PARTE II
DIRETRIZES E PROPOSTAS

1.1 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

A garantia da qualidade de vida no espaço urbano é o grande desafio a ser
enfrentado no Plano Diretor Municipal para que Campinas se torne um município
mais equilibrado, justo e promova a saúde e segurança a todos os seus
habitantes.
Para tanto é necessário que o desenvolvimento sócio-econômico almejado para
o município seja pautado na valorização do meio ambiente e do patrimônio
histórico-cultural, na distribuição equilibrada de emprego, lazer e moradia e na
oferta de serviços e de infraestrutura urbana, dentro de uma perspectiva de
atendimento às demandas atuais e futuras do município.
Nesse sentido, será apresentado a seguir o conjunto de objetivos e diretrizes
norteadores da política de desenvolvimento urbano municipal a serem
considerados nas políticas e planos setoriais municipais e incorporados na
legislação orçamentária, tributária, ambiental e urbanística.
Objetivos gerais:
 Tornar a cidade mais saudável, acessível, economicamente vibrante e
inclusiva.
 Garantir o cumprimento da função social da propriedade
 Garantir a eficiência da gestão pública na administração dos recursos e na
execução de políticas setoriais
 Promover a inclusão social, reduzindo os fatores que contribuem para as
desigualdades e a segregação sócio-espacial da população
 Garantir a toda população o acesso à moradia digna, bem como urbanização
de qualidade, com infraestrutura urbana, equipamentos e serviços públicos.
 Garantir a integração adequada dos recursos naturais no processo de
urbanização visando a qualidade de vida e a proteção do meio ambiente.
 Garantir a preservação e a valorização do patrimônio histórico, cultural,

natural e paisagístico, de caráter material e imaterial.
 Preservar a zona rural do município para a manutenção da qualidade
ambiental, fortalecimento das atividades econômicas e das funções do
território rural, como a manutenção da biodiversidade, o abastecimento e a
segurança alimentar.
 Incrementar

a

atratividade

econômica

de

Campinas,

considerando

especialmente suas vocações, buscando assegurar emprego e renda à
população.
 Promover, no âmbito da competência municipal, a governança interfederativa
nas instâncias metropolitana, estadual e nacional
 Promover a gestão democrática da cidade

Diretrizes gerais:
 Utilização do conceito DOT como para vincular o uso e ocupação do território
com a rede de mobilidade da cidade.
 Controle da expansão urbana.
 Indução do adensamento e da mescla de usos ao longo da rede estrutural de
mobilidade.
 Indução a ocupação prioritária das áreas ociosas existentes nas proximidades
da rede estrutural de mobilidade, especialmente para habitação de interesse
social.
 Orientação dos investimentos em infraestrutura e serviços públicos,
considerando a proposta de estruturação urbana.
 Melhoria da quantidade e da qualidade das áreas públicas e estimulo da
conexão das pessoas com os espaços da cidade.
 Fomento de novas centralidades e fortalecimento das já existentes.
 Priorização do pedestre e dos modos de transporte não motorizados e do
transporte público em detrimento do automóvel.
 Melhoria da qualidade do espaço público no processo de parcelamento, uso e
ocupação do solo.
 Incentivo à requalificação dos passeios públicos, ampliando a acessibilidade e

a segurança na circulação de pedestres.
 Proposição de programas e atividades de cultura, educação e lazer para a
população idosa.
 Identificação dos imóveis conforme o seu aproveitamento entre não
edificados, subutilizados e não utilizados e estabelecimento de mecanismos
visando seu uso adequado ao pleno desenvolvimento do município.
 Aplicar os instrumentos da política urbana, em especial os previstos no
Estatuto da Cidade.
 Promoção da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização e a recuperação para a coletividade da valorização
imobiliária resultante dos investimentos públicos e do regramento urbanístico.
 Organização da estrutura municipal que assegure a integração intersetorial
necessária à implementação das propostas do PD e do processo permanente
de planejamento e gestão.
 Articulação das políticas públicas para implementar ações de forma integrada
visando o melhor atendimento as demandas da população e otimização dos
recursos públicos.
 Adoção de políticas fiscais que aumentem a capacidade de investimento
municipal para execução dos projetos prioritários ao desenvolvimento urbano.
 Incorporação das prioridades elencadas no Plano Diretor na legislação
orçamentária, tributária, ambiental e urbanística.
 Revisão da legislação urbanística municipal vigente com vistas a promover
sua atualização e simplificação, com mecanismos que garantam a
transversalidade no desenvolvimento urbano (ambiental, econômico, social).
 Estabelecimento

de

parcerias

entre

os

setores

público,

privado

e

organizações da sociedade civil, em projetos de interesse comum,
especialmente os relacionados a infraestrutura urbana, aos serviços públicos
e as habitações de interesse social.
 Provisão de infraestrutura urbana, equipamentos, serviços, espaços públicos
e áreas verdes em as todas as regiões da cidade possibilitando o pleno
atendimento às necessidades de todos os cidadãos, especialmente aqueles

inseridos nas áreas de maior vulnerabilidade socioambiental urbana do
município.
 Revisão da legislação urbanística, incorporando parâmetros e tipologias de
parcelamento, uso e ocupação do solo que propiciem a integração
socioespacial, priorize o pedestre e evitando a criação de barreiras.
 Distribuição dos equipamentos de cultura e de lazer por todas as regiões da
cidade para acesso da população.
 Promoção da regularização fundiária dos assentamentos precários e
loteamentos clandestinos e irregulares ocupados por população de baixa
renda.
 Reserva de áreas dotadas ou com previsão de infraestrutura, equipamentos
públicos e de transporte coletivo com vistas à implantação de habitação de
interesse social priorizando o reassentamento das famílias situadas em área
de risco em áreas próximas dos seus locais de origem.
 Incentivo à produção de empreendimentos habitacionais de interesse social
para o atendimento do déficit habitacional atual e as futuras demandas em
todas as regiões do município.
 Garantia da reserva de áreas para implantação de equipamentos públicos e
de lazer no processo de parcelamento do solo, proporcional ao adensamento,
especialmente em regiões carentes.
 Articulação das políticas públicas para melhor atendimento à população e
para otimização dos recursos públicos.
 Melhoria das condições de atendimento e ampliação da oferta de serviços,
equipamentos públicos e infraestruturas urbanas para que todas a regiões
tenham atendimento adequado, reduzido as desigualdades e equacionando
as demandas atuais e futuras.
 Definição de parâmetros urbanísticos que garantam urbanização com
qualidade ambiental.
 Estímulo ao uso racional dos recursos naturais e conscientização da
população quanto aos valores ambientais e à necessidade de sua
recuperação e conservação.

 Estabelecimento de mecanismos que visem à preservação, conservação e
recuperação dos bens protegidos e do patrimônio cultural e paisagístico.
 Promoção de abordagem intersetorial na política de preservação e gestão dos
bens culturais e articulação com os órgãos federal e estadual do patrimônio.
 Estímulo à conscientização da população com respeito aos significados e
importância do patrimônio cultural e paisagístico e à necessidade de sua
preservação.
 Estimular a utilização racional do solo rural conservando os recursos naturais,
favorecendo atividades que incentivem a permanência da população no
campo.
 Integrar

as

atividades

urbanas

e

rurais,

considerando

sua

complementaridade.
 Reconhecimento e valorização da importância das atividades de turismo,
cultura e lazer na zona rural.
 Atração de negócios voltados ao desenvolvimento tecnológico e científico e à
logística.
 Reserva de áreas adequadas para atividades econômicas.
 Desenvolvimento do potencial turístico nos vários segmentos, especialmente
os voltados a turismo de negócios, rural e histórico.
 Estímulo à geração de emprego e renda, com o fortalecimento do
empreendedorismo individual e coletivo e da economia solidária.
 Respeito às restrições aeroportuárias, com o equacionamento da questão
habitacional sob a curva de ruído, propiciando condições adequadas para o
desenvolvimento desse equipamento e de atividades compatíveis no seu
entorno.
 Articulação de estratégias de desenvolvimento regional, na busca de soluções
para questões de interesse comum com as demais cidades da Região
Metropolitana de Campinas.
 Busca de articulação nas esferas estadual e nacional das políticas e ações
que interferem e impactam o território e a dinâmica municipal.
 Criação de canais de participação da sociedade nos processos de

planejamento, gestão e fiscalização da execução das políticas, objetivos e
diretrizes municipais.
 Estabelecimento de processo permanente de participação dos diferentes
segmentos da população na política de desenvolvimento urbano.
 Organização da estrutura municipal para implementar sistema municipal de
planejamento e gestão, visando a efetividade das ações do poder público com
acompanhamento e controle social.
 Desenvolvimento de sistema de acompanhamento do Plano Diretor
Estratégico, com definição de indicadores objetivando dotar a administração e
a sociedade de dados e informações para planejamento, monitoramento e
avaliação da implementação das propostas e instrumentos do plano.
 Capacitação continuada da população para participação efetiva no processo
de planejamento e gestão da cidade.
 Adequação e complementação do sistema viário e de transporte de
passageiros, ampliando a conexão entre as regiões e reduzindo os fluxos de
passagem pelo centro da cidade.

1.1 POLÍTICAS TERRITORIAIS
1.1.1 ESTRUTURAÇÃO URBANA
A estruturação urbana e a configuração da paisagem urbana e rural do Município
de Campinas expressam as relações de um conjunto de fluxos e atividades
decorrentes das dinâmicas macrometropolitana, metropolitana e municipal, bem
como refletem a lógica estabelecida nas regras e normas urbanísticas
emanadas pelas diversas esferas de governo, especialmente as de âmbito
municipal.
Assim, a definição de uma política de estruturação urbana que busque a
adequação da dinâmica de crescimento municipal às possibilidades de
provimento de infraestrutura, a preservação ambiental e a utilização racional dos
recursos naturais, é essencial para o desenvolvimento equilibrado da cidade.
Portanto, as diretrizes da política de desenvolvimento urbano definidas neste

Plano Diretor apresentam importante função no ordenamento da cidade, visto
que orientam a regulação da distribuição espacial das atividades, do
adensamento construtivo e habitacional e do parcelamento do solo.
Para elaboração dessas diretrizes foi importante o reconhecimento dos
elementos referenciais do espaço, existentes ou potenciais, que influenciam na
dinâmica urbana, entre os quais se destacam: a rede de mobilidade, as áreas de
relevância ambiental, as centralidades e as áreas ociosas dentro do perímetro
urbano.
Além disso, também foi essencial para a definição dessas diretrizes a
identificação de outros elementos estruturadores do território, dentre os quais se
destacam os três principais polos macrometropolitanos inseridos no município:
Aeroporto Internacional de Viracopos, a região da Unicamp/CIATEC II e a área
central do município.
Para a definição das diretrizes de estruturação urbana também foi fundamental o
estabelecimento de divisões territoriais de planejamento em diferentes escalas,
que possibilitem identificar de forma mais detalhada as demandas e
potencialidades existentes no território e definir projetos e ações nas diversas
áreas do município.
Dessa forma, este Plano está propondo divisões territoriais que refletem um
novo entendimento da política de desenvolvimento urbano pretendida, a partir da
importância de Campinas no contexto regional e dos seus reflexos na dinâmica
urbana municipal, diferenciando-se daquelas instituídas no Plano Diretor
atualmente vigente.
É preciso mencionar ainda que as diretrizes propostas foram baseadas no
conceito DOT – Desenvolvimento Orientado pelo Transporte. Esse conceito,
assim como as demais políticas e diretrizes serão tratados a seguir.
1.1.1.1 Desenvolvimento Orientado pelo Transporte - DOT
Sendo a rede de mobilidade historicamente indutora dos processos de
urbanização e transformação urbana, é fundamental que o desenvolvimento
urbano esteja diretamente vinculado a esta, racionalizando a ocupação e o uso
do solo no seu entorno, de forma a propiciar eixos de transformação.

O conceito DOT (T.O.D. em inglês: Transit Oriented Development), elaborado
nos Estados Unidos no início da década de 90, consiste em vincular o uso e
ocupação do território com os pontos de mobilidade da cidade.
A estruturação do desenvolvimento urbano a partir do sistema de transporte visa
adensar o entorno dos percursos e das estações de transporte público com
edificações de uso misto.
Enquanto o padrão de distribuição da área urbanizada em condição de
dispersão urbana leva, na maioria dos casos, à ocupações de baixas
densidades, a estratégia do conceito de DOT surge como uma possibilidade de
utilização do potencial indutor de desenvolvimento urbano das infraestruturas de
mobilidade para a construção de uma cidade mais compacta.
A implantação do conceito DOT se dá a partir da definição do traçado de uma
área de abrangência tendo como origem o percurso e as paradas de transporte
público (ônibus, BRT, VLT). O alcance dessa área deve priorizar o pedestre, ou
seja, deve considerar a distância máxima que é possível chegar à estação
caminhando confortavelmente.
Na escala do município, pode-se avaliar que este conceito auxilia na contenção
do espraiamento da mancha urbana; diminuindo consideravelmente os
problemas de trânsito, desestimulando o uso do veículo individual através da
oferta de transporte público próximo a um número maior de pessoas. A escala
local é beneficiada com a melhoria da infraestrutura urbana concentrada em
área adensada e de fácil acesso através de todo o sistema de transporte da
cidade, criando um ambiente mais atrativo para o pedestre.
A orientação das políticas de planejamento urbano, indicando setores de alta
densidade junto às infraestruturas de transporte de massa, objetivando a
construção de bairros compactos, de maior densidade, com diversidade de usos
e espaços públicos seguros e ativos é uma estratégia que favorecerá
deslocamentos menores, não-motorizados no âmbito local e através do
transporte coletivo no restante da cidade, reduzindo a dependência do
automóvel.
Portanto, a proposta de estruturação urbana apresentada neste plano deve estar

articulada à Rede Estrutural de Mobilidade (mapa abaixo) e orientar as ações
municipais e a revisão da legislação urbanística de forma que o processo de
transformação urbana ocorra prioritariamente nas áreas de influência ao longo
dos eixos do transporte coletivo e no entorno dos terminais de transbordo de
passageiros, com estímulos ao adensamento habitacional e à mescla de usos,
articulados à qualificação dos espaços públicos e a ampliação da oferta de
serviços e equipamentos públicos.

Rede Estrutural de
Mobilidade - Futura

1.1.1.2 Centralidades
A expansão horizontal das cidades, fomentada pela produção de unidades
habitacionais ou pela mudança de setores produtivos, comércio e serviços é um
fenômeno que colabora para que novas áreas adquiram características de
centralidade. Assim, algumas características da área central são transferidas
para outros lugares ou as atividades são distribuídas entre vários locais. Os
vários “centros” podem ser concorrentes ou complementares, no momento em
que alguns ganham dinamismo e outros vão perdendo importância de acordo
com o desenvolvimento da cidade.
Centralidade se relaciona a ideia de convergência de pessoas atraídas pela
concentração de atividades econômicas, como as comerciais, de serviços, de
produção, institucionais, culturais e de lazer.
Este Plano Diretor apresenta a seguir as centralidades identificadas a partir da
leitura da cidade, divididas em dois tipos, as centralidades existentes e
consolidadas e as centralidades incipientes, a serem fomentadas.

1.1.1.3 Polos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano
As discussões sobre as vocações do município permearam todo o processo de
revisão do Plano Diretor. É inequívoca que uma das vocações de Campinas,
talvez a mais reconhecida nacionalmente e internacionalmente, seja a voltada
para Ciência e Tecnologia, uma vez que a quantidade de Universidades,
Institutos de Pesquisa Científica e Tecnológica e empresas multinacionais aqui
implantadas são de grande significância.
Outra vocação identificada a partir do reconhecimento da importância do
Aeroporto Internacional de Viracopos é o potencial para atividades de logística,
já que este é o segundo maior aeroporto de cargas do país e deverá se
transformar em um dos maiores aeroportos de passageiros, dentro de um plano
de ampliação de sua estrutura.
Nesse sentido, identificamos dois polos de desenvolvimento a partir das leituras
e diagnósticos que foram detalhadas neste Caderno de Subsídios, objetivando
reafirmar e garantir as vocações de Campinas.

Mas não podemos deixar de reafirmar o papel fundamental que exerce a área
central do município como polo estratégico de desenvolvimento urbano. Sua
importância histórica, agregada a concentração de atividades, com grande oferta
de comércio, serviços e empregos, atrai diariamente um contingente de pessoas
de todos os bairros da cidade e até mesmo de outros municípios.

Polo Estratégico de Desenvolvimento - Ciatec II
A intenção de instituição de um polo de alta tecnologia no município de
Campinas data da década de setenta, e a identificação do local para a sua
implantação nas proximidades da Unicamp e PUCC tinha como objetivo a
sinergia entre a pesquisa acadêmica que estas universidades propiciavam e o
desenvolvimento industrial voltada para a alta tecnologia.
Assim foi criada a CIATEC – Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta
Tecnologia de Campinas, com o objetivo de promover e estimular a implantação
de um ou mais polos tecnológicos de atividades de alto teor tecnológico no
município de Campinas.
O Parque II do CIATEC se assenta em área constituída por várias fazendas

particulares situadas entre a Unicamp e a rodovia Adhemar de Barros (SP – 340)
com área aproximada de 9.000.000 de m².
São Diretrizes para este polo:
- Consolidar Campinas como uma metrópole tecnológica, com ênfase na
inovação em tecnologias, promovendo a articulação dos setores da sociedade
produtiva através de ações e serviços que contribuam para o sucesso dos
empreendimentos e para o desenvolvimento econômico.
- Consolidar a Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de
Campinas - CIATEC como principal gestor de projetos e iniciativas que
consolidem o perfil da área como Polo Tecnológico de Excelência.
- Estimular as instituições públicas e privadas a investirem em qualificação de
pessoal, através de cursos de capacitação, treinamento, atualização e formação
de pessoas.
- Divulgar a cidade e suas potencialidades, apresentando Campinas como um
Centro de Excelência em Ciência e Tecnologia.
- Promover mecanismos efetivos de incentivo à instalação de centros de
pesquisas, laboratórios e empresas industriais de alta tecnologia.
- Promover estratégias que estimulem a integração dos diversos setores da
indústria, comércio, serviços, habitação, educação, tecnologia, pesquisa e
desenvolvimento.
- Incentivar a consolidação de uma centralidade com mescla de usos
residenciais, de comércio e serviços, de forma a dar suporte às atividades
geradas a partir da UNICAMP e CIATEC.
- Quando da saturação do Polo CIATEC II, poderá ser proposta a sua expansão,
através de apresentação de Plano Urbanístico, o qual deverá atender ao
disposto no art. 42B da Lei nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.
Polo Estratégico de Desenvolvimento - Aeroporto de Viracopos

O Aeroporto Internacional de Viracopos, situado na região sudoeste do
município de Campinas atende o município e a região de São Paulo. O
aeroporto ocupa a 9ª posição em termos de tráfego de passageiros e
movimentações de aeronaves e foi o 2º em termos de movimentação de carga

em 2011 no Brasil. Está localizado aproximadamente a 15 km do centro de
Campinas e a aproximadamente 80 km a noroeste de São Paulo. A propriedade
do aeroporto engloba uma área total de aproximadamente 2.650ha.
Viracopos testemunhou um grande crescimento a partir de 2009, quando deu
início a novas operações de voos. Antes de 2009, o aeroporto tinha movimento
de aproximadamente 1 milhão de passageiros ao ano. Em um período de três
anos, o aeroporto passou a movimentar 7,5 milhões de passageiros ao ano. Os
últimos anos mostram também um aumento na carga movimentada pelo
aeroporto, embora o crescimento da carga nos últimos anos não seja
equivalente ao crescimento do número de passageiros.
Está em curso a ampliação do aeroporto através de um Plano Diretor que
estabeleceu as diferentes fases de expansão as quais têm como base a
expectativa de crescimento do aeroporto. As diferentes fases têm como base
uma projeção da quantidade de passageiros, a tonelagem de carga e o número
de aeronaves para cada fase. O período de projeção vai de 2012 a 2042.
Estima-se que o Aeroporto de Viracopos terá, ao final de sua ampliação, uma
capacidade de 75-80 milhões de passageiros/ano e 1,3 à 1,4 milhão de
toneladas anuais de carga.
Já o entorno do aeroporto teve sua urbanização especialmente a partir da
década de 50, quando a região sofreu profundas alterações, com a aprovação e
comercialização de inúmeros loteamentos. Nos anos subseqüentes a região
permaneceu estagnada, principalmente em virtude de parte desses loteamentos
não terem sido efetivamente implantados.
Visando a ampliação do aeroporto, em 1979, algumas áreas foram declaradas
de utilidade pública para fins de desapropriação. Tal declaração atingiu inúmeros
loteamentos, além de glebas não parceladas.
O adiamento sucessivo da efetiva desapropriação das áreas necessárias à
ampliação

do

aeroporto,

o

abandono

dos proprietários dos

lotes,

o

congelamento de investimentos na região e a intensa dinâmica do crescimento
urbano facilitaram, nas décadas de 80 e 90, a ocupação irregular dos imóveis,
intensificando, sobremaneira, o adensamento da região com famílias de baixa

renda e habitações precárias. Há que se considerar ainda que muitos
loteamentos estão sob a curva de ruído aeroportuária – onde não é permitido o
uso residencial, o que dificulta a regularização fundiária das áreas atingidas.
Destaca-se ainda que a ampliação prevista para Viracopos deve atrair, ao longo
do tempo, de forma cada vez mais intensa, atividades industriais e de logística
para as proximidades do sítio. A perspectiva de ampliação do Anel Viário
Magalhães Teixeira entre a Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia Santos Dumont
e a duplicação da Rodovia Miguel Melhado são elementos que deverão
influenciar fortemente as transformações da região.
Frente às questões elencadas, indicamos as seguintes diretrizes:
- A PMC deverá articular internamente o seu corpo técnico e ampliar a interface com
outras esferas de governo (com competências/responsabilidades atreladas ao
aeroporto) e a operadora do Aeroporto para equacionamento dos problemas
advindos das operações aeroportuárias.
- Detalhamento de Plano Urbanístico da região do Aeroporto Internacional de
Viracopos, considerando as restrições aeroportuárias, as demandas sociais
existentes e a importância do aeroporto como indutor do desenvolvimento local e
regional.
- Estruturar o sistema viário, rodoviário e ferroviário visando a adequada
inserção da região no contexto urbano, atendendo aos projetos de caráter
metropolitano e regional previstos em função da ampliação do Aeroporto
Internacional de Viracopos.
- Articular as estradas rurais interrompidas pela ampliação do Aeroporto de
Viracopos.
- Implantar melhorias no sistema de transporte coletivo para atender a demanda
da região.


Garantir as condições para a segurança das operações aeroportuárias e a

adequada condição de habitabilidade da população circunvizinha ao Aeroporto
Internacional de Viracopos.


Garantir a participação do órgão responsável pela ampliação e operação do

Aeroporto Internacional de Viracopos no equacionamento dos problemas
decorrentes das atividades aeroportuárias que atingem a região do seu entorno.


Garantir áreas adequadas para transferência de famílias localizadas em áreas

impróprias para sua permanência.


Estimular a participação da população residente na avaliação dos projetos de

intervenção previstos para a região.


Dotar de infraestrutura os loteamentos regularmente implantados e regularizar

jurídica e urbanisticamente as ocupações que não apresentem restrições quanto
a sua permanência.
- Implementar programas de formação profissional que permitam a absorção da
população local nos empregos que serão gerados pela ampliação do aeroporto.
- Garantir proteção acústica de equipamentos públicos comunitários existentes.
Polo Estratégico de Desenvolvimento – Área Central
De modo geral, a ideia de área central coincide com o local onde se
desenvolveram grande parte das atividades produtivas econômicas de uma
cidade ao longo de sua história.
Em Campinas, desde a formação da cidade, a área central se caracterizou pela
convivência entre moradias e atividades econômicas, administrativas e culturais.
Nas décadas de 1950 e 1960, os antigos casarões cederam lugar aos edifícios
de escritórios e apartamentos, padrão de verticalização e adensamento que
prevalece até os dias atuais.
O centro da cidade é referência para a população, ponto de convergência de
grande parte dos deslocamentos, concentrando atividades múltiplas, com oferta
de comércio, serviços e empregos. Nas últimas décadas a função habitacional
perdeu espaço, embora ainda presente.
O processo de transformação urbana que a cidade sofreu marcou, a partir da
década de 1980, o início de um período de progressiva degradação da área
central. O centro deixou de ser referência de comércio e serviços para classes
mais abastadas e passou a atrair outros grupos sociais, iniciando uma fase de
popularização da área, com o crescimento do comércio informal. Além disso, a

acessibilidade ao centro foi se tornando cada vez mais difícil, com trânsito
congestionado e lento, e conflitos entre pedestres, ônibus e automóveis.
Apesar de a área central ser dotada de infraestrutura urbana, serviços e
equipamentos públicos, notadamente de saúde e educação, e oportunidades de
trabalho, a ausência de atividades no período noturno e a sensação de
insegurança acabam afastando possíveis moradores da área central.
A necessária requalificação da área central, visando sua integração às
necessidades da vida contemporânea, passa pelo equacionamento dos
principais problemas elencados acima.
Assim, são Diretrizes para este polo:
- Desenvolver Plano de Requalificação da Área Central considerando sua
importância, visando o incremento das atividades econômicas, o estímulo ao uso
habitacional e as atividades culturais e de entretenimento.
- Estimular a multiplicidade funcional e as atividades econômicas, inclusive no
período noturno, com melhoria da segurança pública.
- Desenvolver programa de preservação do patrimônio edificado, valorizando as
referências históricas e estimulando a visitação e o turismo.
- Incentivar a criação de percursos históricos a serem feitos a pé, que valorizem bens
tombados, a origem da cidade, seus marcos referenciais, praças e pontos de
convivência.
- Desenvolver programa de recuperação e valorização de fachadas, com
normatização de publicidade e identificação visual dos comércios.
- Melhoria da acessibilidade, especialmente para pedestres e usuários do
transporte coletivo, desestimulando o uso de automóveis e criando alternativas
de circulação;
- Promover a padronização do mobiliário urbano, a recuperação e manutenção
de calçadas, com adaptação para circulação de portadores de necessidades
especiais;
- Estimular a ampliação das áreas de circulação de pedestres, através da
integração entre espaço público e privado, incentivando a implantação de fruição
pública e fachadas ativas ou reduzindo o leito carroçável para alargamento das

calçadas.
- Desenvolver programa de arborização urbana adequado às praças e passeios
públicos.

Diretrizes gerais de Estruturação Urbana
- Controlar a ocupação urbana, buscando equilibrar a distribuição das atividades
através de critérios para ocupação das diferentes UTBs com base na capacidade
da infraestrutura instalada e projetada e da estruturação urbana proposta;
- Revogar o artigo 2º da Lei Municipal nº 8161/94, que permite a incorporação de
até 30% da gleba, que esteja em área rural no perímetro urbano.
- Preservar os leitos férreos desativados prioritariamente para futuro sistema
viário e de transporte de passageiros e para implantação de projetos urbanos;
- Garantir a reserva de áreas públicas adequadas ao adensamento previsto nos
novos empreendimentos e sua urbanização nas áreas já existentes, de forma
a ocupá-las com o uso originariamente previsto;
- Priorizar o adensamento ao longo dos eixos de transporte coletivo.
- Exigir para todo empreendimento multifamiliar vertical ou misto vertical, que
seja mantido um mínimo de 50% (setenta por cento) de permeabilidade visual
nas divisas com o passeio público. Entende-se por permeabilidade visual a
vedação do alinhamento com materiais que garantam a transparência, tais como
gradil com no mínimo 70% vazado, vidros, floreiras de até 60cm de altura.
- Exigir para todo empreendimento HMV-5 ou HMH-Vilas passeio público de no
mínimo 4m (quatro metros). Caso o passeio existente no local seja menor,
deverá ser doada a diferença para perfazer esse total.
- Incentivar as tipologias mistas de ocupação do solo, através de desconto na
outorga onerosa.
- Para empreendimentos implantados em lotes resultantes de anexação, será
obrigatório o passeio de 4m e permeabilidade visual de 50%. Entende-se por
permeabilidade visual a vedação do alinhamento com materiais que garantam a
transparência, tais como gradil com no mínimo 70% vazado, vidros, floreiras de
até 60cm de altura.

- Exigir, quando da implantação de novos usos urbanos ao longo das rodovias
estaduais de pista dupla, a construção de acesso através de via marginal, de no
mínimo 15,00m de largura, fora da faixa de domínio da rodovia;
- preservar as faixas non aedificandi, de no mínimo 15,00m de largura, marginais
aos
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transmissão,

dutos
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oleodutos

preferencialmente para sistema viário ou áreas complementares à urbanização;
- Proibir a verticalização edilícia, independentemente do tipo de uso, nas faixas
de 200 metros de cada lado do eixo da tubulação do Gasoduto Bolívia-Brasil.
- Proibir empreendimentos em glebas.
- Obedecer as restrições aeroportuárias no município como um todo.
- Até que a LUOS seja revista, para os tipos de ocupação HMV5 e EHIS, será
calculada a diferença entre o adensamento populacional proposto e o
adensamento básico permitido para o local na legislação vigente, e caberá ao
empreendedor prover os equipamentos públicos para a população acrescida,
além das demais exigências cabíveis.
- Ver definições da reunião de alinhamento
- Hortas comunitárias: arrendamento de lotes vagos, com incentivos fiscais para
cooperativas de bairro.
- COLOCAR AQUI AS RESTRIÇÕES E EXIGENCIAS DO TAC JAMBEIRO.
- COLOCAR AQUI AS REGRAS DE PARCELAMENTO DO SOLO.

1.1.2. DIVISÃO TERRITORIAL DE PLANEJAMENTO
A primeira divisão do território municipal ocorre pela delimitação do perímetro
urbano, estabelecido pela Lei Municipal nº 8.161/94 e alterações posteriores,
que definiram as zonas urbana e rural. Na sequencia, o Plano Diretor de 2006
definiu como divisões de planejamento as Macrozonas (MZs), que se
desdobraram em Áreas de Planejamento (APs) e Unidades Territoriais Básicas
(UTBs).
Esses recortes de planejamento estão sendo alterados neste Plano Diretor
Estratégico conforme apresentado abaixo.

