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Apresentação
Este documento apresenta o Anexo II – Planos, Projetos e Estudos Referenciais para a Elaboração do PDUIRMC, parte integrante do Diagnóstico Final dos Problemas Metropolitanos do Plano de Desenvolvimento
Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas.
Visando o melhor conhecimento técnico sobre a RMC e para apoiar as discussões e consolidação do
diagnostico regional, foi realizado levantamento e análise de planos setoriais, projetos e estudos que
abordaram aspectos relevantes da RMC e propuseram diretrizes e linhas de ação para seu desenvolvimento
sustentável, dos quais apresentamos alguns documentos neste anexo.
Para cada um dos documentos, foi preparado um breve resumo e/ou quadro com um balanço dos
problemas apontados, projetos e ações estruturantes além das diretrizes propostas. Os temas aqui
apresentados tratam das questões gerais do planejamento regional e pontos considerados estratégicos
para o desenvolvimento metropolitano como a mobilidade, o enfrentamento da precariedade habitacional
e a gestão dos resíduos sólidos.
Destaca-se que consta desta síntese um quadro com os Planos Diretores Municipais onde foram
ressaltados os artigos de caráter regional previstos na legislação vigente dos 20 municípios. O plano diretor,
aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, e é
obrigatório para cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, conforme o
Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001).
Considerando que o PDUI-RMC deverá ter caráter orientador para que os municípios promovam, no futuro,
a readequação de seus planos diretores, torna-se fundamental uma leitura e análise das leis municipais
vigentes nos seus 20 municípios. A leitura realizada se concentrou na busca de diretrizes ou ações de
caráter metropolitano existentes nos planos diretores municipais, com o objetivo de, juntamente com a
análise das políticas setoriais, compor um quadro com os projetos e ações de interesse metropolitano
existentes hoje para a RMC.
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1. Plano de Ação da Macrometrópole Paulista 2013 – 2040
(Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – Emplasa, 2014)

Matriz de Diretrizes
Propostas

Diretrizes Propostas
PAM

diretriz 1

diretriz 2

diretriz 3

Diretrizes propostas no PAM

diretriz 4

diretriz 5

diretriz 6

Eixo 1 - Conectividade territorial e
competitividade econômica

Eixo 2 - Coesão territorial e urbanização
inclusiva

Eixo 3 - Governança metropolitana

GARANTIR MELHORIAS NO AMBIENTE DE INVESTIMENTOS E PROMOVER URBANIZAÇÃO AMBIENTALMENTE INTEGRADA PROPOR MODELOS DE PACTUAÇÃO POLÍTICA
NEGOCIOS, NA INFRAESTRUTURAS, E NOS SERVIÇOS
Diminuir as desigualdades socioespaciais
Definir objetivos comuns, traçar metas e formular
PÚBLICOS
propostas de ação para a MMP
Atrair investimentos e gerar empregos
PROMOVER INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento; fomento à
implantação de parques tecnológicos e à articulação
universidade-empresa

PROMOVER URBANIZAÇÃO INCLUSIVA, ESPECIALMENTE
EM ÁREAS URBANAS INFORMAIS
Implantar infraestruturas, equipamentos e serviços
públicos comunitários

ADOTAR MECANISMOS QUE ESTIMULEM A COESÃO ENTRE
OS AGENTES
Estimular a convergência de interesses para a solução
de problemas de interesse comum

AMPLIAR A CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA
ASSEGURAR MELHORIA NAS UNIDADES DE HIS EXISTENTES E
Ampliar a formação de capital humano para atender os A SEREM PRODUZIDAS
novos padrões de competitividade econõmica, bem como
as mudanças do padrão demográfico

PROMOVER A MELHORIA DA GESTÃO URBANA COM
INSTRUMENTOS PARA ASSEGURAR:
A promoção da urbanização
A efetividade das políticas metropolitanas

AMPLIAR A CONECTIVIDADE DO SISTEMA URBANO
Ampliar os investimentos em Logística e infraestruturas
físicas (estradas, aeroportos etc), de informação e de
serviços básicos

PROMOVER A COESÃO TERRITORIAL
Promever processo de desenvolvimento que converta as
diferanças territoriais em vantagens competitivas para o
conjunto, em escala regional

APERFEIÇOAR A REGULAÇÃO URBANA PARA O
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL D'AÇÃO LOCAL
Considerar melhoria dos sistemas de informação e a
capacitação técnica para a gestão urbana eficiente

