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1. INTRODUÇÃO  

 O Plano Diretor Estratégico Municipal, estabelecido através da Lei Complementar nº 

189/18 definiu, entre os seus objetivos principais, a necessidade de “Fortalecer a zona rural 

do município, o desenvolvimento das atividades econômicas de baixo impacto e das 

funções do território rural, como a biodiversidade, o abastecimento e a segurança 

alimentar”.  

 Também está previsto no Plano Diretor, art. 5º parágrafo 1º, a possibilidade de 

expansão do perímetro urbano nas áreas passíveis de urbanização mediante estudos 

técnicos, contemplados no Art 42-B do Estatuto da Cidade. 

 O presente documento tem o objetivo de subsidiar a proposta de ampliação do 

perímetro urbano e a criação da Zona de Expansão Urbana, através da análise da 

Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, composta integralmente por áreas rurais, com a 

identificação preliminar das suas fragilidades e aptidões. 

É importante destacar a interface desse estudo com o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Rural, onde serão definidos os programas, projetos e ações com vistas à 

dinamização dessa porção do território. 

 

2. O TERRITÓRIO RURAL  

 O Estatuto da Cidade estabelece que o Plano Diretor deve compreender o território 

do município como um todo. Entretanto, as orientações estabelecidas no Plano Diretor de 

Campinas de 2006, bem como nos Planos Locais desenvolvidos, não se traduziram em 

políticas, planos, programas e ações específicas para a zona rural. Os objetivos e regras da 

política municipal voltada para o rural devem ser complementares aos regramentos 

estaduais e federais, uma vez que não é competência específica do município. 

 Esse esforço de estabelecer e gerir uma política municipal para o território rural é 

importante tanto para dinamizar esse território como para frear a pressão para expansão 

urbana desordenada, posto que transformar área rural em urbana, sem haver demanda ou 

condições adequadas de urbanização, não é solução nem para o território rural nem para o 

urbano. 

Um dos principais estudos sobre a área rural brasileira – Projeto Rurbano1 têm 

apontado mudanças significativas nas áreas rurais, incorporando atividades que vão muito 

além das atividades agropecuárias, reduzindo cada vez mais os limites entre o rural e o 

urbano no País. 

                                                        

1Projeto Rurbano teve início nos anos 1990, coordenado pelos professores José Graziano da Silva e Rodolfo 
Hoffmann, do Núcleo de Estudos Agrícolas, do Instituto de Economia da Unicamp, e ainda está em curso. 

 



 

 

 Esse novo rural incorporou atividades ligadas ao lazer, prestação de serviços, 

indústrias, transformando-as em negócios que são, muitas vezes, mais lucrativos do que a 

produção agrícola tradicional. Segundo Graziano2, esse novo rural, distinto do agropecuário, 

precisa ser repensado, posto que o rural travestido de agrícola acaba por se tornar “terra de 

ninguém”, sendo preciso reformular a legislação federal, estadual e municipal, adequando-

as à realidade do novo rural. 

 Campinas tem feito esforços para dinamizar essa porção do território com a 

regulamentação e implementação de programas como Pagamento por Serviços Ambientais 

– PSA água, Saneamento Rural, e a criação do Agropolo, bem como a reativação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. 

 O que se verifica, em meio às inúmeras questões, é que há um consenso sobre a 

necessidade dos municípios se voltarem para suas áreas rurais como fator de 

desenvolvimento, de qualidade ambiental e de qualidade de vida das populações urbana e 

rural. É inegável a transformação dos espaços rurais de Campinas ao longo dos anos, quer 

no que se refere às atividades ali desenvolvidas, quer no que se refere ao comportamento 

dos moradores e trabalhadores do campo. A agricultura foi deixando de ser a única 

atividade econômica dessa região e o espaço rural adquiriu uma nova configuração, 

congregando além de propriedades rurais produtivas, atividades comerciais e de serviços. 

Diante dessa realidade é necessário repensar as funções e dinâmicas do território 

rural, sendo que no caso de Campinas ainda devemos considerar a sua inserção, como 

sede da Região Metropolitana e na Macrometrópole Paulista.  

 

3. OBJETIVOS  

 Com base nas orientações do Plano Diretor foram definidos os seguintes objetivos 

neste estudo, a saber:  

 Dinamizar economicamente o território da Macrozona de Desenvolvimento 

Ordenado, permitindo a convivência de atividades urbanas e rurais de forma 

harmônica através da definição da Zona de Expansão Urbana; 

 Indicar as áreas passíveis de inserção no perímetro urbano, conforme art. 18 do 

Plano Diretor Estratégico - Lei Complementar nº 189/18. 

 

4. LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Para a elaboração deste estudo foram realizadas as seguintes atividades: 

                                                        
2 FAPESP. Revista Pesquisa FAPESP. O novo rural brasileiro. Abril, 2000. pp. 48-55 

(http://revistapesquisa.fapesp.br/2000/04/01/o-novo-rural-brasileiro/ acessado em janeiro, 2018) 

 



 

 

 Pesquisas, estudos de casos e participação em seminários sobre questões 

pertinentes ao território rural; 

 Levantamento de dados primários e secundários junto a diversos órgãos municipais, 

estaduais e federais, por Unidades Territoriais Rurais - UTR;  

 Reconhecimento do território através de imagens de satélite e foto aérea (2014); 

 Levantamento de planos, projetos e programas incidentes na área rural das diversas 

instâncias de governo; 

 Caracterização das Unidades Territoriais Rurais - UTRs; 

 Análise de informações sobre o meio rural. 

Os elementos apresentados a seguir constituem as informações utilizadas para o 

desenvolvimento dos trabalhos de caracterização, análise e formulação de propostas que 

serão apresentadas neste documento. 

 

4.1  PLANOS, PROGRAMAS, CADASTROS E RELATÓRIOS  

 Esfera Federal e Estadual 
 Cadastro Ambiental Rural – CAR/Ministério do Meio Ambiente  

 Programa de Regularização Ambiental – PRA/ Ministério do Meio Ambiente  

 Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural– SICAR/Ministério do Meio Ambiente  

 Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR /INCRA  

 Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR /INCRA e RFB 

 Declaração para Cadastro Rural – DCR/ INCRA e RFB 

 Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR /INCRA 

 Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF /INCRA e Ministério do Desenv. Agrário 

 Cadastro de Imóveis Rurais - CAFIR /RFB  

 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF/ Secretaria 

de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 

 Censo Agropecuário - IBGE 

 Base de dados geográficos com ênfase no uso de cobertura de terras - EMBRAPA 

 Levantamento Censitário de Unidades de Produção Agropecuária – LUPA/CATI 

 Esfera Municipal  
 Rural Inteligente 

 Plano Municipal de Recursos Hídricos – PMRH - Decreto 19.168/16 

 Plano Municipal do Verde – PMV - Decreto 19.167/16 

 Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB - Decreto 18.199/13 

 Plano Estratégico de Desenvolvimento Rural 

 Perfil do Agronegócio 

  



 

 

5. LEITURA DO TERRITÓRIO DA MACROZONA DE DESENVOLVIMENTO ORDENADO  

 A Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, que abrange a região situada 

integralmente na zona rural, destinada ao desenvolvimento de usos rurais e urbanos 

compatíveis, é apresentada na Figura 1 a seguir: 

 

 
Figura 1- Mapa do Macrozoneamento – Fonte: SEPLURB/2018 

 

 A leitura do território da macrozona baseou-se no levantamento e sistematização de 

informações, além dos dados primários e secundários obtidos junto aos órgãos municipais, 

estaduais e federais (LUPA, CAR, SIGEF, SNCI, Censo Demográfico – IBGE e Rural 

Inteligente), os planos municipais acima descritos e realizados cruzamentos das 

informações disponíveis e análise dos dados, a saber:  

 Condicionantes ambientais; 

 Uso do solo: atividades agropecuárias e não agropecuárias; 

 Áreas conurbadas ou em processo de conurbação; 

 Sistema Viário e de Transporte; 

 Estrutura fundiária; 

 Infraestrutura e equipamentos públicos; 

 Patrimônio histórico e ambiental. 

 A seguir serão apresentados na Figura 2 o Mapa da Estrutura Fundiária e a leitura 

realizada por UTRs inseridas na Macrozona de Desenvolvimento Ordenado. 



 

 

 

 
Figura 2- Mapa da Estrutura Fundiária – Fonte: CAR/SIGEF/SINCI



 

              



 

              



 

              



 

             
 



 

              



 

               



 

             



 

  

 

6.  MACROZONA DESENVOLVIMENTO ORDENADO 

A Lei Complementar nº 189/2018, que instituiu o Plano Diretor, trouxe em seu artigo 

10 os objetivos específicos para a Macrozona de Desenvolvimento Ordenado: 

I - garantir melhoria no sistema de acesso e no sistema de escoamento da produção 

agrícola e pecuária; 

II - preservar o meio ambiente sustentável, com a definição de diretrizes e instrumentos 

específicos para proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural; 

III - identificar as áreas que deverão ser objeto de estudo para Regularização Fundiária de 

Interesse Social e Específico; 

IV - fomentar o desenvolvimento social e econômico, assegurando a preservação do meio 

ambiente. 

Além disso, no artigo 11 estão definidas as diretrizes específicas: 

I - realização de estudos de viabilidade para a expansão urbana, por força do Estatuto da 

Cidade e do princípio da construção de uma cidade sustentável; 
II - controle da expansão e ocupação urbana desordenada; 

III - mitigação do ônus financeiro do Poder Público municipal no processo de regularização 

das áreas existentes com crescimento desordenado; 

IV - previsão de zoneamento rural, macroestrutura viária para escoamento da produção, 

áreas institucionais e verdes e mesclas de uso, a fim de garantir um ambiente 

ecologicamente equilibrado; 

V - fortalecimento das atividades culturais e econômicas que preservem o patrimônio 

cultural e a preservação dos imóveis de interesse histórico, paisagístico, arquitetônico, 

ambiental e cultural; 

VI - criação de polos geradores de emprego; 

VII - conservação das áreas de preservação permanente, planícies de inundação e maciços 

arbóreos relevantes da parcela rural da Bacia do Córrego Samambaia; 

VIII - incentivo e capacitação aos produtores rurais em tecnologias de produção agrícola e 

pecuária sustentáveis, com destaque para a agricultura orgânica e o cultivo protegido, o 

turismo rural e a gestão de negócios. 

A mesma lei complementar, nos incisos I à III do artigo 18, estabeleceu a 

necessidade de controle de expansão urbana, bem como a possibilidade de estudos para 

futura ampliação do perímetro urbano na Macrozona de Desenvolvimento Ordenado, na 

dependência de: “elaboração pelo município, de projeto específico, atendendo as 

exigências da legislação federal, em especial o art. 42-B da Lei Federal 10.257/2001, e as 

orientações deste Plano Diretor, devendo conter, no mínimo: 

I- demarcação do novo perímetro urbano; 



 

  

 

II- delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 

especial em função de ameaça de desastres naturais; 

III- definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 

sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais; 

IV- definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover 

a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda; 

V- previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas 

especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 

habitacional for permitido; 

VI- definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 

patrimônio histórico e cultural;  

VII- definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação 

para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 

§ 3º - A utilização para fins urbanos das novas áreas inseridas no perímetro urbano fica 

condicionada à cobrança de outorga onerosa de alteração de uso”. 

  Considerando tal dispositivo legal, foram desenvolvidos estudos técnicos que serão 

detalhados abaixo, que identificaram duas situações distintas, quais sejam: 

a) porções do território que já possuem infraestrutura no entorno, são consideradas 

estratégicas para o desenvolvimento econômico do município e sua vocação urbana 

já se encontra apontada no plano diretor vigente. A proposta é que tais porções 

sejam inseridas no perímetro urbano do município.  

b) porções do território que embora tenham uso predominantemente rural, em razão 

das suas características, poderão ter concomitantemente usos urbanos, mediante o 

atendimento de requisitos e condições. Considerando essas características 

entendeu-se por bem propor para tais porções a criação da Zona de Expansão 

Urbana. 
 

6.1. AREAS PASSIVEIS DE INSERÇÃO NO PERIMETRO URBANO 

Conforme avaliado nos estudos do Plano Diretor, é importante considerar a vocação 

econômica do município para que tenhamos a possibilidade de ampliação de oferta de 

empregos em áreas consideradas estratégicas, quais sejam, Polo de Desenvolvimento da 

Unicamp/CIATEC II e Aeroporto Internacional de Viracopos. 
Nos anos 1990, foi criada a Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta 

Tecnologia de Campinas – CIATEC, com o objetivo de promover e estimular a implantação 

de um ou mais polos de atividades de alto teor tecnológico no município de Campinas. 

Assim, a região citada acima, com quase 9 milhões de metro quadrado, foi denominada 



 

  

 

Polo II da CIATEC e passou a contar com a coordenação dessa Companhia para sua 

implantação. Nos últimos anos, além do CPqD, várias empresas e instituições de ciência e 

tecnologia se implantaram na região, além da constante ampliação da Unicamp e da PUCC, 

se tornando um Polo Estratégico de Desenvolvimento para o Município. Uma das principais 

diretrizes para este polo é fomentar o desenvolvimento do Polo II CIATEC, através de 

reserva de áreas exclusivas à atividade econômica. 
Quanto ao Polo Estratégico de Desenvolvimento do Aeroporto Internacional de 

Viracopos está em curso sua ampliação, orientada pelo Plano Diretor do Aeroporto, 

aprovado pela ANAC. Até 2042, quando se encerra a concessão da Aeroportos Brasil 

Viracopos – ABV, 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. O sítio aeroportuário, em desapropriação, é de 27 km². Além das pistas e 

equipamentos destinados ao apoio operacional das aeronaves, estão previstas áreas 

industriais, comerciais e de serviços no interior da área do aeroporto.  
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. Frente às questões elencadas e observando a Estrutura Urbana do 

Polo Estratégico de Desenvolvimento Aeroporto Internacional de Viracopos, foram indicadas 

as principais diretrizes: incrementar o desenvolvimento sustentável do município e promover 

a requalificação da região e a estruturação do entorno aeroportuário visando a instalação de 

atividades econômicas, a criação de centralidade e o equacionamento da questão 

habitacional existente. 
Também foi identificada uma área rural totalmente envolta por zona urbana. Esta 

área é compreendida entre a Av. John Boyd Dunlop, Rodovia dos Bandeirantes, Jardim 

Rossin, Cidade Satélite Íris, Chácaras Cruzeiro do Sul e Jardim Santa Rosa. A área se 

configura como uma barreira para a articulação entre os bairros lindeiros, contígua ao eixo 

de transporte público – BRT Campo Grande, que é um dos principais investimentos no 

sistema de transporte municipal, além de ser uma importante ligação metropolitana, que 

pode dinamizar a região Sudoeste, carente em oportunidades de emprego. 