Macrozonas (MZs)
O Plano Diretor atualmente em vigência, aprovado pela Lei Municipal nº
15/2006, divide o território municipal em 9 (nove) Macrozonas, abrangendo
áreas rurais e urbanas, tendo como finalidade “ordenar o território, dar base para
a reformulação das áreas de atuação dos gestores públicos e possibilitar a
definição de orientações estratégicas para o planejamento das políticas públicas,
programas e projetos em áreas diferenciadas, objetivando o desenvolvimento
sustentável do Município” (Artigo 21 da Lei Complementar n°15 de 29/12/06),
cabendo aos Planos Locais de Gestão o detalhamento do planejamento de cada
macrozona.
Essa divisão considerou especialmente a questão ambiental e a estrutura
urbana no contexto municipal, sem evidenciar sua relação com os municípios do
entorno.
Contudo, a consolidação da macrometrópole paulista e a intensificação da
dinâmica metropolitana exigem um olhar que ultrapasse os limites municipais e
reconheça a complementaridade entre as cidades da região.
Na elaboração deste Plano partiu-se do reconhecimento da importância de
Campinas no cenário regional e da relevância do estabelecimento da função
social da cidade, como fatores preponderantes da política de planejamento
urbano. Sob essa ótica o novo macrozoneamento proposto passa a ser
considerado como primeiro nível de caracterização geral de uso e ocupação do
território, orientado pela dinâmica regional e pelas potencialidades e vocações
das distintas áreas do município, conferindo coerência para a lógica de
desenvolvimento urbano.
Nesse nível observa-se a relevante posição geográfica de Campinas, os
grandes equipamentos regionais e a convergência das principais redes de
infraestrutura de transportes presentes no município. Identifica-se também a
fluidez dos limites municipais na grande mancha urbana que se espraia a longas
distâncias e as porções não urbanizadas de produção agrícola e proteção
ambiental.
A partir desta observação, este Plano define 3 (três) macrozonas, cujas

características e objetivos serão apresentados a seguir.
 Macrozona macrometropolitana
Situada integralmente no perímetro urbano, apresenta ampla diversidade de
padrões de uso e ocupação do solo e áreas de grande vulnerabilidade
socioambiental. É impactada por estruturas viárias, equipamentos e atividades
econômicas de abrangência regional, nacional e internacional, sofrendo
influência direta e indireta pela proximidade dessas estruturas no território, que
alteram dinâmicas socioeconômicas, culturais e ambientais.
Esta macrozona concentra grande capacidade de atração de novas atividades
econômicas regionais, sendo estratégica para alavancar a oferta de serviços
com qualidade urbanística e melhorar a integração do território.
As áreas que sofrem influência direta das estruturas macrometropolitanas são
aquelas situadas ao longo das rodovias e no entorno de grandes equipamentos
regionais, como por exemplo a região Unicamp/CIATEC e o Aeroporto de
Viracopos.
Já as áreas que sofrem influência indireta são caracterizadas por usos
predominantemente residenciais e mistos de abrangência local, estando sujeitas
aos impactos especialmente relacionados à dificuldade de acessos e carência
de infraestrutura e equipamentos públicos.
Portanto, para que os impactos negativos sejam mitigados ou compensados e os
positivos sejam potencializados, são estabelecidos objetivos e diretrizes para
esta
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macrometropolitanas neste território.

Objetivos
- Fortalecer a integração regional, através do incentivo ao desenvolvimento de
atividades econômicas relevantes, especialmente ao longo das estruturas
viárias.
- Melhorar a integração entre as diversas regiões do município através da

implantação de transposições às barreiras físicas apresentadas pela estrutura
viária existente.
- Preservar e qualificar as áreas residenciais consolidadas, através da promoção
de maior dinâmica econômica.
- Incentivar transformações estruturais nos padrões de uso e ocupação do solo
através do aumento das densidades habitacionais e da mescla de atividades
urbanas.
 Macrozona de estruturação urbana
Situada integralmente no perímetro urbano, possui áreas reconhecidamente
consolidadas e outras em fase de consolidação. Apresenta desigualdade na
oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, grande diversidade
de usos do solo e múltiplas dinâmicas populacionais, além de áreas de
fragilidade ambiental.
Esta
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possibilitando seu desenvolvimento a curto e médio prazo.
Objetivos
- Garantir a qualidade das áreas urbanas já consolidadas e promover a
qualificação das áreas em fase de consolidação, buscando melhor distribuição
da infraestrutura urbana;
- Compatibilizar o uso e ocupação do solo com a oferta de sistemas de
transporte coletivo e de infraestrutura para os serviços públicos;
- Priorizar o adensamento das áreas ociosas de acordo com a Rede Estrutural
de Mobilidade;
- Melhorar as condições urbanísticas das áreas consolidadas ampliando a oferta
de empregos, visando o equilíbrio na relação entre trabalho e moradia.
- Priorizar a urbanização e regularização fundiária de assentamentos precários e
irregulares existentes, ocupados pela população de baixa renda, com oferta
adequada de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas;
 Macrozona agroambiental
Situada na sua maior parte fora do perímetro urbano, apresenta meio ambiente

natural e cultural preservados, com fragmentos de mata, importantes bacias e
recursos hídricos, atividades econômicas de natureza rural e ocupação urbana,
na sua maior parte rarefeita.
Além do centro urbano de Sousas e Joaquim Egídio, as poucas áreas de
ocupação urbana apresentam alguns loteamentos oriundos de chácaras de
recreio, hoje bastante utilizados para moradia permanente, embora tenham
condições precárias de infraestrutura básica e serviços públicos.
Nesta macrozona situam-se os mananciais hídricos que abastecem a totalidade
do município, o Rio Atibaia e o Rio Capivari.

Objetivos
- Garantir a proteção e a recuperação ambiental, da biodiversidade e dos
mananciais, através da contenção da expansão urbana e da regulamentação de
usos compatíveis com as características naturais.
- Preservar o patrimônio cultural ligado ao ambiente rural e natural através de
ações
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e
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incentivando a permanência da população na área rural e a valorização desse
patrimônio.
- Promover o estímulo a agricultura e ao desenvolvimento agroindustrial, especialmente
os sistemas produtivos sustentáveis.

Áreas de Planejamento e Gestão (APGs)
O Plano Diretor atualmente vigente estabeleceu 34 Áreas de Planejamento
(APs) como recorte sucessivo ao macrozoneamento. Essas áreas, instituídas
em posição intermediária, constituem-se por um agrupamento de Unidades
Territoriais Básicas (UTBs).
O novo Plano Diretor Estratégico estabelece uma nova divisão das Áreas de
Planejamento e Gestão (APGs), ocorrendo uma redução de 34 para 17 áreas,
constituindo-se também por um agrupamento de UTBs e UTRs, as quais,
embora considerem todo o território municipal não mais representam
subdivisões do macrozoneamento, podendo uma mesma APG estar inserida em
mais de uma macrozona. Diferentemente do macrozoneamento proposto, que
identifica as relações do município com o seu entorno, bem como reforça quais
são as tendências e vocações do território de maneira mais ampla, a divisão em
Áreas de Planejamento e Gestão considera o território intramunicipal, a partir do

qual se identificam regiões com certo grau de homogeneidade, delimitadas por
barreiras físicas, como sistema viário, cursos d´água e ferrovias.
As Áreas de Planejamento têm como principais objetivos permitir o planejamento
do território, considerando as características e especificidades de cada região, e
a gestão de forma integrada, possibilitando o acompanhamento e monitoramento
das ações do poder público e das alterações das dinâmicas socioeconômicas ao
longo do tempo. Para que este processo se efetive, será fundamental que tais
limites sejam adotados na implementação das políticas setoriais e no
acompanhamento dos resultados. É importante ressaltar que por se tratar de
recorte que será utilizado tanto na gestão como no planejamento das regiões, os
limites deverão ser discutidos futuramente com os diversos órgãos setoriais.

Unidades Territoriais Básicas de Planejamento (UTBs)
O Plano Diretor 2006 estabeleceu subdivisão das 34 Áreas de Planejamento
(APs) em 77 Unidades Territoriais Básicas (UTBs), concebidas como células
mínimas da divisão municipal, configurando porções do espaço urbano que
guardam certo grau de homogeneidade quanto aos padrões ou processos de

ocupação do solo.
O novo Plano Diretor Estratégico manteve o conceito das UTBs como a menor
célula de planejamento, que agrupadas constituem as Áreas de Planejamento e
Gestão (APGs). A delimitação das UTBs foi revisada, procurando uma
adequação de suas divisas a barreiras urbanísticas (avenidas, rodovias, rios,
etc.), setores censitários do IBGE e divisas de loteamentos.
Esta revisão resultou na divisão da área inserida no perímetro urbano em 73
UTBs, onde cada uma recebe uma sigla de acordo com sua inserção no
Macrozoneamento: sendo 14 UTBs na Macrozona Agroambiental (AA-01 a AA14), 25 na Macrozona de Estruturação Urbana (EU-15 a EU 39) e 34 na
Macrozona Macrometropolitana (MM-40 a MM73).
O principal objetivo da divisão em células mínimas é possibilitar a realização de
análises e o desenvolvimento de estudos e propostas urbanísticas para parcelas
específicas do território. Nesse sentido, trata-se também de importante recorte
que, em conjunto com as macrozonas e áreas de planejamento e gestão,
permite a geração de informações e a realização de estudos em diferentes
escalas.

Diretrizes Específicas por Macrozona
 Macrozona Macrometropolitana
- Estabelecer, através de zoneamento, áreas para implantação de atividades
econômicas de caráter regional ao longo das rodovias nas áreas de influência
direta;
- Estabelecer, através de zoneamento, a ampliação de usos mistos compatíveis
com o uso residencial, nos interiores de bairros, aumentando a dinâmica e a
vitalidade nas áreas de influência indireta;
- Garantir, através de zoneamento, o fomento às centralidades de bairros e a

ocupação mais intensa do solo nas áreas atendidas pela rede de mobilidade;
- Implantar vias marginais municipais ao longo das rodovias para reduzir o
conflito entre o trânsito local e rodoviário;
- Adequar o sistema viário à circulação de veículos de grande porte para acesso
às áreas de atividades econômicas;
- Integrar o território através da implantação de novos acessos, transposições e
travessias em desnível para pedestres nas rodovias, melhorando a articulação
viária e aumentando a segurança nos trechos mais adensados;
- Estabelecer regras para garantir que a circulação de veículos de cargas não
cause impacto negativo na qualidade dos bairros residenciais consolidados;
- Implantar sistema viário e de transportes de forma a atender aos projetos de
caráter metropolitano e regional, previstos em função da ampliação do Aeroporto de
Viracopos;
- Promover intervenções na estrutura viária para adequação à demanda existente
e futura, corrigindo os problemas de descontinuidade entre bairros;


Macrozona de Estruturação Urbana

- Promover a requalificação da área central, com incentivo à ampliação da oferta
de moradia e reabilitação dos espaços públicos e bens históricos e culturais,
priorizando a circulação e o conforto de pedestres e ciclistas, bem como o
transporte coletivo, e incentivando a recuperação e despoluição visual das
fachadas;
- Investir na revitalização do centro, incentivando atividades comerciais e
culturais noturnas;
- Promover intervenções na estrutura viária e de transporte para correção dos
problemas de descontinuidade entre bairros.
- Estabelecer, através de zoneamento, a ampliação de usos mistos compatíveis
com o uso residencial, nos interiores de bairros;
- Garantir, através de zoneamento, o fomento às centralidades de bairros e a
ocupação mais intensa do solo nas áreas atendidas pela rede de mobilidade;
- Preservar a paisagem urbana característica de Barão Geraldo, incentivando o

uso residencial na área central e promovendo a requalificação da mesma, por
meio da reestruturação do sistema viário e de transporte, da valorização do
pedestre e do ciclista, de programas de identificação visual, da mescla de usos e
melhoria dos equipamentos públicos;
- Respeitar o Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata
de Santa Genebra, aprovado pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 64,
de 27 de agosto de 2010, e eventuais alterações, a zona de amortecimento e as
disposições da Portaria Conjunta nº 01, de 06 de dezembro de 2012, da
Prefeitura Municipal de Campinas, Prefeitura Municipal de Paulínia e Fundação
José Pedro de Oliveira.


Macrozona Agroambiental

- Incentivar a manutenção das atividades rurais com orientação para o manejo
adequado;
- Coibir a expansão da área urbana;
- Preservar os remanescentes de matas nativas, as faixas de preservação
permanente e recuperar as matas ciliares;
- Preservar a paisagem urbana característica de Sousas e Joaquim Egídio,
incentivando a manutenção dos núcleos urbanos, e permitindo a mescla de usos
compatíveis com o uso residencial;
- Preservar os imóveis de interesse histórico e cultural, mantendo suas
características arquitetônicas;
- Compatibilizar a ocupação urbana às características do entorno rural através de
definição de parâmetros específicos de uso e ocupação que garantam a baixa
densidade e a implantação de infraestrutura adequada;
- Estimular a implantação de habitação de interesse social nas áreas urbanas;
- Proibir a verticalização, independentemente do zoneamento estabelecido para
toda a macrozona;
- Desenvolver programa de segurança pública nas áreas rurais visando proporcionar
melhoria da qualidade de vida da população rural.

- Estimular os usos tipicamente

rurais,

caracterizados por atividades

agrosilvopastoris, por meio da certificação das propriedades que desenvolvam a
agricultura sustentável e conservem os recursos naturais;
- Garantir a preservação da Fazenda Chapadão e da Fazenda Santa Elisa,
tendo em vista a necessidade de manutenção de suas importantes
características de valor ambiental e da possibilidade de uso para equipamentos
urbanos de interesse público, de caráter institucional, tais como áreas verdes,
áreas de lazer, equipamentos culturais, de educação ambiental e esportivos.
Diretrizes Específicas por APGs e UTBs
EM ELABORAÇÃO
Unidades Territoriais Rurais (UTRs)
EM ELABORAÇÃO
Campinas é uma cidade com histórica vocação rural. Sua área rural corresponde
a cerca de 50% do território do município e ainda conta com um leque aberto de
alternativas para o seu desenvolvimento.
As áreas rurais desempenham importante papel no equilíbrio ambiental das
cidades com reflexos positivos ao ambiente construído, seja como cinturão
verde de amortecimento ou atenuante climático e paisagístico, seja como
território de opções de desenvolvimento de atividades agrícolas, turísticas e
demais serviços em sintonia com o ambiente rural.
Assim, da mesma forma que as áreas inseridas no perímetro urbano foram
divididas em Unidades Territoriais Básicas, as áreas rurais foram divididas em
Unidades Territoriais Rurais (UTRs), com o objetivo de identificar as principais
vocações socioeconômicas e culturais dessas porções do território e incentivar
seu desenvolvimento.
Foram definidas 7 UTRs que representam grandes regiões rurais, conforme
mapa abaixo:

1. UTR Amarais e Barão Geraldo
É composta por áreas de diferentes características socioeconômicas e culturais,
ao norte do município, e contendo importante elemento ambiental, a mata Santa
Genebra.
Suas principais atividades econômicas são o cultivo de frutas e hortaliças, café,
criação de bovinos para leite, flores e cana de açúcar.
2. UTR Furnas e Tanquinho
É uma região situada a nordeste do município e contígua a APA-Campinas. Tem

vocação para desenvolvimento do turismo rural, devido à existência de sedes de
fazendas históricas da época do Ciclo do Café e da presença do ramal férreo
ainda em atividade – a “Maria Fumaça”, que trafega pelos leitos da antiga
Estrada de Ferro Mogiana, entrecortando os remanescentes das antigas
fazendas.
3. UTR Gargantilha, Sousas e Joaquim Egídio
É formada pelas áreas rurais da Área de Proteção Ambiental (APA-Campinas),
instituída através da Lei n°10.805/01, que também contempla diretrizes gerais
que deverão ser consideradas quando da elaboração do Plano de Manejo da
área. A lei instituiu ainda o zoneamento ambiental com quatro zonas: Zona de
Conservação Ambiental Especial, Zona de Conservação Hídrica dos Rios Atibaia
e Jaguari, Zona de Uso Agropecuário e Zona de Uso Turístico.
4. UTR Campo Grande
É composta em parte pela APA - Campo Grande e por outras áreas rurais. A APA
Campo Grande foi criada pela Lei Complementar n°35/2012. A principal
produção rural existente na região é de flores, bromélias e orquídeas para
exportação.
5. UTR Samambaia
Situada na porção leste do município, junto à divisa com o município de
Valinhos, possui importância para preservação dos recursos hídricos, estando
grande parte em área de estudo para criação do Manancial Superficial do Rio
Atibaia. Abriga chácaras de recreio e produção de hortaliças.
6. UTR Friburgo e Fogueteiro
Na região do Friburgo, deve-se destacar a característica histórica da região, cuja
ocupação é de lotes adquiridos à época do Império, e a associação local
fundada há 135 anos.
Há presença de vegetação remanescente de Mata Atlântica e Cerrado, com
grande número de nascentes, fonte de recursos hídricos.

Já na região do Fogueteiro há aplicação de alta tecnologia agrícola na produção,
com uso de boas práticas agrícolas e irrigação, o que impacta em alta
produtividade. Destaca-se também o turismo rural, com propriedades que
recebem grande fluxo de visitas.
Toda a região possui ocupação histórica, com moradores provenientes
principalmente da Suíça.
Suas principais atividades econômicas são o cultivo de frutas e hortaliças, café,
criação de bovinos para leite e corte, criação de eqüinos e suínos e atividades
de turismo rural.
7. UTR Pedra Branca, Reforma Agrária e Descampado
Trata-se de região que possui ocupação histórica, sobretudo com população
proveniente do Japão e Itália. As propriedades são, em sua maioria, pequenas,
com produtores residindo no local há muito tempo. Há aplicação de alta
tecnologia agrícola na produção, com uso de boas práticas agrícolas e de
irrigação. A Associação dos Moradores da Pedra Branca conta com mais de 200
associados.
A produção da região consiste em frutas de mesa e hortaliças, sendo as
principais: figo, goiaba, laranja, acerola, chuchu e folhosas para consumo interno
e exportação.
A área está inserida em importantes áreas de proteção de mananciais, parte
pertencente à área de estudo do Manancial Superficial do Rio Capivari e parte
ao Manancial Subterrâneo. Essa característica ambiental confere ao local uma
importância para preservação da quantidade e qualidade das águas do
município.
São objetivos gerais para as UTRs:
 Ordenar, manter e controlar as atividades de interesse municipal na área rural,
em consonância com os princípios do desenvolvimento sustentável e de modo que
a propriedade rural cumpra a sua função social;
 Preservar o território rural, seus recursos naturais e o patrimônio histórico,
arquitetônico e cultural;

 Desenvolver o potencial econômico das atividades existentes no espaço
territorial rural, incentivando, especialmente, a produção agrícola, o turismo rural e
a recreação ambiental;
 Buscar a integração e a complementaridade entre as atividades realizadas nas
áreas urbana e rural, visando o desenvolvimento sócio-econômico do município;
 Agregar maior qualidade de vida à população rural, especialmente em relação à
segurança.
 Aprimorar as condições de acesso às regiões, para facilitar o transporte de
pessoas, bem como o escoamento da produção agrícola;

São diretrizes gerais para as UTRs:
 Elaborar legislação municipal disciplinando o uso e a ocupação do solo rural;
 Efetuar articulações intermunicipais e estaduais para a integração do município
nos planos de desenvolvimento rurais regionais e das micro-bacias hidrográficas;
 Instituir incentivos para a preservação de sítios ecológicos privados;

 Incrementar o turismo rural;
 Fomentar novos empreendimentos na área rural, principalmente aqueles

voltados para turismo, recreação esportiva, educação ambiental, parques
temáticos, clubes para atividades campestres e sítios de convivência;
 Promover a capacitação e a disseminação de novas tecnologias usadas na
produção agrícola, visando manter a zona rural produtiva, competitiva e capacitada
a responder às novas demandas de mercado;

 Instituir o cadastramento municipal de imóveis rurais, promovendo convênio com
o INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;



Desenvolver programa de preservação e conservação das estradas e
caminhos rurais, visando a redução do aporte de sedimentos nos cursos
d'água, propiciando a melhoria das condições de acesso e escoamento da
produção bem como a exploração do potencial turístico;


Ampliar o acesso da população à educação técnica e profissional rural.

Os usos rurais a serem definidos em futura legislação municipal deverão enquadrar-se
nas seguintes categorias:
I – agricultura, compreendendo as atividades de cultivo do solo com a produção de

alimentos e de outros produtos vegetais;
II – pecuária, compreendendo as atividades de criação e tratamento de animais;
III – silvicultura, compreendendo as atividades ligadas ao cultivo de árvores e florestas;
IV – atividades de recreação e turismo rural, compreendendo atividades de esporte e
lazer – excluindo-se as atividades que envolvam deslocamento de terra e outras
transformações do ambiente rural – turismo e ecoturismo vinculados aos usos
rurais;
V – comércio e serviço rural, compreendendo atividades de comércio e serviços que
atendam as demandas básicas da população das áreas rurais;
VI – serviços de hospedagem, compreendendo atividades que não descaracterizem o
ambiente rural.

São Diretrizes Específicas:
UTR Amarais e Barão Geraldo
- preservar as microbacias do Ribeirão Anhumas, do córrego Fazenda Monte
D'Este e do Ribeirão Quilombo;
- incentivar usos rurais com orientação para manejo adequado nas áreas
próximas a Mata Santa Genebra e em direção ao município de Paulínia;
- respeitar o Plano de Manejo da Área de Relevante Interesse Ecológico Mata de
Santa Genebra, aprovado pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 64, de
27 de agosto de 2010, e eventuais alterações, a zona de amortecimento e as
disposições da Portaria Conjunta nº 01, de 06 de dezembro de 2012, da
Prefeitura Municipal de Campinas, Prefeitura Municipal de Paulínia e Fundação
José Pedro de Oliveira;
- Garantir a proteção e minimizar os impactos negativos sobre a Unidade de
Conservação da “Reserva Florestal” Mata Santa Genebra;
- após a comprovação de saturamento da ocupação do Polo CIATEC II, realizar
estudos para avaliar a expansão desse polo tecnológico, nos termos do artigo
42B do Estatuto da Cidade.
UTR Furnas e Tanquinho
- estabelecer critérios para ocupação por atividades turísticas, recreativas e
histórico-culturais, considerando os impactos ambientais decorrentes;

- identificar e preservar as áreas de matas e paisagens significativas existentes
na região;
UTR Carlos Gomes, Gargantilha, Sousas e Joaquim Egídio
As diretrizes e os usos possíveis de serem admitidos nesta área estão em
processo de definição pelo Plano de Manejo da APA, ainda em elaboração.
UTR Campo Grande
- fomentar o cultivo de hortas comunitárias;
- conservar o patrimônio natural, visando a melhoria da qualidade de vida da
população e a proteção dos ecossistemas regionais;
- recuperar a vegetação de proteção dos recursos hídricos, por meio do
reflorestamento ciliar com espécies nativas;
- a criação de áreas verdes, de lazer e recreação para usufruto da população.
UTR Samambaia
- manter as características das áreas rurais existentes com orientação para
manejo adequado das atividades, objetivando a proteção de mananciais e
controle da contaminação por esgoto e agrotóxicos;
- implementar programa de incentivo aos produtores rurais, visando garantir a
conservação da água, solo, fauna e flora integrada à produção agrícola
sustentável.
- fomentar o cultivo de hortas comunitárias.
UTR Friburgo e Fogueteiro
- manter as características das áreas rurais existentes com orientação para
manejo adequado das atividades, objetivando a proteção de mananciais e
controle da contaminação por esgoto e agrotóxicos na sub-bacia do Rio Capivari
Mirim;
- elaborar plano de ocupação da sub-bacia do Rio Capivari-Mirim, com base na
avaliação da dinâmica hidrológica da região e considerando o impacto da
expansão do Aeroporto de Viracopos;

- desenvolver programas de incentivo e valorização das propriedades rurais por
meio da conservação dos recursos naturais: conservação das nascentes,
recuperação das matas ciliares e desenvolvimento do turismo rural;
- valorizar e incentivar a preservação das referências e atividades culturais
presentes na zona rural, bem como atividades econômicas ligadas ao meio rural,
principalmente as de produção e de turismo.
UTR Pedra Branca, Reforma Agrária e Descampado
- Valorizar as características culturais da região e suas as manifestações
culturais;
- Desenvolver programas de incentivo e valorização das propriedades rurais por
meio da conservação dos recursos naturais: conservação das nascentes,
recuperação das matas ciliares e desenvolvimento do turismo rural;
- estimular a manutenção da produção agrícola com apoio técnico e financeiro
em especial para o pequeno produtor rural e para a agricultura familiar.
- buscar recursos para o aprimoramento e escoamento da produção agrícola.
A partir da definição de diretrizes para cada UTR será necessária a criação do
zoneamento rural que discipline as atividades a serem permitidas e incentivadas,
de forma condizente com a legislação federal, bem como com as especificidades
de cada área.
A proposta de zoneamento rural deve ser desenvolvida após a conclusão deste
Plano Diretor Estratégico, visando estimular o desenvolvimento econômico
desses territórios, seja para fins agrícolas, turísticos, de lazer ou de preservação
ambiental, e a melhoria da qualidade de vida de sua população através do
acesso aos serviços públicos.

1.1.3 DIRETRIZES VIÁRIAS
A conformação de uma rede viária municipal radiocêntrica e carente de
articulações perimetrais provoca a concentração do tráfego de passagem pela
região central e a utilização de várias das rodovias que cruzam o município para
os deslocamentos intramunicipais, ocasionando conflitos que aumentam o tempo

e o custo das viagens. As diversas rodovias e ferrovias que cortam o território
configuram ainda relevantes barreiras e, devido à falta de alternativas para sua
transposição, criam gargalos no tráfego.
As Diretrizes Viárias constituem-se na previsão

de

novas vias

com

características operacionais que garantam a continuidade da malha viária
existente quando da implantação de novos empreendimentos (loteamentos e
parcelamentos), bem como ligação entre as diversas regiões da cidade,
otimizando a circulação, promovendo o aumento de capacidade viária para
atendimento do volume crescente de veículos, melhorando a segurança viária
com a eliminação de pontos de conflitos e alívio do tráfego urbano em rodovias
que passam pelo município. Também visam orientar o adensamento e os usos
no território.
O incremento da rede viária municipal é fundamental para absorver as
demandas de locomoção, ofertar alternativas para as viagens pendulares e
permitir maior facilidade nos deslocamentos inter e intrabairros.
As Diretrizes Viárias estabelecidas neste Plano Diretor, mapa ____ e tabela
_____, são prioritárias e constituem o sistema viário estruturador, podendo sofrer
ajustes e complementações no momento do cadastramento de glebas, na
análise de parcelamentos de áreas e empreendimentos e no desenvolvimento
de projetos executivos, devido a condicionantes ambientais e impactos no
tráfego, previstos pelos empreendimentos a serem aprovados. Poderá ainda ser
indicada a implantação de vias de caráter local, a serem definidas no momento
da análise do parcelamento do solo.
Não há estabelecimento de prazos para sua implantação, ficando os mesmos
condicionados aos futuros empreendimentos que promovam a urbanização da
cidade, constituindo-se em um mosaico que se pretende na futura ocupação dos
vazios urbanos do município.
Ficam estabelecidos para as diretrizes viárias a classificação e os padrões
geométricos mínimos de acordo com a hierarquia a seguir:
Via de Trânsito Rápido – Promove a interligação entre regiões e entre as rodovias, vias
de trânsito rápido e vias arteriais, sendo eixo-tronco do transporte coletivo, não

permitindo acesso direto a lotes ou glebas lindeiros, não sendo possível transposições e
travessias em nível. Para novas vias dessa classe o padrão mínimo será de 60,00m de
largura.
Via Arterial I - Redistribui o tráfego das vias de trânsito rápido para os seus destinos,
até o nível das arteriais II. Acesso aos lotes e glebas lindeiros por via marginal, sendo
possível transposições e travessias em nível. Para novas vias dessa classe o padrão
mínimo será de 46,00m de largura.
Via Arterial II - Recebe o tráfego das vias arteriais e coletoras, complementa e
interconecta as vias do sistema estruturador, com menor nível de mobilidade e
capacidade que as Vias Arteriais I. Para novas vias dessa classe o padrão mínimo será
de 28,00m de largura.
Via Coletora I - Coleta o tráfego das vias locais e o canaliza para as vias arteriais e
vice-versa, adentra a área residencial, promove a circulação nos bairros, possibilitando
a permeabilidade do transporte coletivo e é obrigatória a implantação de ciclovia. Para
novas vias dessa classe o padrão mínimo será de 18,00m de largura.
Via Coletora II - Coleta o tráfego das vias locais e o canaliza para as vias arteriais e
vice-versa, adentra a área residencial, promove a circulação nos bairros, possibilitando
a permeabilidade do transporte coletivo e pode haver implantação de ciclofaixa. Para
novas vias dessa classe o padrão mínimo será de 18,00m de largura.
Via Local - Via que tem como função principal promover acesso direto a lotes e
edificações. Para novas vias dessa classe o padrão mínimo será de 14,00m de largura.
Marginais municipais – via marginal à rodovias, fora da faixa de domínio da mesma,
com a função coletora e de evitar o conflito entre o tráfego rodoviário e o tráfego local.
Também marginais às vias de trânsito rápido e arteriais I, com a função coletora e de
evitar o conflito entre o tráfego de passagem e de acesso. Para novas vias dessa classe
o padrão mínimo será de 15,00m de largura.
Marginais a infraestruturas – vias implantadas ao longo de infraestruturas, tais como:
leitos férreos ativos, linhas de alta tensão e dutos (gasodutos, oleodutos etc.),
preservam as faixas "non aedificandi”, minimizam efeito-barreiras destas estruturas e
dentro do sistema viário será atribuída função, de acordo com o contexto em que estão
implantadas. Para novas vias dessa classe o padrão mínimo será de 15,00m de
largura.
Para quaisquer finalidades de uso e ocupação do solo, fica estabelecido que a menor
via para a área urbana é a via local com largura mínima de 14,00m.

Ficará a cargo do Poder Público Municipal indicar a necessidade de implantação de
ciclovias e rotas cicláveis nas vias arteriais e coletoras II.

Trocar Mapa - Falta Tabela

1.1.4 PROJETOS URBANOS - ORLA FERROVIÁRIA
A transformação contínua das cidades tem suscitado o reaproveitamento das
infraestruturas urbanas, especialmente nas áreas abandonadas ou que se
tornaram obsoletas e defasadas sob o aspecto funcional. Nesse sentido, o
aproveitamento de antigas linhas férreas desativadas vem se destacando,
principalmente com a construção de parques lineares, uma alternativa para a
ocupação de áreas degradadas, melhorias na circulação viária e aumento das
áreas verdes.
Campinas, ao longo de sua história, se destacou como entroncamento
ferroviário, já que por aqui passavam várias linhas férreas que cruzavam o
estado. Atualmente parte dessas estruturas continua sendo utilizada para
transporte de cargas, mas parte delas permanece sem uso, compondo uma rede
de áreas abandonadas, sujeitas a usos e ocupações indevidas.

O Plano Diretor de 2006 já previa a “preservação dos leitos férreos desativados
e respectivas faixas "non aedificandi" para transporte de passageiros”, mas até
hoje não houve a sua efetiva utilização para o transporte público.
O Plano de Mobilidade que está sendo desenvolvido pela EMDEC prevê a
utilização de um trecho do leito desativado da antiga Companhia Sorocabana
para o modo de transporte BRT, que será implantado no Corredor Amoreiras. Já
o leito desativado da antiga Companhia Mogyana de Estradas de Ferro será
parcialmente utilizado para o Complexo Viário Guanabara-Anhumas, que propõe
a ligação de vários bairros através de uma infraestrutura viária e de transporte.
Assim, este Plano Diretor desenvolveu uma proposta para o aproveitamento de
trechos da orla ferroviária abandonada, onde não há previsão de utilização, que
visa sua ocupação como espaços públicos de lazer, que poderão conter praças,
áreas esportivas, ciclovias, cafés, bibliotecas, entre outros equipamentos.

