empreendedor, no ato
da análise de novos empreendimentos, sempre a critério da Seplama.
Note-se que, diferentemente da Lei Municipal n° 6.031/88, as restrições de porte não se
encontram distribuídas por zonas (através da vinculação com os tipos de ocupação), mas, sim,
por atividades ou grupo de atividades, o que permite um maior controle da incomodidade e, ao
mesmo tempo, maior mescla de usos em uma mesma zona, através da diferenciação de porte.
Esta medida define a principal característica do novo zoneamento que, embora não dispense a
setorização em zonas, considerando as peculiaridades ambientais e estruturais setoriais
definidas pelos diagnósticos e diretrizes para as distintas regiões da APA, rompe com a clássica
fragmentação funcionalista das zonas.
Há que se observar que, para o tipo de ocupação CS6-APA, as restrições de porte das atividades
comerciais e de serviços serão definidas por estudos específicos, respeitando-se os valores de
porte excludentes constantes da listagem de usos não permitidos, sendo passível de consulta para
todas as categorias de uso comercial e de serviços permitidas em cada zona.
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A seguir, encontram-se relacionados, para cada zona, as categorias de uso permitidas, bem como
os tipos de ocupação e os padrões mínimos de lotes, ou unidades autônomas, para parcelamentos
ou condomínios, respectivamente.
•

Z3-APA - Zona Três -APA
I.

Quanto aos usos habitacionais:
Serão permitidos os usos habitacionais unifamiliares e multifamiliares pertencentes à
categoria H.

II.

Quanto aos usos comerciais e de serviços:
a) serão permitidos os usos de serviços associados à residência pertencentes à categoria
SD e os usos de serviços públicos da categoria SP;
b) serão permitidos, somente em faces de quadras determinadas na planta oficial de
zoneamento da APA, os usos da categoria CSP;
c) serão permitidos, na dependência de estudos específicos da Seplama, os usos da
categoria CSV.

III.

Quanto aos usos das categorias industriais, serão permitidos apenas os usos associados
à residência, da categoria ID.

IV.

Quanto à ocupação:
a) para os usos habitacionais, incluindo-se as habitações associadas às categorias SD
ou ID, serão permitidos os tipos de ocupação H3-APA, H4-APA, HMH3-APA e
HMH4-APA;
b) para os usos comerciais e de serviços, serão permitidos o tipo de ocupação
CS-APA e o tipo CS6-APA, este na dependência de estudos específicos;
c) para os usos mistos, habitacionais com comércios/serviços, será permitido o tipo de
ocupação HCS-APA.

V.

Quanto às dimensões para lotes, ou unidades autônomas de condomínios, serão
obedecidos os seguintes valores mínimos:
a) para áreas com declividade natural do solo entre 0 e 10%, área de 250m2 e testada
de lOm;
b) para áreas com declividade natural do solo entre 10% e 20%, área de 500m 2 e
testada de 15m;
c) para áreas com declividade natural do solo entre 20% e 30%, área de l.OOOm2 e
testada de 20m.

SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Z4-APA - Zona Quatro -APA

I.

Quanto aos usos habitacionais:
Serão permitidos os usos habitacionais unifamiliares e multifamiliares pertencentes à
categoria H.

II.

Quanto aos usos comerciais e de serviços:
a) serão permitidos os usos de serviços associados à residência pertencentes à
categoria SD e os usos de serviços públicos da categoria SP;
b) serão permitidos, somente em áreas determinadas na planta de zoneamento oficial
da APA, os usos da categoria CSP;
c) serão permitidos, na dependência de estudos específicos da Seplama, os usos da
categoria CSV.

III.

Quanto aos usos industriais, serão permitidos apenas os usos associados à residência,
da categoria ID.

IV.

Quanto à ocupação:
a) para os usos habitacionais, incluindo-se as habitações associadas às categorias SD
ou ID, serão permitidos os tipos de ocupação H4-APA e HMH4-APA;
b) para os usos comerciais e de serviços, serão permitidos o tipo de ocupação
CS-APA e o tipo CS6-APA, este na dependência de estudos específicos;
c) para os usos mistos, habitacionais com comércios/serviços, será permitido o tipo de
ocupação HCS-APA.

V.

Quanto às dimensões para lotes, ou unidades autônomas de condomínios, serão
obedecidos os seguintes valores mínimos:
a) para áreas com declividade natural do solo entre 0 e 20%, área de l.000m2 e testada
de 20m;
b) para áreas com declividade natural do solo entre 20% e 30%, área de 2.000m2 e
testada de 20m.

SEPLAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

•

Z11-APA - Zona Onze-APA
I.

Quanto aos usos habitacionais:
Serão permitidos os usos habitacionais unifamiliares e multifamiliares pertencentes à
categoria H.

II.

Quanto aos usos comerciais e de serviços:
Serão permitidos os usos de serviços associados à residência pertencentes à
categoria SD e os usos pertencentes às categorias SP, CSV, CSP, CSM e CSC;

III.

Quanto aos usos das categorias industriais:
Serão permitidos os usos associados à residência, da categoria ID e os usos industriais
da categoria IP.

IV.