As áreas que os estudos demonstraram ser passíveis de inserção no perímetro 

urbano estão demonstradas na Figura 3 abaixo. 

 



 

  

 

 
Figura 3- Mapa das Áreas Inseridas no Perímetro Urbano – Fonte: SEPLURB 

 

Diante da inserção das referidas áreas acima mencionadas segue na Figura 4 

abaixo o novo traçado do perímetro urbano com a sua descrição no Anexo I. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 4- Mapa do Novo no Perímetro Urbano – Fonte: SEPLURB 
 

6.2. ZONA DE EXPANSÃO URBANA 

A Zona de Expansão Urbana está prevista no art. 3º da Lei Federal nº 6.766/79 e 

suas características são definidas pelos municípios. 

No caso de Campinas, na porção do território onde se pretende demarcar como 

zona de expansão urbana, apresentada na Figura 6, embora tenha uso predominantemente 

rural, poderão ser permitidos usos urbanos, desde que atendidos os requisitos e critérios 

que serão definidos na legislação ora proposta. Uma vez avaliada a possibilidade de 

urbanização do imóvel, através do Parcelamento do Solo, deverão ser adotados os 

parâmetros do sobrezoneamento descritos no item seguinte, mediante o pagamento de 

Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo. 

Em Campinas, conforme levantamento censitário das unidades de produção 

agropecuárias do Estado de São Paulo (CATI, 2008) apontava-se a existência de 1.012 

propriedades rurais, no entanto, no levantamento atual realizado pelo IBGE (LUPA, 2017) 

esse número teve um decréscimo, totalizando 759 unidades produtivas. Destaca-se que a 

participação do agronegócio no total arrecadado do ICMS, para as empresas sediadas em 

Campinas, teve um acréscimo de 2010 para 2013, passando de 6% para 9%. 

A Figura 5 abaixo demonstra a localização da produção agropecuária no município. 

 



 

  

 

 
Figura 5- Mapa da Produção Agropecuária – Fonte CATI/LUPA-2017 

 

 
Figura 6- Mapa das Áreas de Expansão Urbana – Fonte: SEPLURB 



 

  

 

 

 A proposta apresentada tem o intuito de promover a diversidade de usos de forma a 

contribuir para a geração de emprego e renda, interesse social, garantir a justa distribuição 

dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização. 
Para a utilização das áreas localizadas na Zona de Expansão Urbana, para fins 

urbanos, deverão ser atendidas cumulativamente todas as seguintes diretrizes gerais: 

 Preferencialmente dar continuidade à malha urbana consolidada; 

 Dar continuidade aos eixos estruturais do transporte coletivo; 

 Atender as demandas de saúde, educação, segurança pública, transporte, 

abastecimento e esgotamento sanitário, drenagem, coleta de lixo e manutenção das 

áreas públicas; 

 Respeitar as diretrizes ambientais, urbanísticas definidas pelo município; 

 Respeitar as diretrizes viárias previstas na Figura 13 e Anexo II de descrição das 

diretrizes viárias. 

 Prever áreas para habitação de interesse social, quando o uso habitacional for 

permitido; 

 Preservar o patrimônio histórico, ambiental e cultural; 

 Mitigar o impacto do empreendimento em seu entorno;  

 Respeitar os parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo da legislação vigente; 

 Realizar o pagamento de outorga onerosa para a alteração do uso da terra de rural para 

urbano, conforme disposto no § 3º do artigo 18 da Lei Complementar 189/2018. 
 

7. ESTUDOS TÉCNICOS PREVISTOS NO ARTIGO 42-B DO ESTATUTO DA CIDADE. 

 A Política de Desenvolvimento Urbano ter por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sócias da cidade e da propriedade, garantindo o direito a 

cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, 

ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 

lazer, para as presentes e futuras gerações. 
Assim, com o objetivo de assegurar que uma possível expansão urbana seja 

planejada e o Poder Publico tenha plenas condições de atender às necessidades dos 

núcleos urbanos, no que concerne à adequada prestação dos serviços públicos, o Estatuto 

da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001, estabeleceu em seu artigo 42-B os requisitos 

essenciais que deverão ser cumpridos pelos municípios. 

 

7.1. AREAS RESTRITAS A URBANIZAÇÃO 



 

  

 

O processo de urbanização desordenado carrega impactos ambientais danosos aos 

recursos hídricos como a própria impermeabilização ou riscos a saúde, enchentes, 

inundações, alagamentos e saneamento básico. Assim, planejar a cidade requer o 

equacionamento das áreas naturalmente frágeis em prol de empregar restrições espaciais 

de uso e adensamento, ao mesmo tempo em que se prima por investimentos em ações de 

melhoria contínua na produção de água com qualidade e quantidade para equilibrar a oferta 

e a demanda. Neste sentido foram excluídas as áreas frágeis, sujeitas à inundações, à 

movimentos gravitacionais de massa e de preservação ambiental e vegetação natural, além 

das áreas de declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), conforme Figura 7 

abaixo. 

Outro ponto considerado na análise foi conter a expansão urbana desordenada de 

forma a não criar áreas de conurbação com os municípios vizinhos, de acordo com a diretriz 

apontada no art. 35 e Anexo XIV da Lei Complementar 189/2018. 
Historicamente, a conurbação traz efeitos nocivos para a urbanização uma vez que 

os problemas de uma cidade podem ser transferidos para outra, sobrecarregando a 

infraestrutura existente e os serviços e equipamentos públicos tornando-se insuficientes 

para atender a população.  
Em Campinas, a expansão urbana marcada pela horizontalidade e periferização dos 

espaços urbanizados contribuiu para a intensificação do processo de conurbação com os 

municípios limítrofes. Esse padrão de ocupação urbana desordenada consolidou-se 

principalmente nos vetores oeste e sudoeste da cidade, além da Rodovia Anhanguera e ao 

longo da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, na direção dos municípios de 

Sumaré, Hortolândia e Monte Mor - onde se concentra a população de baixa renda.  

Também, foi considerada a importância do planejamento adequado das áreas 

passíveis de urbanização em função das redes de infraestrutura urbana existentes. O 

espaço urbano não se constitui apenas de áreas edificadas e livres, interligadas por sistema 

viário, mas também de um sistema de infraestrutura entendido como um sistema de 

equipamentos e serviços públicos necessários ao desenvolvimento das funções urbanas. 
A seguir, passamos a fazer uma breve descrição dos mapas das áreas restritivas a 

urbanização. 

 Áreas de suscetibilidade a inundação e de suscetibilidade a movimentos 
gravitacionais de massa: mapa elaborado a partir dos dados disponíveis no 

gis_municipal/svds que contém identificação das áreas suscetíveis a inundação e a 

movimentos gravitacionais de massa, conforme as Cartas de Risco elaboradas pela 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Instituto Geológico do Brasil/Instituto 

Pesquisas Tecnológicas (CPRM/IPT), em 2014, atendendo às diretrizes específicas da Lei 

Federal 12.608/2012 – Política Nacional de Proteção de Defesa Civil, encaminhadas pela 



 

  

 

Defesa Civil no Protocolo 2017/10/15052. 
Também foram mapeados os pontos críticos de inundação e pontos críticos de alagamento, 

conforme apontado no Plano Municipal de Saneamento Básico – Decreto Municipal 

18.199/2013. Estas informações estão apresentadas na Figura 8 abaixo. 

 Áreas escarpadas com declividade > 30%: o mapa deriva do processamento 

dos elementos: restituição da ortofoto, do perfilamento a laser e do modelo digital de terreno 

(MDT), gerados a partir do levantamento aerofotogramétrico de 2014. Estas informações 

estão apresentadas na Figura 9 abaixo. 

 Áreas de Preservação Permanente (APP's), Vegetação Natural e Unidades 
de Conservação: o mapa foi gerado a partir dos dados disponíveis no gis_municipal/svds 

que contém identificação das Áreas de Preservação Permanente (APP) de Vegetação 

Nativa e Unidades de Conservação; 

 

 

 
Figura 7- Mapa das Áreas com Restrição a Urbanização – Fonte: SEPLURB 



 

  

 

 
Figura 8- Mapa das Áreas com Suscetibilidade a Inundações – Fonte: SEPLURB 

 
Figura 9- Mapa de Declividade– Fonte: SEPLURB 

 



 

  

 

7.2. DIRETRIZES ESPECIFICAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E 

OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

Para a definição das diretrizes foram levantados os dados referentes a infraestrutura 

e equipamentos públicos existente tanto na Macrozona quanto no seu entorno, conforme 

descritos a seguir e apresentado na Figura 10: 

CAMs (Estradas Municipais): Inseridas no mapa a partir dos dados disponíveis no 

gis_municipal/deplan_estudos, conforme trabalho preliminar elaborado com base no Mapa 

Geral do Município de Campinas – escala 1:50.000, de 1975 e 1979, do Departamento de 

Obras Viárias – DOV/PMC), e no Mapa do Município de Campinas do IBGE, sem data, que 

foram digitalizados, e consulta à legislação municipal. 

Linhas de ônibus: Inseridas no mapa a partir dos dados disponibilizados no 

gis_municipal/emdec, conforme atualização de outubro de 2017, encaminhada pela EMDEC 

através do Prot. 2017/11/14859. 

Linhas de Transmissão e Ferrovias: Inseridas no mapa a partir dos dados disponíveis no 

gis_municipal/base_cartográfica, conforme levantamento aerofotogramétrico de 2014. 

Dutovias: Inseridas no mapa a partir dos dados disponíveis no gis_municipal/deplan. 

Equipamentos de Educação: Inseridos no mapa a partir dos dados disponíveis no 

gis_municipal/deplan. Os dados tiveram origem nas informações da CSPS/DEPLAN, em  

MapInfo, atualizadas desde 1.996, e nos dados fornecidos pela IMA, em formato de 

planilha, com coordenadas, constantes no portal da PMC no serviço "Encontre os Serviços 

no Mapa". 

Postos da Guarda Municipal: Inseridos no mapa a partir dos dados disponíveis no 

gis_municipal/deplan_estudos. Os dados foram fornecidos pela Guarda Municipal, em 2014. 

Estações de Tratamento de Esgoto e Pontos de Captação de Água: Inseridos no mapa 

a partir dos dados disponíveis no gis_municipal/sanasa. 

 Segundo dados da Secretaria de Saúde, em Campinas dimensiona-se 1 Centro de 

Saúde (C.S.) para aproximadamente cada 20.000 habitantes. O Mapa da Figura 11 

demonstra a localização dos C.S. com raio de abrangência de 2,5Km.  Com relação aos 

equipamentos de educação foi considerado um raio de abrangência de 1Km, segundo 

dados da Caixa Econômica Federal para empreendimentos do Programa Minha Casa 

Minha Vida faixa 1,5 salário, conforme apresentado na Figura 12. 

São diretrizes específicas para implantação de infraestrutura e equipamentos 

urbanos nas áreas demarcadas na Zona de Expansão Urbana e nas áreas inseridas no 

perímetro urbano: 



 

  

 

- Nas áreas demarcadas nas Figuras 11 e 12, localizadas nos trechos de inserção do 

perímetro urbano, deverão apresentar o EIV/RIV para análise do impacto da demanda e o 

Município poderá exigir a construção do equipamento público. 

- Quanto ao Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário deverá haver 

viabilidade técnica da SANASA; 
- Quanto ao atendimento pelo Sistema de Transporte Público deverá ser consultado a 

EMDEC; 

- Quanto a Coleta dos Resíduos Sólidos deverá ser consultado a Secretaria de Serviços 

Públicos. 

 
Figura 10 - Mapa da Localização da Infraestrutura – Fonte: SEPLURB 

 

 

 

 



 

  

 

Figura 11- Mapa dos Equipamentos Públicos de Educação – Fonte: SEPLURB 

Figura 12- Mapa dos Equipamentos Públicos de Saúde – Fonte: SEPLURB 



 

  

 

Para realizar os estudos referentes a definição das diretrizes viárias, foram utilizadas 

as seguintes informações disponíveis no gis_municipal: topografia; hidrografia e APPs; 

suscetibilidade a inundações (Média e Alta); matas e bens tombados (e áreas envoltórias); 

linhas de infraestrutura (dutovias, linhas de transmissão e ferrovias); sistema viário 

existente; área de expansão do Aeroporto de Viracopos; linhas de transporte público; 

loteamentos (implantados, aprovados, em análise); cadastramentos de glebas (aprovados e 

em análise); diretrizes viárias e rede estrutural de mobilidade  (Plano Diretor 2018 – LC nº 

189/2018). 
 Além dos elementos acima citados, o traçado das diretrizes viárias foi orientado 

para dar continuidade à malha viária existente e interligar áreas consolidadas; considerando 

as diretrizes viárias e o art. 11 da LC nº 189/2018, buscando a minimização dos impactos de 

implantação das diretrizes sobre APPs e planícies de inundação; aproveitamento do traçado 

das vias, estradas municipais, vicinais e servidões existente; evitar a conurbação com os 

municípios vizinhos; respeitar as restrições aos bens tombados e os em estudos de 

tombamento e as envoltórias. As diretrizes viárias propostas estão definidas na Figura 13 

abaixo e no Anexo III. 
 