1.1.5 SUBSÍDIOS PARA REVISÃO DA LEGISLAÇÂO URBANÍSTICA
Utilizando o conceito do Desenvolvimento Orientado pelo Transporte – DOT,
descrito acima, definimos como estratégia a promoção do desenvolvimento e
crescimento da cidade em áreas próximas aos grandes eixos de transporte
público, onde os investimentos serão feitos em áreas dotadas de infraestrutura
com o objetivo de garantir um sistema de mobilidade eficiente e alinhado com as
diretrizes de uso e ocupação do solo.
Essa estratégia busca a construção de uma cidade compacta com uma rede de
centralidades próxima às moradias, com oferta de equipamentos sociais e de
emprego,

reduzindo

os

deslocamentos

básicos

e

gerando

bairros

multifuncionais.
Para atingirmos tais objetivos, a revisão da legislação urbanística deverá estar de
acordo com os princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos por este Plano Diretor,
compatibilizando o desenvolvimento urbano, a mobilidade e as condições ambientais.

A revisão da LUOS também deverá estabelecer as densidades habitacionais
máximas para as diferentes zonas. A partir dessas densidades, o planejamento
urbano poderá orientar as políticas públicas sociais para a otimização dos
equipamentos públicos e infraestrutura instalados e previstos.
São diretrizes para a revisão da lei de uso e ocupação do solo:


Priorizar o adensamento populacional próximo as infraestruturas
de mobilidade (eixos de transporte coletivo e de terminais de transbordo), em
áreas dotadas de infraestrutura e equipamentos urbanos.

 Promover a mescla de usos e a consolidação das centralidades.


Reconhecer e incentivar as vocações e potencialidades das
diversas regiões da cidade.



Instituir regramento para a implantação de fachada ativa e fruição
pública, estimulando a integração entre espaço público e espaço privado.



Incorporar as taxas de permeabilidade do solo previstas neste
Plano Diretor.



Garantir estímulos ao desenvolvimento dos Polos Estratégicos,
através do reconhecimento do seu potencial.



Prever normas específicas para a preservação dos bens
tombados.



Obedecer as restrições aeroportuárias do Aeroporto Internacional de Viracopos
e do Aeroporto de Amarais.



Rever os coeficientes de aproveitamento de forma a consolidar a estratégia de
desenvolvimento urbano proposta neste plano.

Coeficiente de Aproveitamento
Coeficiente de Aproveitamento é um fator pelo qual deve ser multiplicada a área
do terreno para se obter a área que pode ser construída no local, podendo ser:
a) básico, coeficiente igual a 1, o que significa que o proprietário pode edificar
uma área igual à área do lote que possui sem contrapartida financeira;
b) máximo, coeficiente estabelecido no mapa abaixo para edificar área maior
que o coeficiente básico, pelo qual o proprietário deve contrapartida financeira;
c) mínimo, coeficiente abaixo do qual o imóvel poderá ser considerado
subutilizado.
O mapa abaixo apresenta de forma esquemática os coeficientes máximos de
construção que deverão ser respeitados na revisão da LUOS, atendidos os
princípios, objetivos e diretrizes deste Plano Diretor.

4
2
1

Até que ocorra a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo serão considerados
coeficientes máximos aqueles permitidos pela legislação vigente, devendo ser cobrada
a outorga onerosa sobre a diferença entre a metragem construtiva pretendida e o
coeficiente básico 1, conforme regulamentado neste plano.
A legislação de parcelamento do solo deverá ser revista em conjunto com a lei de uso
ocupação do solo, com o objetivo de buscar o equilíbrio entre áreas públicas e privadas,
bem como seu adequado aproveitamento urbanístico definindo parâmetros para a
divisão e uso do solo no município.

São diretrizes para a revisão da lei de parcelamento do solo:


Especificar o tamanho máximo de quadras, o tamanho dos lotes, percentuais de
áreas públicas e características dos logradouros.

 Definir os projetos necessários à implantação dos loteamentos em função de seu
objetivo social, das zonas em que se situam, bem como as exigências relativas à

execução de obras.
 Exigir que a infraestrutura urbana seja implantada, constituída pelos equipamentos
de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário,
abastecimento de água potável, energia elétrica e sistema viário, incluindo ciclovias,
vias de pedestre e calçadas.
 Estabelecer índice de permeabilidade para as áreas públicas dos novos
parcelamentos.
 Definir regras para loteamento habitacional de interesse social, loteamento
comercial/industrial, com tamanho diferenciado de lotes, quadras e percentuais de
áreas públicas.

 Rever exigências para o fechamento de loteamentos de forma a garantir sua
integração com a malha urbana existente.

1.1.6 INSERÇÃO METROPOLITANA
Considerando a premissa que norteia este Plano Diretor, o reconhecimento do
papel de importância do Município de Campinas no cenário regional e nas
possibilidades que essa condição representa para o desenvolvimento da cidade,
elencamos abaixo as principais diretrizes a serem consideradas na política de
integração metropolitana:
 Fortalecer e assegurar participação do município na estrutura de gestão
metropolitana, inclusive no Fundo Metropolitano.
 Participar da definição de políticas e diretrizes regionais, que considerem as
potencialidades de cada local, dentro de uma visão integrada aos demais
municípios e em consonância com o Plano de Desenvolvimento Urbano
Integrado da RMC – PDUI.
 Estabelecer ações integradas entre os diversos níveis de governo e sociedade na
proposição e implementação de projetos e ações metropolitanos, objetivando o
equacionamento de problemas comuns.

 Estabelecer ações integradas para realização de ajuste dos limites das
divisas entre o município e os municípios limítrofes.
 Conter o

processo

de

conurbação,

através

de

parcelamentos do solo em áreas de divisa dos municípios.

limitação

a

novos

 Incrementar a oferta do sistema de transporte coletivo intermunicipal,
articulando-o

aos

sistemas

municipais

e

promovendo

a

melhoria

da

acessibilidade e qualidade urbana;


Estimular a participação da comunidade na discussão e na busca de
soluções para os problemas de âmbito regional.

2.1

MEIO AMBIENTE

2.1.1 A gestão Municipal
A Política de Meio Ambiente de Campinas foi contemplada na Lei Complementar nº
15/2006, que “Dispõe sobre o Plano Diretor”. Na ocasião, foi-lhe reservado um capítulo
específico – Capítulo I e, em seus artigos 35 a 43, foram definidos alguns objetivos,
diretrizes e instrumentos. Não obstante essa primeira iniciativa tenha sido de grande
importância, com a criação da Secretaria do Verde, Meio Ambiente de Desenvolvimento
Sustentável, pela Lei Complementar nº 59/2014, a estrutura administrativa foi redefinida
e as atribuições da pasta ambiental, repactuadas. Isso nos leva à revisão da Política
Municipal de Meio Ambiente a fim de contemplar essa nova estrutura, adequar os
objetivos e instrumentos, por caracterizar-se uma nova forma de gestão ambiental
municipal.
Sendo assim, há necessidade de revisar a Política Ambiental Municipal de forma
nortear e consolidar essa gestão ambiental municipal assegurando a preservação do
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Seu conteúdo deverá contemplar a
estrutura administrativa, os valores envolvidos, os objetivos e os instrumentos
pertinentes de forma a permitir que o poder público tenha condições de estabelecer
ações ordenadas e práticas para atingir os seguintes objetivos definidos para os vários
aspectos da questão ambiental:

I – assegurar o desenvolvimento sustentável;
II – promover o uso racional e sustentável dos recursos ambientais;
III – proteger, conservar e preservar os recursos ambientais;
IV – sensibilizar a população para as questões ambientais;
V – fortalecer a gestão municipal ambiental;
VI – elaborar estudos, normas e padrões de qualidade da gestão municipal
ambiental;
VII - articular e integrar as ações ambientais nos diversos níveis de governo;

VIII – instituir políticas públicas, programas e ações para promover o bem-estar
das espécies de animais domésticos e o manejo de conservação in situ e ex situ
das populações de animais selvagens da região, incluindo a recuperação dos
animais silvestres no município.
IX - estudar, e intervir quando necessário, a dinâmica das populações de
animais silvestres e os microrganismos associados a esta dentro da visão das
ciências da Biologia da Conservação e da Medicina da Conservação.
X – minimizar, mitigar e/ou compensar os impactos em âmbito local;
XI – estimular usos de tecnologias e práticas sustentáveis;
XII – promover a gestão municipal ambiental integrada em conformidade com as
políticas públicas municipal, metropolitana, estadual, regional, nacional e
internacional.

2.1.2 Os Planos Municipais
Os Planos Municipais constituem um dos instrumentos da Gestão Municipal. São eles
que, através dos seus programas e ações, buscam o alcance dos seus objetivos,
alinhados com a Política Municipal de Meio Ambiente.
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
Em 2013 foi finalizado, sob a coordenação da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, o Plano Municipal de Saneamento Básico, em
atendimento à Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais para
o Saneamento Básico. O Plano Municipal de Saneamento Básico foi instituído pelo
Decreto nº 18.199/2013 e nele foram definidos Programas e Ações para os quatros
serviços que compõem o Saneamento: Abastecimento de água potável, Esgotamento
sanitário, Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e Drenagem, visando a
universalização desses serviços.
O Plano Municipal de Saneamento Básico tem um horizonte de 20 anos para que esses
programas sejam concluídos

Plano Municipal de Educação Ambiental - PMEA
A Política Municipal de Educação Ambiental foi instituída pela Lei Municipal nº
14.961/2015 e o Plano Municipal de Educação Ambiental encontra-se em andamento.

Plano Municipal de Recursos Hídricos - PMRH
O Plano Municipal de Recursos Hídricos - PMRH foi instituído pelo Decreto Municipal nº
19.168 de 06 de junho de 2016, consoante com a Lei Municipal nº 12.787/06, que
institui a Política Municipal de Recursos Hídricos.

Os recursos hídricos são componentes básicos do meio ambiente, assim como o
ar, solo e cobertura vegetal. A água é um componente da paisagem que
promove, dentre outros, a manutenção da biodiversidade, o fluxo gênico, a
diversidade genética, a qualidade e a autoregulação dos recursos naturais.
Também é um recurso amplamente utilizado pelo homem, direta ou
indiretamente, em serviços básicos de provisão e subsistência como a
alimentação, a dessedentação, a saúde, o saneamento e a energia, até usos
como commodities para fins de comércio, indústria e serviços.
Reconhecendo a importância inexorável da água na manutenção das vidas
humanas no município de Campinas, o PMRH definiu como seu principal
objetivo “Assegurar a quantidade e a qualidade das águas, valorizando as
potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica no Município de
Campinas.”
O PMRH foi construído a quatro mãos, encabeçado pelo Poder Executivo, e o
exercício de elaboração do Plano contou com consultas e debates públicos,
oficinas participativas e audiências que ampliaram esta construção para
membros da sociedade, por um lado. Por outro lado, especialistas em recursos
hídricos e órgãos do Estado de São Paulo com quem compartilhamos a tarefa
de gerir as águas.
Diagnóstico Obtido – Cenário Real
Conforme o Plano publicado, obtivemos como um dos principais produtos do
diagnóstico atual, a Pressão Antrópica sobre os Recursos Hídricos (Figura 1),
obtida por meio de análise multricriterial. Segundo o PMRH, a Pressão Antrópica
– e o cálculo do seu índice – consistiu no cruzamento do Eixo Socioambiental
com o Eixo Natural, tendo o intuito de medir a vulnerabilidade ou o potencial de
perda da qualidade e quantidade dos recursos hídricos, a partir da forma como

se ocupa o território.
Ainda segundo o PMRH, os parâmetros que definem o índice de Pressão
Antrópica (Equação 18, Vol. 1, PMRH) são os fatores socioambientais
associados à contaminação, poluição, pressão do consumo, permeabilidade.
Constam ainda aqueles atenuantes aos serviços de saneamento básico, bem
como os morfométricos e biológicos inerentes ao território, representados pela
vegetação e a fragilidade hídrica. Dessa forma, o PMRH afirma quer o Índice de
Pressão Antrópica representa a susceptibilidade às perdas na qualidade ou
quantidade dos Recursos Hídricos ou, em outros termos, mostra que quanto
maior a pressão, maior a vulnerabilidade ou exposição dos território às perdas
provocadas por fatores naturais, ambientais ou sociais.

Figura 1 – Pressão Antrópica sobre os Recursos Hídricos, mostrando em destaque as microbacias 06 e 12,
consideradas as em situação mais critica. Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Transferindo a informação para as 30 bacias do município, obtemos então um
índice de Pressão que permite classificar cada uma das bacias quanto à
pressão:

Figura 2 – Indicie de Pressão, mostrando em vermelho as microbacias 06 e 12, consideradas as em
situação mais critica. Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

De acordo com o Plano, a questão da quantidade do recursos hídrico está
relacionada principalmente à capacidade de produção, a distribuição do recurso,
às demandas do recurso e às cargas máximas alocáveis e a situação atual
quanto à esses parâmetros pode ser visualizada nos mapas seguintes (figuras 3
a 6):

Figura 3 - Índice de Produção de Água (IPA). Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Figura 4 - Índice de Distribuição dos Recursos Hídricos (IDRH). Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Figura 5 - Índice de Criticidade às Demandas Quantitativas (ICDQ). Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Figura 6- Índice de Cargas Máximas Alocáveis (Carg). Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Combinando todas essas variáveis, e utilizando o SWOT como metodologia,
obtivemos como cenário real:

Figura 7 - Cenário Real: Situação Atual (2016). Análise SWOT atribuídos por Microbacia. Fonte:
PMRH/SVDS/PMC (2016).

Prognóstico - Cenários
Após definir o cenário atual (2016) o PMRH trabalhou dois cenários: o ideal e
o possível considerando um horizonte de 10 anos (2025), avaliando a
importância dos investimentos (implantação de ações vinculadas aos Planos
Municipais) em cada microbacia e os benefícios que esses investimentos trarão
a qualidade ambiental e social, especialmente associadas a proteção dos
recursos hídricos.
Neste contexto, para projetar o cenário ideal (Figura 8) para o PMRH, adotouse a possibilidade de alcançar em 10 anos, a revegetação de todas as APP
legais do Município de Campinas (IAPP = 100%). Neste caso, além de alcançar
a melhor classificação para o Índice de APP, o Índice de Cobertura Vegetal Real
(ICVr) também terá significativa melhora em cada microbacia. Já para a pressão
antrópica (IPpa),

considerou-se as metas dos Planos Municipais de

Habitação de Interesse Social - PMHIS (2011) e de Saneamento Básico - PMSB

(2013), ou seja, que em 2025 as ocupações estarão regularizadas e o
saneamento básico será universalizado em Campinas. Vale lembrar, que o
aumento da vegetação, também contribui para atenuar (melhorar) o IPpa.

Figura 8 - SWOT atribuídos por Microbacia - Cenário Ideal. Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Mas, é necessário direcionar o planejamento para cenário possível (Figura 9),
ou cenário alvo, como meta para 2025:

Figura 9 - SWOT atribuídos por Microbacia - Cenário Possível. Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Esse cenário possível está baseado que além dos programas definidos no
próprio PMRH, serão executados os programas do Plano Municipal do Verde –
PMV e os programas do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB
Programas e Áreas Estratégicas do PMRH
O PMRH abordou o embasamento técnico necessário para a proposta de
criação da “Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais Superficiais de
Campinas”, para ser incorporada ao Plano Diretor; bem como indicou que essas
áreas são estratégicas e prioritárias para a gestão dos recursos hídricos.

Figura 10 – Áreas Estratégicas para gestão dos recursos hídricos de Campinas. F ONTE :
PMRH/SVDS/PMC (2016).

Portanto, as Áreas Estratégicas foram agrupadas, conforme os seguintes
critérios:
 Produção de Água (microbacias com maior Potencialidade Natural para
Produção de Água, definidas com base no Índice de Produção de Águas (IPA);
 Proteção das Cabeceiras do Ribeirão Quilombo (curso enquadrado como
manancial regional); e
 Proteção de Mananciais de Abastecimento de Indaiatuba (microbacia que
apresenta restrição para o lançamento de efluentes.
 Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais Superficiais (de áreas que
produzem água, influenciando diretamente a qualidade e a quantidade dos
recursos hídricos que serão captados para abastecimento público).
Programas e Ações
O PMRH determinou 7 programas, condicionantes para o alcance do cenário
possível, com seus respectivos objetivos, no horizonte de 10 anos :

Programas PMRH
1. Programa Municipal de
Gestão Integrada de
Recursos Hídricos
(PMGIRH)
2. Programa de
Recuperação de
Nascentes e Áreas
Ciliares (PReNAC)
3. Programa de Reúso de
Água

4. Programa de
Pagamento pela
Conservação das
Águas e dos Recursos
Hídricos – PSA Água
5. Programa de Vigilância
de Doenças com
Determinantes
Ambientais
relacionadas aos
Recursos Hídricos
6. Programa de
Segurança da Água

7. Programa de
Monitoramento dos
Recursos Hídricos

Objetivos
Definir e consolidar as bases institucionais e
legais, promovendo a eficiência, transparência,
autonomia e o funcionamento gerencial dos
recursos hídricos, promovendo o desenvolvimento
institucional.
Recuperar áreas de preservação permanente de
corpos hídricos, mesmo que intermitentes, e de
nascentes, localizadas em áreas rural ou urbana,
públicas ou privadas, com o foco na produção de
água para o município de Campinas.
Regulamentar, orientar, acompanhar as decisões
das Secretarias e/ou órgãos competentes,
monitorar e fiscalizar as práticas de reúso da água
no município de Campinas.
Promover a conservação das águas e dos serviços
hídricos em áreas rurais, através de incentivos
monetários e não monetários.

Propor ações para enfrentamento das doenças
com determinantes ambientais relacionados aos
recursos hídricos, de acordo com os indicadores
definidos no Plano Municipal de Recursos
Hídricos.
Definição de procedimentos e metodologias
visando minimizar riscos e imprevistos, com
investigação da qualidade da água de
abastecimento em todo o seu contexto, desde o
manancial até a torneira do consumidor, de forma
a garantir o atendimento à população com água
potável.
Criar e desenvolver o sistema de informações para
o monitoramento da qualidade e quantidade dos
recursos hídricos e do desempenho de gestão no
município de Campinas.

Plano Municipal do Verde – PMV
O Plano Municipal do Verde – PMV foi instituído pelo Decreto Municipal nº 19.167 de 06
de junho de 2016 e objetiva “Assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das
Áreas Verdes, garantindo suas funções sociais e ecológicas, visando a melhoria dos
ecossistemas e qualidade de vida da população no município de Campinas”.

SISTEMA DE ÁREAS VERDES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
O Sistema de Áreas Verdes e Unidades de Conservação ou SAV-UC, como é
denominado, é um sistema estabelecido pelos Planos Locais de Gestão Urbana
(PLGU) do Município, elaborados após a promulgação da Lei Complementar nº
15/2006 (Plano Diretor). Dentro de sua proposta original foram concebidos
objetivos muito amplos, tornando-os de difícil implantação.
Após o estudo realizado no contexto do PMV, com uma visão realista e prática,
considerando as áreas em que era viável a implantação do SAV-UC, balizado
com as regiões que apresentavam Déficit de Áreas Verdes Sociais e com os
fragmentos prioritários para conservação e conexão, surge uma nova proposta
de desenho e, consequentemente, novos objetivos, mais concisos, práticos e
viáveis.
Os objetivos do SAV-UC são:
 Assegurar área verde pública de lazer, esporte e recreação para a população
visando a melhoria da qualidade de vida sob a ótica ambiental.


Promover a conexão dos fragmentos com maior prioridade de conservação e

recuperação visando garantir a biodiversidade, bem como o fluxo de processos
ecológicos.
O SAV-UC é composto pelas categorias de Áreas Verdes, consistindo na
integração desses elementos, os quais destacam: Unidade de Conservação,
Parque, Bosques, Patrimônio Natural Tombado, Reserva Legal, Área de
Preservação Permanente, Várzea, Vegetação Natural Remanescente, Área
Verde de Loteamento, Vias Verdes, Corredores Ecológicos e Linhas de
Conectividade.
Foram desenvolvidos cenários do SAV-UC, que ilustram os cenários atual, ideal
e alvo de implantação do Sistema. O primeiro cenário refere-se ao que existe do
SAV-UC implantado. O Cenário Ideal tem a função de estabelecer uma direção
do cenário que se almeja, tanto o governo quanto a sociedade, onde toda a

legislação ambiental de proteção e recuperação das Áreas Verdes é aplicada.
Ao Cenário Alvo, compete determinar o quanto será possível se aproximar do
Cenário Ideal, atendendo às demandas e deficiências identificadas no Plano
Municipal do Verde, mas considerando as limitações institucionais, econômicas e
sociais existentes.
Cenário Ideal
O Cenário Ideal (Figura 19) visa estabelecer uma visão otimista do futuro, quase
utópica. Este trabalho é fundamental para se determinar os sentidos e limites
das políticas públicas que irão compor o Cenário Alvo. Quando da elaboração
deste Cenário, verificou-se que, se minimamente toda a legislação existente
aplicável ao município para proteção e recuperação de áreas protegidas fosse
respeitada, já seria um cenário bastante quimérico e que ultrapassaria as
limitações institucionais, econômicas e sociais dentro do tempo estimado para o
Plano Municipal do Verde.
Assim, este Cenário Ideal foi construído a partir das diretrizes ambientais
propostas no Plano Diretor de 2006, nos Planos Locais de Gestão, nas
exigências de recuperação e preservação do Código Florestal, como
Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e averbação de Reserva
Legal, além de estudos para proteção de fragmentos de vegetação natural por
meio de tombamentos ou Unidades de Conservação.

Figura 11.Cenário Ideal das Áreas Verdes do município, classificados por categorias. Fonte:
PMV/SVDS/PMC (2016).

Cenário Atual
O Mapa da Figura 12 apresenta o cenário atual das Áreas Verdes de Campinas,
organizadas por categorias. Ao olhar o mapa é possível notar algumas
características: muito pouco foi implantado do SAV-UC proposto, concentrandose nas Unidades de Conservação; poucos imóveis rurais averbaram sua
Reserva Legal e estão concentradas em determinada região da APA; as APP
preservadas se concentram nas áreas rurais praticamente não ocorrendo dentro
do perímetro urbano; as Unidades de Conservação estão concentradas nas
macrozonas 5 e 9 por terem sido criadas quando da elaboração dos PLG – pelo
viés da oportunidade - e não apenas de acordo com seus atributos naturais,
deixando lacunas de áreas protegidas em locais mais conservados; as Áreas
Verdes de função social estão concentradas na região central, o que gera um
déficit de Área Verde para a população nas outras regiões do município; a
vegetação

natural

encontra-se

fragmentada

e

isolada,

dentre

outras

problemáticas.

Figura 12. Cenário Atual das Áreas Verdes do município, classificados por categorias. Fonte:
PMV/SVDS/PMC (2016).

Cenário Alvo
O Cenário Alvo (Figura 13) é a conjugação dos cenários apresentados no Plano
Municipal do Verde para as Áreas Verdes Sociais, que contemplam a criação de
novos

Parques

Lineares

associadas

às

propostas

de

recuperação

e

conservação do Eixo Ambiental, com a indicação da continuação de estudos
visando a criação de novas Unidades de Conservação e implantação de
corredores ecológicos abrangidos pela Linha de Conectividade. Este cenário, se
efetivará quando da implementação dos programas estabelecidos no Plano
Municipal do Verde.

Figura 13. Cenário Alvo das Áreas Verdes do município. Fonte: PMV/SVDS/PMC (2016).

Os principais aspectos do SAV-UC Alvo serão apresentados a seguir e referemse principalmente aos Parques Lineares, Unidades de Conservação e Linha de
Conectividade.
Áreas Verdes de Função Predominantemente Social
Objetivando minimizar o Déficit de Áreas Verdes Sociais e com uma distribuição
mais homogênea no município, foi proposta uma adequação das diretrizes de
Parques Lineares (Sistema de Áreas Verdes proposto nos Planos Locais de
Gestão das Macrozonas e Plano Diretor de 2006).
“Os Parques Lineares deverão seguir o conceito de recuperação
ambiental das APP, compatibilizadas com as atividades de lazer e
recreação e seus projetos deverão contemplar as formas de captação de
recursos ou outros mecanismos que viabilizem sua implementação e
manutenção” (CAMPINAS, 2006).
O conceito de Parque Linear é contrário ao de parque isolado, pois não possui
desenho geométrico e limites definidos, assim, requer a continuidade espacial,
ligando espaços construídos e abertos. Admite que redes de corredores verdes

são espaços livres lineares que ligam grandes áreas não lineares ou grandes
manchas de espaços naturais, constituindo sistemas de espaços, planejados,
projetados e geridos para diversas finalidades (FERREIRA e MACHADO, 2010).
Embora a legislação urbana ambiental brasileira considere áreas marginais aos
cursos d’água como Áreas de Preservação Permanente (BRASIL, 2012), o que
em outras palavras quer dizer que estas áreas são protegidas e proibidas de
edificação, a alternativa de manter essas áreas exclusivamente como área de
preservação somente com a presença de vegetação muitas vezes não é viável.
Na busca de adaptar o espaço natural das áreas de APP a uma realidade
possível de ser mantida, surge a proposta de readequação do uso desse espaço
como Parques Lineares, que vem apresentando bons resultados no que se
refere a promoção de função social com a inibição de invasões e depredação,
tornando também as áreas mais seguras, além de colaborar para que as
margens sejam preservadas.
Assim, a escolha do PMV em equalizar o déficit de Áreas Verdes Sociais com
Parques Lineares deve-se ao fato de que esta categoria de Área Verde
possibilita tanto a promoção de atividades de lazer e esporte, circulação nãomotorizada, promoção de educação ambiental e cidadania melhorando a
qualidade de vida da população, bem como a manutenção, regeneração,
recuperação de aspectos físicos e bióticos (fauna, flora, recurso hídrico) por
meio da recomposição das APP1, medidas de manejo de águas pluviais,
aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes), controle de
erosão, com a possibilidade de integração de ecossistemas, atuando também
como corredores ecológicos.
Para que o Parque Linear contribua para a drenagem urbana, o ideal é que seu
projeto seja integrado a outras soluções de macrodrenagem, contendo áreas
destinadas ao amortecimento das vazões durante as cheias, dispondo de
dispositivos de controle e programa de manutenção.
Diante do exposto, entende-se que os Parques Lineares, com sua forma
1
2.764 ha (74%) das Áreas de Preservação Permanente do município em área urbana encontramse degradadas.

longilínea seguindo o curso d’água são uma ótima opção para garantir maior
acessibilidade, e assegurar as funções social e ecológica concomitantemente,
caracterizando-se como uma excelente alternativa de implantação de novas
Áreas Verdes em áreas urbanas consolidadas.
Para a elaboração do Cenário Alvo das Áreas Verdes com Função Social, por
meio da proposição de Parques Lineares, foram utilizados os seguintes critérios:
 Mapa do déficit de Áreas Verdes: considerando os diferentes graus;
 Foram excluídas as Áreas de Preservação Permanente que possuem
indicação de ocupações consolidadas ou consolidáveis pelo Plano Municipal de
Habitação de Campinas (2011), e incluídas (quando cabível) as ocupações não
consolidáveis com indicação de remoção, de acordo com o Plano de Habitação;
 Vegetação natural de modo a incluir os fragmentos e conectá-los quando
possível;
 Priorização das áreas públicas;
 Procurou-se utilizar apenas os limites das Áreas de Preservação Permanente
em áreas particulares.
Após a definição dos locais e limites dos Parques Lineares, foi estabelecida a
ordem de prioridade para implantação dos mesmos, considerando o mapa de
déficit, ou seja, os locais com maior déficit primeiro e assim por diante (Figura
14). Ao todo foram propostos 34 Parques Lineares, divididos em 49 trechos,
distribuídos em 5 classes de prioridade:
Quadro 1. Classes de Prioridades para implantação dos Parques Lineares propostos.
PMV/SVDS/PMC (2016).

Classe
1
2
3
4
5
Total

Nº de Trechos
13
13
12
7
4
49

% Trechos
26,5
26,5
24,5
14,3
8,2
100

Figura 14. Mapa de prioridade para implantação de novos Parques Lineares. Fonte: PMV/SVDS/PMC
(2016).

Os resumos das principais informações de cada Parque Linear proposto estão
concentrados em fichas individuais disponíveis no Anexo do Plano Municipal do
Verde.

Quadro 2. Parques Lineares propostos conforme legenda numérica do mapa da Figura 14.
(PMV, 2016).

O Quadro 3 apresenta uma comparação das diretrizes existentes e a adequação
proposta neste Prognóstico, com as respectivas áreas e as justificativas de exclusão,
modificação, manutenção ou inclusão.

Quadro 3. Comparação entre as diretrizes existentes e a adequação proposta para os Parques
Lineares (PMV, 2016).