Quanto à ocupação:
a) para os usos habitacionais, incluindo-se as habitações associadas às categorias SD
ou ID, serão permitidos os tipos de ocupação H3-APA, H4-APA, HMH3-APA e
HMH4-APA;
b) para os usos comerciais e de serviços, serão permitidos os tipos de ocupação
CS-APA e CS1-APA e, na dependência de estudos específicos, o tipo CS6-APA;
c) para os usos mistos, habitacionais com comércios/serviços, será permitido o tipo de
ocupação HCS-APA;
d) para os usos industriais da categoria IP, será permitido apenas o tipo CS 1-APA.

V.

Quanto às dimensões para lotes, ou unidades autônomas de condomínios, serão
obedecidos os seguintes valores mínimos:
a) para áreas com declividade natural do solo entre 0 e 10%, área de 250m2 e testada
de l0m;
b) para áreas com declividade natural do solo entre 10% e 20%, área de 500m 2 e
testada de 15m;
c) para áreas com declividade natural do solo entre 20% e 30%, área de l.000m2 e
testada de 20m.

No Quadro 9, encontram-se resumidas as informações acima e nas Figuras 16, 16A e 16B, estão
representadas esquematicamente as zonas urbanas da APA.
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ZONAS

CATEGORIAS DE USO PERMITIDAS

CARACTERÍSTICO

SOMENTE
EM ÁREAS
DETERMINADAS

NA DEPENDÊNCIA DE
ESTUDOS
ESPECÍFICOS

Z3-APA
H SD ID SP

CSP

CSV

Z4-APA

TIPOS DE OCUPAÇÃO PERMITIDOS
USOS
HABITACIONAIS

USOS
COMERCIAL/SERVIÇOS
INDUSTRIAL/MISTO

H3 APA
H4APA
HMH3 APA
HMH4 APA

CS APA
HCSAPA(2)
CS6 APA (3)

H4APA
HMH4 APA

H3 APA
H4APA
HMH3 APA
HMH4 APA
Quadro 9: Zoneamento de Uso e Ocupação da Área Urbana da APA
Zll-APA

H SD ID SP
CSV CSP CSM
CSCIP(l)

CS APA CSl
APA HCS
APA(2)
CS6APA(3)

continua

Observações:
(1)
a categoria IP deverá se utilizar exclusivamente do tipo de ocupação CSl APA.
(2)
para efeito dos padrões de ocupação, a associação da categoria de uso H com as categorias SD ou
ID não será considerada uso misto, e sim uso habitacional.
(3)
na dependência de estudos específicos pela Seplama, aplicável a todas as categorias de uso
comercial e de serviços permitidas na zona.
Abreviações das categorias de uso:
H
- Habitacional
SD - Serviços Domiciliares
ID - Indústrias Domiciliares
SP - Serviços Públicos
CSV - Comércios e Serviços Vocacionais
CSP - Comércios e Serviços de Pequeno Porte
CSM - Comércios e Serviços de Médio Porte
CSC - Comércios e Serviços Especiais Controlados
IP
- Indústrias de Pequeno Porte
continuação
ZONAS

PARCELAMENTO DIMENSÕES MÍNIMAS DE LOTE POR DECLIVIDADE
DO TERRENO (1)
ÁREA

0 A 10%
TESTADA

10% A 20%
ÁREA
TESTADA

20%
ÁREA

A 30%
TESTADA

Z3-APA

250,00m2

10,0()m

500,00m2

15,00m

1.000,00m2

20,()()m

Z4-APA

l.0()(),00m2

20,00a

1.000,0()m2

20,00m

2.000,00m2

20,00m

Zll-APA

250,00m2

10,00m

500,00m2

15,0()m

1.000,00a!1

20,00»

Quadro 9: Zoneamento de Uso e Ocupação da Área Urbana da APA
Observações:
(1)
referem-se também a dimensões mínimas de unidades autônomas para empreendimentos na forma
de condomínios.

5. - Sistema Viário e de Transportes

Diretrizes de Transporte

Para melhorar o sistema de atendimento ao usuário em transporte coletivo, está previsto a
implantação de um sistema tronco-alimentador da seguinte forma:
• Sistema Alimentador: as linhas atuais que atendem a região serão seccionadas no terminal,
permitindo reduções significativas das extensões dos itinerários e, conseqüentemente, dos
tempos de viagem;
• Sistema Troncal: criação de uma linha tronco de alta freqüência, interligando o terminal
proposto e a região central da cidade, e operada com carros novos e de grande capacidade.
A implantação do terminal está prevista junto à Av. Antônio Carlos Couto de Barros, em área de
praça do Loteamento Jardim Conceição.
0 benefício do terminal, conforme estudos elaborados pela Setransp, considerando sua
localização e diretrizes previstas, será a estruturação do sistema regional de transporte coletivo.