 
Figura 13- Mapa das Diretrizes Viárias – Fonte: SEPLURB 

 

 



 

  

 

7.3. DIRETRIZES PARA AS ÁREAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

Diante da necessidade de viabilizar o acesso à moradia de interesse social, 

prioritariamente às famílias oriundas do processo de regularização fundiária que necessitam 

de reassentamento, esta proposta definiu a necessidade de que sejam produzidas unidades 

habitacionais de interesse social nas áreas inseridas no perímetro urbano próximas as 

áreas dotadas de infraestrutura.  

Para que atinja os objetivos de cumprir a função social da propriedade, os 

parcelamentos e empreendimentos a se instalarem nas áreas inseridas no perímetro 

urbano e na zona de urbanização específica, quando a Secretaria de Habitação/Cohab 

apontar déficit habitacional de baixa renda, poderá o EIV/RIV exigir a necessidade de 

habitação de interesse social de até 15% (quinze por cento) da área líquida de lotes para 

atender a referida demanda.  
Considerando que a Lei Complementar nº 70/2014 que dispõe sobre incentivo a 

projetos habitacionais populares, no artigo 3º, é permitido em qualquer área urbana 
das macrozonas a implantação de empreendimentos habitacionais de interesse 
social, desta forma, entende-se da não necessidade de demarcar zonas para 
habitação de interesse social, porém deverão atender as diretrizes estabelecidas nas 
legislações vigentes além das descritas abaixo. 

 São diretrizes específicas para Habitação de Interesse Social, localizadas na Zona 

de Expansão Urbana e nas áreas inseridas no perímetro urbano: 
- Deverá ser delimitada a área para habitação de interesse social no momento da 

solicitação das diretrizes específicas para o parcelamento do solo ou programa vinculado 

ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social; 
Deverá reservar áreas destinadas ao comércio e serviços, no mínimo de 5% da área 

líquida de lotes; 
- Deverá isentar da Outorga Onerosa de Alteração de Uso de Solo as áreas destinadas a 

Habitação de Interesse Social, nos termos do Art. 62 do Plano Diretor Estratégico; 
 

7.4. DIRETRIZES PARA AS ÁREAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

A Política Ambiental Municipal deve nortear e consolidar a gestão ambiental 

municipal, assegurando o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, 

de forma a permitir que o poder público tenha condições de estabelecer ações ordenadas e 

práticas para atingir os objetivos definidos para os vários aspectos da questão ambiental. 

Os principais instrumentos de Gestão Ambiental são o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC e os Planos Municipais. São eles que, através dos seus 



 

  

 

programas e ações, buscam o alcance dos seus objetivos, alinhados com a Política 

Municipal de Meio Ambiente, a saber:  

- Plano Municipal de Saneamento Básico  

- Plano Municipal de Educação Ambiental  

- Plano Municipal de Recursos Hídricos - PMRH  

- Plano Municipal do Verde – PMV  

 A Figura 14 abaixo indica as Unidades de Conservação, Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e Vegetação Natural existentes no município. Os futuros 

empreendimentos e parcelamentos do solo deverão respeitar as taxas de permeabilidade 

distintas propostas na nova lei LPUOS que se encontra protocolizada na Câmara; 
 

 
Figura 14- Mapa de Preservação Ambiental – Fonte: SEPLURB 

 

7.5. DIRETRIZES PARA AS ÁREAS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 

Tombamento é um ato legal do poder público que determina a preservação dos bens 

culturais de reconhecido valor histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, 

documental, ambiental, impedindo sua destruição ou mutilação. 



 

  

 

O tombamento é o principal mecanismo capaz de preservar e consolidar a memória 

e a identidade coletiva, conservando os elementos componentes do patrimônio cultural e 

garantindo às gerações futuras o direito de conhecer as origens de sua formação cultural e 

histórica. 

O ato do tombamento é necessariamente um processo transparente e não-arbitrário. 

Se ele estabelece limites aos direitos individuais (definindo critérios para intervenções 

físicas em bens tombados), o faz para resguardar e garantir direitos e interesses do 

conjunto da sociedade. 

Sua aplicação é avaliada e deliberada por um conselho de representantes da 

sociedade civil e de órgãos públicos, com poderes estabelecidos pelo Poder Legislativo 

Municipal. 

Em Campinas, a Lei nº5.855 de 17 de dezembro de 1987 dispõe sobre a proteção e 

a preservação do patrimônio, histórico, artístico, estético, arquitetônico, arqueológico, 

documental e ambiental do município e também criou o conselho de defesa do patrimônio 

cultual – CONDEPACC, cuja a função é definir a política municipal de defesa e de proteção 

do patrimônio.  As áreas envoltórias e bens tombados foram mapeadas a partir dos dados 

disponíveis no gis_municipal/condepacc que contém identificação a partir da Resolução do 

CONDEPACC as quais estão apresentadas na Figura 15 abaixo: 

 

Figura 15- Mapa das Áreas de Patrimônio Histórico Cultural – Fonte: SEPLURB 



 

  

 

 

São diretrizes específicas para a proteção do patrimônio histórico e cultural para as 

áreas localizadas na Zona de Expansão Urbana e nas áreas inseridas no perímetro urbano, 

quando da solicitação do parcelamento do solo: 

 Deverá ser apresentado laudo técnico que vise a comprovação da existência de 

bens do patrimônio material e imaterial de âmbito local e regional; 

 Deverá a Secretaria de Cultura ser consultada da existência ou não de edificação 

com potencial de relevância histórica. 

 Caso constatado a relevância histórica de qualquer bem, poderá a metragem  

quadrada ser transformada em potencial construtivo; 
 

7.5. PARAMETROS GERAIS DE PARCELAMENTO, OCUPAÇÃO E USO DO SOLO 

7.5.1. Áreas Inseridas no Perímetro Urbano 

 A definição de parâmetros de parcelamento, ocupação e uso do solo nas 

áreas a serem inseridas no perímetro urbano deverão seguir as mesmas diretrizes 

propostas no zoneamento da nova Lei LPOUS, dando continuidade no zoneamento do 

entorno estruturado pelas diretrizes viárias propostas e no Plano Diretor Estratégico, 

conforme Figura 16 abaixo e descrição: 

 Zona Mista – ZM1 e ZM2 

 Zonas de Centralidades – ZC2 

 Zona de Atividade Econômica – ZAE A e ZAE B 

 Zona de Expansão Urbana – ZEU: será apresentada no item 7.5.2 



 

  

 

Figura 16 - Mapa do Zoneamento nas Áreas Inseridas no Perímetro Urbano– Fonte: SEPLURB 

 

7.5.2. Zona de Expansão Urbana 

A definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo a servirem de 

referência para as áreas localizadas na Zona de Expansão Urbana receberam o nome de 

“Sobrezoneamento” conforme apresentado na Figura 17, de modo a promover a 

diversidade de uso e contribuir para a geração de emprego e renda em consonância com a 

legislação vigente, e poderão no momento da emissão de diretrizes para projetos de 

parcelamento do solo serem contempladas por definições específicas com o momento de 

aprovação do projeto. 

Entende-se quanto a definição de “Sobrezoneamento” a adoção de parâmetros de 

usos e ocupação do solo que incidirá nas gleba passíveis de urbanização, no momento do 

cadastramento e pagamento da outorga. Para tanto deverão atender os requisitos descritos 

abaixo: 

– Sobrezoneamento 1 – S1: receberá o Zoneamento Residencial – ZR - 

 estabelecido na Lei  de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;  

  – Sobrezoneamento 2 – S2: receberá o Zoneamento Residencial – ZR-B-BG da 

 Lei de  Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 



 

  

 

 - Sobrezoneamento 3 – S3: receberá o Zoneamento Misto – ZM1 da Lei de 

 Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 - Sobrezoneamento 4 – S4: receberá o Zoneamento Misto – ZM2 da Lei de 

 Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 - Sobrezoneamento 5 – S5: receberá o Zoneamento de Atividade Econômica – 

 ZAEA da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 - Sobrezoneamento 6 – S6: receberá o Zoneamento de Atividade Econômica – 

 ZAEB da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo vigente; 

 Cabe ressaltar que os parâmetros acima descritos compõem a nova proposta de lei 

de parcelamento, usos e ocupação do solo (LPOUS) que se encontra protocolada na 

Câmara Municipal para a aprovação, e que se encontra em consonância com as diretrizes e 

objetivos estabelecidos na Lei Complementar nº189/18 – Plano Diretor. 

 

 

Figura 17- Mapa do Sobrezoneamento na Zona de Expansão Urbana– Fonte: SEPLURB 
 

 

 

 

 



 

  

 

7.6. DIRETRIZES PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS E BENEFICIOS 

O processo de ampliação do perímetro urbano promove a inerente valorização 

imobiliária da propriedade e permite alternativas de desenvolvimento urbano que garanta 

possibilidades de empreendedorismo e desenvolvimento específicos, desta forma, 

vislumbrando a melhor maneira de se garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 

decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação 

para a coletividade da valorização das áreas, deverá instituir o instrumento de Outorga 

Onerosa de Alteração de Uso do Solo de rural para urbano para as propriedades 

diretamente envolvidas e beneficiadas pelo processo de ampliação do perímetro.  

A outorga deverá ser um instrumento que visa garantir que as premissas de 

planejamento sejam consideradas vitais ao processo de urbanização, de forma que a 

contribuição seja exigida pelo Poder Público da seguinte forma: 

 A presente proposta que visa à instituição do Instrumento Constitucional de justa 

distribuição dos ônus e benefícios oriundos da urbanização, chamada de Outorga Onerosa 

de Alteração de Uso do Solo, foi pensada e embasada partindo do pressuposto 

mercadológico e não com base fictícia, como a tabela de referência ou o valor venal da 

terra. 

 Isso se deu em razão, quando da análise dos valores fornecidos pelo INCRA 

e dos demais valores mencionado acima, de ter sido verificado baixos valores atribuídos a 

estas terras, baixo a ponto de desvirtuar a realidade imobiliária e, se partíssemos deste 

viés, estaríamos a cometer um grave erro de não gerar a “justa” distribuição dos ônus 

decorrente do processo de urbanização, acarretando prejuízo ao interesse público 

Municipal. 

 O valor médio encontrado, para o ano de 2018, quando da análise relativa ao 

valor fornecido pelo INCRA é entorno de R$ 0,7761 (setenta e sete centavos) a R$ 1,2935 

(um real e vinte e nove centavos), tais valores são utilizados para efeito de desapropriação 

para fins de regularização fundiária.3  

UF 
COD_MUNIC

IPIO MUNICIPIO 
COD_REGIAO  

RURAL REGIAORURAL 
VTN/ha 

mínimo(R$) 
VTN/ha 

médio(R$) 
VTN/ha 

máximo(R$) 

São 
Paulo 3509502 Campinas 3503 

Região Rural da 
Grande 
Metrópole 
Nacional de São 
Paulo 7761 10348 12935 

                                                        
3  www.incra.gov.br/sites/default/files/relatorio_analise_custo_obtencao_0.pdf 



 

  

 

 

 Assim, como se verifica, o valor da terra nua para os fins de regularização fundiária, 

avaliada pelo Órgão Federal competente é irrisório, completamente destoante com a 

realidade de mercado dos imóveis objetos da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do 

solo, por este motivo, não se optou por esta metodologia. 

 Na mesma esteira, o valor venal atribuído para efeito de cálculo e recolhimento do 

Imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI, para fins de transferência do direito de 

propriedade imobiliária igualmente destoa da realidade, não expressando o valor real de 

mercado nas transações imobiliárias, haja vista às partes do negócio jurídico efetuado 

terem a liberdade de ajustarem o valor descrito na escritura de compra e venda imobiliária, 

com o nítido intento de reduzir o quantum obrigacional estipulado para tanto. 

 Desta feita, nos parece carecer de base técnica relevante optar por qualquer valor 

que não seja fundado no real valor do imóvel objeto de incidência do pagamento da 

Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo. 

 Dessa forma, mister se faz partir da realidade mercadológica imobiliária do 

Município, para cumprir fielmente os ditames Constitucionais e não praticar grave prejuízo 

ao Poder Público Municipal. 

 Se a visão foi a mercadológica, a base de apuração do valor para cobrança da 

Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo se dá em análise da situação média de 

preços de mercado das glebas no Município de Campinas, sendo certo que, para tanto, 

buscou análise junto a sítios eletrônicos com anúncios de venda de terras, nos sites 

vivareal, zapimóveis e imóvelweb. 

 A proposta de cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo, portanto, 

será aquela devida quando da alteração de uso do rural para o urbano, compreendendo a 

valorização imobiliária auferida pelo proprietário, conforme disposição do Plano Diretor 

Estratégico. 

 Para tanto, os valores dos terrenos pesquisados no mercado para embasar o valor 

de cobrança da Outorga teve uma variação de R$650,00 a R$ 850,00 em média para os 

lotes já urbanizados. 

 O percentual de aproveitamento das glebas transformadas em lotes varia de 40% 

(quarenta por cento) a 45% (quarenta e cinco por cento) em média. Tal procedimento gera 

uma estimativa de lucro sobre a venda dos lotes urbanizados, conforme tabela abaixo: 

 

 



 

  

 

 

 Tabela 1 - Estimativa de lucro sobre a venda dos lotes urbanizados 

Lucro % Preço 650,00m² Preço 750,00m² Preço 850,00m² Média dos 

Valores m² 

10 65 75 85 75 

15 98 113 128 113 

20 130 150 170 150 

 113 

 Assim, adotaremos o percentual de 20% (vinte por cento) sobre a valorização 

imobiliária decorrente da urbanização das glebas, valor este que será transformado, após o 

processo de parcelamento do solo em lotes. 