PROPOSTAS DE
PARQUES

LINEARES NO SAVUC QUE FORAM
EXCLUÍDOS
Parque Linear
Anterior
Parque Linear
Alphaville
Campinas
Parque Linear da
Maria Fumaça
(Córregos
Tanquinho/São
Quirino)
Parque Linear do
Córrego Água
Comprida
Parque Linear do
Córrego
Bandeirantes
Parque Linear do
Córrego Baronesa
Parque Linear do
Córrego Cemitério
Friburgo
Parque Linear do
Córrego da Faz.
Monte d'Este
Parque Linear do
Córrego da Fazenda
Monte d' Este
Parque Linear do
Córrego da Fazenda
Santa Paula
Parque Linear do
Córrego Maracanã
Parque Linear do
Córrego Mato
Dentro
Parque Linear do
Córrego Paviotti
Parque Linear do
Córrego São Quirino

Área
(ha)

Documento
de
Referência

Justificativa

44,4

PLC 16/2010

Área toda dentro de condomínios
residenciais, sem acesso ao público

233,5

PLC 01/2011

Área rural, sem entorno urbano

129,8

LC 35/2012

APA Campo Grande, área rural, vocação
para recuperação de APP

3,3

LC 35/2012

Vazio urbano, área part icular

78,2

PLC 16/2010

23,4

LC 35/2012

28,9

PLC 16/2010

Vocação para recuperação de APP

8,8

PLC 01/2011

Os trechos do Parque proposto já estão
consolidados como praças dentro do
loteamento Xangrilá

234,4

PLC 01/2011

Área rural, vocação para recuperação de
APP

5,6

LC 35/2012

Ocupação irregular consolidável, APP
com vocação para recuperação

99,8

PLC 16/2010

APP com vocação para recuperação

71,9

LC 35/2012

153,1

PLC 16/2010

Área rural, vocação para recuperação de
APP
Déficit minimizado pela implantação do
Parque Ecológico Dom Bosco, vocação
para recuperação da APP

APA Campo Grande, vocação para
recuperação APP
APP com vocação para recuperação e
loteamentos fechados no entorno, sem

acesso público
Parque Linear do
Ribeirão Anhumas
Parque Linear do
Ribeirão Anhumas
Parque Linear do
Ribeirão
Samambaia
Parque Linear do
Rio Atibaia
Parque Linear do
Rio Capivari
Parque Linear
Ribeirão Quilombo
Parque Maria
Helena
Parque Santa
Bárbara

88,1

PLC 01/2011

31,9

PLC 16/2010

65,6

PLC 16/2010

22,1

PLC 01/2011

Área rural

264,8

PLC 02/2011

Área rural

36,6

LC 76/2014

2,3

LC 76/2014

24,1

LC 76/2014

Área rural
Excluído por apresentar entorno
industrial e áreas sujeitas a inundação
Área predominantemente rural, vocação
para recuperação APP, condomínios
residenciais no entorno

Área do entorno sem ocupação urbana,
Vocação para recuperação de APP, áreas
sujeitas a inundação
Área part icular, vocação para
bosque/parque público
Área do aterro, parte do trecho já é
parque

PROPOSTAS DE PARQUES LINEARES NO SAV-UC QUE FORAM MODIFICADOS
Parque
Linear
Anterior
Parque
Linear
Cidade
Parque
Linear
Córrego da
Boa Vista
Parque
Linear
Córrego do
Pari

Área
(ha)

20,5

102,
5

31,8

Document
o de
Referência

LC 76/2014

LC 76/2014

LC 76/2014

Alteração
do PMV

Parque
Linear
Cidade
Parque
Linear do
Córrego da
Boa Vista
trecho 1
Parque
Linear do
Ribeirão
Quilombo
trecho 2

Área
(ha)

Justificativa

10,7

Excluídas as áreas com indicação de
ocupação consolidável pelo PMH,
restringiu-se o limite às áreas
públicas e as APP das áreas
part iculares

49,2

A área do entorno é industrial, não
tendo prat icamente residências,
também abrangia áreas de
hort icultura

18,7

Área pública, APP onde apresenta
um déficit no valor 7 (em uma
escala de 2 a 9)

Parque
Linear do
Córrego
Areia
Branca
Parque
Linear do
Córrego do
Banhado
Parque
Linear do
Córrego
São Jorge

Parque
Linear do
Córrego
Piçarrão

Parque
Linear do
Córrego
Friburgo

10,9

208,
2

6,8

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego
Areia
Branca

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego do
Banhado

LC 76/2014

Parque
Linear do
Córrego do
Piçarrão
trecho 6

551,1 LC 35/2012

9,9

Restrito a APP

10,9

Excluído trecho em área rural e sem
ocupação no seu entorno, mant ido
trecho predominante de área
pública e com residências no
entorno

14,6

Os três Parques foram juntados e
foi excluído o trecho do Pq. Linear
do Piçarrão com incidência da linha
férrea

Parque
Linear do
Córrego do
Piçarrão
trecho 7

7,6

Excluem-se as áreas rurais e/ou sem
entorno urbano, cujas APP
possuem vocação para
recuperação, bem como áreas
part iculares. Áreas sujeitas a
inundação. Foram mant idas áreas
públicas e APP com vocação para
minimização do déficit de Área
Verde Social atual e futuro, com a
implantação de novos loteamentos

Parque
Linear do
Córrego do
Piçarrão
trecho 8

6,6

Inclui-se áreas públicas e APP onde
apresenta um déficit no valor 7 (em
uma escala de 2 a 9)

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego
Friburgo

53,3

Parque
Linear do
Córrego
8,2
Ipaussuram
a

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego
Ipaussuram
a trecho 2

4,9

Parque
Linear do
Córrego

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego

22,7

126,
4

30,5

Excluídos trechos suscetíveis a
inundação e com déficit baixo de
Áreas Verdes sociais. Mant idas
áreas públicas e de APP onde há
loteamentos aprovados
Excluído trecho do Parque que já é
praça (Praça 1 do Loteamento
Cidade Satélite Íris). Manteve-se
área pública com indicação de
ocupação não consolidável pelo
PMH
Excluídos trechos sujeitos a
inundação, mant idas áreas públicas

Itajaí

Itajaí

Parque
Linear do
Córrego
Ouro Preto

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego
Ouro Preto

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego
Pium

Parque
Linear do
Córrego
Pium
Parque
Linear do
Córrego
Satélite Iris
Parque
Linear do
Córrego
Tanquinho
Parque
Linear do
Córrego
Terra Preta
Parque
Linear do
Jd. Miriam
Parque
Linear do
Rio
Capivari
Setor III

64,8

88,1

61,1

LC 35/2012

16,4

PLC
16/2010

233,3 LC 35/2012

22,6

333,
8

PLC
16/2010

LC 35/2012

Parque
Linear do
Córrego
Satélite íris
Parque
Linear do
Córrego
Tanquinho
Parque
Linear do
Córrego
Terra Preta
Parque
Linear do
Jd. Miriam
Parque
Linear do
Rio Capivari
trecho 1
Parque
Linear do
Rio Capivari
trecho 2
Parque
Linear do
Rio Capivari
trecho 3
Parque
Linear do
Rio Capivari
trecho 4

17,4

Excluído trecho de área part icular e
com indicação de ocupação
consolidável pelo PMH

50,4

Excluídas as áreas de ocupação
consolidáveis e consolidadas, com
restrição às APP e áreas públicas,
que apresentam um déficit no valor
de 2 a 7 (em uma escala de 2 a 9)

31,9

Excluídas as áreas de ocupação
consolidáveis e restringiu-se as
áreas de APP

6,1

Excluídas as APP com vocação para
recuperação

11,1

Excluídas as áreas rurais e de APP
com vocação para recuperação

11,3

Excluídas as áreas part iculares e
restringiu-se a APP

95,2

Déficit alto e parque linear com
trecho já implantado

5,3

Restringiu-se a APP e excluiu-se
área part icular

5,8

Restringiu-se a áreas públicas e de
futuros loteamentos

3,3

Déficit muito alto e ocupação
urbana no entorno

Parque
Linear Jd.
Lisa
Parque
Linear São
Francisco

10,1

LC 35/2012

60,3

PLC
16/2010

Parque
Temático
da Venda
Grande

81,3

LC 76/2014

Parque
Temático
do Cerrado

22,5

LC 76/2014

Parque
Linear Jd.
Lisa
Parque
Linear São
Francisco
Parque
Linear do
Ribeirão
Quilombo
trecho 1
Parque
Linear do
Córrego da
Boa Vista
trecho 2

6,7

Restringiu-se a APP e área pública

60,4

Restringiu-se a APP e área pública

7,3

Inclui-se áreas públicas e APP onde
apresenta um déficit muito alto (8)

9,2

Excluídas as áreas onde são
canteiros e praças, além das
part iculares

PROPOSTAS DE PARQUES LINEARES NO SAV-UC QUE FORAM MANTIDOS
Parque Linear Anterior

Área
(ha)

Parque Linear do
Córrego da Lagoa

11,2

Parque Linear do
Ribeirão Viracopos
Renomeado para:
Parque Linear do
Ribeirão Viracopos
trecho 2

51,8

Documento
de
Referência
LC 76/2014

LC 35/2012

Justificativa

Déficit de Áreas Verdes alto (valor 8,
em uma escala de 2 a 9),
prat icamente toda área do Parque é
pública

Déficit alto – muito alto (6 a 9), já tem
projeto proposto

NOVAS PROPOSTAS DE PARQUES LINEARES NO SAV-UC

Alteração do PMV

Parque Linear do Córrego
Ipaussurama trecho 1

Área
(ha)

Justificativa

13,8

Áreas públicas inseridas em novos loteamentos
para minimizar o déficit de Áreas Verdes sociais
futuro

Parque Linear do Afluente
do Mato Dentro
Parque Linear do Córrego
do Piçarrão trecho 1
Parque Linear do Córrego
do Piçarrão trecho 2
Parque Linear do Córrego
do Piçarrão trecho 3
Parque Linear do Córrego
do Piçarrão trecho 4
Parque Linear do Córrego
do Piçarrão trecho 5
Parque Linear do Córrego
do Piçarrão trecho 6
Parque Linear do Ribeirão
Samambaia
Parque Linear do Ribeirão
Viracopos trecho 1
Parque Linear da Nova
Independência
Parque Linear da Sapucaí
Parque Linear do Córrego
dos Patos
Parque Linear do Córrego
Oriente
Parque Linear do Córrego
Proença
Parque Linear do Córrego
Santa Lúcia
Parque Linear do Córrego
São Pedro
Parque Linear do Córrego
Taubaté
Parque Linear do Galeria
Parque Linear do Jd. São
João
Parque Linear do Ribeirão
das Pedras trecho 2
Parque Linear do Ribeirão
das Pedras trecho 3

9,2
6,2
34,0
21,7
15,9
8,6
14,6
26,2
33,9
2,7
4,3
3,3
13,1
4,6
4,3
9,1
27,6
6,0
4,2
67,8
16,2

APP públicas com vocação para Área Verde Social
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit médio (5)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit médio- alto (4-9)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit muito alto (8-9)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit alto – muito alto (6-8)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit alto- muito alto (7-8)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit baixo (2-3)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficil alto (5 a 7)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit muito alto (8)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit muito alto (9)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit alto (7)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit muito alto (8-9)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit que varia de 3 a 7
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit alto (6)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit alto (6-7), excluindo os trecho com
ocupação consolidável
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit médio (5)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit médio (4-5)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit baixo (2-3). Recomposição já realizada
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit muito alto (9)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit baixo (2-3)
Inclui-se áreas públicas e APP onde apresenta um
déficit baixo (2-3)

Áreas Verdes de Função Predominantemente Ecológica
As ações para conservação da vegetação natural muitas vezes se dão pelo
estabelecimento legal, principalmente na forma de Unidades de Conservação
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação) uma vez que deverão ser
conhecidos os recursos ambientais locais e definidos os objetivos de
conservação, grau de interferências humanas e limites, com garantias
adequadas de proteção, constantes nos Planos de Manejo.
Em relação às medidas de recuperação, a principal e primordial, é a
recuperação das Áreas de Preservação Permanente de nascentes e cursos
d’água. A partir das ações iniciais de recuperação desses locais, outras áreas
podem ser recuperadas, inclusive com técnicas agroflorestais, incentivando o
plantio de espécies nativas, com a produção agrícola.
Considerados como uma das principais estratégias de conservação da
biodiversidade e estabelecimento de Unidades de Conservação estão os
corredores ecológicos (METZGER, 2001). A conexão entre os fragmentos,
viabilizada pelo estabelecimento de corredores ecológicos, agrega medidas de
conservação, atuando como dispersora de sementes e trânsito de animais e de
recuperação, uma vez que é preciso o manejo das áreas degradadas para
recomposição e formação dos corredores.
A seguir são apresentadas as diretrizes para as Unidades de Conservação do
Município e implantação de corredores ecológicos.
Unidades de Conservação
Cenário Atual
Atualmente Campinas conta com nove (09) Unidades de Conservação, sendo
uma de esfera federal, duas (02) de esfera estadual e as seis (06) restantes de
esfera municipal, mas apenas três (03) dessas pertencem ao grupo de proteção
integral, conforme mapa da Figura 15.

Figura 15. Unidades de Conservação de Campinas. Fonte: PMV/SVDS/PMC(2016).

Cenário Legal e propostas em andamento
O mapa da Figura 16 concentra as propostas de criação de Unidades de
Conservação provenientes: (a) do Decreto 16.713/09, que dispõe sobre o
GAUCA; (b) dos Planos Locais de Gestão das Macrozonas; e (c) do
planejamento interno da SVDS com sua respectiva apresentação ao COMDEMA
e ao GAUCA. Essas propostas encontravam-se estagnadas em relação ao seu
estudo de criação, sem avançar na definição de criação ou não de novas
Unidades de Conservação.

Figura 16. Diretrizes existentes para criação de novas Unidades de Conservação. Fonte:
PMV/SVDS/PMC(2016).

Cenário Alvo
A criação de UC é uma das estratégias mais utilizadas na conservação da
natureza, no entanto, não é a única. Ao criar uma UC é necessário que se tenha
uma gestão eficiente da área, caso contrário, o simples instrumento de criação
de UC não garante a conservação. Dependendo do fragmento, outras formas de
proteção, como tombamento ou o próprio Código Florestal, por exemplo, já são
suficientes para assegurar a qualidade ambiental daquele lugar. Assim, para
cada uma das propostas levantadas anteriormente, foi feita uma análise para
definir por seu cancelamento ou prosseguimento na criação da unidade.
No mapa da Figura 17 é apresentado o cenário Alvo, com as propostas de
estudos para criação de novas Unidades de Conservação, ressaltando que as
escolhas de categorias indicadas de UC são preliminares. Somente após um
estudo específico será definida em qual categoria melhor se aplicada para cada
área.

Figura 17. Cenário alvo para estudos para criação de novas Unidades de Conservação. Fonte:
PMV/SVDS/PMC(2016).

O Quadro 4 apresenta uma comparação das diretrizes existentes e as
adequações propostas para as Unidades de Conservação, com as respectivas
justificativas de exclusão, manutenção ou inclusão.
Quadro 4. Quadro Síntese entre as diretrizes existentes e a adequação proposta para criação de
Novas Unidades de Conservação.

PROPOSTAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO QUE FORAM MANTIDAS
Unidade de
Conservação
1. RVS
Quilombo/
Santa Genebra

Documento de Referência

Justificativa

Decreto Gauca

Área relevante, pois abrangerá os
fragmentos do entorno da ARIE
Mata de Santa Genebra
favorecendo a conect ividade

entre eles.
2. RVS Mata
Ribeirão
Oncinha
3. RVS Faz.
Macuco –
Espírito Santo

PL MZ 02

Área relevante. Prioridade alta
de conservação.
Área relevante. Prioridade alta

Planejamento interno -

de conservação. Núcleo Ribeirão

Gauca/Comdema

Cachoeira (apresentado no item
1.9)
Área relevante. Prioridade muito

4. RVS Faz.

Planejamento interno -

alta de conservação. Núcleo

Santana

Gauca/Comdema

Ribeirão das Cabras (apresentado
no item 1.9).

5. RVS
Ribeirão
Cachoeira

Área relevante. Prioridade muito
Planejamento interno -

alta de conservação. Núcleo

Gauca/Comdema

Ribeirão Cachoeira (apresentado
no item 1.9).
Apesar da prioridade média,

6. RVS

Planejamento interno -

está localizada estrategicamente

Nogueirápis

Gauca/Comdema

entre dois núcleos (apresentado
no item 1.9).

PROPOSTAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO QUE FORAM EXCLUÍDAS
Unidade de
Conservação

Documento de Referência

Justificativa

APA Capivari

Decreto Gauca

Se enquadra melhor como APM.

PNM Capivari Mirim

Decreto Gauca

Sem caráter de UC. Já protegido por
Código Florestal.

PNM Córregos Ouro

Decreto Gauca

Preto e Pium
APA Samambaia

PLG MZ 08

Sem caráter de UC. Já protegido por
Código Florestal.
Se enquadra melhor como APM.

NOVAS PROPOSTAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Unidade de
Conservação
7. Fazenda São
Francisco de Assis
8. Fazenda Malabar

9. Singer/ Fazenda
Capuavinha
10. Expansão da
APA – MZ2

Documento de Referência

Justificativa

Planejamento interno PMV

Área relevante. Prioridade muito alta
de conservação. Núcleo Ribeirão das
Cabras (apresentado no item 1.9).
Área relevante. Prioridade muito alta
de conservação. Núcleo Ribeirão das
Cabras (apresentado no item 1.9).
Área relevante. Prioridade muito alta
de conservação. Núcleo Serra
d’Água/Capuavinha (apresentado no
item 1.9).

Planejamento interno PMV
Planejamento interno PMV

Planejamento interno PMV

Relevante como proteção da APA de
Campinas.

Linha de Conectividade
Decorrente do diagnóstico da situação das Áreas Verdes no município de Campinas,
que se apresentaram bastante fragmentadas e isoladas, realizou-se um estudo frente
aos conceitos da Ecologia de Paisagens utilizados na conservação e restauração
ambiental, e propõe-se, para melhoria da condição atual, incremento da conectividade
entre remanescentes vegetacionais do município, por meio de corredores ecológicos.
A conectividade refere-se à capacidade de fragmentos de vegetação ou de unidades de
paisagem em facilitar o fluxo biológico e consequentemente o fluxo gênico, diminuindo o
isolamento e a perda de habitats que são as principais ameaças à biodiversidade em
todo o globo. Esta conectividade é dependente da proximidade dos fragmentos de
vegetação, a densidade de corredores ecológicos e a permeabilidade da área matriz
(METZGER, 2001).

Os corredores ecológicos representam uma das estratégias mais promissoras para o
planejamento regional eficaz de conservação e preservação de flora e fauna in situ.
Sendo considerados como uma importante estratégia, quando não a única, para
viabilizar o desenvolvimento econômico sem comprometer a viabilidade de importantes
fragmentos florestais.
Dessa forma, visando alcançar os objetivos específicos de conservação da
biodiversidade e, considerando a necessidade de aumento da conectividade com outros
fragmentos para diminuição da pressão imposta pelo endocruzamento, são necessárias
políticas públicas que atuem no sentido de propor ou integrar iniciativas que visem o
estabelecimento de corredores ecológicos entre importantes remanescentes da região.
Os Corredores Ecológicos podem ser definidos como uma ou mais áreas homogêneas
distintas das unidades vizinhas, que apresentam características espaciais lineares, e
possuem como objetivo central, a redução da fragmentação dos remanescentes
florestais, por meio do aumento da conectividade entre eles. São os elementos lineares
que conectam dois fragmentos anteriormente desconectados, permitindo a dispersão da
fauna e da flora local, favorecendo o fluxo gênico e a colonização das áreas.

O artigo 2º da Lei 9.985/2000 define corredores ecológicos como porções de
ecossistemas naturais ou seminaturais que possibilitam entre os remanescentes
florestais o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e
a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que
demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das
unidades individuais.
Corredores em áreas urbanas devem ser planejados como cinturões com vegetação
abundante, de forma a conciliar o uso visando garantir a função ecológica e a função
social do local em áreas contínuas e não sobrepostas, garantindo o fluxo de fauna
silvestre e o lazer da população do entorno. Estes cinturões devem garantir a
conectividade entre os fragmentos florestais do município por meio

de vegetação

nativa, densa e superfícies permeáveis.
Os Parques Lineares podem ser considerados trechos de Corredores Ecológicos,
ampliando dessa maneira sua função social, servindo também como elemento de
conectividade e de habitat provisório de espécies em trânsito.
Para que se tenha sucesso no estabelecimento dos corredores ecológicos, a
restauração florestal de áreas degradadas deve ser feita de forma estratégica, ou seja,

buscando priorizar os melhores lugares para que aquela floresta implantada cumpra sua
função de mantenedora dos recursos naturais e da biodiversidade. Assim, o PMV,
adotou o conceito de Linha de Conectividade como opção de viabilização dos
corredores ecológicos. A linha indica quais locais deverão ser recuperados, visando a
integração entre os fragmentos sem delimitar áreas específicas. A metodologia utilizada,
está apresentada no PMV.
A proposta da Linha de Conectividade foi concebida como forma de planejamento
regional visando conectar áreas relevantes para a conservação da biodiversidade do
município, na forma de conciliar o desenvolvimento econômico sem comprometer a
preservação da riqueza de fauna e flora abrigadas nesses importantes fragmentos
florestais. Desta forma, mantendo ou restaurando a conectividade da paisagem e
facilitando o fluxo genético entre populações por meio de alternativas para o
desenvolvimento de práticas de pouco impacto nas áreas de interstícios da linha de
conectividade.
As possibilidades de conexão entre os fragmentos foram identificadas com base nos
resultados do Diagnóstico do PMV, no mapa de áreas prioritárias para conservação e
recuperação, na análise da paisagem e no conhecimento existente acerca das
exigências ecológicas das espécies e comunidades de maior interesse em
conservação.
Os objetivos das linhas de conectividade são:
 Estabelecer conexões entre fragmentos florestais das áreas prioritárias e
estratégicas;
 Fortalecer o Sistema de Unidades de Conservação;
 Recuperar as Áreas de Preservação Permanente e fragmentos florestais;
 Proteger as nascentes;
 Controlar plantas exóticas em ecossistemas naturais;
 Combater atropelamentos de animais silvestres;
 Desenvolver pesquisas, monitoramento da flora e da fauna;
 Proteger as bacias hidrográficas;


Promover o bem estar das populações de sua área;

Feita a proposta, foi delimitado um “buffer” de 1.000 (um mil) metros da Linha de
Conectividade criando uma área de influência do corredor, conforme pode ser
observado na Figura 26. Esta área de influência abrange os principais fragmentos que

necessitam de conexão, porém, em algumas situações, sua delimitação pode ser
estendida.

Figura 18.Linha de Conectividade e área de influência com Fragmentos de Vegetação. Fonte:
PMV/SVDS/PMC(2016).

Núcleos de Conectividade
Após a definição das Linhas de Conectividade e Unidades de Conservação,
foram estabelecidas regiões prioritárias para formação de Núcleos de
Conectividade para posterior conexão entre eles por meio da referida Linha,
baseados no conceito de Dinâmica Fonte-Sumidouro (PULLIAM, 1988).
Nesse conceito, a dinâmica de população pode depender da qualidade relativa
de habitat (bons e ruins), ou seja, alguns fragmentos possuem qualidade
superior (fonte) do que outros (sumidouro). As populações localizadas em áreas
consideradas como sumidouros ocupam manchas de habitat de baixa qualidade

que não as suportam por longo tempo, e as populações em áreas consideradas
como fonte, em um habitat de alta qualidade, resistem por mais tempo e
contribuem para a recolonização de outros fragmentos, por meio da dispersão
de indivíduos (FUSHITA, 2006). Dessa forma, pode-se entender a importância
do fragmento-matriz, por ser importante área-fonte de dispersores, polinizadores
e

propágulos,

criando

condições

favoráveis

para

a

manutenção

da

biodiversidade local, por meio de processos-chave, como a dispersão e a
polinização (CALEGARI, et al., 2010).
Diante deste contexto, optou-se primeiramente pelo estabelecimento de medidas
de recuperação e conservação nos fragmentos fonte e sumidouro, de forma a
fortalecer ecologicamente algumas regiões e então, conectá-las entre si, de
forma que o sucesso no estabelecimento do corredor ecológico tenha mais
garantias de viabilidade. A delimitação dos Núcleos podem ser observados na
Figura 19, e as principais informações, justificativa para criação e ordem de
recuperação interna podem ser consultados no Plano Municipal do Verde.

Figura 19. Núcleos de conectividade. Fonte: PMV/SVDS/PMC (2016).

Programas do Plano Municipal do Verde
Programas e ações do PMV a serem implantados podem ser sumarizados na
Figura 20:

Figura 20. Esquema de organização dos programas do PMV.

2.1.3 Implicações dos Planos Ambientais no Uso e Ocupação do Território
Os estudos realizados para os Planos Ambientais, em especial o Plano
Municipal de Recursos Hídricos e o Plano Municipal do Verde, nos levam a
concluir que existe alguns aspectos territoriais que afetam diretamente a
situação atual e futura dos ativos ambientais do município.
Destacamos a necessidade de manutenção do regime hidrológico dos recursos
existentes.
A mudança na legislação federal que não mais protege as nascentes
intermitentes e respectivas áreas de proteção permanente constituem uma
grande perda do bem ambiental que demanda ser restaurado.
Além

da

perda

quantitativa

de

áreas

permeáveis,

o

aumento

da

impermeabilização agrava os episódios de enchentes e inundações e a região
central da cidade é a que mais sofre com esses efeitos, devido à exclusão da
permeabilidade mínima, válida para o restante do território. As canalizações de
cursos d’água, aterramento de nascentes e brejos historicamente praticados
nessa área central, resultaram numa consolidação da urbanização que restringe
as oportunidades para a ação previstas nos programas ambientais.
Dessa forma, o excesso de concreto e asfalto potencializam os efeitos de calor,
causando nítida diferença com outras regiões da cidade. O grande fluxo de
veículos concentra os gases poluentes e particulados, além d aumentar a
poluição sonora.
O fato é que essa região central concentra poucas opções para reverter todos
esses feitos negativos e demanda soluções específicas.
O primeiro passo para o reconhecimento dessas particularidades foi na
instituição do Polígono de Multiplicidade Ambiental na Lei Complementar nº
15/2006 (Plano Diretor vigente).
Na época, foi proposto que a arborização viária poderia constituir o principal
elemento de requalificação ambiental, porém essa proposta apresentou
dificuldades para ser implementada, dentre as quais podemos destacar a falta
de espaço e o conflito com a fiação aérea, para promover essa arborização de
forma a produzir os efeitos desejados.

Nesse contexto, precisamos reconsiderar as áreas públicas (praças e largos) e
os passeios públicos como oportunidade de permeabilidade e requalificação
ambiental, fomentar a utilização de recursos tecnológicos e urbanísticos, a
exemplo da aplicação de práticas construtivas sustentáveis incentivadas pelos
índices de Sustentabilidade constante da Lei Complementar nº 59/2013 e
Decreto Regulamentador nº 18.705/2015, criação de redes subterrâneas e
outras alternativas para minimizar e mitigar esses impactos.
Há que se considerar ainda na região central e em toda a área urbana do
município a ocorrência de áreas contaminadas que constituem um risco real e
de grande relevância não apenas para a degradação dos ativos ambientais
hídricos subterrâneos e superficiais, mas como também para a população
diretamente exposta às águas e solos contaminados, devendo ser melhor
conhecidos os fatores e circunstâncias que propiciam a contaminação para
adoção de medidas preventivas, uma vez que a reabilitação de áreas é um
processo longo e oneroso.
Fora da região altamente consolidada, onde ainda existem glebas não
parceladas e lotes ainda não edificados, há de se pensar em formas de
aumentar a permeabilidade natural, a recuperação de fragmentos de vegetação
e a proteção dos corpos hídricos, conforme preconizado nos Planos Ambientais,
bem como propor ordenamento territorial para as futuras áreas verdes e
sistemas de lazer, de forma a atender as funções a que se destinam, não só
quantitativamente,

mas

também

qualitativamente.

Uma

proposta

de

estabelecimento dos parâmetros relevantes para novos parcelamentos está
definido no Decreto nº 19.142 de 23/05/16.
Espaços Livres
Espaços livres, tidos como vazios urbanos, constituídos por áreas sobrantes da
ocupação urbana, muitas vezes possuem elevada importância ambiental. Tal
importância deve-se ao fato de que esses espaços configuram-se como áreas
verdes (conforme o conceito do Plano Municipal do Verde) principalmente por
ser um espaço livre de edificações, com presença da vegetação natural, atuando
como refúgio para fauna, corredor ecológico, atenuação sonora e manutenção

da qualidade do ar, promovendo melhorias no clima da cidade garantindo a
manutenção dos serviços ecossistêmicos.
Possibilitam ainda uma maior permeabilidade do solo regulando os ciclos
hidrológicos e equilibrado o balanço hídrico, permitindo a disponibilidade de
água e evitando problemas de cheias e inundações, atuam também na melhoria
da qualidade da água, ao absorver, filtrar e permitir a sedimentação de
partículas.
Para além dos benefícios ambientais descritos acima, que ficam óbvios pela
existência desses espaços nas áreas urbanas, outras benesses do ponto de
vista urbano são também evidentes, pois contribuem para um clima ameno a
nível local, garantem sombreamento, protegem contra o vento, chuva e
insolação, atenuam ruído devido à presença da vegetação

que atua como

barreira sonora.
Dentre essas áreas podemos destacar as áreas da Fazenda Santa Elisa,
Fazenda Chapadão e Fazenda Remonta, que se mantiveram alheias às
ocupações urbanas, por seus usos institucionais específicos, mas por suas
características paisagísticas, histórico e culturais, e por se configurarem como
áreas verdes (alta taxa permeável e composição da vegetação), possuem
elevada relevância ambiental.
A Fazenda do Chapadão contempla as nascentes e os cursos d'água do
Ribeirão Quilombo, um importante recurso hídrico para a Região Metropolitana
de Campinas (RMC) que nasce em Campinas e drena para outros municípios.
Não obstante seu enquadramento seja classe 03, o que o inviabiliza como
manancial de abastecimento, estão sendo previstas ações relacionadas às
questões de saneamento e ocupações irregulares, visando a melhoria do
enquadramento do corpo d’água e preservação da cabeceira. Neste sentido, o
Plano Municipal de Recursos Hídricos, pactuou a priorização deste curso, que
deverá receber atenção especial quanto às restrições de ocupação e prioridades
em conservação e recuperação florestal.
Além de inserir-se como Área Estratégica para gestão dos recursos hídricos de
Campinas (Figura 10), a área da Fazenda Chapadão também está contemplada

no Núcleo Santa Genebra (Figura 19), pelo Plano Municipal do Verde, como
prioridade para as ações de recuperação e conservação. Dentro do referido
Núcleo, está inserida também a Fazenda Santa Elisa com importantes
fragmentos de cerrado, campos de várzea e floresta paludosa.
Ademais, as Fazendas do Chapadão, Santa Elisa e Remonta (esta última
inserida no Núcleo Serra D’Água/Capuavinha) estão localizadas de forma
estratégica para o estabelecimento da conectividade entre fragmentos florestais
relevantes e Unidades de Conservação Municipais, Estaduais e Federais, sendo
interligada pela Linha de Conectividade (Figura 18).
Esses exemplos de quão fundamental são as Áreas Verdes/Espaços Livres no
contexto urbano consolidado, bem como no ordenamento territorial, mostram a
necessidade da permanência da manutenção das caracterísitcas de área livre
ou compatibilizar eventuais ocupações com os objetivos de recuperação e
preservação que essas áreas possuem, atendendo as funções a que se
destinam, não só quantitativamente, mas também qualitativamente.
Nas áreas rurais, devem ser mantidas as características naturais, promovendo a
preservação, a manutenção e a recuperação dos bens ambientais.
As ocupações irregulares merecem outro destaque. Tanto o Plano Municipal de
Recursos Hídricos quanto o Plano Municipal do Verde apontaram que as
ocupações existentes causaram vários impactos negativos nos recursos naturais
e na cobertura vegetal, dos quais podemos citar: supressão da vegetação
natural, perda de área permeável, aterramento de nascentes e cursos d’água,
lançamento de esgoto in natura, promoção ou agravamento de processos
erosivos. Nos processos de regularização, normalmente é priorizado o
equacionamento do saneamento básico (abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, pavimentação e drenagem e a coleta dos resíduos
domésticos e comerciais) e mesmo sendo resgatadas as faixas de área de
preservação permanente, dificilmente estas são restabelecidas em larguras que
se adequem às necessidades ambientais e sociais características dessas faixas
marginais aos cursos d’água. Além disso, o aterramento de nascentes, brejos e
cursos d’água dificilmente são revertidos ou compensados e tampouco ocorre,

via de regra, o resgate ou oferta de espaço para áreas sociais e institucionais,
que seriam ainda mais estratégicas nesses casos, dado o adensamento que
normalmente é característico dessas ocupações.
Como agravante, temos que os estudos feitos para os Planos (PMV e PMRH),
indicaram que algumas dessas ocupações se dão em áreas de média e alta
fragilidade natural, ou seja, áreas naturalmente susceptíveis à processos
erosivos devido ao tipo de solo, declividade ou falta de vegetação,
potencializando a pressão antrópica sobre os recursos hídricos, conforme já
mostrou o mapa de pressão antrópica sobre os recursos hídricos , com destaque
para as microbacias 05,06 e 22:

Figura 1 – Pressão Antrópica sobre os Recursos Hídricos, mostrando em destaque as micorbacias 05,06
e 12. Fonte: PMRH/SVDS/PMC (2016).