Diretrizes Viárias Existentes
As diretrizes viárias existentes, para a região de Sousas, referem-se ao "Plano de Melhoramentos
Urbanos do Distrito", Lei Municipal n° 4.059/71. Já para a região de Joaquim Egídio, as
diretrizes existentes se referem ao Estudo de Urbanização de 1971.
As diretrizes previstas nesses dois planos são incompatíveis com os objetivos de preservação
da APA, pois os mesmos prevêem alargamentos de vias centrais em Sousas (Rua Maneco Rosa,
Rua 13 de Maio e Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento) e em Joaquim Egídio
(Rua Heitor Penteado), com conseqüentes desapropriações de cerca de vinte imóveis em cada
um dos distritos, os quais já foram identificados como patrimônio cultural e arquitetônico pelo
CONDEPACC. Além disso, os planos prevêem ainda diretrizes viárias a serem implantadas
integralmente nas planícies de inundação do Rio Atibaia e Ribeirão das Cabras, não obedecendo
a faixa de preservação de 30m exigida pelo Código Florestal.
Ressalta-se que a lógica dos planos existentes consiste no aumento da capacidade viária da área
urbana de Sousas e Joaquim Egídio, prevendo adensamento veicular na área. Ressalta-se ainda
que a implantação desses planos descaracterizaria os arruamentos e imóveis existentes,
contrapondo-se frontalmente com a política de preservação da área, através da criação da APA.
A despeito disso, há algumas diretrizes contidas no plano de Sousas que devem prevalecer, pois
se compatibilizam com o propósito de preservação da área: diretriz viária na marginal esquerda
ao Ribeirão dos Pires (preservando-se a faixa marginal de 30m); diretriz de alargamento da Av. Mário Garnero (seção de 24m), diretriz de ligação proj etada sobre o
Rio Atibaia, na altura da Rua Maria de Lourdes (região do Jardim Botânico), e na altura da
Rua Pascoal Franceschini (região da Vila Nova Sousas).
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Diretrizes do Sistema Viário Proposto

0 trabalho efetuado propõe a recomposição do sistema viário de Sousas e Joaquim Egídio,
fundamentando-se na ordenação do trânsito da área urbana, com conseqüente reserva de
capacidade viária, e na criação de acessos às regiões periféricas, alternativos à utilização dos
viários centrais.
Foram considerados, como fatores determinantes da orientação e definição desse trabalho, a
preservação do meio físico natural (matas, morros e rios), a preservação das características
arquitetônicas do meio urbano (arruamentos e construções) e da qualidade de vida existente.
Nesse sentido, as diretrizes previstas, para o ordenamento do trânsito e para implantação de
viários, foram adequadas aos critérios de preservação acima mencionados, utilizando vicinais
existentes, ou traçados viários adaptados, aos acidentes topográficos, minimizando cortes em
morros e preservando faixas marginais a cursos d'água e planícies de inundação. Para o
Ribeirão das Cabras, está previsto retificação de alguns trechos em Sousas, para atenuar
ocorrência de extravazamentos em locais críticos.
Os imóveis identificados pelo CONDEPACC, como de interesse cultural e arquitetônico, foram
totalmente preservados.
Com base nesses critérios e estratégias, foram estabelecidas diretrizes viárias para o sistema de
circulação da macro-região da APA, conforme se apresenta na Figura 18. Para exposição dessas
diretrizes, subdividimos em duas categorias: Diretrizes Viárias de Acesso à Macro-Região da
APA (Figura 19) e Diretrizes Viárias do Sistema de Circulação Principal nos Distritos de Sousas
(Figura 20) e de Joaquim Egídio (Figura 21), conforme apresentação subseqüente.
1.

Diretrizes Viárias de Acesso à Macro-Região da APA (Figura 19)
1.1.

Interligação entre a região central da cidade e o Distrito de Sousas (curto prazo):
Complementar a duplicação da Rodovia Heitor Penteado e Av. Antônio Carlos Couto
de Barros, entre o Clube Concórdia e o terminal de ônibus proposto, com seção de
28m; e entre o terminal e a Praça Lions Club, com seção de 24m. Esta ligação é o
único acesso atual entre a área central da cidade e o Distrito de Sousas.

1.2.

Interligação entre as regiões: Parque da Hípica, Jardim Conceição, Parque Jatibaia e
Caminhos de San Conrado (médio/longo prazo)
Implantar vias de ligação a partir da Rodovia D. Pedro I, continuação da
Av. Iguatemi, seguindo marginais à linha de alta tensão até a divisa da gleba da Feac.
Neste ponto, está previsto bifurcação de vias: uma via, interligando com o Parque
Jatibaia, aproveitando caminho existente, e a outra, segue próximo a fundo de vale da
Fazenda Santo Antônio, até ruas do Loteamento do Jardim Conceição.
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1.3.

Interligação entre as regiões: Fazenda São Quirino e Caminhos de San Conrado
(médio/longo prazo)
Implantar via de ligação na CAM 010 a partir da Rodovia D. Pedro I, continuação da
Av. Carlos Grimaldi, até ruas do Loteamento Caminhos de San Conrado.
Ressalta-se que o plano macroviário da cidade prevê diretrizes viárias marginais ao
leito férreo na região da Fazenda São Quirino, para interligar ao centro da cidade.

1.4.

Interligação entre os distritos de Barão Geraldo e de Sousas (longo prazo):
Propõe-se o estabelecimento de diretrizes viárias de ligação através do aproveitamento de faixas marginais à linha de alta tensão, interligando com outras vias
marginais, até a Av. Antônio Carlos Couto de Barros.

1.5.

Interligação entre Rodovia D. Pedro I - km 122 e o Distrito de Joaquim Egídio (curto/
médio prazo):
Implantar via de ligação na CAM 127, entre a Rodovia D. Pedro I e a Rua Valentim
dos Santos Carvalho.

Ressalta-se que a implantação dessas diretrizes, previstas no sub-item 1., só deverá ocorrer
após a viabilização de diretrizes viárias que melhorem a acessibilidade do distrito sede, na
área lindeira à Rodovia D. Pedro I.
2.