 Tal percentual, refere-se ao lucro estimado do empreendimento quando de sua 

comercialização. 

 O valor da Outorga será calculado nos termos abaixo: 

 R$ 113,00 (lucro médio por m²) sobre a venda conforme demonstrado na tabela 

acima, gerando, para efeito de cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo 

20% (vinte por cento) desta valorização, correspondendo a R$23,00 (vinte e três reais) por 

metro quadrado que, transformado em UFIC corresponde a aproximadamente 7 UFIC por 

metro quadrado. 

 Tal valor para cobrança, como base no raciocínio acima será proposto de forma não 

unificada, para evitar a desproporcionalidade decorrente da realidade de cada gleba 

existente na cidade, assim será proposto, nos termos abaixo: 

3 UFIC sobre a área total da gleba; 

4 UFIC sobre a área total da gleba subtraindo as áreas verdes; 

7 UFIC sobre a área líquida de lotes. 

 Ressalta-se que, das propostas acima, será aplica aquela que for de menor valor. 

 

 



 

  

 

Além deste instrumento poderão ser instituídos outros mecanismos de justa 

repartição de ônus e benefícios em virtude da demarcação de perímetro urbano que serão 

disciplinados e regulamentados na nova proposta de lei de parcelamento, usos e ocupação 

do solo (LPOUS), como: 

 Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

 Transferência do Direito de Construir; 

 Direito de Preempção; 

 Operação Urbana Consorciada; 

 Estudo de Impacto de Vizinhança. 
 Com relação ao EIV os empreendimentos urbanos deverão ser considerados a 

compatibilidade com as atividades rurais existentes. 
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DO NOVO PERÍMETRO 

 

 

 

 



 

  

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO 

 

Tem início no cruzamento do limite municipal com a Avenida Antônio Arten (CAM – 331); 

segue em sentido horário pelo primeiro, em linha sinuosa até encontrar-se com o Ribeirão 

do Quilombo; deflete à direita e segue em linha sinuosa por este até encontrar-se com o 

leito férreo do ramal de exportação; deflete à direita e segue por este até encontrar-se com 

o Rio do Quilombo; deflete à esquerda e segue por este até encontrar-se com a divisa do 

loteamento Vila Esperança; deflete à esquerda e segue por este em linha quebrada até 

encontrar com o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 283834.2 X 7471968.6; 

deflete à esquerda e segue em linha reta por aproximadamente 518 metros onde encontra o 

ponto de  coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284330.1 X 7472234.6, coincidindo com 

o canto noroeste da propriedade da CEASA; deflete à esquerda num ângulo aproximado de 

90 graus por uma distância aproximada de 820 metros até encontrar o ponto de 

coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284149.3 X 7473015.1; deflete à esquerda e 

segue em linha curva por aproximadamente 330 metros até encontrar a divisa do 

loteamento Bosque de Barão Geraldo; segue por este em linha quebrada até encontrar com 

a divisa do loteamento Novo Parque Real; segue por esta até encontrar o Córrego do 

Guará; segue em linha sinuosa por esta até encontrar o ponto  de coordenadas UTM, 

datum SIRGAS 2000 285374.6 X 7475690.8; deflete à direita e segue em linha sinuosa por 

aproximadamente 340 metros até encontrar o ponto de  coordenadas UTM, datum SIRGAS 

2000 285821.3 X 7475016.4; deflete à esquerda e segue em linha reta por 

aproximadamente 134 metros até encontrar a divisa do loteamento Vila São João; deflete à 

esquerda e segue por este até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 

2000 286228.4 X 7475459.1; deflete à direita e segue em linha quebrada por 

aproximadamente 49 metros onde encontra a Avenida Albino José Barbosa de Oliveira; 

deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Condomínio 

Residencial Parque Rio das Pedras; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a 

divisa do loteamento Jardim do Sol; deflete à direita e segue por esta até encontrar o ponto 

de  coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 286114.3 X 7478051.1; deflete à esquerda e 

segue em linha quebrada por aproximadamente 650 metros até encontrar a divisa do 

loteamento Residencial Terras do Barão; segue por esta até encontrar-se com a divisa de 

município Campinas – Paulínia; deflete à direita e segue por esta até encontrar com a divisa 

do loteamento Sítios Nova Holanda; segue em linha sinuosa até encontrar o Ribeirão das 

Anhumas jusante D Pedro; segue por este até encontrar o CAM 315; deflete à esquerda e 

segue por este até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 286877.7 

X  7480201.5; deflete à direita e segue em linha quebrada por aproximadamente 315 

metros até encontrar-se com a Rua Anna Bogon Dressler; segue por esta até encontrar a 



 

  

 

Avenida Engenheiro Luiz Antônio Laloni (parte CAM – 328); segue por esta até encontrar a 

divisa do loteamento Bosque das Palmeiras; segue por esta até encontrar a ESTRADA 

MUNICIPAL WEIMAR MORANDI (CAM – 147); segue por esta até encontrar o Córrego da 

Fazenda Monte D'Este; deflete à direita e segue em lina sinuosa até encontrar a RODV 

ADHEMAR PEREIRA DE BARROS (SP-340); deflete à esquerda e segue por esta até 

encontrar com a estrada rural sem denominação, acesso ao Bairro Santa Paula; segue por 

este até encontrar a divisa do loteamento Santa Paula; deflete às direita e contorna esta 

divisa até encontrar novamente a estrada rural sem denominação, acesso ao Bairro Santa 

Paula; deflete à direita e segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Village 

Campinas; segue por este até encontrar a divisa de loteamento Chácaras Vale das Garças; 

segue por este até encontrar a divisa de loteamento Village Campinas 1P; segue por este 

até encontrar a estrada rural sem denominação, acesso ao Bairro Santa Paula; segue por 

esta até encontrar a RODV GOV DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS (SP-340); deflete à 

esquerda e segue por esta até encontrar com o loteamento Chácaras Bocaiuva Nova; 

segue por este até encontrar com a divisa do loteamento Recreio Tsuriba; segue por este 

até encontrar com o Rio Atibaia; segue por este até encontrar com o loteamento Vila Monte 

Deste; segue por este até encontrar o CAM 138; segue por este até encontrar o ponto de 

coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 294492.5 X 7482999.9; deflete à direita e segue 

em linha sinuosa por aproximadamente 2.170 metros até encontrar-se com a divisa de 

loteamento Jardim Monte Bello II; segue por este por esta até encontrar com a R ROMEU 

TULLIO; segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Chácaras Gargantilha; segue 

por esta até encontrar a Rua Romeu Tullio; segue por esta até encontrar a divisa do 

loteamento Jardim Monte Bello; segue por esta até encontrar o ponto de coordenadas UTM, 

datum SIRGAS 2000  296095.00,7482093.59; deflete à esquerda e segue por esta em linha 

quebrada por aproximadamente 1841 metros onde encontra o Rio Atibaia; segue por este 

até encontrar a divisa do loteamento Sítio São José / Bairro Bananal – Fazenda Monte 

Deste; segue por este até encontrar a RODV GOV DR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 

(SP-340); deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Parque 

Xangrilá – 1ª e 2ª partes; segue por este até encontrar a divisa do loteamento Recanto dos 

Dourados; segue por este até encontrar o Rio Atibaia; segue por este até encontrar a divisa 

do loteamento Recanto dos Dourados; segue por este até encontrar a divisa do loteamento 

Parque dos Pomares; segue por este até encontrar com a divisa do loteamento Chácara 

São Rafael; segue por este até encontrar a divisa do loteamento Mont Blanc Residence; 

segue em linha reta até encontrar com a divisa dos loteamentos Alphaville dom Pedro e 

Alphaville Dom Pedro 2; segue em linha reta por aproximadamente 2730 metros até 

encontrar com a Avenida Mackenzie; deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a 

divisa do loteamento Caminhos de San Conrado; segue em linha quebrada por esta até 



 

  

 

encontrar a divisa do loteamento Entre Verdes; segue por esta até encontrar o Rio Atibaia; 

deflete à direita e segue por este em linha sinuosa até encontrar com o ponto de 

coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 298920.70 X 7470529.93; deflete à esquerda e 

segue em linha reta por aproximadamente 805 metros até encontrar com o CAM 367; 

deflete à direita e segue por este até encontrar a divisa do loteamento Nova Sousas; segue 

por este até encontrar com a divisa do loteamento Jardim Sorirama; segue por esta até 

encontrar com a ESTRADA JOAQUIM EGIDIO/SOUSAS; deflete à esquerda e segue por 

esta até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 299437,7468324; 

deflete à esquerda e segue em linha quebrada por aproximadamente 832 metros até 

encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 300071.1 X 7468862.9; 

deflete à direita e segue em linha quebrada por aproximadamente 810 metros até encontrar 

o ponto  de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 300590.4 X 7468252.1; deflete à 

direita e segue até encontrar a antiga Estrada do Bonde; deflete à esquerda e segue em 

linha curva por esta até encontrar a RUA PROFESSORA LYDIA ABDALLA (CAM – 120); 

deflete à esquerda e segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Morada das 

Nascentes; deflete à esquerda e segue por esta em linha quebrada até encontrar com a 

RUA PROFESSORA LYDIA ABDALLA (CAM – 120); deflete à direita e segue por esta até 

encontrar com a RODOVIA JOSE BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA  (SP-081); segue 

por esta em linha curva até atingir o primeiro afluente do Ribeirão das Cabras acima da 

estação de Joaquim Egídio; deflete à direita e desce por este afluente até a sua foz no 

Ribeirão das Cabras; deflete à esquerda e sobe por este Ribeirão o seu afluente mais 

próximo da estrada Joaquim Egídio-Cabras (S.P-81) até atingir esta última estrada; deflete 

à esquerda e continua por esta estrada numa extensão de 1100,00m até a divisa de 

terrenos de Antônio de Pádua Mello, conforme planta apresentada no protocolado 36843-

79; deflete à esquerda e continua por esta divisa até atingir novamente a RODOVIA JOSE 

BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA (SP-081); deflete à direita e segue por esta té 

encontrar o CAM 120; deflete à esquerda e segue por este até encontrar o ponto de 

coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 301184.09 X 7466887.29; deflete à esquerda e 

segue em linha quebrada por aproximadamente 1010 metros até encontrar novamente o 

CAM 120; deflete `a direita e segue por este até encontrar com o ponto de coordenadas 

UTM, datum SIRGAS 2000 301189.8 X 7466728.7; deflete à esquerda e segue em linha 

reta por aproximadamente 196 metros até encontrar com o ponto de coordenadas  UTM, 

datum SIRGAS 2000 301048.0 X 7466520.1; deflete à esquerda e segue em linha 

quebrada por aproximadamente 622 metros até encontrar o ponto de  coordenadas UTM, 

datum SIRGAS 2000 300599.9 X 7466511.3; deflete a esquerda e segue em linha sinuosa 

por aproximadamente 1860 metros até encontrar com a divisa do loteamento Colinas do 

Ermitage 1ª, 2ª e 3ª partes; deflete a esquerda e segue até encontrar com a a divisa do 



 

  

 

loteamento Jardim Botânico de Campinas Gleba 1; deflete é direita e segue por este até 

encontrar com o Rio Atibaia; deflete à esquerda e segue por este até encontrar com a divisa 

do loteamento Residencial Arboreto dos Jequitibás; segue por este até encontrar o ponto de 

coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 297275.8 X 7467028.2; segue em linha sinuosa 

por aproximadamente 1445 metros até encontrar com a RODOVIA DOM PEDRO I  (SP-65); 

deflete à direita e segue por esta até encontrar com a divisa do loteamento Condomínio 

Colinas de Santander; deflete à esquerda e segue por este até encontrar com a Rua 

Professora Déa Ehrardt Carvalho; segue por esta até encontrar com a divisa do loteamento 

Novo Gramado; segue por este em linha sinuosa por aproximadamente 1130 metros até 

encontrar com a divisa do loteamento Chácaras Samambaia; deflete à direita e segue por 

este até encontrar a divisa do loteamento Jardim Tamoio; deflete à esquerda e segue por 

este até encontrar o antigo leito férreo da Companhia Paulista; deflete à esquerda e segue 

por este até encontrar o limite de municípios Campinas – Valinhos; segue por este até 

encontrar a RODOVIA ANHANGUERA (SP-330); deflete à direita e segue por esta até 

encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 289027 X 7458445; deflete à 

esquerda e segue em linha quebrada por aproximadamente 2450 metros até encontrar com 

a divisa do loteamento Residencial Swiss Park; deflete à esquerda e segue por este até 

encontrar com a RUA ANTONIO AFONSO DE LIMA; deflete à direita e segue por este até 

encontrar a divisa do loteamento Parque Eldorado; deflete à esquerda e segue por este até 

encontrar o antigo leito férreo da Companhia Sorocabana; segue por esta em linha curva 

até encontrar a divisa do loteamento Jardim Itaguaçu Primeira parte; segue por esta até 

encontrar com a divisa do loteamento  Jardim Itaguaçu segunda parte; segue por esta até 

encontrar com a divisa do loteamento Jardim Fernanda; deflete à esquerda e segue em 

linha quebrada até encontrar a RODOVIA SANTOS DUMONT – SP075; deflete à esquerda 

até encontrar com a divisa do loteamento Jardim Santa Maria 1ª Gleba; segue por esta até 

encontrar com a linha da diretriz viária rural nº 005; segue por esta até encontrar com a 

linha da diretriz viária rural nº 110; deflete à direita e segue por esta até encontrar com a 

ESTRADA FRIBURGO (CAM – 351); deflete à direita e segue por esta até encontrar com a 

divisa do loteamento núcleo Habitacional Vida Nova; segue por esta em linha sinuosa até 

encontrar com o Rio Capivari; deflete à esquerda e segue por este em linha curva até 

encontrar com o CAM 050; deflete à direita e segue por este até encontrar com a divisa do 

loteamento Jardim Bassoli; segue por esta até a divisa do loteamento Conjunto Habitacional 

Parque da Floresta; deflete à esquerda em uma linha curva, distando 200 metros da 

ESTRADA MUNICIPAL CAMPO GRANDE, até encontrar com a divisa do loteamento 

Parque Residencial Campina Grande; segue por esta até encontrar com a divisa do 

loteamento Jardim Campina Grande; segue por esta até encontrar com a divisa de 

municípios Campinas – Monte Mor; deflete à direita e segue até encontrar a divisa do 



 

  

 

loteamento Parque Residencial Campina Grande; deflete à direita e segue por esta até 

encontrar com a divisa do loteamento Residencial São Luis; segue por este e deflete à 

esquerda em uma linha curva, distando 200 metros da  ESTRADA MUNICIPAL CAMPO 

GRANDE; segue por esta até encontrar a divisa do loteamento Jardim Alto Belém; deflete à 

esquerda e segue por esta até encontrar a ESTRADA MUNICIPAL DA PAZ; deflete à direita 

e segue por esta até encontrar com a divisa de municípios Campinas – Monte Mor; deflete à 

direita e segue por esta até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 

274.194 X 7.462.466; deflete à direita e segue por esta em linha quebrada até encontrar 

com a ESTRADA MUNICIPAL DO CAMPO GRANDE - CAM 465; deflete à esquerda e 

segue por esta até encontrar a AVENIDA ANTONIO ARTEN (CAM – 331); segue por esta 

até encontrar com o cruzamento do limite municipal com a Avenida Antônio Arten (CAM – 

331), início desta descrição.  
 