DIMINUIR AS DESIGUALDADES SOCIOESPACIAS E DE
CONDIÇÕES DE VIDA
Equilibrar oportunidades econômicas; apoiar o
desenvolvimento de longo prazo e a integração de
mercados
INCENTIVAR A ADOÇÃO DOS REQUISITOS DA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
IMPLEMENTAR AS METAS DA POLITICA ESTADUAL DE
MUDANÇAS CLIMÁTICAS (Pemc)

RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS E IMPEDIR NOVAS
OCUPAÇÕES DE ÁREAS AMBIENTALM,ENTE FRÁGEIS

ESTIMULAR MUNICÍPOS A ADOTAR POLÍTICAS FISCAIS QUE
AUMENTEM SUA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO
Financiar FPICs (programs e projetos)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO NO
DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DE PROJETOS E/OU
AÇÕES DE CARATER METROPOLITANO

GARANTIR A DISPONIBILIDADE HÍDRICA
(para usos urbano, industrial e na agricultura irrigada)

diretriz 7
O eixo Conectividade territorial e competitividade
econômica alinha temas, diretrizes e proposições
relativos à competitividade econômica da MMP.
Destaca os atributos de conectividade do território,
sobretudo, pela concentração das condições logísticas e
infraestruturas de apoio à produção e à circulação
econômica, além da configuração do seu "ambiente de
negócios" (concentração de grandes empresas, centros
de negócios e instituições financeiras).

O eixo Coesão territorial e urbanização inclusiva alinha
temas, diretrizes e proposições relacionadas ao desafio
de combinar desenvolvimento territorial, qualidade de
vida e urbanização inclusiva ou, ainda, desenvolvimento
sustentável com equidade social.

- Mudanças no padrão demográfico com queda das
taxas de crescimento populacional, mudanças na
estrutura etária e intensificação da migração pendular,
com impactos diferenciados do chamado "bônus
Estratégia Central:
- MMP caracteriza-se pela alta competitividade
demográfico".
- promoção do
econômica mas vem perdendo posição econômica para - Dificuldades em fornecer redes de infraestrutura e
outras regiões (novo ciclo de desconcentração
serviços capazes de equacionar problemas sociais
desenvolvimento territorial
econômica).
advindos da dinâmica urbana, econõmica e social, e em
integrado e urbanização
Fatores
- Tem significativa heterogeidade estrutural, com
promover um processo de urbanização inclusivo com
inclusiva, incorporando as
Condicionantes
potencialidades diferenciadas de desenvolvimento.
prioridade para áreas urbanas informais.
dimensões territorial, social e
- Suas unidades de conservação ambiental,
- Ocupação irregular de áreas ambientalmente sensíveis,
econômica ---> políticas
fundamentais para manutenção da sustentabilidade, são em especial as de mananciais, e presença de ocupação
públicas integradas com ações
também passíveis de ser exploradas do ponto de vista
em áreas de risco.
econômico.
- Disputas entre sub-regiões da MMP, devido à falta de
focalizadas e espacialmente
- Parcelas importantes do território são desprovidas de visão estratégica agregadora, baseada nos interesses
dirigidas
condições de atração de investimentos produtivos,
comuns.
apresentando precárias condições de moradia e oferta
deficiente de serviços públicos e de infraestrutura
econômica, social e urbana.

POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO DA MMP

O eixo Governança metropolitana alinha temas,
diretrizes e proposições relacionadas às necesidades de
adequação político-institucional para apoiar a
formulação e implementação de políticas públicas e
projetos para o desenvolvimento da MMP e para a
superação de barreiras à equidade territorial.
Articula, ainda, informações que dizem respeito à
accountability do processo de formulação e dos
resultados do plano de ação e da carteira de projetos da
MMP.
- Desarticulação das políticas setoriais e falta de
integração dos diferentes níveis e áreas do governo e
mesmo das regiões da MMP, com relação aos projetos
metropolitanos.
- Descontinuidade administrativa, comprometendo o
andamento de projetos, obras e ações metropolitanas.
- Dificuldade de financiamento de projetos, com baixa
participação da iniciativa privada.
- Dificuldade dos agentes públicos e privados em
identificar ações de carater metropolitano e cosntruir
consensos para ações compartilhadas em torno de
projetos de interesse comum.
- Envolvimento incipiente da sociedade com os temas
metropolitanos e baixa mobilização/ coesão entre os
agentes sociais para os projetos de interessse comum.
- Falta de transparência e baixa eficiência da ação
pública e entraves institucionais à articulação.
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A Região Metropolitana de Campinas, com o maior crescimento industrial da Macrometrópole Paulista no
período recente, 24% no VTI da indústria de transformação entre 2000-2010, apresenta grande potencial
para adensar suas atividades industriais. Também pode se transformar em importante polo logístico do
Estado, compondo uma interface privilegiada de articulação regional transversal na MMP. A ampliação do
Aeroporto de Viracopos reforça essa função de polo logístico.
As ligações rodoviárias em direção à Sorocaba poderão dar vazão e intensificar a produção industrial. Cabe
ressaltar que o eixo Campinas-Sorocaba já foi “descoberto” pelo setor industrial, sendo importante a
concentração de empresas ali instaladas e em vias de instalação.
Os investimentos em infraestrutura no eixo São Paulo-Campinas, além de vultosos, requerem organização
e/ou redefinição, no sentido de poderem produzir resultados que, no curto prazo, impeçam
estrangulamentos nos eixos rodoviários. É urgente criar alternativas ao transporte rodoviário de cargas e
estruturar um sistema logístico que promova a distribuição entre modais e entre os destinos das cargas,
desobstruindo as entradas em São Paulo e Campinas.
As plataformas logísticas nesses locais devem exercer funções mais amplas, para além da distribuição de
cargas e articulação dos modais no Vetor de Desenvolvimento Bandeirantes. Elas podem exercer funções
estratégicas no ordenamento territorial da MMP, visto serem as pontas do maior complexo produtivo do
País e, também, o caminho de cargas a granel para o Porto de Santos.
Redirecionar e articular a distribuição das cargas em Campinas – via sistema ferroviário em São Paulo – terá
o efeito de reduzir a pressão sobre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes e sobre os sistemas viários nas
entradas de São Paulo e de Campinas (rodoanel e marginais, em ambas as Regiões Metropolitanas). Por sua
vez, a AU de Jundiaí deixa de ser apenas passagem, integrando-se à produção industrial da MMP. Diante da
possibilidade de integrar e articular a Hidrovia Tietê-Paraná com os meios de transporte de cargas
ferroviário e rodoviário, via Porto Ártemis, a RMC coloca-se como importante entreposto do sistema
logístico que será implantado na MMP.
O conjunto de projetos voltados à conectividade do Vetor de Desenvolvimento Perimetral da MMP está,
em grande parte definido e em implantação. Há projetos que já tem previsão de implantação e
cronogramas definidos, enquanto outros ainda aguardam decisão governamental. A implantação do “arco
metropolitano” de desenvolvimento dará agilidade às relações entre clientes e fornecedores da indústria e
dos serviços regionais, intensificando os intercâmbios produtivos inter e intrassetoriais e a difusão de
inovação tecnológica. A natureza da produção desses segmentos (de alto valor agregado e de alta, médiaalta e média intensidade tecnológica) requer agilidade nos fluxos de importação e exportarão, que deverão
estar garantidos pela conexão com o Porto de São Sebastião e com o Aeroporto de Viracopos. 1

1

Texto no original do documento do Plano de Ação da Macrometrópole Paulista 2013 – 2040; Volume 4 - Carteira de
Projetos do PAM, (Emplasa, 2014).
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PAM - Projetos e Ações Estruturantes
SISTEMA DE TRANSPORTE
SOBRE TRILHOS

SISTEMA VIÁRIO

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
MULTIMODAIS

ARTICULAÇÃO E
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

USO DO SOLO

VETOR DE DESENVOLVIMENTO
PERIMETRAL DA MMP

Trem regional de passageiros SP - Plano de obras viárias (marginais Integração do Aeroporto de Plataforma remota de Campinas Orientação para uso e ocupação Novo contorno norte de Campinas
Americana - Limeira - Piracicaba da
Rodovia
Anhanguera
e Viracopos com transporte de
do solo
vicinais)
cargas e de passageiros sobre
trilhos
Nova ferrovia de contêineres para
Integração ferroviária ao Porto de Articulação de rede de centros
Duplicação da SP-324 (Vinhedo - Viracopos)
a carga utilizada
Ártemis
logísticos
(Anhanguera
Bandeirantes)
Articulação ferroviária de carga a
granel com o ferroanel ao norte,
na RMSP

Sistema
de
monitoramento
informatizado de cargas

Plataforma remota de Campinas

Integração do Aeroporto de Viracopos com o
tranporte de cargas e de passageiros sobre
trilhos
Ampliação da SP-075 (Indaiatuba - Sorocaba)