Diretrizes do Sistema
Joaquim Egídio

de

Circulação

Principal

nos

Distritos

de

Sousas

e

Propõe-se implantar nova configuração do sistema viário, que possibilite melhor distribuição do
tráfego veicular, criando-se alternativas viárias ao trânsito de passagem sem o atravessamento
pelas áreas centrais dos distritos, através do sistema de circulação perimetral. Para o trânsito
local central, está previsto o sistema em binário de circulação, com o objetivo de assegurar sua
ordenação operacional, adequando-se: circulação de bairro, estacionamento local e capacidade
viária.
2.1.

Diretrizes viárias e intervenções previstas para viabilização do sistema em Sousas
(Figura 20)
I.

Sistema de circulação perimetral em Sousas (médio/ longo prazo)
Interligação entre a Av. Antônio Carlos Couto de Barros e a região do Jardim
Botânico, através da implantação de via de ligação a partir da Avenida 1 do
Loteamento Jardim Rosana até a Rua Maria de Lourdes, com cerca de 640m
de extensão e seção de 15m. Assim como ponte de travessia sobre o Rio
Atibaia, na altura da Rua Maria de Lourdes, ao lado da Subestação Sanasa,
conforme diretriz estabelecida na Lei Municipal n° 4.059/71.
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Interligação entre a Rua Maria de Lourdes e a Rua Coronel Alfredo Augusto
do Nascimento. Em continuidade à Rua Maria de Lourdes, Av. Dona Maria
Salgado e Rua Telemaco Paioli, implantar via de ligação à Rua Coronel
Alfredo Augusto do Nascimento, altura do nº 412, Qt-16, tendo cerca de 450m
de extensão, e seção de 15m. Essa diretriz viária prevista requer
desapropriação de área do Qt-16 e dos imóveis nºs 412 e 450 da Av. Alfredo
Augusto do Nascimento.
Interligação entre: Rua 13 de Maio (região Nova Sousas), Av. Antônio Carlos
Couto de Barros (Jardim Conceição) e diretrizes macroviárias previstas nos
sub-itens 1.2. e 1.3., através da implantação de via marginal ao Ribeirão dos
Pires (margem esquerda). Assim como ponte de travessia sobre o Rio Atibaia,
entre a Rua 13 de Maio e Rua Mario Garneiro na altura da Rua Pascoal
Franceschini. Essa diretriz está prevista na Lei Municipal n° 4059/71.
II.

Sistema em binário de circulação central em Sousas (curto/médio prazo)
Utilizando-se a Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento, com características
físicas atuais, no sentido Sousas/Joaquim Egídio e no outro sentido, através da
ligação entre a Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento, altura do nº 412 e a
Rua 13 de Maio, entre os n°s 38 e 59.
A viabilidade desta interligação está atrelada à retificação do trecho do Ribeirão
das Cabras e requer as seguintes diretrizes viárias:
Implantar via de ligação entre a Rua Coronel Alfredo Augusto do Nascimento,
altura do n° 412, e o caminho do leito férreo desativado da CCTFL, com cerca
de 130m de extensão e 14m de seção. Assim como ponte de travessia sobre o
Ribeirão das Cabras. Essa diretriz requer desapropriação de área do Qt-7.
Implantar via de ligação no caminho do leito férreo desativado da CCTFL, em
cerca de 200m de extensão a partir da diretriz viária prevista no tópico
anterior em direção à Rua 13 de Maio, e seção de 8m. (ver considerações
observadas no sub-item 2.3. abaixo).
Implantar via de ligação entre a diretriz viária no caminho do leito férreo
desativado e a Rua 13 de Maio entre os n°s 38 e 59, com cerca de 120m
de extensão e seção de 14m. Assim como ponte de travessia sobre o Ribeirão
das Cabras. Essa diretriz requer desapropriação de área do Qt-2 entre os
n°s 38 e 59.

III. Alargamento da Av. Mário Garnero para seção entre 21 e 24m
A definição da seção requer análise técnica detalhada, devendo ser levado em
conta interferências em relação a área de preservação, ou de nascentes de água,
construções existentes, taludes (topografia acidentada) e otimização de circulação
veicular na via.
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2.2.

Diretrizes viárias e intervenções prevista para viabilização do sistema em Joaquim
Egídio (Figura 21)
I.

Sistema de circulação perimetral em Joaquim Egídio (longo prazo)
Interligação entre a Rodovia Heitor Penteado, na altura da Rua Heitor
Penteado, entre Sousas e Joaquim Egídio, e a diretriz viária na CAM 127,
prevista no sub-item 1.5., através da implantação de via de ligação, com cerca
de 700m de extensão e 15m de seção. Essa diretriz requer desapropriação
de área.
Interligação entre a CAM 127 e o Caminho das Cabras (SP-81), através da
implantação de via de ligação (seção 21m) a partir da diretriz viária na
CAM 127 até a divisa da Fazenda Barreira, altura do prolongamento da
Rua Antônio N. Felipe, contorna a fazenda até a estrada da Usina de Salto
Grande (CAM 120) e desta, até o Caminho das Cabras (SP-81).
Essa diretriz visa a interligação Valinhos/Caminho das Cabras, associada ao
adensamento previsto para a área, devido à ampliação da área de expansão
urbana e viabiliza o sistema de circulação perimetral do distrito.
A viabilidade dessa diretriz está vinculada à execução de levantamento
planialtimétrieo da área, tendo em vista a topografia bastante acidentada.
Implantar via marginal à linha de oleoduto, cerca de l00m de extensão e 15m
de seção, ligando o Caminho das Cabras à Rua Prof. Manuel R. de Oliveira.