LOTEAMENTO PARQUE CENTENÁRIO 
 

Tem início no ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 287877.3 X 7456674.6, 

coincidindo com a RUA ANTONIO AFONSO DE LIMA e a divisa do loteamento; segue por 

esta rua no sentido horário por aproximadamente 485 metros até encontrar o ponto de 

coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000  coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 

288265.5 X 7456561.0; deflete à direita e segue por aproximadamente 260 metros até 

encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 288145.7 X 7456450.7; 

deflete à direita e segue em linha sinuosa por aproximadamente 351 metros, coincidindo 

com um córrego sem denominação e a divisa do loteamento, até encontrar com o ponto de 

coordenadas  UTM, datum SIRGAS 2000 287867.8 X 7456616.2; deflete à direita e segue 

por aproximadamente 145 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum 

SIRGAS 2000 287877.3 X 7456674.6, coincidindo com a RUA ANTONIO AFONSO DE 

LIMA e a divisa do loteamento, início desta descrição. 

 

LOTEAMENTO SOLAR DE CAMPINAS 
 

Tem início no ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284350.4 X 7478161.7, 

coincidindo com a RUA ANTONIO MARASCALCHI (CAM 319) e a divisa do loteamento; 

segue por esta rua no sentido horário por aproximadamente 70 metros até encontrar a RUA 

JACARANDA-MIMOSO; deflete à direita e segue até encontrar a RUA JASMIM-DOS-

POETAS; deflete à esquerda e segue por esta por aproximadamente 100 metros até 

encontrar o ponto de coordenadas coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284660.2 X 

7478035.9; deflete à direita e segue por esta por aproximadamente 457 metros até 



 

  

 

encontrar o ponto de  coordenadas coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284916.9 X 

7477768.7; deflete à direita e segue por esta por aproximadamente 28 metros até encontrar 

com o limite de município Campinas – Paulínia; deflete à direita e segue por este até 

encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284350.4 X 7478161.7, 

coincidindo com a RUA ANTONIO MARASCALCHI (CAM 319) e a divisa do loteamento, 

início desta descrição. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II - DESCRIÇÃO DA ZONA DE 
EXPANSÃO URBANA 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

Polígono 1 - Leste do Recanto dos Dourados 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 295.469 X 
7.468.443 coincidindo com a linha do perímetro urbano; segue por esta em sentido horário 
em linha reta por aproximadamente 5.813 metros até encontrar a divisa do loteamento Mont 
Blanc Residence no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 
292.688 X 7.473.549; deflete à direita e segue pela divisa do loteamento Mont Blanc 
Residence por uma distância de 433,77m até a Estrada Municipal Adelina Segantina 
Cerqueira Leite no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 
292.961 X 7.473.886, início da Rua Jornalista Tim Lopes; daí deflete a esquerda e segue 
pela Rua Jornalista Tim Lopes reta por uma distância de 476,74m até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.084 X 7.474.346 confrontando com a 
Rua Antônio Zambom; deflete à direita e segue por esta por aproximadamente 332 metros 
até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.382 X 
7.474.197; deflete à esquerda e segue por aproximadamente 1.024 metros até o ponto 
situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.447 X 7.475.220; daí 
deflete à direita e segue por uma linha em quebra de 1530m acompanhando a divisa do 
loteamento Parque dos Pomares; daí deflete à direita e segue por uma linha em quebras 
acompanhando o alinhamento da divisa do loteamento Parque dos Alecrins por uma 
distância de 870,00m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – 
Sul 294.490 X 7.476.390; daí deflete a esquerda e segue pela ferrovia por uma distância de 
328m até o ponto  situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 294.394 X 
7.476.623; daí deflete a direita e segue por uma distância de 1.114m pelo CAM 341 até o 
ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 295.349 X 7.476.952; 
daí segue pelo alinhamento da divisa do loteamento Chácara Recanto dos Dourados por 
uma distância de 1.598m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 
23 – Sul 294.730 X 7.478.402, eixo do Rio Atibaia; daí deflete a direita e segue pelo Rio 
Atibaia por uma distância de 9.047m em linha sinuosa até o ponto situado nas coordenadas 
UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 301.151 X 7.475.394; daí deflete à direita e segue em 
linha sinuosa passando pelos topos de morro com a altimetria 740m, 700m e 705m de 
altitude por aproximadamente 3.066m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 
2000, fuso 23 – Sul 294.730 X 7.478.402 na Avenida Socrates Potyguara Luiz de Camargo 
(CAM 430); daí segue pela Avenida Socrates Potyguara Luiz de Camargo (CAM 430) por 
uma distância de 589m até a divisa do loteamento Residencial Entre Verdes; daí deflete a 
direita e segue pela divisa do loteamento Residencial Entre Verdes por uma distância de 
1.305m até  o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 297.723 
X 7.473.187; daí deflete a direita e segue por uma distância de 672m até o ponto situado 
nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 297.054 X 7.473.263; daí segue pela 
2.225m pelo alinhamento da divisa do loteamento Residencial Entre Verdes até o ponto 
situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 297.539 X 7.472.247 onde 
encontra o CAM 10; daí deflete a direita e segue pelo CAM 10 por uma distância de 1.505 
até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 296.662 X 
7.471.086; daí deflete a esquerda e segue pelo alinhamento da divisa do loteamento 
Caminhos de San Conrado por uma distância de 1.306m até  o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 296.483 X 7.470.278; daí deflete à 
esquerda e continua pela linha do perímetro urbano conforme lei municipal 8.161 de 16 de 
dezembro de 1.994 em linha sinuosa até encontrar o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 295.469 X 7.468.443 coincidindo com a linha do perímetro 
urbano, início desta descrição. 



 

  

 

 

Polígono 2 - Leste da Mata Santa Genebra 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 283.546 X 
7.475.235, coincidindo com o limite de município Campinas – Paulínia e segue por este em 
sentido horário em linha sinuosa por uma distância de 4.987m até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 284.905 X 7.477.773; daí deflete à direita 
e segue por uma distância de 876m pela divisa do loteamento Solar de Campinas até o 
ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 284.450 X 7.478.318 
onde coincide com a divisa de municípios entre Campinas e Paulínia; daí deflete à direita e 
segue por uma distância de 2.864m pela divisa de municípios entre Campinas e Paulínia 
até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 284.786 X 
7.480.005; daí deflete à direita e segue por uma distância de 1.232,00m pelo alinhamento 
da divisa do loteamento Residencial Terras do Barão até o ponto situado nas coordenadas 
UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 285.534 X 7.479.151; daí deflete à direita e segue por 
uma distância de 1.231m por uma linha levemente sinuosa até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 284.905 X 7.477.773  onde coincide com 
a divisa do loteamento Jardim do Sol; daí deflete a direita e segue por uma distância de 
3.312m contornando pelos fundos das divisas dos loteamentos Jardim do Sol, Condomínio 
Residencial Parque Rio das Pedras e Residencial Barão do Café até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 286.722 X 7.476.347 onde coincide com 
a Avenida Albino José Barbosa de Oliveira; daí deflete a direita e segue por uma distância 
de 949m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 284.454 
X 7.475.438; daí segue pelo alinhamento do perímetro urbano conforme lei municipal 8.161 
de 16 de dezembro de 1994 por uma distância de 3.770m até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 283.546 X 7.475.235 coincidindo com o 
limite de município Campinas – Paulínia, início desta descrição. 

 

Polígono 3 - Oeste da Mata Santa Genebra 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 278.485 X 
7.474.670, coincidindo com o limite de município Campinas – Sumaré; segue em linha 
sinuosa por este até encontrar o limite de município Campinas – Paulínia; segue em linha 
sinuosa por este até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 
282.117 X 7.475.454, encontrando o limite da Mata de Santa Genebra; segue por esta em 
linha quebrada até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 
284.009 X 7.473.198, coincidindo com a linha do perímetro urbano; deflete à direita e segue 
por esta até encontrar o Rio do Quilombo; segue por este até encontrar o leito do ramal 
férreo de exportação; segue por este até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 
2000, fuso 23 – Sul 280.972 X 7.474.028, coincidindo com a linha do perímetro urbano; 
deflete à esquerda e segue em linha sinuosa por esta até encontrar o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 278.485 X 7.474.670, coincidindo com o 
limite de município Campinas – Sumaré, início desta descrição. 

 

Polígono 4 – Leste Residencial São Luis 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 274.050 X 
7.461.241, coincidindo com a linha do perímetro urbano; segue por esta em linha quebrada 



 

  

 

até encontrar a divisa do loteamento Residencial São Luis; deflete à direita e segue em 
linha quebrada acompanhando o perímetro urbano até encontrar o limite de município 
Campinas – Monte Mor; deflete à direita e segue por este até encontrar o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 274.050 X 7.461.241, coincidindo com a 
linha do perímetro urbano, início desta descrição. 

 

Polígono 5 – Oeste Residencial São Luis 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 272.638 X 
7.460.184, coincidindo com a linha do perímetro urbano; segue por esta em linha quebrada 
até a divisa do loteamento Parque Residencial Campina Grande; segue por este até 
encontrar o limite de município Campinas – Monte Mor; deflete à direita e segue por este 
em linha sinuosa até encontrar o  ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, 
fuso 23 – Sul 272.638 X 7.460.184, coincidindo com a linha do perímetro urbano, início 
desta descrição. 

 

Polígono 6 – Leste Parque Residencial Campina Grande 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 272.573 X 
7.458.626, coincidindo com a linha do perímetro urbano; segue por esta junto à divisa do 
loteamento Parque Residencial Campina grande até o ponto situado nas coordenadas UTM 
– SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 272.906 X 7.459.404; deflete à direita e segue em linha 
sinuosa até encontrar a divisa do loteamento Conjunto Habitacional Parque da Floresta; 
deflete à direita e esta até o limite de municípios Campinas – Monte Mor; deflete à direita e 
segue por este até encontrar o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 
23 – Sul 272.573 X 7.458.626, coincidindo com a linha do perímetro urbano, início desta 
descrição. 

 

Polígono 7 – Pedra Branca 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 289.242 X 
7.459.201, eixo da Rodovia Anhanguera (SP-330), coincidindo com a linha do perímetro 
urbano; segue no sentido horário em linha reta por esta por aproximadamente 2.340 metros 
até encontrar-se com a divisa de município Campinas – Valinhos; deflete à direita e segue 
por este em linha sinuosa até encontrar-se com a divisa de município Campinas – Itupeva; 
segue por este em linha sinuosa até encontrar-se com a divisa de município Campinas – 
Indaiatuba; segue por esta até encontrar-se com o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 281.792 X 7.448.891, coincidindo com a linha do perímetro 
urbano; deflete à direita e segue por esta em linha sinuosa acompanhando a divisa do 
loteamento Jardim Itaguaçu – 2ª Parte; segue por esta em linha sinuosa até encontrar-se 
com a divisa sul do loteamento Jardim São Domingos; segue em linha sinuosa até 
encontrar-se com a divisa leste do mesmo loteamento; segue em linha sinuosa até 
encontrar-se com a divisa do loteamento Vila Palmeiras; deflete à direita até encontrar-se 
com a divisa do loteamento Núcleo Residencial Vila Nilza; segue em linha sinuosa até 
encontrar-se com a divisa do loteamento Jardim Irmãos Sigrist; segue em linha sinuosa até 
encontrar-se com a divisa do loteamento Parque Eldorado; segue por este até encontrar o 
ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 285.940 X 7.457.036; 
daí deflete a direita por uma distância de 511m até o ponto situado nas coordenadas UTM – 



 

  

 

SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 286.450 X 7.457.042; daí deflete a esquerda por uma linha de 
205m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 286.450 X 
7.457.247; daí deflete a direita e segue por uma distância de 2.205m pelo alinhamento da 
divisa do loteamento Residencial Swiss Park até o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 288.221 X 7.457.729; daí deflete a direita e segue contornando 
a gleba de matrícula 197.648 do 3º CRI até o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 288.839 X 7.458.454; daí segue até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 289.242 X 7.459.201, eixo da Rodovia 
Anhanguera (SP-330), onde se iniciou esta descrição. 