Confrontando os dados do Plano Municipal de Habitação com as áreas de
fragilidade natural, temos que a Microbacia Hidrológica 06 concentra o maior
numero de ocupações em áreas de fragilidade média e alta.

Figura 20 – Fragilidade natural em áreas de Ocupação Irregular. Fonte: SVDS/PMC (2016).

Isso nos leva a indicar que os projetos de regularização nessa microbacia
devem ser diferenciados, atribuindo um peso maior para a recuperação
ambiental, ampliando as faixas de proteção permanente a fim de assegurar a
integridade e a manutenção do regime hídrico do recurso natural e minimizando
os efeitos cumulativos da ocupação local.
Não obstante à preocupação ambiental em áreas de ocupação irregular, os
Planos Ambientais, e em especial o PMV, se preocupou com a questão de áreas
verdes com função social. Nessas áreas, a sustentabilidade da preservação
ambiental se dá com a participação ativa da população local e tem como
principal ganho a redução do déficit de áreas verdes. Para suprir esse déficit são
propostos alguns programas e ações, não apenas nas áreas de ocupação
irregular, mas em todo o território. Nesse sentido, destacamos os Parques
Lineares como alternativa de manutenção e recuperação de áreas verdes que
podem exercer a função socioambiental que é deficitária.
Assim, entendemos que os trechos assinalados para implantação dos Parques
Lineares onde ocorrerá remoção parcial da população, devem considerar
primordialmente a recuperação de áreas verdes com a função socioambiental.

Com isso, as faixas de preservação, tão importantes para os recursos hídricos,
darão condições para a implementação desses parques. Da mesma forma, há
de se estendê-las além do mínimo permitido e praticado atualmente nos
processos de regularização de interesse social, delimitando-as de forma que
possam exercer a sua função ambiental.
Anote-se que as ações de remoção de famílias, especialmente as de baixa
renda, são complexas e precisam ser sincronizadas com outras Pastas, para
garantir o sucesso do projeto.
Na mesma direção, as compensações devem considerar de forma diferenciada
as áreas de maior fragilidade, as áreas necessárias à conectividade de
fragmentos florestais e passagem de animais silvestres (Corredores Ecológicos),
as áreas de mananciais e outras destacadas pelos Planos.
Entendemos que para garantir a real sustentabilidade ambiental do município,
em suas bases mais concretas, essas áreas delimitadas devem ser
rigorosamente preservadas e consideradas no momento das compensações.
Por exemplo, considerando a identificação das zonas de proteção e recuperação
de mananciais superficiais, há de se condicionar as regularizações nessas
microbacias, sendo consultada a SVDS.

3.1

MOBILIDADE E TRANSPORTE

As diretrizes e propostas referentes à Mobilidade Urbana e Transportes
complementam e direcionam a solução dos problemas e as demandas
identificadas no Diagnóstico anteriormente apresentado.
A Lei nº 12.582/12, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana, prevê na Sessão II, artigo 6º sua integração com a política de
desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação,
saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes
federativos.
As Diretrizes Gerais propostas seguem esta orientação de forma a possibilitar o
alinhamento necessário entre os diferentes instrumentos de gestão que o Poder
Público dispõe para implantar suas políticas urbanas.

Diretrizes Gerais de Mobilidade Urbana
 Promover o desenvolvimento urbano orientado ao transporte público e não
motorizado, tendo o Desenvolvimento Orientado ao Transporte (Transit
Oriented Development), como conceito norteador para a proposição de
políticas integradas de uso do solo e mobilidade.
 Desenvolver ações de planejamento urbano e de mobilidade de forma
integrada, possibilitando a oferta de transporte compatível com os eixos de
desenvolvimento e novas centralidades.
 Desenvolver e implantar ações que minimizem os impactos negativos das
barreiras urbanas representadas pelas rodovias ou ferrovias que cortam o
município.
 Desenvolver Eixos Radiais e Perimetrais de Transporte Urbano Coletivo
através da implantação de Corredores de Média Capacidade, sobre trilhos ou
pneus, de forma a priorizar e propiciar a melhoria da qualidade do transporte
público de passageiros.
 Desenvolver e implantar nova política de calçadas que valorize e priorize o
deslocamento a pé, bem como desenvolver ações de minimização de
conflitos existentes entre a circulação de pedestres e o trânsito de veículos.
 Desenvolver

e

implantar

infraestruturas

de

mobilidade

urbana

com

equipamentos e sistemas de uso compartilhado de recursos que possibilitem
a integração dos diferentes modos de transporte.
 Estabelecer políticas de desenvolvimento econômico alinhadas com as
infraestruturas de transportes necessárias de forma a compatibilizar a
instalação de grandes empreendimentos (PGT) com a capacidade das vias
afetadas.
 Desenvolver e/ou implantar as infraestruturas de mobilidade urbana e modais
de transporte provendo a acessibilidade privilegiada a todos: idosos, crianças,
pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
 Desenvolver e implantar meios digitais de informação que promovam a
melhoria da gestão, o controle e a fiscalização do trânsito e do transporte e
permitam oferecer informação de qualidade aos usuários.

 Desenvolver e executar programas e ações permanentes de Educação para o
Trânsito e de Redução da Acidentalidade de forma a melhorar a segurança e
a humanizar o trânsito do município.
 Desenvolver e implantar política tarifária que promova o equilíbrio econômico
financeiro do sistema de transporte e contemple a integração e a modicidade
tarifária.


Promover a integração da mobilidade municipal e metropolitana através da
construção de rede de serviços intermodal estruturada que opere de forma
coordenada e complementar tanto operacional como tarifariamente.

Propostas para o Transporte Urbano de Passageiros
 Desenvolver e implantar Corredores de Média Capacidade (BRT ou VLT) para
atendimento às demandas de Transporte Urbano Municipal.
 Desenvolver e implantar Corredores Perimetrais de Média Capacidade,
articulados e integrados aos Corredores Radiais.


Desenvolver e implantar no município faixas exclusivas de transporte no
padrão do BRT de forma complementar aos Corredores Radiais e Perimetrais.

Propostas para o Sistema Viário
 Desenvolver e implantar Plano Viário para o município para os próximos 25
anos, com a sua institucionalização através de projeto de lei, de forma a
complementar ao Plano de Mobilidade Urbana.


Articulação de ações junto ao Governo Estadual para a implantação de
marginais junto às principais rodovias de forma a complementar a rede
existente e promover a integração da mobilidade local com segurança.

Propostas de Caráter Metropolitano
 Desenvolver e implantar corredores de transporte para atendimento às
demandas de transporte urbano intermunicipal.


Acompanhar as ações propostas para implantação do Trem Regional
avaliando seus impactos no município.

Propostas para o Transporte de Cargas
 Implantar diretrizes para a circulação de cargas e produtos perigosos no
município.


Avaliar o impacto e desenvolver alternativas para atender as demandas
decorrentes do crescimento do transporte de cargas através do Aeroporto de
Viracopos.

Propostas para deslocamento a pé
 Estabelecer e implantar novas posturas municipais e política para calçadas, e
implantação de vias exclusivas e de convivência favoráveis à mobilidade
urbana.


Estabelecer relações que minimizem conflitos existentes entre a circulação a
pé e trânsito de veículos através de implantação de ações de moderação de
tráfego (“Traffic Calm”).

Propostas para Ciclomobilidade
 Desenvolver e implantar a malha cicloviária no município de Campinas que
possibilite a integração e alimentação do Sistema de Transporte Urbano.


Implantar sistema de uso compartilhado de bicicletas (bike sharing).

Propostas para o Transporte Motorizado Individual
 Adotar ações que promovam a transferência de viagens do modo individual
motorizado para o não motorizado e/ou coletivo.
 Implantar sistema de uso compartilhado de veículos automotores (car
sharing).


Implantar nova regulamentação para o estacionamento rotativo pago em vias
e logradouros públicos de forma a promover a democratização do uso do solo
e melhoria da fluidez viária.

Propostas para o Desenvolvimento da Mobilidade Sustentável
 Desenvolver ações e estímulos para a utilização de recursos de transporte
menos poluentes e sustentáveis.

 Desenvolver ações de conscientização e programas permanentes de
educação para o trânsito visando melhoria das condições de segurança e
humanização das relações de conflito.

4.1 HABITAÇÃO

A Secretaria Municipal de Habitação de Campinas, coerente com a Constituição
Federal, que considera a habitação um direito do cidadão e com o Estatuto da
Cidade, que estabelece a função social da propriedade, apresentará os objetivos
da Política Municipal de Habitação e definirá suas diretrizes.
Subsequentemente, serão apresentados os critérios e justificativas para a
demarcação das Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS e a delimitação de
Áreas para Empreendimentos de Habitação de Interesse Social - AHEIS.
Para tanto, nos termos da Lei Federal nº 11.977/2009, iremos considerar:
 Regularização Fundiária de Interesse Social: regularização fundiária de
assentamentos irregulares ocupados predominantemente, por população de
baixa renda;


Regularização Fundiária de Interesse Específico: regularização fundiária

quando não caracterizado o interesse social.
4. 1.1 Demarcação de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
Diante da necessidade de cumprir as diretrizes definidas na Política Municipal de
Habitação, constatou-se a necessidade de estabelecer Zonas Especiais de
Interesse Social - ZEIS como instrumento urbanístico a fim de garantir o
princípio da função social da propriedade, respeitando o direito da população de
permanecer nas áreas ocupadas por assentamentos precários ou em áreas
próximas, que estejam adequadas ambiental e socialmente, preservando seus
vínculos sociais com o território, o entorno e a sua inserção na estrutura urbana.
As Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS a fim de ampliar a oferta de solo
urbano para atender a demanda da população de baixa renda através da
regularização fundiária e urbanística e produção habitacional, foram divididas em
dois grupos, sendo:

I. Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1: são áreas urbanas, públicas ou
privadas, de interesse social, caracterizadas pela presença de assentamentos
precários e loteamentos irregulares ou clandestinos, passíveis de regularização
fundiária;
II. Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS 2: são áreas urbanas, públicas ou
privadas, de interesse social, caracterizadas por assentamentos precários e
loteamentos irregulares ou clandestinos, passíveis ou não de regularização
fundiária, sujeitos à aplicação de regras específicas: restrições aeroportuárias
resultantes da curva de ruído devido a ampliação do Aeroporto Internacional de
Viracopos;

inseridas em área de domínio da União; inseridas na APA de

Campinas, criada pela Lei Municipal 10.850/2001.
O Município, através da Secretaria Municipal de Habitação, a fim de
compatibilizar com o Decreto Municipal 18.705/2015 e com a Lei Federal
11.977/2009, poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária de
interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de
dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo
técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das condições
ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior.
ZEIS 1
Para a demarcação das ZEIS 1 foram considerados os assentamentos precários
e loteamentos irregulares ou clandestinos de interesse social, localizados em
área urbana, existentes no Município de Campinas, implantados até 30 de junho
de 2001, passíveis de regularização fundiária parcial ou total e mapeados no
mapa abaixo.
Nas ZEIS 1, os parcelamentos do solo, implantados irregularmente até 30 de
junho de 2001, e a produção habitacional promovida pelo Poder Público,
deverão obedecer os critérios de regularização fixados em lei municipal,
estadual e federal. Os parâmetros urbanísticos e ambientais serão avaliados a
cada assentamento, podendo ser flexibilizados em relação às regras aplicáveis à
zona original, desde que atendidas as condições mínimas de segurança,

salubridade e qualidade ambiental e sejam avaliados e aprovados por equipe
multidisciplinar da Prefeitura de Campinas.
Para cada assentamento precário, loteamento irregular ou clandestino, deverá
ser elaborado o PLANO DE URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA DE INTERESSE
SOCIAL, que deverá promover a integração urbana da área a ser regularizada
com seu entorno e de acordo com os parâmetros da legislação pertinente.
ZEIS 2
As áreas demarcadas no mapa abaixo como ZEIS 2 são áreas sujeitas a
aplicação de regras específicas, com possíveis restrições técnicas e jurídicas, e
que envolvem decisões do Poder Público e de agentes externos, como: ANAC,
Aeroportos Brasil Viracopos - ABV, Secretaria do Patrimônio da União - SPU /
Governo Federal, entre outros.
Caso a área demarcada como ZEIS 2 seja passível de regularização fundiária
para fins habitacionais, deverá seguir os mesmos critérios estabelecidos para as
ZEIS 1.
Nas áreas de domínio da União, não passíveis de regularização fundiária, o
Município deverá definir, em conjunto com o Governo Federal, propostas para o
reassentamento das famílias envolvidas.

4. 2 Áreas objeto de Regularização Fundiária de Interesse Específico
Além das ZEIS 1 e ZEIS 2, a Secretaria Municipal de Habitação, atua,
especialmente, na promoção do processo de regularização fundiária de outras
duas áreas, sendo:
Distrito Industrial de Campinas - DIC
O Distrito Industrial de Campinas - DIC, com perímetro definido através da Lei
Complementar 35/2012, em fase final de regularização fundiária, que objetiva
oferecer segurança jurídica às empresas ali instaladas e àquelas que queiram se
estabelecer no local.
Cidade Satélite Íris
Na Lei Complementar nº 15/2006 - Plano Diretor do Município de Campinas, o
Loteamento Cidade Satélite Íris foi indicado como ZEIS de regularização.
Porém, na presente análise técnica e de acordo com as características de uso e
ocupação do solo existentes na área, a SEHAB considerou o Cidade Satélite Íris
como loteamento irregular de interesse específico, devendo ser regularizado

com base na legislação pertinente.
As áreas urbanas de assentamento precário, públicas ou privadas, de interesse
social, inseridas no loteamento Cidade Satélite Íris, existentes no Município de
Campinas, implantados até 30 de junho de 2001, serão demarcadas como ZEIS
1 e seguirão os critérios estabelecidos para a regularização fundiária.
4. 3 Demais áreas objeto de Regularização Fundiária
As áreas abaixo não foram inseridas nas ZEIS 1 e ZEIS 2, porém são objeto de
análise técnica e jurídica pela SEHAB:
 Os assentamentos precários de interesse social, inseridos ou não no
perímetro urbano, classificados como não passíveis de regularização
(remoção total). Para a reversão da área ocupada ao seu estado original,
dependem da produção habitacional de interesse social.


Os loteamentos irregulares ou clandestinos de interesse específico, inseridos
ou não no perímetro urbano, passíveis ou não de regularização fundiária com
base na lei municipal específica.

4.4 Áreas para Empreendimentos de Habitação de Interesse Social - AEHIS
Diante da necessidade de viabilizar o acesso a moradia, prioritariamente às
famílias oriundas do processo de regularização fundiária que necessitam de
reassentamento, a SEHAB delimitou as ÁREAS PARA EMPREENDIMENTOS
DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - AEHIS, definindo limites de vazios
urbanos, próximos aos assentamentos precários, no qual o Município tem
interesse em que sejam produzidos Empreendimentos de Habitação de
Interesse Social – EHIS (HIS 1 e HIS 2) e de Mercado Popular (HMP).
Para a delimitação das áreas acima referidas, foram elaborados estudos prévios
que consistiram:
 no mapeamento dos assentamentos precários e loteamentos irregulares ou
clandestinos, passíveis ou não de regularização, existentes no Município de
Campinas, e a análise das concentrações destas áreas distribuídas pelo
território do município;
 contagem dos números de remoções de domicílios, indicados no Plano

Municipal de Habitação (2011) e a inserção destes números em planilha
conforme as concentrações das áreas mapeadas acima;
 pesquisa no Cadastro de Interessados em Moradia – CIM(até 15 de Maio de
2016) para conhecer as necessidades habitacionais do município.
Após o diagnóstico do cruzamento entre o mapeamento e a planilha, foram
localizados vazios urbanos próximos as concentrações de assentamentos
precários e loteamentos irregulares ou clandestinos que demandam de
remoções de parte ou totalidade das moradias e com existência de infraestrutura
e equipamentos urbanos básicos, visando a produção habitacional de interesse
social para, prioritariamente, o reassentamento das famílias a serem removidas.
Estas áreas vazias foram delimitadas respeitando os limites da malha urbana e
elementos naturais.
Para a execução dos Empreendimentos de Habitação de Interesse Social,
inseridos nestes limites, foram definidas regras específicas de parcelamento,
uso e ocupação do solo a fim de solucionar algumas características identificadas
nos empreendimentos habitacionais de interesse social já promovidos, objeto de
reassentamento de famílias oriundas de assentamentos precários, tais como:
 a destinação de área patrimonial/dominial para fins comerciais, a ser
gerenciada pelo Poder Público, com a finalidade de atender os pequenos
comércios e serviços existentes nos assentamentos precários de origem. *
*Observa-se que, nos assentamentos precários parte dos imóveis possuem uso misto (moradia
e uso não residencial). Quando a família moradora de um imóvel de uso misto é reassentada
em um empreendimento habitacional, especialmente o multifamiliar vertical, ocorre a construção
precária e irregular de espaços com usos não residenciais ao redor do novo bairro, na maioria
das vezes, em áreas reservadas como Áreas de Proteção Permanente - APP e áreas
institucionais.

a

definição da distribuição de moradias que contemple no mínimo 40% para

Habitação de Interesse Social para famílias com renda mensal de até 03
salários mínimos e no máximo 30% para Habitação de Interesse Social com
renda mensal de 03 a 06 salários mínimos.**
** É preciso estabelecer uma medida objetiva, que vincule as áreas delimitadas ao uso,

predominantemente, habitacional de interesse social - HIS 1, a fim de atingir a maior demanda
existente no Cadastro de Interessados em Moradia do Município de Campinas, a qual é de
aproximadamente 82% de famílias com renda mensal de até 03 salários mínimos.

 será facultada a produção de Habitação de Mercado Popular (HMP) destinadas
a famílias cuja renda mensal não ultrapasse 10 salários mínimos, não podendo
exceder 30% do empreendimento.


os índices HIS 1, HIS 2 e HMP poderão ser aplicados separadamente, em dois
ou mais empreendimentos, desde que os mesmos sejam aprovados
simultaneamente junto ao município e executados pelo mesmo empreendedor.

A provisão de Habitações de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado
Popular (HMP) não se restringirá às áreas delimitadas, sendo permitida sua
implantação em todo o perímetro urbano do município, desde que atendida a
legislação vigente.
Para que atinja os objetivos de cumprir a função social da propriedade, o Poder
Público poderá criar um grupo interno de trabalho técnico, em conjunto com as
Secretarias de Planejamento, Finanças, Urbanismo e Habitação, a fim de
efetivar os mecanismos de incentivo e os mecanismos de indução previstos:
 Mecanismos de Incentivo: Isenção da Outorga Onerosa do Direito de
Construir, benefícios fiscais à produção habitacional, Transferência do Direito
de Construir, Consórcio Imobiliário, prioridade em todos os processos de
análise, necessários à aprovação, junto as diversas Secretarias Municipais.
 Mecanismos

de

Indução:

Parcelamento,

Edificação

e

Utilização

Compulsórios, Cobrança do IPTU Progressivo no Tempo, Desapropriação
com Pagamento em Títulos da Dívida Pública, Direito de Preempção.

4.5 RESUMO DA PROPOSTA
Em resumo, a proposta da Secretaria de Habitação é de demarcar as áreas já
ocupadas passíveis de regularização, como ZEIS - Zonas Especiais de Interesse
Social, categorizadas conforme suas características.
As áreas constantes nos vazios urbanos atuais serão delimitadas como AEHIS Áreas para Empreendimentos de Habitação de Interesse Social, sempre nas
proximidades das áreas passíveis de regularização, no intuito de garantir o
reassentamento de assentamentos precários.
Os proprietários de áreas que integram as AEHIS poderão escolher entre
empreender nos critérios do zoneamento local ou empreender nos critérios de
Empreendimento de Habitação de Interesse Social, visando incentivos tributários
e fiscais, que deverão ser definidos pela Prefeitura Municipal de Campinas.

4.6 OBJETIVOS E DIRETRIZES
São objetivos da Política Municipal de Habitação a regularização fundiária dos
assentamentos precários de baixa renda para fins habitacionais e o acesso à
moradia através da Produção Habitacional de Interesse Social, atendendo as
seguintes diretrizes:
I.Regularização fundiária ambientalmente sustentável dos assentamentos

precários de baixa renda para fins habitacionais, erradicando os riscos e
dotando-os de infraestrutura, equipamentos públicos e serviços urbanos;
II.Coibir a implantação e o adensamento de assentamentos precários e de
loteamentos irregulares ou clandestinos existentes, fortalecendo a atuação do
Grupo de Controle e Contenção de Ocupações, Parcelamentos Clandestinos
e Danos Ambientais (Decreto nº16.920/2010);
III.Priorização da remoção de unidades residenciais dos assentamentos
precários que estejam em condições de risco, que interfiram na implantação
de obras públicas ou cuja realocação seja necessária para viabilização do
desadensamento, urbanização e recuperação ambiental do núcleo de origem
e garantir a realocação das unidades residenciais em áreas com melhores
condições de habitabilidade;
IV.Promover a melhoria das construções em assentamentos precários, através
de assistência técnica à autoconstrução e de financiamentos para reforma,
ampliação e melhoria da edificação;
V.Articular a regularização fundiária e os programas habitacionais com os de
gestão ambiental, mobilidade urbana, saúde, educação, ação social e
geração de emprego e renda;
VI.Indicar áreas públicas, objeto de desocupação, para a recuperação
urbanística e ambiental;
VII.Instituir Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS para fins de
Regularização Fundiária;
VIII.Incluir no sistema de informações georreferenciadas da PMC os dados
atualizados sobre a situação habitacional de interesse social do município,
que permita o acompanhamento e análise de sua evolução, a elaboração de
indicadores de monitoramento, além de mapas e plantas;
IX.Instituir cadastro social dos beneficiários de programas habitacionais de
interesse social e dos moradores de assentamentos precários e loteamentos
irregulares ou clandestinos de interesse social, a ser integrado a um sistema
único e informatizado, nas esferas federal, estadual e municipal;
X.Reverter

o

processo

de

segregação

sócio-espacial,

promovendo

o

cumprimento da função social da cidade e da propriedade, através da
aplicação dos instrumentos urbanísticos e por intermédio do incentivo e
indução à produção habitacional de interesse social nos vazios urbanos que
possuam, em seu entorno, infraestrutura, ao invés de ampliar o perímetro
urbano;
XI.Reduzir o déficit habitacional, promovendo empreendimentos de interesse
social e criando condições para a participação da iniciativa privada, inclusive
através de parcerias;
XII.Promover estudos, em conjunto com as Secretarias Municipais envolvidas,
quanto a definição de parâmetros para a regularização fundiária de
assentamentos

precários

e

loteamentos

irregulares

ou

clandestinos

localizados em área rural.
XIII.Promover estudos e mapeamento dos cortiços existentes no município,
visando promover programas habitacionais de interesse social;
XIV.Promover estudos e projetos de recuperação do estoque de imóveis
existentes com vistas ao aluguel social, como forma de viabilizar o acesso à
habitação de interesse social e como instrumento de apoio nas intervenções
de urbanização e regularização fundiária;
XV.Promover estudos e projetos para produção habitacional através de consórcio
imobiliário de interesse social, previsto no artigo 46 da Lei Federal nº 10.257
de 10 de junho de 2001 (Estatuto da Cidade);
XVI.Criar e implantar programas de subsídios municipais, com o objetivo de
viabilizar o acesso à habitação de interesse social para a população com
renda familiar mensal de até 06 salários mínimos;
XVII.Buscar a integração dos programas habitacionais com os de investimento em
saneamento, infraestrutura urbana e equipamentos urbanos, nas esferas
municipal, estadual e federal, propiciando a otimização dos recursos
aplicados em projetos de habitação de interesse social e de regularização
fundiária;
XVIII.Diversificar as formas de acesso à habitação de interesse social, sempre
adequando o atendimento à capacidade de pagamento da população

beneficiada;
XIX.Constituir banco de terras, destinado à produção de habitações de interesse
social;
XX.Revisar e atualizar a legislação municipal relativa a regularização fundiária, de
interesse social e de interesse específico para fins habitacionais em áreas
urbanas, em conjunto com as Secretarias Municipais envolvidas e
concessionárias de serviços públicos, compatibilizando-a com a legislação
estadual e federal;
XXI.Revisar e atualizar o Plano Municipal de Habitação;
XXII.Assegurar a participação dos vários segmentos da sociedade na formulação,
execução e acompanhamento de planos, projetos e programas habitacionais
de interesse social e fortalecer a atuação do Conselho Municipal de
Habitação;
XXIII.Implementar o Trabalho Técnico Social pré e pós-ocupação nos programas
habitacionais de interesse social e no processo de regularização fundiária;
XXIV.Definir procedimentos que facilitem à aprovação de projetos habitacionais de
interesse social, estabelecendo acordos de cooperação técnica entre os
órgãos envolvidos e o estímulo à medidas que impliquem em isenções fiscais
na produção destes projetos.
XXV.Promover e apoiar ações de desenvolvimento institucional visando estruturar
e qualificar a atuação da Secretaria Municipal de Habitação;
XXVI.Garantir e ampliar os recursos municipais para o Fundo de Apoio à População
de Sub-Habitação Urbana - FUNDAP.
XXVII.Elaborar projetos de regularização fundiária e de produção habitacional para
remanejamento ou reassentamento de famílias com vistas a utilizar os
recursos de fundos municipais: Fundo Municipal de Habitação - FMH, Fundo
Municipal de Prevenção e Reparação de Direitos Difusos e Coletivos FUNDIF e Fundo de Apoio à População de Sub-Habitação Urbana - FUNDAP.
XXVIII.Promover a regularização fundiária do loteamento Cidade Satélite Íris.
XXIX.Finalizar a regularização fundiária do Distrito Industrial de Campinas - DIC
com a participação dos demais entes envolvidos (EMDEC, Secretaria

Municipal de Assuntos Jurídicos, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal do Verde
e do Desenvolvimento Sustentável).
XXX.O Município, através da Secretaria Municipal de Habitação, a fim de
compatibilizar com o Decreto Municipal 18.705/2015 e com a Lei Federal
11.977/2009, poderá, por decisão motivada, admitir a regularização fundiária
de interesse social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31
de dezembro de 2007 e inseridas em área urbana consolidada, desde que
estudo técnico comprove que esta intervenção implica a melhoria das
condições ambientais em relação à situação de ocupação irregular anterior.

5.1

INFRAESTRUTURA URBANA

5.1 PROGRAMAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Programa de Abastecimento de Água

A proposta de obras do sistema de água apresentado pela SANASA é composta
de melhorias e ampliações em algumas etapas do abastecimento público,
contemplando captação, adução, subadução, reservação e distribuição de água,
com o objetivo de alcançar a melhoria operacional dos setores de abastecimento
da cidade, beneficiando toda população.
As diretrizes de atendimento de alguns bairros poderão sofrer alterações devido
a viabilidades técnico e financeiras das obras, quando da elaboração dos
projetos.
O cumprimento de todas as metas está diretamente relacionado ao aporte de
recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituições
financeiras.
O Programa de Abastecimento de Água está dividido em subprogramas:
Captação
Adutora Bruta Ara 6 para as Etas 3 E 4

A Adutora por Recalque de Água Bruta 6 (ARA 6) com diâmetro de 40” (1.000
mm) deverá ser construída em aço soldado e instalada em paralelo às ARAs 4 e
5 (dentro de faixa de servidão existente), com extensão de 2.750 metros e

ampliação da adução de vazão da ordem de 4,0 m³/s para as ETAs 3 e 4.
A implantação desta obra visa à melhoria operacional da Captação Atibaia
criando principalmente maior flexibilidade operacional, pois se pode manter a
vazão máxima de recalque atual para as ETAs 3 e 4 da ordem de 3,4 m³/s, com
a operação em paralelo de 05 conjuntos moto-bombas ao invés dos 06
conjuntos moto-bombas atualmente utilizados, e consequentemente, dispor de
01 conjunto moto-bomba para reserva e rodízio nos horários de pico de
consumo.

Figura ___: Adutora de Recalque de água bruta (ARA) 6. Fonte: PMSB (2013).