VETOR TERRITORIAL
DE
DESENVOLVIMENTO
BANDEIRANTES

Vetor de Desenvolvimento Bandeirantes ---> trata-se da estruturação de um vetor de expansão econômica no sentido do interior do estado, no eixo da Rod. dos Bandeirantes.
Tem início na saída de SP, pelo entroncamento do Rodoanel ao norte, avança pelo trecho Jundiaí e Campinas, que já se conforma como um grande polo econômico, e continua
no sentido de Piracicaba/Rio Claro, passando por Limeira e Americana.
As obras neste vetor visam organizar os fluxos produtivos e de pessoas no seu território e orientar o uso e ocupação do solo, garantindo distribuição mais adequada da
excessiva movimentação de cargas e passageiros. Pretende-se, também, enfrentar a elevada valorização imobiliária, assim como a deteroração que, muitas vezes, acompanha
o desenvolvimento desordenado do espaço metropolitano e prover a integração do vetor com a dinãmica econômica da AUP.
Repercussões:
1 - Superação dos estrangulamentos nas conexôes entre a RMSP e a RMC. Diz respeito à implantação de infraestrutura física de transporte - com integração intermodal - e de
sistemas logísticos, cujos projetos e ações requerem sinergia em sua concepção e sintonia em sua execução. Assim, produzirão a vazão desejável nos fluxos de cargas e de
passoas entre essas regiões metropolitanas, além dos diferenciais de competitividade esperados.
2 - Desenvolvimento da AUJ, que, articulas as principais RMs do estado (RMSP e RMC). Para fortalecer essa tendência, a AUJ deve receber investimentos em transporte
ferroviário - de pessoas e mercadorias - visando a intensificar a articulação funcional da MMP. Deve também adotar novas orientações quanto ao ordenamento do uso e
ocupação do solo, na faixa lindeira da Anhanguera-Bandeirantes para superar os problemas atuais, derivados do adensamento periférico dos municípios e das mudanças de
uso e ocupação do solo provocadas pelo congestionamento e pela valorização imobiliária.
3 - Integração funcional e reconhecimento de um "novo" espaço de desenvolvimento industrial interno à MMP, a AUP. Embora permaneça ancorado na economia
agraexportadora - principalmente na produção de açúcar e álcool - esse espaço vem ampliando a produção da indústria de transformação, em segmentos estratégicos da
MMP, ganhando importância como espaço alternativo par os novos investimentos industriais.

Tra ta -s e da fa i xa terri tori a l forma da a pa rti r
de Sã o Seba s ti ã o, pa s s a ndo por Sã o Jos é dos
Ca mpos , Ja ca reí e Ca mpi na s a té Soroca ba ,
conforma ndo um "a rco metropol i ta no".
Des ti na -s e a contri bui r pa ra a poi a r os
proces s os de di fus ã o de i nova çã o tecnol ógi ca
e gera çã o de conheci mento, a mpl i a ndo a
competi ti vi da de s i s têmi ca da economi a
regi ona l e o poder de a tra çã o de
i nves ti mentos .
A conforma çã o des s e vetor a poi a -s e na
a rti cul a çã o de s i s tema s mul ti moda i s , por ex:
1. Si s tema portuá ri o - Porto de Sã o Seba s ti ã o
2. Pl a ta forma s l ogís ti ca s - Sã o Jos é dos
Ca mpos , Ca mpi na s e Soroca ba
3. Si s tema a eroportuá ri o - Sã o Jos é dos
Ca mpos e Vi ra copos
4. Ei xos rodovi á ri os e ferrovi á ri os de ca rga s e
pa s s a gei ros .
Es te vetor e s ua s vi zi nha nça s confi gura -s e
como o locus pri ori tá ri o pa ra a expa ns ã o
i ndus tri a l na MMP e, porta nto, deverã o s er
dota da s de condi ções l ogís ti ca s es peci a i s
pa ra ga ra nti r competi ti vi da de à s empres a s
exi s tentes e futura s .
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2. Habitação e Precariedade – Problemas Diagnosticados
Comparativo entre o Diagnóstico Preliminar do PDUI-RMC e outros estudos
Problemas Diagnosticados - Precariedade Habitacional

Relatório Preliminar
Emplasa

Matriz de
Problemas
Diagnosticados

B

Condições do entorno (infraestrutura): Não
possuem esgoto sanitário ou fossa séptica,
banheiro e água encanada, sem coleta de
lixo, identificação de logradouro, iluminação
pública e guia e meio-fio