 

Polígono 8 – Leste do Bairro Gramado 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 295.557 X 
7.466.110, eixo da Rodovia Dom Pedro I (SP-65), coincidindo com a linha do perímetro 
urbano; segue em sentido horário por este até encontrar-se com o limite de município 
Campinas – Valinhos; deflete à direita e segue em linha sinuosa por este até encontrar-se 
com o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 295.065 X 
7.462.255, coincidindo com a linha do perímetro urbano; deflete à direita e segue em linha 
sinuosa por este até encontrar-se com a divisa do loteamento Jardim Tamoio; segue em 
linha quebrada por este até encontrar-se com a divisa do loteamento Sítios Alto da Nova 
Campinas; segue por este em linha sinuosa até encontrar-se com a divisa do loteamento 
Colinas de Santander; segue em linha reta por este até encontrar-se com o ponto situado 
nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 295.557 X 7.466.110, eixo da 
Rodovia Dom Pedro I (SP-65), coincidindo com a linha do perímetro urbano, início desta 
descrição. 

 

Polígono 9 – Santa Paula 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 289.336 X 
7.481.477 e segue até a divisa do loteamento Village Campinas no ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 295.065 X 7.462.255 por uma distância 
de 766,60m; dai segue por uma distância de 1.046,40m pelo traçado da Rua 3 até a Rua 
12, ambas do loteamento Village Campinas, até o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 289.491 X 7.483.269; daí segue por uma distância de 239,10m 
até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 289.728 X 
7.483.236; daí segue por uma distância de 547,84m até o ponto situado nas coordenadas 
UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 290.571 X 7.483.112; daí segue por uma distância de 
134,87m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 290.529 
X 7.483.240; daí segue por uma distância de 72,70m até o ponto situado nas coordenadas 
UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 290.601 X 7.483.293; daí segue por uma distância de 
63,33m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 290.630 
X 7.483.349; daí segue por uma distância de 314,78m até o ponto situado nas coordenadas 
UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 290.700 X 7.483.656; daí segue por uma distância de 
1.472,39m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 
291.978 X 7.482.926; daí segue por uma distância de 440,87m até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 292.335 X 7.482.667; daí segue por uma 
distância de 195,11m até a Rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros (SP-340) 
no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 292.485 X 



 

  

 

7.482.541; daí segue por uma distância de 2.225,00m margeando a Rodovia Governador 
Doutor Ademar Pereira de Barros (SP-340) até o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 292.320 X 7.480.324; daí deflete a direita e segue por uma 
distância de 1.572m pela estrada sem denominação que dá acesso entre a Rodovia 
Governador Doutor Ademar Pereira de Barros (SP-340) até a divisa do loteamento Village 
Campinas até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 
290.941 X 7.481.063 na divisa da Gleba 5 do quarteirão 30.001 (Arruamento e Loteamento 
Bairro Santa Paula) ;  daí segue por uma distância de 4.695m contornando pela divisa da 
Gleba 5 do quarteirão 30.001 (Arruamento e Loteamento Bairro Santa Paula) até o ponto 
situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 290.581 X 7.481.258; daí 
segue por uma distância de 1.421m pelo alinhamento do perímetro urbano conforme lei 
municipal 8.161 de 16 de dezembro de 1994 até o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 289.336 X 7.481.477, onde se iniciou esta descrição. 

 

Polígono 10 – Furnas Tanquinho 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 292.500 X 
7.481.400 na margem da Rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros (SP-340) e 
segue por uma distância 618,71m até o ponto  situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 
2000, fuso 23 – Sul 293.118 X 7.481.408; daí segue por uma distância de 104,70m até o 
ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.109 X 7.481.512; 
daí segue por uma distância de 42,40m até o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.149 X 7.481.525; daí segue por uma distância de 47,51m 
até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.183 X 
7.481.558, onde incide no eixo do Rio Atibaia; daí deflete a direta e segue por uma distância 
de 5.187,80m em linha sinuosa até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, 
fuso 23 – Sul 295.077 X 7.479.839; daí deflete a direita e segue por uma distância de 
87,25m até o ponto situado no eixo da ferrovia nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 
23 – Sul 295.024 X 7.479.909; daí deflete a esquerda e segue pelo eixo da ferrovia por uma 
distância de 1.294,50m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 
– Sul 294.907 X 7.478.835; daí deflete a direita e segue peldivisa do loteamento Chácara 
recanto dos Dourados por uma distância de 2.802,30m até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.882 X 7.476.860; daí deflete a direita 
e segue por uma distância de 89,80m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 
2000, fuso 23 – Sul 293.793 X 7.476.851; daí deflete a direita e segue por uma distância de 
588,85m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.337 
X 7.477.223; daí segue por uma distância de 222,00m até o ponto situado nas coordenadas 
UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 293.171 X 7.477.371 pela divisa do loteamento Parque 
Luciamar; daí segue por uma distância de 1.427,00m até o ponto situado nas coordenadas 
UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 292.267 X 7.478.133 pela divisa do loteamento Parque 
Xangrilá 1ª e 2ª Partes; daí segue por uma distância de 576,00m até o ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 291.804 X 7.478.469 pela Rua José Luiz 
de Oliveira Fernandes Olmos até encontrar com a Avenida Ivan de Abreu Azevedo; daí 
segue por uma distância de 205,00m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 
2000, fuso 23 – Sul 291.625 X 7.478.571 pela Avenida Ivan de Abreu Azevedo até encontrar 
a faixa de domínio da Rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros (SP-340); daí 
segue por uma distância de 3.040,00m até o ponto situado nas coordenadas UTM – 



 

  

 

SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 292.500 X 7.481.400, onde iniciou-se esta descrição, 
margeando a Rodovia Governador Doutor Ademar Pereira de Barros (SP-340). 

 

Polígono 11 – Fogueteiro 

Inicia-se no ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 273.461 X 
7.458.153, coincidindo com o Rio Capivari; segue por este em linha sinuosa até o ponto 
situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 275.868 X 7.458.324, 
coincidindo com a linha do perímetro urbano da lei 8.161 de 16 de dezembro de 1994; daí 
deflete a direita e segue pelo alinhamento de uma estrada sinuosa sem denominação por 
uma distância de 995m até a divisa do loteamento Núcleo Habitacional Vida Nova no ponto  
situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 276.374 X 7.457.716; daí 
segue pela Rua Lidia Martins de Assis cruzando o Sistema de Lazer 4 do Núcleo 
Habitacional Vida Nova, quarteirão 16.259 do cadastro municipal, e seguindo pela Rua 
Isaltino Gomes Coelho Filho por uma linha sinuosa por uma distância de 798m até  o ponto 
situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 276.620 X 7.457.019; daí 
segue até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 276.766 X 
7.45..787; daí deflete a direita e segue por uma linha sinuosa pela Estrada do Friburgo 
(CAM 347) por uma distância de 2.687m até o ponto situado nas coordenadas UTM – 
SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 277.705 X 7.454.095; daí segue por uma distância de 1.647m 
até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 274.725 X 
7.454.095; daí segue por uma linha irregular curva por uma distância de 7.258m até 
encontrar o limite do loteamento Jardim Santa Maria 1ª Gleba no ponto situado nas 
coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 280.388 X 7.449.929; daí segue pelo 
alinhamento do loteamento Jardim Santa Maria 1ª Gleba até cruzar a Rodovia Santos 
Dumont (SP-075) chegando ao ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 
23 – Sul 280.925 X 7.449.614 no eixo da marginal da rodovia; daí segue pelo alinhamento 
da marginal da Rodovia Santos Dumont (SP-075) por uma distância de 805m até o 
alinhamento sul da Gleba 5 do quarteirão 30.036 do cadastro municipal no ponto situado 
nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 281.054 X 7.449.857; daí segue pelo 
alinhamento sul da Gleba 5 do quarteirão 30.036 do cadastro municipal por uma distância 
de 391m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 281.390 
X 7.449.737 no eixo do córrego; daí deflete a direita e segue pelo córrego por uma linha 
sinuosa numa distância de 788m até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 
2000, fuso 23 – Sul 281.542 X 7.448.989, onde coincide com a divisa de municípios entre 
Campinas e Indaiatuba, e ainda com eixo do Rio Capivari-Mirim; daí deflete a direita e 
segue por uma distância de 18.375m em linha sinuosa pela divisa de municípios entre 
Campinas e Indaiatuba que coincide com o eixo do Rio Capivari-Mirim até o ponto  situado 
nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 271.115 X 7.453.958 na divisa de 
municípios entre Campinas, Indaiatuba e Monte Mor; daí deflete a direita e segue por uma 
linha sinuosa por uma distância de 7.706 pela divisa de municípios entre Campinas e Monte 
Mor até o ponto situado nas coordenadas UTM – SIRGAS 2000, fuso 23 – Sul 273.461 X 
7.458.153, que coincide com o Rio Capivari, onde se originou esta descrição. 

 

 

 



 

  

 

Polígono 12 – Rhodia 

Tem início no ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 284804.2 X 7480428.5, 
coincidindo com a divisa dos municípios de Campinas e Paulínia, e segue por esta divisa 
por aproximadamente 700 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum 
SIRGAS 2000 284317.3 X 7480875.0; deflete à direita e segue em linha sinuosa por 215 
metros até encontrar a Estrada da Rhodia; deflete à direita e segue em linha sinuosa por 
aproximadamente 3.500 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum 
SIRGAS 2000 286862.4 X 7482649.5, coincidindo com a divisa do loteamento Chácaras 
Piracambaia; deflete à direita e segue por 760 metros até encontrar o ponto de 
coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 287372.3 X 7482791.6, coincidindo com a Estrada 
Vale das Garças; deflete à direita e segue por 295 metros até encontrar o ponto de 
coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 287661.3 X 7482845.4, coincidindo com uma 
estrada rural sem denominação; deflete à esquerda e segue pelo alinhamento desta via por 
95 metros até encontrar um córrego; deflete à direita e segue em linha sinuosa por 1.660 
metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 288866.4 X 
7481917.3, coincidindo com a Estrada Municipal CAM 315; deflete à esquerda e segue pelo 
alinhamento desta estrada por 330 metros até a divisa do loteamento Village Campinas; 
deflete à direita e segue pelo alinhamento da Avenida Francisco Candido Xavier por 310 
metros até o limite do mesmo loteamento; deflete à direita e segue pela divisa do 
loteamento por 720 metros até encontrar um córrego; deflete à direita e segue em linha 
sinuosa por aproximadamente 930 metros até encontrar o ponto de coordenadas UTM, 
datum SIRGAS 2000 290003.3 X 7481556.3, coincidindo com uma estrada rural sem 
denominação; deflete à direita e segue pelo alinhamento desta via por 2.500 metros até a 
Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros; deflete à direita e segue pelo 
alinhamento desta rodovia por 2.300 metros até a divisa do loteamento Bosque das 
Palmeiras;  deflete à direita e segue em linha sinuosa por aproximadamente 2.080 metros 
até encontrar  o ponto de coordenadas UTM, datum SIRGAS 2000 290006.4 X 7479436.1, 
coincidindo com a Estrada Municipal Weimar Morandi (CAM 147); deflete à esquerda e 
segue pelo eixo desta estrada e depois pela Avenida Augusto Piffer por 590 metros até a 
Avenida Engenheiro Luiz Antônio Laloni; deflete à direita e segue por esta via por 1.900 
metros até a divisa do loteamento Jardim Alto da Cidade Universitária; deflete à direita e 
segue pela Rua Anna Bogon Dressler por 730 metros; segue por uma estrada rural sem 
denominação por 1.500 metros até encontrar a Estrada Municipal CAM 315; deflete à 
esquerda e segue em linha sinuosa por 1.450 metros até encontrar o Ribeirão das 
Anhumas; deflete à direita e segue pelo eixo do Ribeirão das Anhumas até encontrar  a 
divisa dos municípios de Campinas e Paulínia, início desta descrição. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III -  DESCRIÇÃO DAS DIRETRIZES 

VIÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

TABELA 1 – DESCRIÇÃO DAS DIRETRIZES VIÁRIAS 
 

DIRETRIZ DESCRIÇÃO LARGURA HIERARQUIA 

1-ER Vias marginais municipais à Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-
083) até a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) 15 MARGINAL 

1-FR Prolongamento da via marginal à Rodovia Lix da Cunha (SP-073) 15 MARGINAL 

1-GR Vias marginais municipais à Rodovia Anhanguera (SP-330) em continuidade a 
Diretriz 1-G 15 MARGINAL 

1-JR Prolongamento da via marginal municipal à Rodovia dos Bandeirantes (SP-
348) 15 MARGINAL 

1-KR Prolongamento da via maginal à Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324) 15 MARGINAL 

1-MR Marginais municipais à Rodovia Santos Dumont (SP-075), até divisa com o 
município de Indaiatuba 15 MARGINAL 

1-NR Prolongamento da Diretriz 1-N PD2018 via marginal da Rodovia Dom Pedro I 
(SP-065) 15 MARGINAL 

3-AR Prolongamento da Diretriz 328 (PD 2018) até a Diretriz RURAL 069 30 ARTERIAL 

3-CR Prolongamento da Diretriz 3-C (PD 2018) até o Rio Atibaia 30 ARTERIAL II 

10-DR Complementação do dispositivo viário da Rua José Ropele até o binário da 
Diretriz 10 (PD 2018) - DISPOSITIVO 

16-DR Conexão entre a via marginal municipal ao leito férreo da Maria Fumaça e a 
Diretriz RURAL 061 (Avenida Sócrates Potyguara Luiz de Camargo (CAM-430))       30 ARTERIAL II 