Estudo de Novas Alternativas para Ampliação das Vazões Captadas
Afim de aumentar a segurança hídrica, a Prefeitura Municipal de Campinas,
através da SANASA, vem estudando a implantação uma barragem no Distrito de
Sousas. Os estudos estão sendo finalizados e se pretende, ainda em 2016,
apresentar à cidade o projeto de viabilidade técnica, modelagem econômica,
localização e a forma como o reservatório será operado.
A ideia é que o reservatório armazene água do rio nos momentos em que o
Atibaia está com boa vazão, nos períodos de chuva, e assim criar uma reserva
para os períodos de estiagem. O reservatório descarregará a água até as
estações de tratamento, utilizando estação elevatória e adutora, que deverão ser
executadas em conjunto com o reservatório.
Outros projetos, como a construção dos reservatórios em Pedreira e Amparo e a
transposição do Rio Jaguari para o Rio Atibaia, também fazem parte das obras

previstas para aumentar a segurança hídrica.
Adução

Para garantir a ampliação do abastecimento é previsto a implantação de
subadutoras, conforme descrição a seguir:
 Subadutora São Bernardo - DIC II: reforçará o abastecimento do setor DIC –
Distrito Industrial de Campinas e do Aeroporto Internacional de Viracopos.
Encontra-se em execução, com previsão de conclusão para julho/2016.
 Subadutora PUCC: atenderá a região situada entre Rodovia Campinas Mogi e a Estrada da Rhodia, localizada desde o campus 1 da Universidade
PUC – Campinas, até as proximidades dos bairros Village Campinas, Vale
das Garças, Chácaras Leandro, Estância Paraíso e outros, além de novos
empreendimentos, como loteamento Santa Paula, Hospital Alfa HSL,
Bonome, Moinho de Vento, entre outros.
 Subadutora Monte Belo: atenderá as necessidades do Jd. Monte Belo e
possibilitarão a implantação dos sistemas de abastecimento para as Chácaras
Gargantilha e para o Bananal/Carlos Gomes;
 Subadutora Gargantilha: a ser implantada a partir do futuro CRD - Centro de
Reservação Monte Belo garantirá o abastecimento da Chácara Gargantilha;
 Subadutora Bananal: a ser implantada também, a partir do futuro Centro de
Reservação Monte Belo, garantirá o abastecimento do bairro Bananal;
 Subadutora Estância Paraíso: atenderá o loteamento Estância Paraíso;
 Subadutora Village Campinas: atenderá o loteamento Village Campinas,
hoje provisoriamente atendido através de um poço tubular profundo, em
conjunto com o futuro loteamento Santa Paula. Obra em execução.
Reservação

Muito embora o volume total de reservação existente seja adequado aos valores
de máxima diários produzidos atualmente, alguns setores de abastecimento não
dispõem de um Centro de Reservação, dentre os quais podemos citar: Nova
Europa, São Vicente, João Erbolato, DIC, Taquaral e São Conrado. Além disso,

o setor PUCC não possui volume de reservação adequado.
Abaixo estão relacionadas as obras de melhoria e ampliação do sistema de
reservação, classificadas em reforma e recuperação das unidades existentes e
novas unidades a serem implantadas.
No sentido de ampliar a capacidade de reservação, seja em setores aonde já
existem unidades implantadas ou em setores que ainda não dispõe de
reservação, são previstas obras, relacionadas conforme o quadro a seguir.
RESERVATÓRIOS A EXECUTAR
LOCAL

VOLUME

TIPO

CRD Nova Europa

2.000 m

3

Metálico

CRD São Vicente

3.500 m3

Metálico

CRD ETA-DIC

2.600 m3

Concreto

CRD João Erbolato-Norte/Sul

2.500 m3

Metálico

900 m3

Metálico

CRD PUCC

3.000 m³

Metálico

CRD Taquaral

6.000 m³

A definir

CRD São Conrado

TOTAL

20.500 m3

Os reservatórios Nova Europa, São Vicente, ETA DIC, João Erbolato e São
Conrado encontram-se em execução com previsão de conclusão para
Setembro/2016.
Rede de Distribuição

Para atingir cobertura de 100% da zona urbana do município, será necessária a
ampliação da malha de distribuição para os seguintes bairros:
 Recanto Colina Verde;
 Vale das Garças;
 Estância Paraíso;
 Chácara Recreio Santa Fé;
 Chácara Gargantilha;
 Bananal/ Carlos Gomes;

 Morada das Nascentes (Joaquim Egídio);
 Recanto da Fortuna;
 Jardim Santa Maria I;
 Chácara São Martinho;
 Jardim Maringá;
 Jardim Marialva;
 Jardim Monte Alto;
 Chácara Morumbi;
 Parque Xangrilá/ Luciamar.
O Plano de Metas 300% prevê 100% de abastecimento e coleta e afastamento
de esgotos, como meta até dezembro de 2020, nos bairros que ainda não
possuem saneamento.
Plano de Segurança da Água (PSA)

Em 2012, a SANASA iniciou a implantação do Plano de Segurança da Água
(PSA) em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Organização
Mundial da Saúde. O PSA visa identificar os riscos em todo sistema de
abastecimento de água, desde a captação até a distribuição final priorizando e
definindo pontos de controle críticos e medidas, procedimentos e metodologias
para minimizar os riscos e imprevistos de maneira a garantir o atendimento à
população com água potável.
O processo de implantação do PSA continua em desenvolvimento. A crise
hídrica verificada nos anos de 2013/2014, exigiu a revisão dos procedimentos e
metodologias adotadas, com a reavaliação do Plano. Essa revisão encontra-se
em andamento, para aprimoramento do mesmo.
Os Planos de Segurança da Água consistem em importantes instrumentos de
avaliação de riscos ao longo de todo o sistema de abastecimento de água,
sendo que atualmente este instrumento tem sido amplamente discutido e
referendado como um elemento fundamental para garantir a qualidade da água
para consumo humano.
O presente Plano de Segurança da Água pretende fornecer os instrumentos

necessários para a minimização de riscos à qualidade da água, com a definição
de ações que possibilitem a minimização da contaminação no manancial
contribuinte e a prevenção e redução de perigos nos processos de tratamento e
distribuição de água.
Programa de Combate às Perdas de Água

As principais ações para melhoria da eficiência do sistema de abastecimento,
recomendadas no Plano Diretor de Controle de Perdas da SANASA, e que estão
implantadas de forma perene na empresa, são: Micromedição; Cadastro
Técnico; Telemetria, Telecomando e Automação; Setorização e Redução de
Pressão na rede de distribuição; Detecção de vazamentos não visíveis; Teste de
Estanqueidade em novas redes; Readequação de redes e ramais; Controle da
utilização de água em processos; Implantação de Estruturas de Controle; etc.
O Programa de Combate e Controle das Perdas trata-se de programa continuo,
com uma previsão anual de substituição de redes de distribuição de água de
aproximadamente 70 quilômetros.
5.2 PROGRAMAS E AÇÕES PROPOSTAS PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O Programa de Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário apresentado pela
SANASA é composto basicamente da necessidade de implantação de redes
coletoras, interceptores, Estações Elevatórias e Estações de Tratamento de
Esgotos - ETEs.
O objetivo do Programa é melhorar as condições sanitárias da população,
adequando

as

regiões

com

infraestrutura,

abastecimento

de

água

e

esgotamento sanitário de qualidade. Além disso, elevar o tratamento de esgoto
da cidade para 100% e enquadrar o município de Campinas entre as cidades
com melhor infraestrutura implantada, o que deverá elevar os indicadores de
qualidade de vida da cidade.
O Plano de Metas 300% estabelecido pela SANASA prevê o cumprimento das
seguintes metas:
 100% de tratamento de esgotos, até junho de 2016, compromisso assumido
pelo TAC assinado com o GAEMA.

 100% de coleta e afastamento de esgotos, como meta até dezembro de 2017,
em bairros que já possuem redes de água.
 100% de abastecimento e coleta e afastamento de esgotos, como meta até
dezembro de 2020, nos bairros que ainda não possuem saneamento.
As diretrizes de atendimento em alguns bairros poderão sofrer alterações devido
a viabilidades técnico e financeiras das obras, quando da elaboração dos
projetos.
O cumprimento de todas as metas está densamente relacionado ao aporte de
recursos financeiros junto aos governos estadual, federal e instituições
financeiras.
O município de Campinas está divido em 3 (três) bacias naturais de
esgotamento: Atibaia, Quilombo e Capivari, que foram subdivididas em 14
sistemas de esgotamento constituídos por redes coletoras, coletores troncos,
interceptores, emissários, estações elevatórias de esgoto (EEE) e estações de
tratamento de esgotos (ETE).

Figura ___: Sistemas de Esgotamento de Campinas. Fonte: PMSB (2013).

Bacia do Rio Atibaia
Sistema Samambaia

Alguns bairros ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou
interligação ao sistema de interceptação existente.
Bairros

Extensão de Rede (m)

Sítios de Recreio Gramado

9.900

Chácaras Buriti

1.272

TOTAL

11.172

Figura ___: Sistema Esgotamento Samambaia. Fonte: PMSB (2013).

A região do Gramado é compreendida pelo bairro Sítios de Recreio Gramado e
por condomínios existentes nas proximidades da Rua Eliseu Teixeira de

Camargo, que deverão fazer suas obras internas para a viabilidade das
interligações ao futuro sistema de transporte e afastamento Gramado II para a
ETE Samambaia.

Extensão
Coletor Tronco
(m)

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque
(m)

Gramado II

1.303

2

1.630

TOTAL

1.303

2

1.630

Região

A ETE Samambaia está em operação e é concebida por lodos ativados em
aeração prolongada, com decantador de alta taxa e digestor aeróbio, possuindo
a licença de Operação emitida pela CETESB.
Considerando-se a necessidade de se adaptar suas instalações a fim de
solucionar os problemas operacionais atualmente detectados e às exigências
técnicas relacionadas na Licença de Operação.
Considerando-se ainda que o lançamento do efluente da ETE se dá no ribeirão
Samambaia, afluente do ribeirão Pinheiros que deságua no Rio Atibaia, principal
abastecedor de água potável de Campinas.
A SANASA indica a adoção da tecnologia de ponta de membranas filtrantes por
ultrafiltração, que resolveria os problemas da ETE, contemplando inclusive a
exigência da CETESB quanto à desinfecção, sem a necessidade de aplicação
de produtos químicos e em decorrência destes a possível formação de
subprodutos cancerígenos.
O Projeto Executivo do “retrofit” da ETE Samambaia encontra-se em elaboração.

Figura ___: Estação Tratamento Samambaia. Fonte: PMSB (2013).

Quadro Resumo de Vazões previstas para a ETE
Ano

População

Qmédia

Qmáx.dia

Qmáx.hora

(hab.)

(L/seg)

(L/seg)

(L/seg)

2013

46.737

95

110

157

2016

49.393

100

117

166

2020

53.170

108

126

179

2030

66.323

130

151

215

Sistema Sousas

Alguns bairros necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou interligação
ao sistema de interceptação existente.
Bairros

Extensão de
Rede (m)

EEEs

Extensão de Linha
de Recalque (m)

San Conrado

41.500

6

2.645

Colinas do Ermitage

17.316

1

200

Morada das Nascentes *

10.320

1

1.600

TOTAL

69.136

8

4.445

* O loteamento Morada das Nascentes possui sistema próprio de abastecimento.
Após atendimento com sistema de abastecimento público, terá seus esgotos
encaminhados para o Sistema Sousas, por meio de rede coletora, estação

elevatória de esgotos e linha de recalque, segundo diretriz de esgotamento da
SANASA.
Para a interligação do Loteamento San Conrado e região à ETE Sousas há
necessidade de execução de um coletor tronco.
Região

Extensão Coletor
Tronco (m)

EEEs

Extensão de Linha
de Recalque (m)

San Conrado

1.250

1

900

TOTAL

1.250

1

900

Figura ___: Sistema de Esgotamento Sousas. Fonte: PMSB (2013).

Sistema Barão Geraldo

Para o esgotamento de áreas de expansão, há necessidade de futuras
implantações de sistemas de coleta, transporte e afastamento de esgotos, para
interligação ao sistema de esgotamento de Barão Geraldo.

Bairros

Extensão
de Rede
(m)

Village Campinas

21.440

Chácara Leandro

2.334

Vale das Garças

14.552

Solar de Campinas

2.794

Chácara Santa Margarida

10.145

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque (m)

3

5.240

1

798

Chácaras Belvedere

5.611

Chácara Santa Luzia

2.570

Parque Xangrila e
Luciamar

25.480

Recanto dos Dourados

31.880

1

970

116.806

5

7.008

TOTAL

No bairro Solar de Campinas os sistemas de coleta, transporte e afastamento de
esgotos estão em execução e as obras devem ser concluídas até o final de
2016.
Esta região de esgotamento possui um estudo de coletores tronco e estações
elevatórias para interligação a ETE Barão Geraldo.
Região

Extensão
Coletor
Tronco (m)

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque (m)

Estância
Paraíso/Xangrila

16.633

Village Campinas

1.230

1

560

Guara

2.392

1

118

Recanto dos Dourados

1.430

1

970

21.685

3

1.618

TOTAL

Figura ___: Sistema de Esgotamento Barão Geraldo. Fonte: PMSB (2013).

Sistema Anhumas

Alguns bairros necessitam da implantação do sistema de coleta e/ou interligação
ao sistema de interceptação existente.

Bairros

Extensão
de Rede
(m)

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque (m)

Santa Cândida

26.755

Parque dos Pomares

10.865

3

1.535

Chácara São Rafael

3.570

1

490

Chácara Bela Vista

10.138
4

2.025

TOTAL

51.328

As obras para atender o bairro Parque dos Pomares encontram-se em
execução, com conclusão prevista para o final de 2016.
A região Santa Marcelina ainda não foi contemplada com o sistema de
interceptação. Porém, foi elaborado o projeto executivo que se encontra em fase
de Licenciamento Ambiental.
A região Alphaville possui um estudo de coletores tronco e estações elevatórias
para interligação a ETE Anhumas.

Região
Santa Marcelina
Alphaville
TOTAL

Extensão
Coletor
Tronco (m)

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque (m)

1.515
503

2

2.186

2.018

2

2.186

Figura ___: Sistema de Esgotamento Anhumas. Fonte: PMSB (2013).

Sistema Arboreto

A SANASA está operando a ETE. Arboreto desde 2.000, que recebe contribuição
dos esgotos provenientes dos Loteamentos Arboreto Jequitibás e Hortências.
Tendo em vista o crescente adensamento populacional proveniente de
empreendimentos ao redor do loteamento Arboreto, o que acarretará o
acréscimo de vazão de esgotos a ser tratada, verificamos que a ETE em sua
atual capacidade de tratamento não tem condições de absolver toda esta
contribuição de vazão.
Desta forma, foi estudado o direcionamento dos esgotos ao sistema da ETE
Sousas e elaborado o projeto que atualmente encontra-se em fase de
Licenciamento Ambiental.

Região

Extensão
Coletor
Tronco (m)

Reversão Arboreto
TOTAL

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque
(m)

594

2

700

594

2

700

Bairro em área isolada com Sistema Público de Abastecimento de Água

Alguns bairros ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou
interligação ao sistema de interceptação existente.
Bairro

Extensão de Rede (m)

Jardim Monte Belo 1 e 2

24.772

TOTAL

24.772

Nestas regiões isoladas com sistema próprio de abastecimento há também a
necessidade de execução de coletores troncos.
Região

Extensão Coletor Tronco
(m)

Gargantilha e Monte Belo

3.320

Região Bananal e Carlos
Gomes

1.000

TOTAL

4.320

ETE Monte Belo
Para execução de Rede Coletora de Esgoto nos bairros Jardim Monte Belo I e II
e Chácaras Gargantilha haverá necessidade de implantação de uma Estação de
Tratamento de Esgoto no bairro Jardim Monte Belo, por se tratar de local isolado
em relação ao Sistema Barão Geraldo.

Figura ___: Bairros Jd. Monte Belo e Chácaras Gargantilha. Fonte: PMSB (2013).

Bairro em área isolada sem Sistema Público de Abastecimento de Água

Na Bacia do Atibaia há necessidade de execução de coletores em regiões
isoladas e com sistema próprio de abastecimento de água.
Extensão
de Rede
(m)

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque (m)

Chácaras Gargantilha

30.000

2

1.830

Bananal

17.422

1

360

2.582

1

1.380

50.004

4

3.570

Bairros

Carlos Gomes
TOTAL

Figura ___: Sistemas Isolados Esgotamento – Atibaia. Fonte: PMSB (2013).

ETE Bananal/Carlos Gomes
Para execução de Rede Coletora de Esgoto nos bairros Bananal e Carlos
Gomes haverá necessidade de implantação de uma Estação de Tratamento de
Esgoto no bairro Bananal, por se tratar de local isolado em relação ao Sistema
Barão Geraldo.
Os estudos para esta região somente serão realizados após a regularização dos
bairros envolvidos: Bananal, Sítio São José, Chácaras Bocaiúva Nova, Recanto
Tsuriba e Carlos Gomes.

Figura ___: Bairros Bananal e Carlos Gomes. Fonte: PMSB (2013).

Bacia do Ribeirão Quilombo
Sistema San Martin

Bairro que ainda necessita da implantação de sistema de coleta e/ou interligação
ao sistema de interceptação existente.

Bairro

Projetos

TIC CENTAC

-

TOTAL

Extensão de Rede (m)
11.536
11.536

Figura ___: Sistema de Esgotamento San Martin. Fonte: PMSB (2013).

Sistema Santa Mônica

As obras das redes dos núcleos Res. Agreste I e II e Campineiro já foram
executadas, porém a obra da Estação Elevatória está pendente, por conta de
contrato com empreendedor. Essa contratação ocorre por conta do PAC
Quilombo, da SEINFRA.
‘’

Figura ___: Sistema de Esgotamento Santa Mônica. Fonte: PMSB (2013).

O sistema de interceptação e a ETE Santa Mônica/ Vó Pureza estão em
operação desde 2.004, com lançamento do efluente tratado no córrego da lagoa,
nas proximidades do ribeirão Quilombo.
A ETE Santa Mônica também denominada Vó Pureza, deverá ser desativada
pelos seguintes motivos:
 A capacidade instalada de tratamento da ETE cuja vazão média é de 85 L/s,
está aquém da necessidade do sistema de esgotamento envolvido, conforme
verifica-se no quadro de vazões abaixo;
 A necessidade de adequação radical de suas unidades de processo, em
decorrência da evolução desproporcional de descargas industriais na rede

coletora. Assim, o esgoto coletado nessa bacia precisa ser combinado com o
de micro-bacias vizinhas para maior diluição e tratamento conjunto.
Na área da ETE Vó Pureza será executada a EEE Santa Mônica, que fará o
recalque à ETE Boa Vista.

Figura ___: ETE Vó Pureza. Fonte: PMSB (2013).

A possibilidade de desativação desta ETE, com a execução de obras de
reversão de esgotos ao Sistema de Esgotamento Boa Vista, somente poderá ser
realizada quando a ETE Boa Vista estiver em operação.
Quadro Resumo de Vazões previstas na ETE
Ano

População

Qmédia

Qmáx.dia

Qmáx.hora

(hab.)

(L/seg)

(L/seg)

(L/seg)

2013

26.888

89

104

150

2016

27.393

106

153

2020

28.081

93

109

157

2030

30.250

99

116

167

91

Reversão Sistema Santa Mônica para o Sistema Boa Vista
Região

Projeto

Reversão Santa
Monica para Boa Vista

-

EEEs

TOTAL

Extensão de Linha
de Recalque (m)

1

2.600

1

2.600

Sistema Boa Vista

Alguns Núcleos ainda necessitam da implantação de sistema de coleta e/ou
interligação ao sistema de interceptação existente.
Bairro

Projetos

Chácara Anhanguera

Básico nº20100239

N.R. Parque Universal I e Chico
Amaral I

Básico nº20080242

TOTAL

Extensão de Rede
(m)
360
2.420
2.780

Figura ___: Sistema de Esgotamento Boa Vista. Fonte: PMSB (2013).

Para o esgotamento do sistema Boa Vista foram executados coletores troncos,
perfazendo uma extensão total de aproximadamente 5.300m.
Neste sistema de esgotamento já existe a ETE CIATEC em operação desde
1.994, localizada na margem esquerda do córrego Boa Vista e a ETE Villa Régio
em operação desde 2002, executadas para atender a loteamentos e que
deverão futuramente ser desativadas.
A estação de tratamento de esgotos ETE Boa Vista será localizada na margem
esquerda do córrego Boa Vista, em área contígua a ETE CIATEC.
A ETE Boa Vista deverá ser implantada em duas etapas, porém as unidades

implantadas em cada etapa deverão garantir sempre o nível completo de
tratamento requerido, com exceção da remoção de fósforo, que entrará somente
na segunda etapa.
O tratamento deverá ser em nível terciário com tratamento preliminar, constituído
por gradeamento, peneiramento e desarenação e processo de lodos ativados
por aeração seguido de ultrafiltração por membranas.

Figura ___: ETE Boa Vista. Fonte: PMSB (2013).

O efluente tratado de excelente qualidade poderá ser utilizado para o
abastecimento industrial da região, constituindo o reuso do recurso hídrico e
somente o excesso, não reaproveitado, será extravasado para o córrego Boa
Vista.

Quadro Resumo de Vazões do Sistema Boa vista incluindo o sistema Santa
Mônica
Ano
População
Qmédia
Qmáx.dia
Qmáx.hora
(hab.)
(L/seg)
(L/seg)
(L/seg)
2013
82.022
243
282
402
2016
83.663
248
288
410
2020
85.902
254
296
421
2030
92.986
271
316
449
Para atingir a meta de 100% de tratamento de Esgotos, a ETE Boa Vista é a
última ETE de grande porte a ser construída.
Bacia do Rio Capivari
Sistema Piçarrão

Bairro que necessita da implantação de sistema de coleta e/ou interligação ao
sistema de interceptação existente.

Bairro
Chácara São Martinho
TOTAL

Extensão de Rede
(m)
30.280
30.280

Figura ___: Sistema de Esgotamento Piçarrão. Fonte: PMSB (2013).

O sistema de interceptação e a ETE Piçarrão estão em operação desde 2.005,
com o processo de reator UASB seguido por lodos ativados e clarificação por
flotação com ar dissolvido, possuindo a Licença de Operação emitida pela
CETESB.
A ETE foi construída em uma primeira etapa, com capacidade instalada de
tratamento de vazão média de 417 L/s.
Um estudo técnico foi elaborado para adequar a ETE para a vazão afluente
crescente elevando a capacidade de tratamento. O estudo foi separado em três
assuntos: Implantação do 4º módulo de UASB; Sistema de separação de lodo
aeróbio, flotação e Sistema de desidratação de lodo.

Quadro Resumo de Vazões
Ano

População

Qmédia

Qmáx.dia

Qmáx.hora

(hab.)

(L/seg)

(L/seg)

(L/seg)

2013

221.579

583

682

979

2016

225.338

694

996

2020

230.449

606

709

1018

2030

246.488

641

750

1077

593

Figura ___: ETE Picarrão. Fonte: PMSB (2013).

Sistema Capivari I

Alguns bairros e núcleos ainda necessitam da implantação de sistema de coleta
e/ou interligação ao sistema de interceptação existente.
Bairros

Extensão de
Rede (m)

EEEs

Extensão de Linha de
Recalque (m)

Jardim Sul América

5.730

Cidade Satélite Iris II
(execução)

10.055

1

736

Cidade Satélite Iris III

8.590

1

413

Jardim São Judas Tadeu

12.220

Jardim Uruguai

5.614

Chácara Morumbi

1.874

Chácara São Judas Tadeu

1.099

N.R. São Judas Tadeu I e II

1.050

N.R. Parque da Amizade

4.070

N.R. 3 Estrelas

2.300

Jardim Marialva

1.412

Jardim Maringá

2.210

N.R. Princesa D’Oeste

5.170

TOTAL

61.394

2

1.149

As obras para o atendimento do bairro Jardim Sul América estão em fase final
de execução. Nos bairros Cidade Satélite Iris II e III as redes coletoras já estão
sendo implantadas e a conclusão das obras está prevista para o final de 2016.

Figura ___: Sistema de Esgotamento Capivari I. Fonte: PMSB (2013).

Sistema Capivari II

Alguns bairros e núcleos ainda necessitam da implantação de sistema de coleta
e/ou interligação ao sistema de interceptação existente.
Bairros

Extensão
de Rede
(m)

Jardim Lisa II

6.176

Chácara Santos Dumont

3.072

DIC

2.220

Jardim Irajá

858

Jardim do Lago III

752

Parque Centenário

1.690

Vila Saltinho

1.050

Pq. Aeroporto de
Viracopos

6.410

Recanto dos Pássaros

1.104

N.R. Jd. Santo Antonio e
Vila Todescan

166

N.R. Jardim Canaã

147

N.R. Jardim Camburiu

862

TOTAL

1

715

1

715

11.529

N.R. Ilha do Lago

N.R. Jardim Bandeiras II

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque (m)

1.193
37.229

Figura ___: Sistema de Esgotamento Capivari II. Fonte: PMSB (2013).

Existem estudos de coletores tronco e estações elevatórias para interligação a
ETE Capivari II.

Região

Interligação Itatinga

Projeto
Executivo nº
20080334

Extensão
Coletor
Tronco (m)

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque
(m)

833

Santa Lucia

-

5.338

Campos Eliseos

-

3.650

Córrego do Lixão

-

1.179

Margem Esquerda rio
Capivari

-

Nova Mercedes

-

1.205

Saltinho e Centenário

-

2.294

Jd Bandeiras / Córrego
Taubaté

-

3.086

4.078

1

900

1

1.000

Interligação Icaraí

-

Área de Expansão c/ São
Luis

-

TOTAL

1.200
5.093

1

685

27.956

3

2.585

A ETE Capivari II está em operação. A execução desta ETE foi realizada em
fases, sendo que a primeira fase contemplou a construção de apenas um
módulo de tratamento com capacidade de 186L/s. A segunda fase contemplou a
construção do outro módulo de tratamento. A terceira fase, denominada Taubaté,
trata-se da interceptação dos esgotos com a execução de redes coletoras, linhas
de recalque e uma Estação Elevatória de Esgoto.
Para as demais fases de obras há necessidade de liberação de recursos
financeiros.
Neste sistema existem ainda as ETE’s: Santa Lúcia, Eldorado, São Luís, Nova
Bandeirante e Abaeté que serão desativadas e o esgoto gerado nestes
empreendimentos será direcionado à ETE Capivari II.
Enquanto as obras do sistema de esgotamento Capivari II não forem
implantadas, duas estações elevatórias de esgotos (EEE) estão em operação
para atender aos bairros Parque Oziel, Jardim Monte Cristo e Gleba B,
revertendo os esgotos para a ETE Piçarrão.
O processo de tratamento biológico adotado no projeto da ETE consiste na
combinação de lodos ativados seguidos por sistema de membranas filtrantes,
para lançamento do efluente final no rio Capivari. Esta ETE é denominada de
EPAR- Estação Produtora de Agua de Reúso, devido a excelente qualidade do
efluente tratado.
O futuro aumento de vazão afluente à EPAR, decorrente da implantação de
interceptores de esgotos e Estações Elevatórias atendendo às demais fases de
obras, implicará na necessidade de execução do terceiro módulo de tratamento,
elevando a capacidade instalada para 559 L/s.

Figura ___: EPAR Capivari II. Fonte: PMSB (2013).

Somente após a execução de todas as interligações necessárias e mediante o
crescimento da região é que haverá necessidade de implantação do quarto
módulo de tratamento.
Quadro Resumo de Vazões do sistema Capivari II incluindo o sistema
Icaraí
Ano

População

Qmédia

Qmáx.dia

Qmáx.hora

(hab.)

(L/seg)

(L/seg)

(L/seg)

2013

307.390

588

689

992

2016

318.288

714

1.027

2020

333.421

637

748

1.077

2030

374.476

715

839

1.209

609

Sistema Nova América

Núcleo que necessita da implantação de sistema de coleta e/ou interligação ao
sistema de interceptação existente.
Bairros

Extensão de
Rede (m)

EEEs

Extensão de
Linha de
Recalque (m)

N.R. da Paz

2.059

1

245

TOTAL

2.059

1

245

Figura ___: Sistema de Esgotamento Nova América. Fonte: PMSB (2013).

5.3. PROGRAMA PARA VENDA DE ÁGUA DE REUSO

Considerando o panorama atual de demanda e disponibilidade hídrica, além da
proposta de reenquadramento dos corpos d’água, a SANASA vem nos últimos
anos, investindo em tecnologia avançada para a implantação de novas ETEs,
além de estudos para renovação de concepções de ETEs em operação.
Atualmente a SANASA tem concluída e em operação Estação Produtora de
Água de Reuso – EPAR - Capivari II com capacidade de tratamento de 360 l/s. A
tecnologia empregada na EPAR para a purificação da água com tratamento a
nível terciário com remoção de nitrogênio e fósforo é a mais moderna do mundo
e a SANASA é pioneira no país na sua utilização. A membrana filtrante (fibras
ocas com bilhões de poros microscópicos que constituem uma barreira física
para as impurezas) garante a remoção de vírus, bactérias, sólidos e nutrientes, e
deixa a água com 99% de grau de pureza. A operação é totalmente
automatizada e com baixo consumo de produtos químicos.
Devido à produção de água com altíssima qualidade, a SANASA já proporciona
o reuso indireto da água, uma vez que lança este efluente no rio Capivari,
oferecendo uma melhoria de qualidade a quem está à jusante deste ponto de
lançamento. No entanto, há um estudo para a realização do Reuso Planejado de
Água, englobando as empresas instaladas no Parque Industrial e o Aeroporto
Internacional, onde será implantado um programa de reuso de água para
atender os usos menos exigentes e diminuir o consumo de água potável no
município.
A SANASA deve priorizar esta iniciativa nos próximos anos. Projetos e parcerias
nessa área são importantes para o uso racional da água, pois além da eficiência
da ETE, são necessários investimentos em infraestrutura e recursos humanos.

2.

POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS

2.1 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2.1.1 EDUCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Campinas tem o compromisso de
oferecer uma Educação pública de qualidade, que respeite o processo de

aprendizado do aluno em sua totalidade. A Secretaria tem como meta a redução
do déficit de vagas e para isso tem atuado em várias frentes. Atualmente, 9.101
crianças com idade de 0 a 3 anos que estão fora da escola.
Nos últimos dois anos, com o devido planejamento de ações, como a otimização
dos espaços e o remanejamento de vagas e recursos humanos, conseguiu-se
incluir o atendimento de mais de três mil crianças.
Foram inauguradas em 2015, 5 creches tipo nave-mãe (capacidade de cerca de
270 crianças cada), nos seguintes bairros: Jd. Bassoli, Jd. Campos Elíseos, Jd.
Ibirapuera, Vila Esperança e Residencial Porto Seguro.
Mais três unidades deverão ser inauguradas: Residencial San Martin, Gleba B e
Residencial São José, e também estão em processo de licitação das obras, 4
creches do programa PAR/MEC do Governo Federal, nos bairros: Jd. Abaeté,
Jd. Eldorado, Nova Europa e Residencial São Luís permitindo o atendimento a
mais 1.300 crianças.
Está sendo desenvolvido o programa “Núcleo da Esperança”, com a instalação
de unidades diferenciadas para atendimento do infantil ao fundamental, em
período integral, conjugando ensino, atividades culturais e esportivas em um
complexo escolar com capacidade para cerca de 960 alunos, criando um novo
paradigma de ensino público de qualidade em instalações muito bem equipadas,
visando a permitir o pleno desenvolvimento das potencialidades dos alunos e
garantindo total suporte às atividades pedagógicas. Inicialmente estão
programadas 3 unidades deste tipo em áreas já adquiridas, nos distritos do
Campo Grande, Ouro Verde e Nova Aparecida. Mais duas áreas para este
programa estão em negociação, uma no Campo Belo e outra no Vida Nova.
A SME enfrenta diversos obstáculos para atingir suas metas, especialmente
quanto à universalização do acesso ao ensino. As maiores dificuldades para o
atendimento à população residem nos seguintes pontos:
 Pouca disponibilidade de terrenos com dimensões e topografia adequadas:
em grande parte dos bairros já consolidados não foram reservadas áreas para
a implantação de EPCs ou então, quando existem áreas disponíveis, estas
apresentam dificuldades topográficas, muitas vezes situando-se em fundos de

vale e às margens de córregos, ou mesmo se encontram ocupadas por
construções clandestinas. Muitos empreendimentos que aumentam os
impactos em áreas já com déficit no atendimento, deveriam contribuir através
da ampliação ou construção de novas unidades;
 Muitas unidades funcionam em edificações antigas e pouco adequadas às
necessidades modernas em termos de equipamentos e mesmo em relação
aos espaços de apoio e atividades fora da sala de aula. Como exemplo,
podemos citar a existência de prédios com tubulações de ferro, telhas em
cimento amianto e sistemas de esgotamento por manilhas cerâmicas. Cerca
de 10 unidades funcionam em condições bastante inadequadas, em
edificações adaptadas.
Há ainda, estudos para a implantação de novas unidades educacionais em
áreas destinadas a EPCs (Equipamentos Públicos Comunitários) reservadas
para a educação, originárias de novos loteamentos em diversas regiões do
município: Jd. das Cerejeiras, Residencial Caiapó, Residencial Flávia, Colina
das Nascentes, Cittá di Firenze, Parque Floresta e Campo Florido. A SME
também adquiriu áreas para implantação de unidades nos seguintes Bairros: Vila
Tupi, DIC-I, Parque Itajaí, Vila Olímpia, Parque dos Pomares e Recanto da
Alegria.
Além disto, a SME conta com um programa permanente de requalificação e
adequação das unidades já existentes, com investimentos da ordem de mais de
R$ 8.000.000/ano. Este programa possibilita a manutenção e melhoria das
instalações das unidades escolares. Além deste programa de manutenção,
estão sendo licitadas intervenções como: instalação de gradis, forros e
divisórias, adequações em rede elétrica, cobertura de quadras esportivas, além
de reformas gerais e ampliações em diversas unidades.
A Lei Municipal nº 15.029/2015 instituiu o Plano Municipal de Educação, que
prevê a vinculação com a política de desenvolvimento do município e a
cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por
mecanismos nacionais, estaduais e municipais de coordenação e colaboração
recíproca.