II.

Sistema em binário de circulação central em Joaquim Egídio
Utilizando-se a Rua Heitor Penteado, com as características físicas atuais, no
sentido Sousas-Joaquim Egídio e no outro sentido, através da ligação, segundo as
seguintes diretrizes viárias:
Implantar via de ligação no caminho do leito férreo desativado da CCTFL, em
cerca de 670m de extensão a partir da Rua Prof. Manuel R. de Oliveira em
direção à Sousas, e seção de 8m. (ver considerações observadas no
sub-item 2.3. abaixo).
Implantar via de ligação entre a diretriz viária prevista no caminho do leito
férreo e o entroncamento da Rodovia e Rua Heitor Penteado, com cerca de
lOOm de extensão e 14m de seção. Assim como ponte de travessia sobre o
Ribeirão das Cabras. Essa diretriz requer desapropriação de área.
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2.3.

Diretrizes relativas ao caminho do leito férreo desativado da CCTFL
No que diz respeito às diretrizes previstas para o leito férreo desativado da CCTFL,
considerou-se fatores essenciais à preservação, recuperação e valorização da
identidade da área, tais como:
Característica do meio físico natural: o caminho margeia o Ribeirão das
Cabras, sendo esta área de Proteção Especial, na qual se deve prever a
recuperação da vegetação junto às suas margens, para assegurar a redução de
impactos causadores de poluição hídrica e evitar erosões de modo a trazer
proteção mais efetiva a esta área, associando-se à recuperação da beleza
natural;
Característica cultural: este caminho vem sendo utilizado espontaneamente por
pedestres e ciclistas como forma de lazer. Esta característica se integra ao meio
físico natural e está engajada na qualidade de vida local, devendo ser
preservada.
Para assegurar a preservação das características naturais e culturais acima descritas,
propõe-se a composição de um Parque Linear junto à margem do Ribeirão das
Cabras e caminho do leito férreo desativado.
Por outro lado, a ordenação da circulação de veículos na área urbana dos distritos é
fator condicionante da garantia de preservação da identidade cultural local (trânsito
de bairro) e deve ser considerada neste trabalho.
No entanto, a malha viária existente, atrelada às características do meio físico
natural, não deixa alternativas para a recomposição do sistema viário sem a utilização
do espaço do leito férreo desativado da CCTFL.
Portanto, conclui-se que a largura atual do caminho do leito férreo desativado (8m)
permite sua adequação no sistema de circulação veicular num trecho de 200m em
Sousas. A pista com destinação aos pedestres e ciclistas é prevista junto à margem do
Ribeirão das Cabras, compondo com o Parque Linear previsto e a retificação do
ribeirão.
A primeira alternativa para implantação do viário no caminho do leito férreo
desativado, em Sousas, é a utilização de um trecho de 200m de extensão.
Essa alternativa preserva os 850m restantes do leito para sua composição integral ao
parque linear. Também garante condição adequada de mobilidade da circulação em
binário, através de retorno a 370m da Rua Maneco Rosa, e utiliza a composição do
binário em condição suficiente à ordenação do trânsito central.
A viabilidade dessa alternativa compreende a implantação de viários projetados
e duas pontes de travessia sobre o Ribeirão da Cabras, conforme previstos no subitem 2.1.II.
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A segunda alternativa prevista é a utilização da totalidade do leito férreo (1.050m)
para composição do viário integrado. Esta alternativa prevê o sistema viário em
binário de circulação em caminho existente, sem a necessidade de novos viários.
A implantação dessa alternativa induz circulação de retorno a distâncias maiores que
a alternativa anterior.
Quanto à proposta de utilização do leito férreo desativado para recomposição da
circulação do bonde, considerada durante o desenvolvimento deste trabalho, foi
abandonada, tendo em vista que implicaria na inviabilidade da implantação da
política de preservação, conforme diretrizes apresentadas, considerando-se a
insuficiência de malha viária.
Neste sentido, a preservação da qualidade de vida atual foi priorizada em relação ao
resgate de comportamentos anteriores, ou seja, a operação do bonde.

3.

Diretrizes Complementares

Para toda a região da APA, deverão ser preservadas as demais vicinais existentes, nas mesmas
condições atuais, ou seja, caminhos em terra. Também deverão ser preservadas as faixas "non
aedificandi" marginais ao longo de oleodutos e a linhas de alta tensão, podendo ser utilizadas
como futuras diretrizes viárias, se necessário.
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6. - Atividade de Turismo

Para orientação das atividades de turismo na APA municipal, dentro de um contexto de
desenvolvimento sustentável e com pretensões de que o tipo de turismo, na região, seja o
ecoturismo, ficam estabelecidos os seguintes critérios gerais:
1)

o desenvolvimento da atividade turística deverá estar aliado à perspectiva da conservação
ambiental e da captação de recursos, que propiciem uma melhor qualidade de vida à
população da região;

2)

para atender ao acima estabelecido, a atividade turística tem que ser necessariamente
planejada, gerenciada, monitorada e fiscalizada;