19-DR Ajuste geométrico do dispositivo viário 19-D (PD 2018) - DISPOSITIVO 

28-R Prolongamento da Diretriz 28 (PD 2018) até a Diretriz 16-DR 24 COLETORA I 

29-AR 
Prolongamento da Diretriz 29 (vias marginais municipais ao leito férreo da 
Maria Fumaça – Resolução de Tombamento nº 122/2012) e a faixa de 
intervenção restrita até a transposição do leito férreo existente 

15 MARGINAL 

29-BR 
Prolongamento da Diretriz 29 (via marginais municipais ao leito férreo da 
Maria Fumaça –  Resolução de Tombamento nº 122/2012) e a faixa de 
intervenção restrita, até a  Diretriz 38–R (CAM 232) 

15 MARGINAL 

29-CR Continuidade da Diretriz 29-RA (via marginal ao leito férreo da Maria 
Fumaça) até a Diretriz 3-CR 15 MARGINAL 

29-DR Continuidade da via marginal municipal existente até o leito férreo da Maria 
Fumaça, interligando as Diretrizes 3-D e 29-RB 15 MARGINAL 

31-DR Dispositivo viário no entroncamento entre a Diretriz RURAL 15 e a Diretriz 37 
(PD 2018) - DISPOSITIVO 

31-R 
Via marginal à linha de transmissão de energia existente, complementando a 
Diretriz 31 (PD 2018), desde continuação da Rua Paulo Eduardo Aguiar 
Cotomacci até a Avenida Mackenzie 

15 ARTERIAL I 

38-R Continuação da Diretriz 38 (PD 2018) até a Diretriz 29-RB (via marginal ao 
leito férreo da Maria Fumaça) 24 COLETORA II 

39-R Continuação da Diretriz 39 (PD 2018) (CAM 10) até a Avenida Mackenzie 24 ARTERIAL I 

40-R Continuação da Diretriz 40 (PD 2018) até a Avenida Mackenzie 24 COLETORA I 

55-R Prolongamento da Diretriz 55 (PD 2018) até a Diretriz 68-BR 18 COLETORA I 

68-BR Ligação entre a Diretriz 1-E (PD 2018) e a Diretriz RURAL 131 20 COLETORA I 

70-BR Ligação entre a Diretriz 1-E (PD 2018) e a Diretriz RURAL 127 15 MARGINAL 

79 Reposicionamento da Diretriz 79 (PD 2018), conforme cadastramentos de 
glebas já realizados 30 COLETORA I 

80-AR 
Vias marginais municipais ao gasoduto existente, em continuidade à Diretriz 
80 (PD 2018), desde a Avenida Dermival Bernardes Siqueira até a Diretriz 
RURAL 04 

15,00 de 
cada lado MARGINAL 

80-BR Melhoria da Estrada do Birizeiro desde a Diretriz RURAL 4 até a Diretriz 1-GR 
(via marginal municipal à Rodovia José Roberto Magalhaes Teixeira (SP-083)) 24 COLETORA I 



 

  

 

DIRETRIZ DESCRIÇÃO LARGURA HIERARQUIA 

109-CR Prolongamento da 109-C (vias marginais municipais ao Corredor de 
Exportação) até a Diretriz RURAL 05 15 COLETORA II 

128-B Parte da Diretriz 128-B da LC 189/2018 - "Via marginal a segunda envoltoria 
do Complexo Delta" 30,00m COLETORA I 

141 
Parte da Diretriz 141 da LC 189/2018 - "Alargamento e melhorias da Avenida 
John Boyd Dunlop, Rua Manoel Machado Pereira, Rua Edson Luiz Rigonatto e 
Av. Prof. Aracy Caixeta Barbosa" 

50,00m ARTERIAL I 

142-AR Prolongamento da Diretriz 142-A  (PD 2018) até a Rua Áurea Gonçalves 
Damasceno 15 COLETORA II 

143-A Parte da Diretriz 143-A da LC 189/2018 - "Prolongamento da Rua Manoel 
Isidoro Reis e da Rua Ademar Manarini ate a Diretriz 144-D" 

Duas vias de 
15,00m COLETORA I 

143-B 
Parte da Diretriz 143-B da LC 189/2018 - "Prolongamento da Diretriz 143-A a 
Diretriz 128-B, interligando o Jardim Santa Rosa a via marginal a segunda 
envoltoria do Complexo Delta" 

30,00m COLETORA I 

144-D Vias marginais ao Gasoduto Bolívia-Brasil, a partir da Av. John Boyd Dunlop 
até a Diretriz 146-D 

Duas vias de 
15,00m ARTERIAL II 

144-E Parte da Diretriz 144-E da LC 189/2018 - "Ligação da Diretriz 146-C ate a 
marginal a segunda envoltória do complexo Delta (Diretriz 128-B)" 30,00m COLETORA I 

144-F Vias marginais ao Gasoduto Bolívia-Brasil entre a Diretriz 146-D e a Diretriz 
144-E 

Duas vias de 
15,00m COLETORA I 

145-AR Melhoramento e alargamento da Estrada Municipal do Campo Grande em 
continuidade à Diretriz 145-A (PD 2018) 24 COLETORA I 

146-B Parte da Diretriz 146-B da LC 189/2018 - "Ligação da Av. John Boyd Dunlop à 
Diretriz 144-D" 30,00m COLETORA I 

146-C Parte da Diretriz 146-C da LC 189/2018 - "Ligacao da Av. Antonio Arten a 
Diretriz 143-B"" 30,00M COLETORA I 

146-D 
Parte da Diretriz 146-D da LC 189/2018 - "Ligação da Diretriz 144-D à marginal 
municipal da Rod. dos Bandeirantes (Diretriz 1-J) e transposição sob a rodovia 
para interligação à Rua Otavio Rosolen, em Hortolândia" 

30,00m ARTERIAL II 

150-DR 
Via marginal municipal à linha de transmissão de energia existente, 
estabelecendo ligação entre a Diretriz RURAL 05 e a Diretriz 150-D, com 
transposição de córrego existente 

18 ARTERIAL II 

155-DR Ligação entre a Diretriz RURAL 120 e a Diretriz 155-B, com transposição de 
dois córregos 50 ARTERIAL II 

156-GR Ligação entre a Diretriz RURAL 120 e a Diretriz 156-G, com transposição do 
córrego existente 35 COLETORA II 

181-R Prolongamento da Diretriz 181 (PD 2018) até a Diretriz Rural 121 30 COLETORA I 

182-R Prologamento da Diretriz 182 (PD 2018) até a Diretriz RURAL 142-AR 24 COLETORA II 

187-R Continuidade da Diretriz 187 (PD 2018) até seu encontro com a via marginal 
municipal à Rodovia Lix da Cunha (SP-073) 18 COLETORA I 

RURAL 005 
Melhorias da Estrada do Friburgo, margeando parte do Sítio Aeroportuário 
até a Diretriz 1-MR (vias marginais municipais à Rodovia Santos Dumont (SP-
75)) 

50 ARTERIAL II 

RURAL 006 Derivação da Estrada do Friburgo, margeando parte do Sítio Aeroportuário e 
ligando a Diretriz RURAL 5 50 ARTERIAL II 

RURAL 007 Melhoria e continuidade da CAM-477 desde a Diretriz RURAL 4 até a Diretriz 
1-GR 18 COLETORA I 

RURAL 008 Ligação entre a Avenida Dermival Bernardes Siqueira e a via marginal 
municipal à Rodovia Jose Roberto Magalhaes Teixeira (Diretriz 1-GR) 18 COLETORA I 

RURAL 009 Ligação entre a Avenida Dermival Bernardes Siqueira e a via marginal 
municipal à Rodovia Jose Roberto Magalhaes Teixeira (Diretriz 1-GR) 24 COLETORA I 

RURAL 010 Ligação entre a Avenida Dermival Bernardes Siqueira e a Diretriz RURAL 12 18 COLETORA I 

RURAL 011 Ligação entre a Diretriz RURAL 12 a Rua José Beltrami, com transposição 
inferior à Rodovia Anhanguera (SP-330) 18 COLETORA I 

RURAL 012 Ligação entre a Diretriz RURAL 4 e a Diretriz 1-GR (via marginal à Rodovia 
Anhanguera (SP-330)) 30 ARTERIAL I 

RURAL 013 Ligação entre a Diretriz 29-RB (via marginais municipais ao leito férreo da 
Maria Fumaça) e a Diretriz 38–R (CAM 232) 18 COLETORA I 
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RURAL 014 
Ligação entre a Diretriz 31-R (via marginal municipal à linha de transmissão 
de energia existente) e a Diretriz 29-BR (via marginal municipal do leito férreo 
da Maria Fumaça (Diretriz 29-BR) 

18 COLETORA I 

RURAL 015 
Ligação entre a Diretriz 31-R (vias marginais municipais à linha de transmissão 
de energia existente) e a Diretriz 29-RB ( via marginal ao leito férreo da Maria 
Fumaça), dando continuidade à Diretriz 37 (PD 2018) 

30 ARTERIAL I 

RURAL 016 Ligação entre a Diretriz 15-R e a Diretriz 29-RB (via marginal municipal ao 
leito férreo da Maria Fumaça) 18 COLETORA I 

RURAL 017 Ligação entre a Diretriz 29-RB (via marginal municipal ao leito férreo da Maria 
Fumaça) e a Diretriz 38–R (CAM 232) 18 COLETORA I 

RURAL 018 Ligação entre a Diretriz 21-R e a Diretriz 39-R (CAM 10) 18 COLETORA I 

RURAL 019 Ligação entre a Diretriz 31-R (via marginal municipal à linha de transmissão 
de energia existente) e a Diretriz 39–R (CAM 10) 18 COLETORA I 

RURAL 020 Ligação entre a Diretriz 38-R (CAM-232) e a Diretriz 39-R (CAM-10) 18 COLETORA II 

RURAL 021 Ligação entre a Diretriz 31-R (vias marginais municipais à linha de transmissão 
de energia existente) e a Avenida Mackenzie 18 COLETORA I 

RURAL 023 Ligação entre a Diretriz 39-R (CAM-10) e a via marginal à linha de transmissão 
de energia existente 18 COLETORA I 

RURAL 024 Ligação entre a Diretriz 40-R e a via marginal municipal à linha de transmissão 
de energia existente 18 COLETORA I 

RURAL 025 Ligação entre a Diretriz 24-R e a avenida Mackenzie 18 COLETORA I 

RURAL 027 
Continuação da Rua João Pedroso até a Avenida Albino José Barbosa de 
Oliveira (Diretriz 9) (PD 2018): área envoltória das matas e lagoas da Fazenda 
Rio das Pedras (Resolução nº 41/03) 

24 ARTERIAL I 

RURAL 028 Ligação entre a Diretriz 27-R e a Avenida Fazenda Santa Genebra e a Diretriz 
alinhada à Rua Edna Barros Sanches 18 COLETORA I 

RURAL 029 
Continuação da Rua Osvaldo Antunes Vasconcellos até a Avenida Fazenda 
Santa Genebra, com transposição entre a área brejosa da lagoa da Fazenda 
Rio das Pedras (Resolução nº 41/03) 

24 COLETORA 

RURAL 030 Ligação entre a Avenida Comendador Said Abdalla e a Diretriz RURAL 27 18 COLETORA I 

RURAL 031 
Alargamento da Avenida Horácio Penteado de Faria e Silva Filho, com 
prolongamento até a Diretriz 10 (Rua Giuseppe Máximo Scolfaro) (PD 2018), 
com previsão de implantação de dispositivo viário 

30 ARTERIAL I 

RURAL 032 Ligação entre a Diretriz RURAL 31 e a Diretriz 3-A (PD 2018) 30 ARTERIAL I 

RURAL 033 Ligação entre a Rua Jose Sabino Filho e a Diretriz 3-A (PD 2018) 30 ARTERIAL I 

RURAL 034 Ligação entre a Diretriz RURAL 33 e a Diretriz 3-A (PD 2018) 18 COLETORA I 

RURAL 035 Prolongamento da Rua José Sabino Filho com transposição do Ribeirão 
Anhumas até a Diretriz 10 (Rua Giuseppe Máximo Scolfaro) (PD 2018) 18 COLETORA I 

RURAL 036 Ligação entre a Diretriz RURAL 33 e a Diretriz 3-A (PD 2018) 18 COLETORA I 

RURAL 037 Ligação entre a Diretriz 3-A (PD 2018) e a Diretriz 10 (Rua Giuseppe Máximo 
Scolfaro) (PD 2018) 24 COLETORA I 

RURAL 038 Ligação entre a Diretriz RURAL 31 e a Diretriz 10 (Rua Giuseppe Máximo 
Scolfaro) (PD 2018) 18 COLETORA I 

RURAL 039 Ligação entre a Diretriz RURAL 32 e a Diretriz 10 (Rua Giuseppe Máximo 
Scolfaro) (PD 2018), e ampliação do dispositivo D-19 (PD 2018) 18 COLETORA I 

RURAL 040 Vias marginais à linha de transmissão de energia existente,  ligando a Diretriz 
RURAL 34 à Diretriz RURAL 33 15 COLETORA I 

RURAL 041 
Ligação entre a Diretriz 10 (Rua Giuseppe Máximo Scolfaro) (PD 2018) e a 
Diretriz 1-A (vias marginais municipais à Rodovia Governador Dr. Adhemar 
Pereira de Barros (SP-340)) 

15 COLETORA I 

RURAL 043 Ligação entre a Diretriz RURAL 063 e a Diretriz RURAL 062 18 COLETORA 

RURAL 044 Ligação entre a Diretriz 40-R e a Diretriz 39- R 30 ARTERIAL 
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RURAL 045 Conexão entre a Avenida Dr. Walmor Largura e a Diretriz 29-DR (via marginal 
ao leito férreo da Maria Fumaça) 18 COLETORA 