São objetivos do Plano Municipal de Educação:
I -

assegurar a articulação das políticas educacionais com as demais políticas

sociais, particularmente as culturais;
II - considerar a necessidade de identificação das populações do campo e das
comunidades indígenas e quilombolas e suas necessidades específicas,
asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;
III - garantir o atendimento das necessidades específicas na educação especial,
assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e
modalidades.

São diretrizes do Plano Municipal de Educação:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
igualdade racial, regional e diversidade;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação,
que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de
qualidade e equidade;
IX - valorização dos profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental;
XI - vinculação do Plano Municipal de Educação ao projeto de desenvolvimento
do Município e às necessidades de melhoria das condições de vida da
população.
Para atingir os objetivos e diretrizes acima e nortear os planos, programas,

projetos e ações relacionadas à educação pública, temos algumas metas
previstas:
 Universalizar o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio
para toda a população;
 Universalizar, para a população de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino;
 Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental;
 Expandir a rede pública de educação infantil direta e articular a oferta de
matrículas gratuitas em entidades beneficentes de assistência social na área
de educação;
 Consolidar, em regime de colaboração com a União e os Estados,
programa municipal de construção e reestruturação de escolas, bem como
de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede
física e respeitando os critérios e normas de acessibilidade universal em
todas as escolas públicas municipais;
 Redimensionar a distribuição territorial da oferta, a fim de evitar o
deslocamento de crianças;
 Garantir política municipal de formação dos profissionais da educação
assegurando-lhes formação continuada, gratuita e na respectiva área de
atuação.
 Ampliar as fontes de financiamento da educação pública no município, por
meio de mudanças que promovam e assegurem maior justiça social,
ampliando de forma eficiente e transparente os recursos vinculados à
manutenção e desenvolvimento do ensino;
 Assegurar a variedade, quantidade e qualidade do Programa de
Alimentação Escolar, bem como a alimentação diferenciada para os alunos
com restrição alimentar, em consonância ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar;

2.1.2 ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistência Social é política pública de Seguridade Social, não-contributiva,
que oferta serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para a
população em situação de vulnerabilidade e risco e tem como objetivos:
I-

Procurar reduzir as desigualdades socioterritoriais de forma integrada às
demais políticas setoriais;

II- Implementar programas, projetos e ações socioassistenciais para indivíduos
que deles necessitem;
III- Ampliar o acesso aos serviços socioassistenciais, contribuindo para a
inclusão dos cidadãos na sociedade;
IV-

Ampliar e fortalecer a rede de proteção, inclusive por meio de construção de
novos equipamentos públicos;

São diretrizes gerais da política municipal de assistência social:
I-

Fortalecer os direitos e a proteção social;

II- Gerir e valorizar o Sistema Único da Assistência Social - SUAS, de forma
descentralizada e participativa;
III- Planejar as ações de assistência social, com base no diagnóstico e
monitoramento territorial visando a melhoria dos serviços prestados;
IV-

Capacitar a população para participação nas instâncias de controle social e
nos processos decisórios da política de assistência social.

Em reconhecimento às mudanças profundas que estão sendo realizadas na
política pública de assistência social em todo o país, a Secretaria Municipal de
Cidadania, Assistência e Inclusão Social (SMCAIS) propôs alterações na Lei
Orgânica e instituiu o Sistema de Assistência Social do Município de Campinas
(SUAS Campinas), que passou a contar com uma rede, que oferta serviços para
a população, organizada pelos níveis de complexidade:
 Proteção Social Básica;
 Proteção Social Especial de Média Complexidade;

 Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
A SMCAIS apontou algumas metas no Plano Municipal de Assistência Social, a
serem conquistadas até 2026. Dentre elas destacamos:
1)

CRAS (Centros de Referência de Assistência Social): Implantação de mais 06
CRAS abaixo indicados:

Tabela ___: Regiões prioritárias para implantação de CRAS até 2026

Norte

Sul

Leste

Sudoeste

Noroeste

Vila San Martin

Jd. São
Fernando/Itatiaia/
Paranapanema

Centro

Eldorado dos
Carajás

Residencial Parque
São Bento

Jd.
Centenário/Formosa
Fonte: SMCAIS – 2016.

2) CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social):
Implantação de mais 02 CREAS, sendo: 01 na região norte e 01 na região
sudoeste, ambos com necessidade de previsão de equipes de atuação.
3) Construção de 03 Centros Dia da Pessoa Idosa.
4)

Construção de 03 novas sedes de Serviços de Acolhimento.

Para o sucesso das ações de assistência social, é importante ressaltar que a
localização desses equipamentos deve priorizar áreas com previsão de
adensamento populacional, com acessibilidade ao transporte público e
proximidade a outros equipamentos.

2.1.3 SAÚDE
A Política de Saúde Municipal deve estar em consonância com a Política
Nacional e Estadual de Saúde, compondo o Sistema Único de Saúde (SUS).
Neste sentido, vale enfatizar os princípios e diretrizes do SUS na forma da
Constituição Federal de 1988, da Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto
7.508/2011 e das demais normas federais, estaduais e municipais.
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos

de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios:
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência;
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos
para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física
e moral;
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a
sua utilização pelo usuário;
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a
alocação de recursos e a orientação programática;
VIII - participação da comunidade;
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera
de governo:
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e
saneamento básico;
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da
União, dos 4 Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de
serviços de assistência à saúde da população;
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios
para fins idênticos.
São diretrizes da Política Municipal de Saúde, previstas no Plano Municipal de

Saúde:
I- Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante
aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada, com
os seguintes objetivos:
a) Utilização de mecanismos que propiciem à ampliação de acesso a atenção
básica.
b) Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em
tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante
aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.
II- Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, com expansão e
adequação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA), de Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), de prontos-socorros e centrais de
regulação, articulada às outras redes de atenção, com os seguintes objetivos:
a) Implementação da Rede de Atenção a Urgência e emergência.
b) Fortalecimento de mecanismos de programação e regulação nas redes de
atenção do SUS.
III- Promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança e
implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de
maior vulnerabilidade, com os seguintes objetivos:
a) Fortalecer e ampliar as ações de prevenção, detecção precoce e tratamento
oportuno do câncer de Mama e do Colo de Útero.
b) Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil para garantir
acesso, acolhimento e resolutividade.
IV- Fortalecimento da rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da
dependência de “crack” e outras drogas, com os seguintes objetivos:
a) Ampliar o acesso à atenção psicossocial a população em geral, de forma
articulada com demais pontos de atenção em saúde e outros pontos
intersetoriais.
b) Qualificar a atenção, produção de informação e conhecimento.
c) Ampliar ações de promoção de Saúde Mental e reinserção social, e promover

a articulação intra e inter setorial, englobando a participação social.
V- Garantia da atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de
doenças crônicas, com estímulo ao envelhecimento ativo e fortalecimento das
ações de promoção e prevenção, com os seguintes objetivos:
a) Melhoria das condições de saúde dos Idosos e portadores de doenças
crônicas mediante qualificação da gestão e das redes de atenção.
VI- Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de
promoção e vigilância em saúde, com os seguintes objetivos:
a) Fortalecer a promoção e vigilância em saúde.
b) Implementar ações de saneamento básico e saúde ambiental para a
promoção da saúde e redução das desigualdades sociais, com ênfase no
Programa de Aceleração de Crescimento.
c) Fortalecer a promoção e vigilância saúde com ênfase na Vigilância Sanitária
tendo em vista os riscos sanitários.
d) Fortalecer a promoção e vigilância em Saúde do Trabalhador.
VII- Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, com os seguintes
objetivos:
a) Garantir o acesso a medicamentos padronizados e seu uso racional.
b) Qualificar as etapas do ciclo de Assistência Farmacêutica, com garantia de
recursos financeiros, infraestrutura e pessoal.
c) Fortalecer a assistência farmacêutica por meio da inspeção nas linhas de
fabricação de medicamentos, que inclui todas as operações envolvidas no
preparo de determinado medicamento desde a aquisição de materiais,
produção, controle de qualidade, liberação, estocagem, expedição de
produtos terminados e os controles relacionados, instalações físicas e
equipamentos, procedimentos, sistema da garantia da qualidade.
VIII- Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e
democratização das relações do trabalho e dos trabalhadores dos SUS, com os
seguintes objetivos:
a) Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS.
b) Desprecarizar o trabalho em saúde nos serviços do SUS da esfera pública na

Região de Saúde.
c) Estabelecer espaços de negociação permanente entre trabalhadores e
gestores da saúde na Região de Saúde.
d) Adotar

estratégias

de

valorização

do

trabalhador,

promovendo

o

desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho em saúde.
e) Democratização e Humanização das relações de trabalho.
f)

Recomposição do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, considerando
parâmetros e procedimentos para avaliação das necessidades de cada local.

IX- Implementação de novo modelo de gestão e instrumentos de relação
federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com
foco em resultados, participação social e financiamento estável, com os
seguintes objetivos:
a) Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de Saúde, lideranças de
movimentos sociais, agentes comunitários de Saúde, agentes de combate às
endemias, educadores populares com o SUS.
b) Novo modelo de gestão, com ênfase na capacitação de profissionais,
informação e informática, Cartão Nacional de Saúde e intersetorialidade.
c) Equidade com ênfase a populações em maior vulnerabilidade.
X- Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de
produtividade e eficiência, com os seguintes objetivos:
a)

Qualificação de instrumentos de execução direta, com geração de ganhos de
produtividade e eficiência para o SUS.

Metas de expansão
Em consonância com os Objetivos e Diretrizes do Sistema Nacional de Saúde,
constante na Lei Federal nº 8080/90 e demais normas federais, estaduais e
municipais, bem como o Plano Municipal de Saúde, conforme já detalhado
acima, aliado ao crescente desenvolvimento ao qual a região se projeta para os
próximos anos, com a expansão do Aeroporto de Viracopos e o pertencimento a
Macro Metrópole Paulista, a Secretaria de Saúde aponta a necessidade de
reestruturação, tanto física quanto mobiliária de suas áreas, ampliando e

adequando as Unidades de Saúde, levando em conta o crescimento e
adensamento populacional em determinadas regiões, com a construção de
novas Unidades Básicas de Saúde, para possibilitar uma re-divisão territorial em
locais altamente adensados:
UNIDADE
CS BOSQUE
CS JD. MIRIAM
CS SANTA CANDIDA/COSTA E SILVA
CS CONCEIÇÃO/SOUSAS
CS SATELITE IRIS II
CS BASSOLI
CS COLINAS VERDES
CS FLORENCE II
CS COSMO
CS REAL PARQUE
CS BOTAFOGO
CS MONTE ALTO
CS RENASCENÇA
CS GUARÁ
CS DIC VI
CS VISTA ALEGRE II
CS UNIÃO DE BAIRROS II
CS SANTA LUCIA II
CS SAN DIEGO
CS REFORMA AGRÁRIA
CS ITAGUAÇU
CS JAMBEIRO
CS ITATIAIA
CS VILA MARIETA
Cs JD. DO LAGO II

DISTRITO
LESTE
LESTE
LESTE
LESTE
NOROESTE
NOROESTE
NOROESTE
NOROESTE
NOROESTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
SUDOESTE
SUDOESTE
SUDOESTE
SUDOESTE
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL

Além das Unidades Básicas de Saúde, também faz-se necessário um olhar
ampliado para as Unidades de Vigilância em Saúde, Unidades de Urgência e
Emergência, Centros de Especialidades, Ambulatórios e Hospitais. Para tanto a
reestruturação da rede de frio e da logística de distribuição de Imunobiológicos,
construção de Academias de Saúde, de 2 Centros de Especialidades e Instituto
da Mulher, Prontos Socorros Metropolitano e Suleste, Unidade de Pronto
Atendimento Leste, Laboratório Entomológico e de Vetores, Laboratório de
Saúde Pública, Almoxarifado da Saúde, Centro de Referência em Idoso (CRI), e
da Oficina Municipal de Órtese e Prótese Músculo Esquelética, também fazem
parte do planejamento para crescimento da Rede Própria.
Como outras questões estruturantes, também se articula a informatização da

Rede Municipal de Saúde, a implantação do Cartão Metropolitano de Saúde e o
Atendimento ao Cidadão da Vigilância em Saúde, bem como estruturar o
Sistema de Auditoria do SUS em consonância com as determinações da Lei
complementar 141/2012, ampliar leitos hospitalares e Serviço de Atendimento
Domiciliar (SAD), implementar as Redes de Cuidado em Saúde,
parcerias

Ensino-Serviço,

a

Educação

Permanente

manter as

dos Trabalhadores,

Capacitações em Mediação de Conflitos, Ações de Prevenção de Violências e
Acidentes. Além de garantir a manutenção dos serviços, a aquisição de insumos,
imunobiológicos e medicamentos com gestão diferenciada destes itens por
serem estratégicos para a saúde pública, dentre outras ações em saúde.
No que tange as áreas físicas das Unidades de Saúde, tanto assistenciais, como
de suporte ou administrativas, um dos dificultadores para a qualificação dos
espaços existentes, visto que é um empecilho para a captação de recurso de
investimento junto aos entes da federação, é a regularização dos terrenos onde
estão localizados esses prédios. Muitas das áreas são praças, embora as
unidades estejam construídas no local há algum tempo. Para as novas
construções, na liberação de novos empreendimentos imobiliários, é primordial a
disponibilização de terrenos adequados para Equipamento Público, destinados à
construção de Unidades de Saúde.
A questão da mobilidade, condições das vias e transporte, para a Secretaria de
Saúde, é um fator essencial a ser considerado, visto que, para facilitar o acesso
ao maior número possível de usuários de uma determinada região, esses pontos
devem estar bem estruturados. Isso não se restringe aos munícipes, uma vez
que Campinas se constitui em um pólo regional e muitos dos habitantes das
cidades da região fazem uso de nosso sistema, principalmente para suporte
ambulatorial e hospitalar.
A contemplação destes itens no Plano Diretor ajudará a promover a
reorganização da Rede Municipal de Saúde, ampliando a atuação das equipes
em estruturas adequadas e de acesso facilitado aos usuários do Sistema,
visando à qualificação da assistência prestada ao munícipe.

2.1.4 CULTURA
Apresentamos a seguir as diretrizes gerais e específicas da Secretaria Municipal
de Cultura, buscando contemplar as necessidades de curto, médio e longo
prazos de todos os setores e coordenadorias vinculados a cada uma das
diretorias que compõem a referida pasta: Diretoria de Cultura, Diretoria da
Orquestra, Diretoria Administrativa e a Coordenadoria Setorial do Patrimônio
Cultural, esta última, órgão técnico do Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural (CONDEPACC).
DIRETRIZES DA SUBÁREA DE CULTURA
Diretrizes Gerais
A Política Municipal da subárea de Cultura atenderá às seguintes diretrizes gerais:

I - Articulação das ações governamentais no âmbito da cultura com as demais
políticas públicas, especialmente com as políticas sociais;
II - Criação e manutenção dos espaços públicos municipais devidamente
equipados e acessíveis à população para as diversas manifestações culturais e
artísticas;
III- Fomento às diversidades culturais e sociais do município, atendendo às
situações diferenciadas e às realidades plurais, nas áreas urbana e rural;
IV - Estímulo à organização de entidades culturais no âmbito da sociedade civil,
por meio de organizações não-governamentais, cooperativas, associações,
sindicatos, federações, dentre outros;
V - Viabilização de novas parcerias e novas fontes de obtenção de recursos para
implementação das ações e dos programas culturais;
VI - Estímulo à participação das entidades públicas municipais na execução dos
planos, programas e projetos culturais de interesse municipal;
VII – Fomento por meio de editais públicos de todas as manifestações,
expressões e repertórios culturais de grupos, associações e instituições atuantes
em Campinas, com ênfase especial para as manifestações e instituições
vinculadas aos repertórios culturais tradicionais e às expressões da cultura
popular;
VIII - Incorporação nos equipamentos e no desenho das políticas, programas e

ações das diretrizes e exigências legais afetas à acessibilidade;
IX - Ampliação do quadro funcional especializado, para as diferentes subáreas
da Secretaria de Cultura, por meio da realização de novos concursos públicos
de provimento efetivo;
X

-

Criação

e

viabilização

de

fundos

participativos

municipais

que

operacionalizem o Plano Municipal de Cultura;
XI - Implementação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores
Culturais;
XII - Fomento, fortalecimento e aperfeiçoamento das experiências de cogestão,
incluindo-se a sua regulamentação por meio de legislação municipal específica;
XIII - Atualização do novo organograma da Secretaria Municipal de Cultura
(SMC) para reconhecer os novos equipamentos criados, seus centros de custo e
quadro funcional.
Diretrizes Específicas
A Política Municipal da subárea de Cultura atenderá às seguintes diretrizes específicas:
Área de Bibliotecas

I - Atualização e aprovação dos regulamentos das Bibliotecas, incluindo a
ampliação de horários de atendimento;
II - Instalação de Bibliotecas Públicas em bairros periféricos e ampliação das
bibliotecas sobre rodas;
III - Definição de uma política clara, consistente e permanente de aquisição,
renovação e atualização de acervos;
IV - Aprovação de verba permanente e anual para atualização dos acervos das
Bibliotecas;
V - Aquisição de impressos personalizados para as Bibliotecas;
VI - Implementação de política de modernização administrativa e tecnológica da
área de bibliotecas, incluindo-se aquisição de hardware, software e qualificação
de recursos humanos em tecnologia da informação, incorporando as exigências
legais no tocante à acessibilidade;
VII - Promoção de campanhas regulares de incentivo à doação de livros, com

regras de conscientização;
VIII - Promoção de campanhas de sensibilização e orientação da população
acerca do funcionamento das bibliotecas;
IX - Ampliação do quadro funcional das bibliotecas, por meio de novos
concursos de provimento efetivo;
X - Contratação de oficineiros, artistas e/ou agentes culturais comunitários para
a realização de atividades culturais nas bibliotecas;
XI - Criação de um selo editorial, com o objetivo de fomentar e difundir a
produção literária local.
Área de Artes da Cena
I - Incentivo à produção, circulação e difusão das expressões artísticas diversas,
por meio de subsídios públicos, a exemplo do Fundo de Investimentos Culturais de
Campinas (FICC) e selecionados por meio de editais públicos;
II - Incentivo a um programa de formação de plateia nas expressões artísticas
diversas, contemplando as diferentes faixas etárias, especialmente o público
infanto-juvenil;
III - Incentivo à formação, capacitação e aprimoramento profissional dos agentes
envolvidos na produção cultural;
IV - Incentivo à qualificação da programação cultural, por meio do intercâmbio de
espetáculos de expressões artísticas diversas, viabilizados com recursos de editais
públicos, julgados por assessoria especializada ad hoc;
V - Fomento aos festivais de linguagens artísticas diversas, por meio de editais públicos
ou parcerias com a iniciativa privada, com curadoria ad hoc;
VI - Ampliação do quadro funcional da área de artes da cena, por meio de novos
concursos de provimento efetivo.
Área de Museus

I - Fomento aos movimentos culturais que divulguem e promovam as produções
locais, abrindo-se espaço para as novas manifestações nos museus municipais;
II - Apoio, criação e a manutenção de mecanismos que viabilizem a pesquisa e a
divulgação da criação cultural nos museus municipais;
III - Incentivo ao intercâmbio do artista com instituições culturais e com o público,
por meio de programas de residência artística;

IV - Investimento na formação e qualificação do artista e dos demais agentes
envolvidos na produção cultural;
V - Investimento na conservação e manutenção dos museus do Município;
VI - Fomento às ações educativas nos museus municipais;
VII - Fomento e aprimoramento das iniciativas de Museologia Social.
Área de Ação Cultural
I - Fomento à realização de atividades culturais em todo o território do Município,
valorizando-se, em especial, as ações da sociedade civil;
II - Fomento à descentralização de ações culturais visando atender às demandas
culturais dos diferentes estratos da população, sobremaneira das camadas
populares;
III - Implementação de ações que resultem na ampliação do acesso às diversas
formas de arte e cultura, especialmente pelos cidadãos de baixa renda;
IV - Apoio e fomento às atividades da cultura popular;
V - Fomento às atividades culturais que movimentem economias solidárias;
VI - Incentivo à formação, capacitação e aprimoramento profissional dos agentes
envolvidos na ação cultural;
VII - Apoio às ações realizadas pelos grupos e instituições culturais do Município,
fomentando-se as experimentações, a criação e a realização de produções culturais
autônomas, perenes e acessíveis a todos os cidadãos;

VIII - Execução de reformas e implantação de um programa de manutenção dos
espaços físicos de todas as casas de cultura;
IX - Implantação, em parceria com as áreas de turismo e patrimônio cultural
imaterial, de programa de fomento, apoio e divulgação do Calendário Municipal
de Festas, Manifestações, Celebrações e Rituais da Cultura Popular;
X - Implementação de programa de capacitação de agentes culturais
comunitários, visando estreitar as relações do Poder Público com os grupos,
associações, bairros e comunidades;
XI - Implantação do programa de modernização administrativa e tecnológica em
todas as casas de cultura, visando integrar esses equipamentos e consolidá-los
como centros de referência técnico-informacional-cultural;
XII - Ampliação da estrutura administrativa da EMCEA, reconhecendo-a como

coordenadoria setorial responsável pela gestão das casas de cultura e do
programa de oficinas culturais;
XIII - Ampliação e fortalecimento do programa de oficinas culturais como ações
descentralizadas e de referência, com plano pedagógico próprio.
DIRETRIZES DA SUBÁREA DE PATRIMÔNIO CULTURAL
Diretrizes Gerais
A Política Municipal da subárea de Patrimônio Cultural atenderá às seguintes diretrizes
gerais:
I - Mapeamento, identificação e registro, nos suportes adequados, dos bens
culturais materiais e imateriais do município de Campinas;
II - Coordenação de estudos e pesquisas orientados à inserção do patrimônio
cultural na dinâmica da produção social do espaço urbano;
III - Fomento de parcerias que visem ao desenvolvimento de técnicas, métodos e
pesquisas que impactem positivamente a política de conservação do patrimônio
cultural;
IV - Fomento de parcerias que visem à inversão de recursos na recuperação,
utilização e disponibilização pública de bens culturais caros à memória social
urbana de Campinas;
V - Fomento às pesquisas e estudos que aprimorem o alcance e a efetividade dos
suportes legais de proteção dos bens culturais, especialmente os instrumentos
jurídicos do tombamento, registro e salvaguarda;
VI - Fomento às ações de educação patrimonial, visando fortalecer e ampliar os
vínculos da população com os bens culturais de valor patrimonial;
VII - Incentivo à fruição e ao uso público dos bens culturais patrimonializados;

VIII - Fomento às ações intersetoriais que fortaleçam a política pública de
patrimônio cultural, em especial com as áreas de Planejamento, Urbanismo,
Jurídico, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo;
IX - Revisão e atualização da composição do Conselho de Defesa do Patrimônio
Cultural de Campinas (CONDEPACC) e de seu regimento interno, de modo a
torná-lo mais democrático;
X - Ampliação do quadro de recursos humanos da CSPC, por meio da realização
de concursos públicos de provimento efetivo.
XI - Fomento às parcerias com universidades nos programas afetos ao

Patrimônio Cultural, incluindo a realização de programas de estágios e pesquisa
na graduação e pós-graduação;
Diretrizes Específicas
A Política Municipal da subárea de Patrimônio Cultural atenderá às seguintes diretrizes
específicas:

I - Elaboração de inventários do patrimônio material e imaterial do Município;
II - Fiscalização do estado de conservação de bens tombados ou em estudo de
tombamento, bem como fiscalização do cumprimento da legislação aplicável, por
seus proprietários;
III - Catalogação e disponibilização à consulta pública, por meio da infraestrutura
física e dos recursos humanos disponíveis no Centro de Documentação, de
acervos, documentos e materiais bibliográficos e iconográficos relativos ao
patrimônio cultural de Campinas;
IV - Continuidade do georreferenciamento das informações pertinentes à política
de patrimônio cultural, especialmente localização de bens tombados, projeção
de áreas envoltórias, bens em estudos de tombamento e projeção de suas
respectivas áreas envoltórias;
V - Criação de instrumento legal que permita a transferência de “potencial
ambiental” (a exemplo da transferência do potencial construtivo), definindo-se
áreas emissoras e áreas receptoras de potencial, respeitando-se os limites
estabelecidos pela legislação em vigor;
VI - Criação de instrumento legal para incentivo fiscal aos imóveis tombados em
área rural;
VII - Aprimoramento de ferramentas de gestão e conservação do patrimônio
cultural tombado, utilizando-se software específico para essa finalidade, que
permita o monitoramento, classificação e intervenção no bem segundo grau de
criticidade do seu estado de conservação;
VIII - Desenvolvimento de programa de educação patrimonial que fortaleça os
vínculos entre educação e patrimônio, promovendo-se capacitação de
educadores e produção de conteúdos que possam ser incorporados ao currículo
escolar;

IX - Desenvolvimento de ação de difusão cultural empregando-se a ferramenta
da realidade aumentada, de modo a gerar informação sobre os bens culturais
patrimonializados, reforçando o pertencimento e os afetos intrínsecos aos bens
que são portadores de narrativas, histórias e memórias;
X - Desenvolvimento de ações de comunicação e sensibilização, buscando a
aproximação da política de patrimônio cultural com a cidade, empregando-se,
em especial, as mídias sociais (facebook, twitter, canal no youtube);
XI - Requalificação patrimonial e urbanística do parque cultural ferroviário,
integrando-se a iniciativa pública e privada na recuperação do patrimônio
cultural, promovendo-se novos e múltiplos usos do espaço, incluindo-se o
reconhecimento dos ofícios ferroviários;
XII - Implantação do parque linear da “Maria Fumaça”, ampliando os usos
culturais (a exemplo de ciclovia) das áreas com presença de equipamentos
ferroviários;
XIII - Realização de seminários de divulgação do Patrimônio Cultural de
Campinas em universidades e também para outros públicos;
XIV - Publicação da Revista do Patrimônio Cultural de Campinas, fomentando o
intercâmbio e o estreitamento de laços com as instituições de ensino e pesquisa
na área de patrimônio cultural.
DIRETRIZES DA SUBÁREA DE MÚSICA (Orquestra Municipal)

Diretrizes Gerais
A Política Municipal da subárea de Música atenderá às seguintes diretrizes
gerais:
I - Ampliação das oportunidades de fomento à produção musical;
II - Apoio à criação e à manutenção de mecanismos que viabilizem a pesquisa,
distribuição, formação, capacitação e difusão do produto musical;
III - Incentivo aos circuitos musicais, possibilitando o contato do artista com o
público;
IV - Fomento ao intercâmbio musical e profissional com outros municípios,
Estados e países;

V - Fomento à qualificação profissional e à educação musical, priorizando-se a
formação musical infantil, garantindo, em especial, o acesso à música erudita
pela população de baixa renda;
VI - Fomento à formação de plateias por meio de ações de popularização da
música erudita.
Diretrizes Específicas
A Política Municipal da subárea de Música atenderá às seguintes diretrizes
específicas:
I - Aprimoramento técnico-artístico dos músicos, por meio de cursos de
aperfeiçoamento profissional e estágios;
II - Realização de concurso público para reposição das vagas e/ou ampliação da
Orquestra;
III - Aquisição e manutenção de instrumentos musicais;
IV - Contratação de seguro dos instrumentos da Orquestra Sinfônica Municipal
de Campinas (OSMC);
V - Provisão de recursos financeiros para a realização de óperas nacionais;
VI - Realização de atividades que impliquem aumento da projeção nacional e
internacional da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas (OSMC);
VII - Fomento à documentação, catalogação, sistematização, preservação.
informatização e disponibilização à consulta pública de acervos musicais
diversos.
DIRETRIZES DA SUBÁREA ADMINISTRATIVA
A Política Municipal da subárea Administrativa atenderá às seguintes diretrizes
gerais:
I - Provimento dos recursos humanos e financeiros que respondam às demandas da
Secretaria Municipal de Cultura;
II - Implantação de um programa de capacitação funcional, visando integrar
efetivamente funcionários readaptados, oriundos de outras áreas da Prefeitura
Municipal de Campinas;
III - Implantação em todos os setores da Secretaria de Cultura do Programa de
Modernização

Administrativa

e

Tecnológica,

gerenciado

pela

Diretoria

Administrativa, a fim de garantir maior eficácia e efetividade das políticas
encampadas pela referida pasta;

IV - Publicação de informes visando à divulgação pública e à prestação de contas
à sociedade civil, de acordo com os princípios da transparência pública.

2.1.5 SEGURANÇA PÚBLICA
A diversidade presente no Município de Campinas é idêntica a qualquer grande
cidade do Brasil e carrega consigo a exigência de atendimento de diferentes
demandas locacionais, considerando particularidades de cada região.
Embora haja unanimidade sobre os objetivos para promoção da segurança
pública e justiça, os meios para obtenção destes objetivos são divergentes entre
a sociedade.
A ideia de promoção da segurança pública e manutenção da ordem através da
instalação de unidades físicas de policiamento tem sofrido relevantes modificações. O
policiamento de proximidade, tão necessário para o desenvolvimento de ações
preventivas, independe da instalação de unidades físicas.
Ocorre que, ao ampliar instalações, o poder público compromete parte importante dos
recursos disponíveis, além de direcionar parte dos recursos humanos para proteção da
estrutura instalada.
Salvo o caso de estratégia logística, a instalação de bases operacionais é dispendiosa e
não representa garantia de melhoria na segurança pública à população.
O cumprimento do princípio da eficiência exige que o poder público amplie e melhore o
patrulhamento preventivo através das unidades já instaladas, com maior disponibilidade
de projetos e desenvolvimento de ações estratégicas. Em outras palavras, a população
será mais beneficiada pela ampliação e melhoria das ações desenvolvidas pelos
agentes de segurança pública (polícia de proximidade) do que pela ocupação do solo
público para instalação de unidades dispendiosas.
Diante do exposto é possível afirmar que, a ampliação do número de bases não é meio
para a finalidade de promoção da segurança pública, ao contrário, a ampliação do
número de bases operacionais pode comprometer recursos que seriam destinados ao
desenvolvimento de projetos e execução de ações.
Embora o número de bases operacionais das forças de segurança pública atuantes no
município contemplem todas as regiões da cidade, há necessidade de reforma e, em

alguns casos, o remanejamento de bases, para melhoria das instalações. Existe ainda a
necessidade de estudos para instalação de duas novas unidades do corpo de
bombeiros. A instalação das novas unidades se justifica pela exigência logística e
características peculiares deste serviço. A instalação das novas unidades é necessária
em dois locais, uma no Distrito do Ouro Verde e outra no Distrito do Campo Grande.