3)

a Prefeitura Municipal de Campinas, através de suas competentes secretarias, será
responsável pelo planejamento do desenvolvimento turístico na APA, podendo propor
parcerias com agências de ecoturismo, hoteleiros, donos de restaurante, artesãos,
animadores da região, etc, de forma a se estabelecer uma equipe de trabalho;

4)

é imprescindível o desenvolvimento de programas de fomento à educação ambiental,
não só através das redes de ensino, como também através de mecanismos que envolvam toda
a comunidade local e usuária, visando informar e orientar quanto aos princípios
de conservação da APA, inclusive com a promoção de cursos de capacitação de
mão-de-obra na região;

5)

incentivo à participação da comunidade e da iniciativa privada no desenvolvimento de
atividades educativas e de lazer, e na preservação do patrimônio cultural e ambiental;

6)

as agências operadoras poderão ser responsáveis pelos serviços de venda de pacotes,
transporte, seguros, etc, porém os demais serviços (hospedagem, alimentação, guias locais,
entretenimentos e atrativos em geral) deverão sempre ser contratados na região;

7)

a Prefeitura de Campinas deverá se articular junto aos municípios limítrofes a APA,
buscando integração nas medidas preservacionistas, nos interesses regionais voltados à
recreação e ao lazer, e ainda no estabelecimento dos roteiros turísticos que criarão uma
rede de destinos estrategicamente distribuídos pela região;

8)

fomento à realização de roteiros culturais de grupos, dirigidos por guias, nas antigas sedes
de fazendas históricas, através de incentivo aos seus proprietários, para que estes permitam
visitas aos bens naturais e culturais existentes em suas propriedades;

9)

o lazer e a recreação poderão ser dos tipos contemplativo e ativo, promovendo-se atividades
organizadas que se integrem à natureza, tais como: caminhadas, ciclismo, bicicross, enduros
a pé, cooper, eventos esportivos, "bibliotecas naturais", entre outros;
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10) para a realização das atividades acima previstas, deverá ser implantada uma infraestrutura,
ficando sugeridos, pelo menos, os seguintes equipamentos: bancos, bebedouros, recipientes
apropriados para coleta seletiva de resíduos sólidos, sanitários, central de informações
turísticas e recreativas, quadras poli-esportivas, postos de vigilância e atendimento de
emergência;
11) o parque linear previsto na Z. TUR poderá se constituir no principal ponto de informações
turísticas da AP A, e vários dos equipamentos previstos, nos itens anteriores, deverão estar
nele localizados;
12) o território da APA deverá ser delimitado física e visualmente por elementos capazes de
contribuir no atendimento dos objetivos da APA, tais como: portais de entrada da APA,
prioritariamente nas principais vias de acesso; colocação de painéis informativos sobre a
APA e seus princípios de conservação e educação ambiental; instalação de placas
indicativas dos diferentes roteiros turísticos; montagem de painéis contendo o nome das
árvores e informações pertinentes às espécies, entre outras medidas;
13) para a definição e implementação da sinalização visual de caráter informativo e educativo
acima especificada deverá ocorrer concursos a serem promovidos pelo Poder Público, a fim
de que a melhor idéia seja colocada em prática, dentro dos padrões estéticos e de
uniformidade de linguagem desejados;
14) as estruturas hoteleiras e de alimentação destinadas à atividade turística só poderão ser
instaladas após um plano específico de implantação, contemplando a localização, as
dimensões, as características do empreendimento e os possíveis impactos decorrentes dessas
atividades;
15) só será permitida a instalação de hotéis-fazenda ou pousadas, cujos projetos arquitetônicos
valorizem os aspectos naturais e que a forma de utilização do espaço esteja adequada à
conservação do meio. Tais empreendimentos deverão ser estimulados preferencialmente na
Z. TUR;
16) o licenciamento para as atividades turísticas, bem como para a colocação de publicidade nos
equipamentos visuais previstos, poderá estar vinculado à exigência de contrapartidas a
serem aplicadas dentro da própria APA, e que viabilizem os programas constantes dos
planos de ação (item 2. - Parte IV deste trabalho);
17) para garantir o sucesso na implantação das atividades turísticas na APA, deverá ocorrer
estudos que contemplem:
I.

a capacidade de suporte do meio ambiente, visando estabelecer a quantidade de
pessoas que possam usufruir da infraestrutura turística, sem que haja degradação;

II.

o conhecimento do perfil do usuário (faixa etária, padrão sócio-econômico, grau de
escolaridade, etc), bem como suas preferências (estéticas, psicológicas, etc),
necessário à previsão e monitoramento dos tipos de problemas que possam ocorrer
(deposição inadequada de lixo, uso de álcool e drogas, poluição sonora na
mata, etc);
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III.

o equacionamento da demanda, objetivando-se estabilidade e garantia de crescimento
da oferta, sem que venha a ocorrer grandes riscos para os investimentos em
infraestrutura de apoio ao turismo;

IV.

a definição de critérios mínimos de qualidade, preço, segurança e objetivos comuns
entre os agentes promotores da infraestrutura turística (hoteleiros, comerciantes,
agências turísticas, operadoras de transporte, etc);

V.