RURAL 046 Ligação entre a Diretriz 31-R e a Dietriz 29-RC (via marginal ao leito férreo da 
Maria Fumaça) 18 COLETORA 

RURAL 047 Ligação entre a Diretriz RURAL 047 e a Diretriz 29-CR 18 COLETORA 

RURAL 048 Ligação entre a Diretriz RURAL 051 e a Diretriz 29-CR 18 COLETORA 

RURAL 049 Ligação entre a Rua Antônio Zambon e a Diretriz RURAL-052 18 COLETORA 

RURAL 050 Ligação entre a Diretriz RURAL 31-R e a Diretriz RURAL 16-DR 24 COLETORA 

RURAL 051 Conexão entre as Diretrizes RURAL 045 e a Diretriz 29-AR, interligando as 
Diretrizes RURAIS 046, 047, 048, 049, 050 e 16-DR 18 COLETORA 

RURAL 052 Ligação complementar entre as Diretrizes 29-AR e 29-CR (vias marginais 
municipais ao leito férreo da Maria Fumaça) 18 COLETORA 

RURAL 053 Ligação entre a Diretriz RURAL 046 e a Diretriz 16-DR 24 COLETORA I 

RURAL 054 Ligação entre a Diretriz 29-AR e a Diretriz RURAL 055 30 ARTERIAL I 

RURAL 055 Via marginal à Linha de Transmissão, ligação entre a Diretriz 29-DR e a 
Diretriz 16-DR 30 ARTERIAL 

RURAL 056 Continuidade da Diretriz 38-R até seu encontro com a estrada do Tanquinho 
(CAM-341) 24 ARTERIAL I 

RURAL 057 Conexão entre a Diretriz 16-DR à Diretriz RURAL 59 18 COLETORA 

RURAL 058 Interligação entre a Diretriz 16-DR e a Estrada Municipal do Tanquinho, 
margeando o Córrego da Onça 24 COLETORA I 

RURAL 059 
Conexão entre a Diretriz 29-DR  (via marginal municipal ao leito férrea da 
Maria Fumaça) e a Avenida Sócrates Potyguara Luiz de Camargo (CAM-430 / 
Diretriz RURAL 061) 

24 COLETORA 

RURAL 060 Conexão entre a Diretriz 38-R e a Diretriz 16-DR 18 COLETORA 

RURAL 061 Melhoramento e alargamento da Avenida Sócrates Potyguara Luiz de 
Camargo (CAM-430) até a transposição do Rio Atibaia 30 ARTERIAL 

RURAL 062 Via marginal ao Rio Atibaia, desde a Avenida Ivan de Abreu Azevedo (CAM-
333) até a Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340) 18 COLETORA 

RURAL 063 Prolongamento da Diretriz 209 PD-2018 até a avenida Marginal à Rodovia 
Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros. 30 ARTERIAL 

RURAL 064 Ligação entre a Diretriz RURAL 66 e a Diretriz RURAL 62 18 COLETORA 

RURAL 065 
Interligação entre a Diretriz RURAL 073 e a Rua Antônio Tadeu Borges Mazzi, 
do Loteamento Chácaras Recanto dos Dourados, com transposição da 
Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340)       

24 COLETORA 

RURAL 066 Prolongamento da Diretriz 2-A (PD 2018) até a margem do Rio Atibaia 24 COLETORA 

RURAL 067 
Continuidade da Diretriz 04 (PD2018) desde o Dispositivo Viário previsto no 
entroncamento com a Diretriz 3C (PD2018) até a avenida Ivan de Abreu 
Azevedo (CAM-333) 

30 COLETORA I 

RURAL 068 Ligação entre a Diretriz 3-B (PD 2018) e a Diretriz 3-D (PD-2018) 15 MARGINAL 

RURAL 069 Ligação entre a Estrada da Rhodia e a Diretriz 1-A (PD 2018) 24 MARGINAL 

RURAL 070 Vias marginais à linha de transmissão de energia existente, estabelecendo 
ligação entre a Estrada da Rhodia e o CAM 315 15 MARGINAL 

RURAL 071 Continuidade e alargamento do CAM-315 até a Diretriz RURAL 069 30 ARTERIAL 

RURAL 072 Ligação entre a Diretriz 1-A (PD 2018) e a Diretriz RURAL 073 24 COLETORA 

RURAL 073 Ligação entre a Diretriz RURAL 071 (CAM-315) e a Diretriz RURAL 063: Rua 
Walter Franco de Lima (CAM-209) 30 ARTERIAL 

RURAL 074 Ligação entre a Diretriz RURAL 071 e a Diretriz RURAL 069 15 COLETORA II 
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RURAL 075 Ligação da Diretriz RURAL 072 com a Diretriz RURAL 069 18 COLETORA 

RURAL 076 Conexão entre a Estrada Municipal Weimar Morandi (CAM-147) e a Avenida 
Engenheiro Luiz Antônio Laloni 24 COLETORA II 

RURAL 077 Prolongamento da Rua Honório Chiminazzo com divisda com Município de 
Paulínia 18 COLETORA I 

RURAL 078 Ligação entre a Diretriz RURAL 077 e a Diretriz RURAL 079 15 COLETORA II 

RURAL 079 Ligação entre a Diretriz RURAL 081 e a Diretriz 09 (PD 2018) 24 COLETORA I 

RURAL 081 
Ligação entre a Diretriz Rural 083 e a Diretriz RURAL 079, conectando-se em 
seu trajeto, através de Dispositivo Viário à Rua do Sol, do Loteamento Jardim 
Parque das Pedras 

24 COLETORA I 

RURAL 082 Ligação da avenida Deputado Gióia Júnior(Loteamento Residencial Parque 
das Pedras) com a Diretriz RURAL 87 18 COLETORA I 

RURAL 083 
Ligação entre a Avenida Deputado Gióia Júnior (Loteamento Residencial 
Parque Rio das Pedras) e travessa da Avenida Alexandre Cazellato na divisa 
com municipio de Paulínia 

24 COLETORA I 

RURAL 084 Ligação entre a Diretriz RURAL 088 e a Diretriz RURAL 087 15 COLETORA II 

RURAL 085 Ligação entre a Diretriz RURAL 087 e a Avenida Alexandre Cazellato 
(município de Paulínia) 15 COLETORA II 

RURAL 086 Prolongamento da Diretriz 24 (PD 2018) até o limite com o município de 
Paulínia 24 ARTERIAL II 

RURAL 087 Ligação entre a Diretriz RURAL 86 e a Diretriz RURAL 82  24 COLETORA I 

RURAL 088 Ligação entre a Diretriz RURAL 083 e a Diretriz RURAL 086 24 COLETORA II 

RURAL 089 Ligação entre a Diretriz RURAL 097 e a Diretriz RURAL 092 18 COLETORA I 

RURAL 090 Ligação entre a Diretriz RURAL 097 e a Diretriz RURAL 094 18 COLETORA I 

RURAL 091 Ligação entre a Diretriz RURAL 096 e a Diretriz RURAL 097 24 COLETORA I 

RURAL 092 Ligação entre a Diretriz RURAL 093 e a Diretriz RURAL 090 18 COLETORA I 

RURAL 093 Continuidade da Diretriz 104-B (PD 2018) até a Diretriz RURAL 096 (via 
marginal ao leito férreo denominado Corredor de Exportação) 24 COLETORA II 

RURAL 094 Ligação entre a Diretriz RURAL 090 e a Diretriz RURAL 091 18 COLETORA I 

RURAL 095 Ligação entre a Diretriz RURAL 093 e a Diretriz RURAL 096 18 COLETORA I 

RURAL 096 Continuação da Diretriz 106-A (PD 2018), via marginal ao leito férreo 
denominado Corredor de Exportação 15 COLETORA II 

RURAL 097 Melhoramento e alargamento da Estrada Municipal Joannine Caumo (CAM-
177), desde a Diretriz RURAL 089 até a Diretriz 103-A (PD 2018) 24 COLETORA II 

RURAL 098 Ligação entre a Diretriz 1-NR e a Diretriz 55 (PD 2018) 18 COLETORA I 

RURAL 099 Ligação entre a Diretriz RURAL 098 e a Ligação RURAL 126 18 COLETORA I 

RURAL 100 Melhoramento da Estrada Vicinal Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira 
(CAM-053) com prolongamento ao Loteamento Jardim Irmãos Sigrist 24 ARTERIAL 

RURAL 101 Conexão entre a Diretriz 1-MR (via marginal à Rodovia Santos Dumont (SP-
075)) e a Diretriz 187-R 18 COLETORA I 

RURAL 102 Alargamento e melhoramento da CAM-286 até a Estrada do Friburgo (Dir. 
RURAL 005) 24 COLETORA I 

RURAL 103 Conexão entre a Diretriz 187 (PD 2018) e a Diretriz RURAL 100, com 
transposição da Rodovia Lix da Cunha (SP-073) 18 COLETORA I 

RURAL 104 Conexão entre a Diretriz RURAL 081 e a Diretriz RURAL 079 com transposição 
do córrego 18 COLETORA I 

RURAL 105 Ligação com dois trechos da DIRETRIZ 1-JR (vias marginais à Rodovia dos 
Bandeirantes (SP-348)) 30 ARTERIAL 



 

  

 

DIRETRIZ DESCRIÇÃO LARGURA HIERARQUIA 

RURAL 108 Ligação entre a Diretriz RURAL-105 e a Diretriz RURAL-117 18 COLETORA I 

RURAL 109 Ligação complementar entre a Estrada do Birizeiro (CAM-475) e a Diretriz 1-
FR 18 COLETORA I 

RURAL 110 Ligação entre a Diretriz RURAL 005 e o trecho sul da Diretriz RURAL 005 
(Estrada Friburgo - CAM 351) 18 COLETORA 

RURAL 111 Ligação entre a Diretriz RURAL 105 e a Diretriz 1-JR 18 COLETORA I 

RURAL 112 Interligação da Diretriz 1-K, via marginal municipal à Rodovia Miguel Melhado 
Campos (SP-324) (PD 2018) até a Diretriz RURAL 108 24 COLETORA I 

RURAL 113 Ligação entre a Diretriz 1-K e a Diretriz Viária RURAL-117 18 COLETORA I 

RURAL 114 Ligação entre a Diretriz 105 e a Diretriz 1-JR 18 COLETORA I 

RURAL 115 Ligação entre a Diretriz 296 e a Diretriz Viária 1-JR (avenida marginal à 
Rodovia dos Bandeirantes-SP-348) 18 COLETORA I 

RURAL 116 Ligação entre a Diretriz RURAL 105 e a divisa com o municipio de Valinhos 18 COLETORA I 

RURAL 117 Diretriz de interligação entre os Loteamentos Jardim Irmãos Sigrist, Jardim 
São Domingos e Jardim Itaguaçú (2ª Parte) 24 ARTERIAL 

RURAL 118 Ligação entre a Diretriz RURAL 117 e a Estrada Rafael Elias José Aun, no 
município de Indaiatuba 18 COLETORA I 

RURAL 119 Ligação entre a Diretriz Rural 05 e a Avendida Adolpho Bloch no Jardim 
Bassoli, com transposição do Rio Capivari 24 COLETORA II 

RURAL 120 Via marginal à linha de transmissão de energia existente, ligação da Diretriz 
Rural 05 até a Diretriz 155-DR, com transposição de córrego 35 COLETORA II 

RURAL 121 Ligação entre a Estrada Municipal da Paz e a Rua Aurea Gonçalves 
Damasceno 15 COLETORA II 

RURAL 122 Ligação entre a Diretriz 142-AR e a Diretriz RURAL 121 15 COLETORA II 

RURAL 123 Ligação entre a Diretriz 145-AR e a Diretriz 145-B (PD 2018) 15 COLETORA II 

RURAL 124 
Conexão entre a Diretriz 141 (Avenida Profa. Aracy Caixeta Barbosa) (PD 
2018) e a Diretriz RURAL 121 (via marginal municipal ao Córrego Campo 
Grande)          

18 COLETORA I 

RURAL 125 Ligação entre a Diretriz 181 (PD 2018) e a Diretriz RURAL 121- R 15 COLETORA I 

RURAL 126 Ligação entre a Diretriz RURAL 127 e a Diretriz 55 (PD 2018) 18 COLETORA I 

RURAL 127 Ligação entre a Diretriz 55 (PD 2018) e Diretriz RURAL 129 18 COLETORA I 

RURAL 128 Ligação entre a Diretriz 55-R e a Diretriz RURAL 131 20 COLETORA I 

RURAL 129 Prolongamento da Rua Vicente Dascenso até a Diretriz 1-E (PD 2018) 24 COLETORA I 

RURAL 130 Ligação entre a Diretriz RURAL 132 e a Diretriz RURAL127 18 COLETORA I 

RURAL 131 Ligação entre dois trechos da Diretriz RURAL 129 20 COLETORA I 

RURAL 132 Conexão entre a Diretriz RURAL 129 e a Diretriz RURAL 131 no Loteamento 
Chácaras Samabaia 18 COLETORA I 

RURAL 133 Ligação entre a Diretriz RURAL 131 e a Diretriz RURAL 127 18 COLETORA I 

RURAL 135 Ligação entre a Diretriz RURAL 029 e a Diretriz RURAL 086, limítrofe ao 
municipio de Paulínia 24 COLETORA I 

RURAL-D31 Dispositivo viário no entroncamento da Diretriz RURAL 31 na altura da 
Diretriz 10 (Rua Giuseppe Máximo Scolfaro) (PD 2018)  - DISPOSITIVO 

RURAL-D80 Dispositivo Viário no entroncamento das Diretrizes RURAL 081, Rural 082 e a 
Rua do Sol do Loteamentos Jd. Parque das Pedras - DISPOSITIVO 

 
 
 
 



 

  

 

 
 