Assim, cabe ao poder público a conciliação de interesses através da execução
de políticas públicas que contemplem tanto a prevenção à violência, quanto a
repressão ao crime.
São objetivos da política de segurança pública do município:
I - atuar de forma integrada e conjunta com outros setores das esferas municipal,
estadual, federal e sociedade civil na promoção da segurança pública no município;
II - assegurar a integridade física e patrimonial dos próprios municipais, parques, jardins,
teatros, museus, bibliotecas, cemitérios, mercados, feiras-livres, Paço Municipal e
Câmara Municipal;
III - garantir os serviços de responsabilidade do Município no desempenho da atividade
de polícia administrativa, em especial nos serviços de educação, saúde pública,
assistência social, habitação, transportes coletivos, arrecadação tributária, urbanismo;
IV - assegurar a efetiva vigilância e proteção da APA (Área de Proteção Ambiental)
municipal;
V - planejar as ações com base na lógica da antecipação e prevenção;
VI - atuar no sentido de orientar preventivamente a população dos cuidados necessários
para a sua segurança, através dos meios de comunicação;
VII - Priorizar a prestação do serviço de patrulhamento e integração com a comunidade,
objetivando a eficiência do serviço através da redução de estrutura física e burocrática;

Para atingirmos tais objetivos, elencamos como diretrizes gerais da política de
segurança pública do município:

I – Fiscalização intensiva para redução da sensação de insegurança;
II – Ampliação de políticas públicas voltadas à juventude e de prevenção à
violência nas escolas;
III – Ampliação de assistência às vítimas e prevenção da violência doméstica,
violência de gênero, violência contra crianças, adolescentes, idosos, violência à
identidade de gênero e violência decorrente de intolerância religiosa;

IV – Incentivo à participação popular nos conselhos de segurança e redução da
sensação de insegurança entre a população através da melhoria na
solidariedade entre vizinhos;
V – Aprimoramento constante do currículo dos profissionais de segurança
pública;
VI – Ampliação e melhoria do sistema de videomonitoramento e sistemas de
informação criminal;
VII – Ampliação da articulação das secretarias municipais para difundir políticas
públicas de combate à violência e promoção da cultura de paz;
VIII - Integrar o órgão responsável pela segurança nas etapas de planejamento e
aprovação de novos empreendimentos, objetivando a identificação dos impactos do
empreendimento no âmbito da segurança pública;

IX - Ampliação das articulações do município com outras esferas de governo;

1.1 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo tem
como principal objetivo atuar como facilitador entre o Poder Público Municipal e
o empreendedor, funcionando como a porta de entrada deste na Prefeitura e no
Município de Campinas. Faz parte de suas funções ser o órgão integrador entre
as diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal.
Como estratégia para o fortalecimento econômico do município, reforça-se a
necessidade de atenção às seguintes vocações econômicas do território:
 Turismo de negócios;
 Logística;
 Ciência, Tecnologia e Inovação;
 Agronegócio;
 Defesa.
O conhecimento das vocações econômicas fortalece o que a cidade tem de
melhor e ajuda no processo de regularização de empreendimentos hoje
existentes e bem-sucedidos. É sabido que no processo de captação de
investimentos existem dificuldades para o estabelecimento de empresas de alta

tecnologia.
Campinas teve sua vocação tecnológica e a força de sua economia reafirmada
por meio de alguns títulos e premiações recebidos ao longo de 2015. Dentre
eles, pode-se destacar: Melhor cidade do Brasil (não-capital) para se abrir um
negócio - Endeavor Brasil; 9ª Melhor Cidade de Negócios do Brasil e Melhor
Infraestrutura do Brasil - Revista Exame e Cidade mais inovadora do Brasil (nãocapital) - Ministério da Ciência e Tecnologia.
A elaboração do Planejamento Estratégico de Ciência, Tecnologia e Inovação
2015 – 2025 adotou como questão norteadora: “Como será Campinas, a cidade
do conhecimento e da inovação, em 2025?”. A partir dela, foi realizada uma série
de discussões em diferentes fóruns com várias representações e foi possível o
apontamento de temas para a orientação das ações e políticas públicas no
Município, com a função de induzir a inovação tecnológica através da política
fiscal, de modo que essa premie empresas inovadoras e eficientes do ponto de
vista da utilização de recursos naturais até 2025.
Assim os objetivos da Política de Desenvolvimento Econômico e Social para
Campinas são:
 Promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico;
 Criar e fortalecer competências críticas da economia nacional;
 Aumentar o adensamento produtivo e tecnológico das cadeias de valor;
 Ampliar os mercados interno e externo das empresas instaladas no município;
 Ampliar os níveis de produtividade e competitividade da indústria.
São diretrizes para alcançar os objetivos acima:
 Formular, planejar e implementar a política de fomento ao desenvolvimento
econômico e tecnológico dos setores primário, secundário e terciário do
município;
 Estimular a atração, criação, preservação e ampliação de empresas e polos
econômicos;
 Aprimorar e ampliar as relações da Prefeitura com empresários e entidades
públicas e privadas, em nível local, nacional e internacional;
 Apoiar a comunidade empresarial por meio de planos, programas, projetos,

informações, pesquisas e estudos;
 Estimular o desenvolvimento econômico rural, em especial por meio do
fomento à produção agropecuária, incentivos à agroindústria;
 Constituir convênios de cooperação com instituições e entidades nacionais e
internacionais nas áreas científica, tecnológica, de promoção econômica,
gestão empresarial;
 Interagir com os demais órgãos da administração municipal, direta e indireta,
com o objetivo de implementar programas, projetos e atividades sob a forma
de organização matricial.
 Coordenar as atividades relacionadas com a identificação e captação de
recursos para Projetos Internacionais no âmbito do Município; Promover a
execução de projetos de cooperação internacional;
 Divulgar o Município de Campinas no exterior com vistas à atração de
investimentos; Organizar e promover seminários e missões comerciais.
 Divulgar as potencialidades turísticas de Campinas, em cooperação com
organismos do governo e não governamentais.
 Promover o intercâmbio com entidades ligadas ao setor e ampliar os fluxos e
a permanência dos visitantes nacionais e estrangeiros na cidade.
 Apoiar a realização de feiras, exposições de negócios, viagens de incentivo,
congressos municipais, nacionais e internacionais, em conjunto com o
Departamento de Cooperação Internacional, além disso, estimular a formação
e o aperfeiçoamento de profissionais da área.

3.

INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA

Campinas apresenta uma quantidade expressiva de terrenos ociosos em seu
território urbano. O prejuízo que a ociosidade de imóveis pode causar à
população de uma cidade é o alto custo para implantação e manutenção de
equipamentos e serviços públicos, devido à baixa densidade populacional. A
existência de muitos terrenos desocupados no interior de bairros já
consolidados, bem como a crescente implantação de loteamentos dispersos em
áreas distantes dos locais onde há oferta de empregos, comércio e serviços

urbanos são fatores que contribuem com a desigualdade social existente nas
cidades.
Com o objetivo de combater a retenção de terrenos ociosos e corrigir as
disparidades existentes por conta do crescimento urbano desordenado,
propomos a aplicação dos instrumentos urbanísticos estabelecidos no Estatuto
da Cidade elencados abaixo:
a) leis de estruturação urbana (uso e ocupação do solo, parcelamento, Código de
Obras, dentre outras);
b) planos setoriais;
c) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, imposto predial e territorial
urbano progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida
pública;
d) zonas especiais de interesse social;
e) outorga onerosa do direito de construir;
f) transferência do direito de construir;
g) operações urbanas consorciadas e simplificadas;
h) consórcio imobiliário;
i) direito de preempção ou preferência;
j) direito de superfície;
l) estudo prévio de impacto de vizinhança;
m) licenciamento ambiental;
n) desapropriação;
o) tombamento;
p) concessão de direito real de uso;
q) concessão de uso especial para fins de moradia;
r) usucapião;
s) fundo municipal de desenvolvimento urbano e demais fundos municipais
financiadores de políticas públicas;
t) planejamento e orçamento participativos;
Os instrumentos acima poderão ser utilizados isolada ou conjuntamente.
A seguir passamos a detalhar os instrumentos que entendemos devem ser adotados no
município.

Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsória.
O Estatuto da Cidade determina a criação de lei municipal específica para reger
o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsório do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado. A lei deverá fixar as condições e os
prazos para implementação da referida obrigação, aplicando-se nas áreas
incluídas no Mapa ________ deste Plano Diretor. Com a aplicação deste
instrumento, procura-se otimizar os investimentos públicos realizados, fazendo
com que a propriedade urbana cumpra a sua função social. Além disso, poderá
ser ampliada a oferta de imóveis no mercado imobiliário e promovido o uso e a
ocupação de imóveis em situação de abandono, especialmente aqueles
localizados na área central, que poderão abrigar, por exemplo, o uso
habitacional como forma de revitalização do centro urbano.
São passíveis de aplicação deste instrumento os imóveis não edificados,
subutilizados, ou não utilizados situados dentro do perímetro urbano.
Serão considerados imóveis não edificados os lotes e glebas com área superior
a 2.000m² (dois mil metros quadrados), com coeficiente de aproveitamento
utilizado igual a 0 (zero). Também serão considerados imóveis não edificados os
lotes e glebas com metragem inferior a 2.000m² (dois mil metros quadrados),
quando somados a outros contíguos do mesmo proprietário que perfaçam área
superior a 2.000m² (dois mil metros quadrados).
Serão considerados imóveis subutilizados os lotes e glebas com área superior a
2.000m² (dois mil metros quadrados) que apresentem coeficiente de
aproveitamento inferior ao mínimo definido no Quadro ____ integrante desse
Plano Diretor.
Ficam excluídos das categorias de não edificados ou subutilizados os imóveis
que:
I - abriguem atividades que não necessitem de edificação para suas finalidades;
II - integrem o Sistema Municipal de Áreas Verdes e Unidades de Conservação
ou cumpram função ambiental relevante;
III - imóveis tombados, ou que tenham processo de tombamento aberto pelo
órgão competente de qualquer ente federativo, ou ainda cujo potencial

construtivo tenha sido transferido;
IV – áreas de clubes ou associações de classe;
V – propriedade de cooperativas habitacionais;
VI

-

estejam

nestas

condições

devido

a

impossibilidades

jurídicas

momentaneamente insanáveis pela simples conduta do proprietário, e apenas
enquanto estas perdurarem.
Serão considerados imóveis não utilizados aqueles com coeficiente de
aproveitamento utilizado igual ou superior ao coeficiente de aproveitamento
mínimo definido no Quadro ___ integrante deste Plano Diretor e que tenham
100% (cem por cento) de sua área construída desocupada por mais de 5 (cinco)
anos ininterruptos.
A desocupação dos imóveis poderá ser comprovada, por meio de consulta às
concessionárias, pela não utilização ou pela interrupção do fornecimento de
serviços essenciais como água, luz e gás ou outros meios a serem
regulamentados pela lei específica.
A classificação do imóvel como não utilizado poderá ser suspensa devido a
impossibilidades jurídicas momentaneamente insanáveis pela simples conduta
do proprietário e apenas enquanto estas perdurarem.
Do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Progressivo no tempo
A ideia central desse instituto é punir com um tributo de valor crescente, ano a
ano, os proprietários de terrenos cuja ociosidade ou mal aproveitamento
acarrete prejuízo à população. Aplica-se aos proprietários que não atenderam à
notificação para parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. O objetivo
é estimular a utilização socialmente justa e adequada desses imóveis ou sua
venda. Neste caso, os novos proprietários se responsabilizarão pela adequação
pretendida. O IPTU progressivo no tempo está na sequencia das sanções
previstas pelo art. 182 da Constituição Federal, que se vincula ao não
cumprimento do parcelamento, edificação ou utilização compulsório. A aplicação
do imposto predial e territorial progressivo no tempo ocorrerá, segundo o
Estatuto, mediante elevação da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos,

tendo como limite máximo 15% do valor venal do imóvel.
Da Desapropriação Com Pagamento Em Títulos
Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo no tempo, sem que o
proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou
utilização, o poder público municipal poderá proceder à desapropriação do
imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e
os juros legais. As áreas que chegarem a ser objeto de desapropriação, nesta
sequencia de procedimentos, poderão servir para implantação de unidades
habitacionais ou a criação de espaços públicos para atividades culturais, de
lazer e de preservação do meio ambiente, bem como a destinação de áreas
para atividades econômicas voltadas à geração de renda e emprego para
população menos favorecida.

Da Outorga Onerosa do Direito de Construir
Consiste na relação estabelecida entre a área edificável e a área do terreno, a
partir da qual a autorização para construir passaria a ser concedida de forma
onerosa. A Prefeitura estabelece um coeficiente básico de aproveitamento, e
acima deste, porém dentro do limite máximo definido neste Plano Diretor, o
proprietário, para construir, deverá pagar uma contrapartida para o Poder
Público.
O Plano Diretor define os limites máximos de construção a serem atingidos,
considerando a infraestrutura existente e o potencial de densidade a ser
alcançado em cada área. As condições a serem observadas para a outorga
onerosa do direito de construir e de alteração de uso deverão constar em lei
municipal específica, onde serão estabelecidos: a fórmula de cálculo para a
cobrança; os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga; e a
contrapartida do beneficiário. Os recursos provenientes da adoção da outorga
onerosa do direito de construir e de alteração de uso deverão ser aplicados na

construção de unidades habitacionais, regularização e reserva fundiárias,
implantação de equipamentos comunitários, criação e proteção de áreas verdes
ou de interesse histórico, cultural ou paisagístico.
A utilização deste instrumento possibilitará um maior controle das densidades
urbanas e permitirá a geração de recursos para investimentos em áreas
carentes.
Da Transferência do Direito de Construir
Este instrumento compreende a faculdade conferida, por lei municipal, ao
proprietário de imóvel, de exercer em outro local o direito de construir previsto
nas normas urbanísticas e ainda não exercido. Trata-se de um instrumento que
já está sendo usado por alguns municípios, incluindo Campinas, tendo inúmeras
aplicações, como, por exemplo, a preservação de imóveis de interesse histórico.
A transferência do direito de construir previsto no Plano Diretor, ou em legislação
urbanística dele decorrente, só poderá ser aplicado quando o referido imóvel for
considerado necessário para fins de: a) implantação de equipamentos urbanos e
comunitários; b) preservação, quando o imóvel for considerado de interesse
histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; e c) servir a programas de
regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa
renda e habitação de interesse social.
Das Operações Urbanas Consorciadas
As operações urbanas consorciadas referem-se a um conjunto de intervenções
e medidas, coordenadas pelo poder público municipal, com a finalidade de
preservação, recuperação ou transformação de áreas urbanas contando com a
participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores
privados. O objetivo é alcançar, em determinada área, transformações
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. A lei
específica de aprovação do instrumento deverá conter o plano de operação
urbana consorciada, definindo a área a ser atingida, com programa básico de
sua ocupação; a previsão de um programa de atendimento econômico e social
para a população diretamente afetada pela operação; as finalidades da

operação; um estudo prévio de impacto de vizinhança; a contrapartida a ser
exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em
função da utilização dos benefícios previstos na lei; e a forma de controle da
operação, obrigatoriamente compartilhada com representação da sociedade
civil. A operação urbana possibilita ao município maior amplitude para tratar de
diversificadas questões urbanas, e permite que delas resultem recursos para o
financiamento do desenvolvimento urbano, em especial quando as operações
envolvem empreendimentos complexos e de grande porte. Dessa forma, o poder
público poderá contar com recursos para dotar de serviços e de equipamentos
as áreas urbanas desfavorecidas. Para viabilizar uma operação urbana, há a
possibilidade de serem previstas a modificação de índices e de características
do parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo; as alterações das normas
para edificação; a regularização de construções, reformas ou ampliações
executadas em desacordo com a legislação vigente; e a emissão, pelo
município, de certificados de potencial adicional de construção, a serem
alienados em leilão. Os condicionantes impostos para aplicação deste
instrumento referem-se à dinâmica do mercado imobiliário, à existência de
interesse dos agentes envolvidos na participação e à capacidade do poder
público em estabelecer parcerias e mediar negociações, bem como firmar sua
competência para gerir a aplicação da operação urbana consorciada.
Do Estudo e Relatório de Impacto de Vizinhança
Lei municipal específica, associada à Lei de Uso e Ocupação do Solo, definirá
os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana, que
dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para
obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento.
O EIV será elaborado de forma a contemplar a análise dos efeitos positivos e
negativos dos empreendimentos ou atividades na qualidade de vida da
população residente numa determinada área e em suas proximidades, incluindo
pelo menos: o aumento da população na vizinhança; a capacidade e existência
dos equipamentos urbanos e comunitários; o uso e ocupação do solo no entorno

do empreendimento previsto; o tráfego que vai ser gerado e a demanda por
transporte público; as condições de ventilação e de iluminação; bem como as
consequências da inserção deste novo empreendimento no tecido urbano e,
também suas implicações no patrimônio cultural e natural. O EIV, além de
contemplar as questões acima citadas, deverá considerar a opinião da
população diretamente afetada pelo empreendimento e a abrangência destes
impactos, que podem vir a se estender para área além dos limites da própria
cidade. Registra-se que o Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui a
elaboração e a aprovação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental – EIA,
requerido nos termos da legislação ambiental.
4.

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL

Gestão do Sistema Municipal de Planejamento
Conforme já citado nas etapas anteriores deste trabalho, o Plano Diretor
Estratégico Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana, visto que nele estão definidas orientações que devem
direcionar o desenvolvimento da cidade, os objetivos e diretrizes a serem
alcançados e as estratégias e instrumentos para o seu cumprimento. Dessa
forma o Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal
(Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, art. 40, §1º) e se constitui no elemento
estruturador do sistema de planejamento urbano.
O Sistema de Planejamento é um o conjunto de órgãos públicos, normas,
informações e instâncias de participação popular que visa a coordenação das
ações dos setores público, privado e da sociedade em geral, a integração entre
os diversos programas setoriais e a dinamização e modernização da ação
governamental, para cumprimento dos objetivos e diretrizes deste Plano Diretor.
Objetivos do Sistema de Planejamento
I. articulação, integração e acompanhamento das diversas políticas públicas
municipais para a implementação do Plano Diretor;
II. articulação dos investimentos, planos e programas das políticas públicas nos
níveis de governo federal, estadual e regional, com a finalidade de interligar as

políticas públicas das diversas esferas com a política de desenvolvimento do
Município;
III. promoção de processo permanente de monitoramento do desenvolvimento
urbano e de acompanhamento, avaliação e revisão do Plano Diretor que requer
a articulação entre os sistemas de informação necessários à gestão pública;
IV dinamização e modernização da ação governamental;
V - a gestão democrática da cidade ;
Compõe o Sistema Municipal de Planejamento :
 Sistema de Planejamento Urbano;
 Sistemas de Acompanhamento e Controle Social;
 Sistema de Informação e Monitoramento
 Financiamento da Política Urbana
1. Do Sistema de Planejamento Urbano
O sistema de planejamento urbano compreende um processo permanente de
articulação da política urbana com as demais políticas públicas e com o
orçamento municipal visando a implementação do Plano Diretor. Esse processo
deve envolver a participação da sociedade e subsidiar o acompanhamento,
análise e revisão do Plano Diretor.
Instrumentos do Sistema de Planejamento Urbano
São instrumentos do Sistema de Planejamento Urbano, além deste Plano
Diretor:
- controle do parcelamento, uso e ocupação do solo;
- o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO e a Lei
Orçamentária Anual - LOA;
- o Programa de Metas;
- os planos e programas setoriais de politicas urbano-ambientais;
- demais normas complementares previstas no Plano Diretor;- sistemas de
informação de relevante interesse para o planejamento municipal;
- instâncias de participação popular.

2. Do Sistema de Acompanhamento e Controle Social
A gestão democrática é a garantia da participação popular em conjunto com o
poder

público

municipal

nos

processos

de

planejamento,

gestão

e

desenvolvimento da cidade, e será o fundamento para elaboração, revisão,
aperfeiçoamento,

implementação

e

acompanhamento

do

Plano

Diretor

Estratégico e de planos e programas setoriais e específicos. A gestão
democrática da cidade se dará através do Sistema de Acompanhamento e
Controle Social.
São princípios da gestão democrática da cidade:
- transparência no acesso à informação de interesse público;
- incentivo à participação popular;
- integração entre poder público municipal e população na gestão da cidade.
O poder público deverá promover formas de participação, capacitação e
organização, ampliando a representatividade social, garantindo o funcionamento
das estruturas de controle social.
Integrarão o Sistema de Acompanhamento e Controle Social os órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal:
 fornecendo apoio técnico de caráter interdisciplinar, com a finalidade de
realizar, orientar e acompanhar o desenvolvimento de estudos, análises e
pesquisas necessárias à implementação das atividades de acompanhamento
e controle social;
 fornecendo informações para subsidiar o processo de discussão e
deliberação sobre o Plano Diretor e os demais Planos, inclusive as leis
orçamentárias;
 implementando o processo de planejamento e gestão.
Os instrumentos de participação que integram o Sistema de Acompanhamento e
Controle Social são os previstos no art. 7º, da Resolução 34 do Conselho das
Cidades, a saber:
I - Conselho da Cidade ou similar, com representação do governo, sociedade
civil e das diversas regiões do município, conforme estabelecido na Resolução

13 do Conselho das Cidades;
Propõe-se a adequação dos dois conselhos existentes – CMDU e CONCIDADE,
com competências semelhantes, para um único Conselho com representação do
governo, sociedade civil e das diversas regiões do município, conforme
estabelecido na Resolução 13 do Conselho das Cidades.
Este conselho deverá avaliar, no mínimo, uma vez por ano, o andamento da
implementação das propostas do Plano Diretor e emitir parecer, com base no
Relatório Anual de Monitoramento a ser elaborado pelo Poder Executivo. O
parecer do Conselho deverá ser publicado no Diário Oficial da Cidade e no portal
eletrônico da Prefeitura, em até 15 (quinze) dias uteis após a reunião, e
subsidiará o Sistema de Planejamento e Gestão Democrática.
A representação territorial no Conselho deverá se dar de acordo com a divisão
do município em Áreas de Planejamento e Gestão – APG.
II - Conferência Municipal;
A Conferência Municipal da Cidade de Campinas, convocada pelo Poder
Executivo, observará o calendário nacional e terá entre seus objetivos, além das
questões definidas na esfera federal:
 avaliar e propor diretrizes para a Política de Desenvolvimento Urbano do
Município;
 sugerir propostas de alteração da Lei do Plano Diretor Estratégico e da
legislação urbanística complementar a serem consideradas no momento de
sua modificação ou revisão;
III - audiências públicas, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução nº 25
do Conselho das Cidades;
IV- consultas públicas, iniciativa popular, plebiscito, referendo.

3. Do Sistema de Informação e Monitoramento
O sistema de informação e monitoramento consiste em um conjunto de
informações

sociais,

administrativas,

culturais,

físico-territoriais,

econômicas,
geológicas,

financeiras,

ambientais,

patrimoniais,

imobiliárias,

de

segurança e qualidade de vida e outras de relevante interesse para o Município,
progressivamente georreferenciadas em meio digital.
Esse sistema se destina a fornecer subsídios ao planejamento e gestão da
cidade e deve ser permanentemente atualizado.
O

Sistema

Municipal

de

Informação

e

monitoramento

buscará,

progressivamente, conter, no mínimo:
I- mapeamento de investimentos, projetos e programas públicos das diversas
secretarias,

órgãos

descentralizados

e

concessionárias

previstos

nos

respectivos orçamentos, bem como de seu efetivo dispêndio por etapas de
realização;
II - cadastro e mapeamento de licenciamentos de projetos, programas e
empreendimentos públicos e privados com sua localização geográfica e em seus
estágios de aprovação, execução e sua conclusão;
III - mapeamento e caracterização das Zeis de Regularização e suas etapas de
realização;
IV – mapeamento de áreas gravadas em cada tipo de Áreas Especiais de
Interesse Social – AEIS, e dos empreendimentos executados e em processo de
licenciamento;
V - mapeamento do uso e ocupação da terra, de seus usos predominantes, e da
distribuição espacial dos parâmetros urbanísticos como coeficientes de
aproveitamento aprovados;
VI - séries históricas de dados socioeconômicos;
VII - os Termos de Compromisso Ambiental, Termos de Ajustamento de Conduta
e dos processos de licenciamento e fiscalização ambiental;
VIII – mapeamento e controle do cumprimento dos Termos de Acordo e
Compromisso – TAC, entre a PMC e empreendedores imobiliários;
IX - restrições aeroportuárias, ambientais, legislação de uso e ocupação do solo
O Sistema Municipal de Informação e Monitoramento deverá:
 adotar a divisão do Município em Áreas de Planejamento e Gestão – APG,
como unidade territorial básica para a organização de todos os dados,
indicadores e cadastros relativos ao território municipal, devendo, quando

possível, dispor de informações desagregadas por setor censitário;
 buscar a compatibilização topológica entre lotes, quadras, setores censitários
e áreas de ponderação do IBGE e demais divisões territoriais dos órgãos
públicos das três esferas de governo.
 promover entendimento para que o Estado, a União e outras instituições
públicas, como Cartórios Eleitorais, Correios e Poder Judiciário, adotem a
APG como unidade básica do território municipal para fins de organização de
dados, indicadores e cadastros, assim como para a gestão dos serviços.
 promover a integração de cadastros públicos, em ambiente corporativo e com
a utilização de recursos tecnológicos adequados, articulando o acesso as
informações de natureza imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, ambiental
e outras de interesse para a gestão municipal, inclusive aquelas sobre planos,
programas e projetos.
 oferecer, por distritos, indicadores dos serviços públicos, da infraestrutura
instalada e dos demais temas pertinentes a serem anualmente aferidos,
publicados no Diário Oficial do Município e divulgados por outros meios a toda
a população, em especial aos Conselhos Participativos, aos Conselhos
Setoriais e as entidades representativas da sociedade civil.
 atender aos princípios da simplificação, economicidade, eficácia, clareza,
precisão e segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos para
fins idênticos.

O Executivo também poderá propor o mapeamento colaborativo de questões de
interesse da comunidade.

4. Do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
(EM CONSTRUÇÃO)

Atribuições

dos

órgãos

municipais

para

gestão

do

Sistema

de

Planejamento
Para maior efetividade do Sistema, propõe-se as seguintes atribuições, a serem
desempenhadas em dois níveis: um ligado ao Gabinete do Prefeito e outro à
Secretaria de Planejamento. Nos dois níveis é fundamental a formação de:
equipe multidisciplinar, dimensionada para atender as suas competências.
Atribuições vinculadas ao Gabinete


Articulação intersetorial necessária à implementação das diretrizes e
propostas estabelecidas neste PD;



Coordenação de planos, programas e projetos intersetoriais em
consonância com o Plano Diretor e os Planos Plurianuais, Programa de
Metas, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;



Acompanhamento da implementação dos planos, programas e projetos
estabelecidos pelo Plano Diretor, através de sistema semelhante ao
desenvolvido para o Programa de Metas do Governo;



Gestão do banco de dados espaciais da PMC; desenvolvimento dos
sistemas

correlatos;

desenvolvimento

tecnológico;

apoio

ao

funcionamento ou à criação de núcleos de geoprocessamento nas
secretarias e autarquias, especialmente aquelas com produção intensa de
dados espaciais (Seplan, Verde, Saúde, Educação, Semurb, Sanasa,
EMDEC). Essas estruturas compõem o Sistema de Informações
Municipais;


Formação de equipe multidisciplinar de profissionais especialistas com
formação de interface entre a matemática, ciência de computação,
engenharia, planejamento e cartografia para a gestão do banco de dados
espaciais da PMC;



Definição, implementação e gestão do processo participativo, com
estrutura capaz de realizar atividades de participação popular, para que
as metodologias utilizadas sejam adequadas e capazes de comunicar os
projetos propostos e receber de forma efetiva e clara as contribuições da

população, garantindo unidade na abordagem da administração direta e
indireta;


Implantação e gerenciamento do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Urbano, bem como a aplicação dos recursos, conforme estabelecido no
PD; articulação com outros municípios e outras esferas de governo



Para garantir dados atualizados e maior facilidade de acesso pelos
diferentes órgãos e pela sociedade em geral, a disponibilização e
recebimentos de dados deverá se dar, preferencialmente no formato
WMS (Web Map Service).

Atribuições vinculadas à Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
– SEPLAN:
As atribuições vinculadas à SEPLAN deverão contemplar, conforme objetivos do
Sistema de Planejamento e Gestão Democrática e as orientações da ONUHABITAT – 2015:
1. Desenvolvimento de sistema de monitoramento do desenvolvimento urbano,
com base em indicadores definidos neste Plano e outros indicadores a serem
desenvolvidos

para

acompanhar

quantitativa

e

qualitativamente

a

implementação das diretrizes e propostas do Plano Diretor;
2. Incorporação e aperfeiçoamento do núcleo de geoprocessamento existente
na SEPLAN com a função de estabelecer metodologia de coleta, tratamento,
processamento e análise de dados espaciais, elaboração de indicadores com
o objetivo de subsidiar a avaliação e revisão das propostas do Plano Diretor,
monitoramento do desenvolvimento urbano e divulgação para a sociedade;
3. Promoção de parcerias com universidades visando capacitar o corpo técnico
e aprimorar o processo de gestão deste Plano;
4. Promoção de estudos e pesquisas para definição de parâmetros de
urbanidade desejáveis para a cidade;
5. Promoção de intercâmbios com outras cidades, como forma importante de
melhorar práticas de planejamento e de gerenciamento urbano;
6. Indicação da pertinência de convênios, consórcios e termos de cooperação
técnica em questões que envolvam a participação de outros Municípios,

entidades e esferas de governo;
7. Análise da necessidade de compatibilizar, quando do interesse do Município,
planos e projetos com as propostas regionais;
8. Coordenação dos processos de alteração e revisão da legislação do
parcelamento, uso e ocupação do solo e dos demais diplomas normativos
necessários à aplicação dos novos instrumentos para consecução dos
objetivos e diretrizes do Plano Diretor;
9. Acompanhamento da instituição e aplicação dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento Urbano quanto ao atendimento das diretrizes estabelecidas
pelo PD;
10. Indicação da necessidade e coordenação das revisões deste Plano Diretor e
de suas normas regulamentadoras;
11. Disponibilização e divulgação de indicadores e análises referentes ao
desenvolvimento urbano e à gestão do Plano Diretor aos munícipes e às
entidades representativas;
12. Elaboração e divulgação de relatório de avaliação anual referente ao
monitoramento do desenvolvimento urbano, das ações e documentos
referentes ao Plano Diretor, visando dar ampla publicidade à população. O
referido relatório subsidiara a análise do Conselho da Cidade e deverá ser
disponibilizado com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da reunião
prevista para tal fim.