o mapeamento das vias de acesso aos pontos turísticos da Z. TUR e das vias de acesso
entre esta zona e demais pontos turísticos da APA (Represa do Jaguari, usinas
hidrelétricas, fazendas históricas, estações da Maria Fumaça, pesqueiros, etc.) e
municípios vizinhos para a elaboração e divulgação dos roteiros turísticos;

VI.

o levantamento e estabelecimento de áreas propícias para estacionamento de veículos;

VII. as necessidades físicas de área, tais como: localização, raio de influência, área
nescessária por atividade, etc;
VIII. a previsão da demanda de tempo para cada atividade (tempo de permanência, de
contemplação, etc);
IX.
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a necessidade de sistemas de segurança que contemplem comunicação em caso de
emergência ou incidentes: vigilância noturna, veículos de emergência, equipamentos
de combate ao fogo, formação de cercas "vivas" ou barreiras físicas, iluminação,
participação de voluntários jovens, etc.
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PARTE IV

INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA A PA

1. - Órgãos Responsáveis pela Gestão

Todas as instituições públicas e privadas, com atuação na área abrangida pela APA, serão
responsáveis pelo cumprimento das diretrizes e normas estabelecidas neste documento, assim
como pelo desenvolvimento e implementação dos planos de ação previstos.
O núcleo principal de gestão da APA, responsável tanto pela coordenação dos programas
constantes dos planos de ação, como pelo desenvolvimento dos acordos de cooperação com
organismos públicos e privados, será constituído pelas seguintes unidades da administração
municipal:
1)

Seplama - responsável pelo planejamento urbano e ambiental, assim como pelo licenciamento ambiental e do parcelamento do solo;

2)

SAR-Leste e as Subprefeituras de Sousas e de Joaquim Egídio - responsáveis pela fiscalização do uso do solo e pela manutenção dos logradouros, equipamentos e patrimônio
da APA.

Os demais órgãos municipais contribuirão em partes específicas, indispensáveis para o pleno
desenvolvimento da APA, segundo suas áreas de atuação. São eles:
1)

Secretaria de Obras - responsável pelo licenciamento de obras públicas e particulares;

2)

Secretaria de Serviços Públicos - responsável por obras realizadas pela administração, pela
manutenção de parques e jardins, e pela coleta de resíduos sólidos urbanos;

3)

Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo - responsável pela implementação de programas
municipais e pelo licenciamento e fiscalização de atividades privadas de caráter turístico,
esportivo e cultural, assim como pela preservação do patrimônio cultural;

4)

Secretaria da Educação - responsável pelo desenvolvimento de programas de educação
ambiental voltados à rede escolar;

5)

Departamento de Defesa Civil - responsável pela prevenção de riscos e socorro em casos de
acidentes ambientais;

6)

Secretaria da Habitação e COHAB - responsáveis pelo desenvolvimento de programas de
reabilitação e promoção de habitação de interesse social;

7)

Secretaria de Transportes e EMDEC - responsáveis pela implantação das obras viárias e
pelo controle do trânsito e dos estacionamentos.
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Será também fomentada a criação de um grupo comunitário local, tendo em vista os seguintes
objetivos:
garantir o cumprimento das diretrizes e normas constantes nesta lei, fundamentalmente
aquelas onde a participação consciente e organizada da comunidade seja essencial;
opinar e acompanhar a elaboração e implementação dos programas previstos no artigo 92
desta lei;
estimular o desenvolvimento de novas propostas para alcançar os objetivos da AP A.
Terão participação na definição e na fiscalização do desenvolvimento dos programas previstos
nos planos de ação da AP A, o CMDU (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano), o
COMDEMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente) e o CONDEPACC (Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural de Campinas).

Compete à PMC - em especial à Seplama

• Garantir o cumprimento do disposto neste documento e em suas disposições complementares;
• Celebrar convênios com outras esferas de governo, instituições de pesquisa, instituições
financeiras públicas e privadas, organizações não governamentais, ou outros que possam
contribuir para a concretização dos programas integrantes do plano de ação da APA;
• Estabelecer vínculos institucionais entre o plano de ação desta APA e os planos de ação
regionais (Plano Estadual de Recursos Hídricos, Plano Estadual de Saneamento,
APA Estadual dos Rios Piracicaba e Juqueri-Mirim, Programa Estadual de Microbacias
Hidrográficas, Comitê de Bacia Hidrográfica e Consórcio da Bacia do Rio Piracicaba,
Capivari e Jundiaí, dentre outros), conforme sua adequação aos interesses ambientais do
território;
• Promover articulação intermunicipal, objetivando a solução de problemas comuns relativos à
proteção ambiental, especialmente com os municípios de Morungaba, Pedreira e Valinhos;
• Definir prazos para adequação ambiental dos empreendimentos, em desconformidade ao
disposto neste documento, ou em atos legais de caráter ambiental;
• Acionar os órgãos fiscalizadores competentes, quando do não cumprimento das especifi
cações contidas neste documento, ou de atos legais de caráter ambiental;
• Gerenciar os ecossistemas indicados neste documento à proteção legal;
• Aprovar e acompanhar a elaboração e execução dos Planos de Manejo, indicados neste
documento (item 2. - Parte II deste trabalho);
•

Aprovar e acompanhar a elaboração e execução dos programas constantes do Plano de Ação
(item 2. - Parte IV deste trabalho).
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2. - Planos de Ação
Compõem o Plano de Ação para efetivação do Zoneamento Ambiental e para realização dos
objetivos da APA, os seguintes programas a serem implementados:
• Programa de Controle Ambiental que considere, de forma integrada, as ações de
monitoramento, fiscalização e licenciamento das atividades realizadas, ou a serem realizadas,
no território da APA;
• Programa de Recuperação Ambiental, que tenha como objetivo efetuar medidas de
conservação e recuperação dos recursos naturais, para garantir a qualidade e a biodiversi
dade dos ecossistemas; recomenda-se que este programa priorize a recuperação das matas
ciliares da região;
• Programa de Orientação Ambiental, que promova o conhecimento público dos atributos e
problemas ambientais da APA, e mobilize a população em torno de uma nova atitude em
relação ao meio, através de ações de caráter formativo e informativo, e do incentivo de
mecanismos de participação da comunidade na discussão e execução da política ambiental
(audiências públicas, plebiscito, referendo popular, etc);
• Programa de proteção da Mata Ribeirão Cachoeira através de medidas que visem à sua
conservação e preservação, envolvendo os proprietários do Loteamento Colinas do Atibaia e
proprietários das fazendas lindeiras;
• Programa de fomento à produção e diversificação agrícola, com estabelecimento de políticas
adequadas, que promovam associação dos produtores em microbacias hidrográficas e
implementem formas de comercialização dos produtos;
• Programa voltado ao estabelecimento de tratamento de esgoto e disposição de resíduos, que
tenha atividades e cronograma de execução coerentes com as características, objetivos e
importância de cada zona ambiental;
• Programa de adequação e controle da atividade minerária existente, promovendo a sua
regularização de forma compatível com os objetivos e programas estabelecidos para a APA,
de acordo com a legislação vigente;
• Programa de monitoramento ambiental informatizado da APA, com a utilização de dados
georeferenciados constantes em banco de dados, já utilizados neste trabalho, e a serem
incorporados em levantamentos futuros;
• Programa de desenvolvimento turístico que viabilize o ecoturismo na APA, prioritariamente
na Z. TUR, visando a implementação do Parque Linear do Ribeirão das Cabras e seu eixo
central, ponto de interligação entre Sousas e Joaquim Egídio, onde se dará a implantação dos
principais equipamentos de apoio à atividade turística e de lazer;
• Programa de mapeamento do patrimônio natural e cultural, que possibilite o estabelecimento
dos roteiros turísticos pela APA, levando em conta o perfil dos usuários e a capacidade de
suporte do meio ambiente.
Os programas relativos ao Plano de Ação serão viabilizados pela PMC, ficando o município
autorizado a firmar convênios com organismos federais e estaduais, e estabelecer contratos de
parceria com entidades privadas nacionais e internacionais para o desenvolvimento e implantação dos mesmos.
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3. - Previsão de Recursos Financeiros
Os recursos para as atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos da APA e para os
planos de ação previstos no item 2. - Parte IV deste trabalho, poderão provir de:
dotações orçamentárias das secretarias municipais, que constituem o núcleo principal de
gestão da APA, conforme item 1. - Parte IV deste trabalho, as quais deverão detalhar a
ordem de grandeza dos recursos, conforme o andamento dos programas constantes do plano
de ação;
contrapartidas para o licenciamento de empreendimentos da iniciativa privada, bem como
pela colocação de publicidade, conforme previsto no item 6. - Parte III deste documento;
transferências, contribuições, subvenções, auxílios da União e do Estado, doações e legados,
convênios, contratos do município com instituições públicas ou privadas e de outros recursos
que, pela sua natureza, possam ser destinados às ações necessárias a gestão da APA.
Os recursos provenientes das multas cobradas por infrações ambientais deverão ser revertidos
em obras necessárias e/ou manutenção e recuperação do meio ambiente na APA.

4. - Incentivos e Sanções

0 município poderá estabelecer estímulos fiscais e programas de fomento destinados à
preservação ambiental, em especial para realização das atividades econômicas, conforme as
diretrizes deste documento, assim como na aplicação dos instrumentos urbanísticos previsto no
Plano Diretor de Campinas.
Ficam definidos os seguintes tipos de sanções a serem aplicadas, segundo a gravidade da
infração:
advertência;
multas, algumas das quais poderão ser cobradas alternativamente na forma de serviços, ou
obras de recuperação ambiental na APA, especificadas em regulamento;
interdição temporária ou definitiva; embargo da obra ou demolição. As
multas, a serem aplicadas, são as constantes das legislações em vigor.
As sanções devidas pelo não cumprimento das disposições descritas neste documento, que não
sejam objeto de regulamentação constante na legislação municipal vigente, ou nos códigos
estadual e federal, serão objeto de regulamento posterior do Executivo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como produto final deste trabalho, foi elaborado um projeto de lei de institucionalização da
APA municipal, o qual será submetido a aprovação do Legislativo.
Ficam mantidas as leis que proíbem a instalação e funcionamento de indústrias poluidoras nos
distritos de Sousas e Joaquim Egídio.
Os pedidos de aprovação de empreendimentos, devidamente protocolados noventa dias antes da
vigência da lei proposta, serão analisados e, se possível, aprovados dentro dos parâmetros da
legislação anterior.
As disposições contrárias estarão revogadas, quando da publicação da lei, ora, proposta,
respeitado o prazo acima especificado.
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