Precariedade habitacional

problema 2

Vulnerabilidade social situada principalmente
a oeste da Rod. Anhanguera. A região
apresenta 11,3% de vulnerabilidade elevada
(o melhor índice entre as RMs do ESP.

problema 3

Irregularidade habitacional e fundiária

problema 4

Capacidade de investimento dos municípios
é muito baixa

problema 5

Dinamismo econômico e crescimento
populacional

Tipos de Investimentos e empregos gerados Migração da população mais pobre para
não beneficiaram população local(*)
áreas mais periféricas sem infraestrutura

problema 6

Falta de investimentos em novas habitações
para a faixa 1 de renda

Há disponibilidade de áreas adequadas à
moradia popular, porém, reservadas e
demarcadas em número insuficiente

problema 7

Planos Municipais apresentam resultados
diversos: quantificação e qualificação das
necessidades habitacionais

problema 8

Existe inadequação habitacional em todos os
municípios, em maior ou menor grau.

problema B1
PMHIS (AGEMCAMP)

problema B2
(AGEMCAMP)

Moradias em Áreas de Risco

C

problema 1

problema A1
CEDE/UNICAMP

Problemas que
constam nos
diagnósticos de
outros textos
usados como
referência ou
bibliografia, mas
que ainda não
constam do
diagnostico do
PDUI, apesar de
continuarem
presentes na RMC

A

Movimento de desconcentração da indústria
prossegue e a RMC já sofre as
consequências gerais do avanço do
processo de desintrustrialização do país e,
de forma específica, dos novos vetores
econômico-espaciais de expansão a partir
dos anos 2000 e que se reforçaram com a
crise 2014-2015.
Alguns municípios da RMC apresentaram
índices de 8 a 10% de população idosa,
superior à média nacional
Ocupações geradas na RMC tiveram ritmo
inferior ao crescimento da força de trabalho,
trazendo maior busca por emprego das
pessoas com menor escolaridade.

problema B3

% de pessoas residindo em favelas = 6%
(PCV,2006)

problema B4

Zonas periféricas apresentam taxas maiores
de crescimento: crecimento vegetativo e
migração atuam em conjunto nas áreas mais
centrais refletindo na redução populacional,
especialmente, os jovens.

problema B5

Aumento da desigualdade na distribuição da
renda(índice de Gini passou de 0,5263 para
0,5454

problema B6

Loteamentos aprovados de 2000 a 2007
representam percentual significativo das
áreas totais dos municípios, com destaque
para Hortolândia e Americana (5,61% e
6,28% respectivamente). A área urbanizada,
em alguns municípios, dobrou e, a grande
maioria
dos
loteamentos
novos
se
constituem em áreas totalmente fechadas. A
abertura de novos
loteamentos
não
considera a existência de lotes vazios, já
dotados de infraestrutura urbana.

problema B7

Não existe correspondência entre o aumento
da oferta de novos lotes e o crescimento da
população

problema B8

Baixa oferta pública e dificuladades de
acesso, pode estar havendo adensamento
excessivo nos
loteamentos
populares
agravando as condições de precariedade.
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3. Habitação e Precariedade – Diretrizes e Propostas
Diretrizes Propostas - Precariedade Habitacional
Matriz de Diretrizes
Propostas

Texto ou Plano
Setorial

A
1.Implementação de políticas e ações na
área habitacional para enfrentamento da
precarização das condições de moradia.

diretriz 1

diretriz 2

Não há Diretriz específica para essa
situação, pois o índice envolve diversos
indicadores: renda, saúde, arranjo familiar,
possibilidade de inserção no mercado de
trabalho e acesso a bens e serviços
públicos.

diretriz 3

Programa Estadual de Regularização de
Núcleos Habitacionais - Cidade Legal:
Convênio de cooperação técnica,
orientação e apoio aos municípios visando
a regularização fundiária.

diretriz 4

Não há diretriz específica. Subjacente ao
próprio PDUI é a junção de esforços e
parceiras entre os tres níveis da
Federação.

diretriz 5

Não há diretriz específica. O Diagnóstico
Preliminar apenas menciona o fato e fala
da necessidade de enfrentamento da
questão
habitacional
em
face
do
dinamismo econômico e atração de
população

diretriz 6

Não há diretriz específica.

diretriz 7

Suposição de que o desenho institucional
das Administrações Municipais não traz
estruturas formais mais preparadas ou as
administrações não demosntram interesse
nesse tipo de habitação. Além disso, a
lógica do PMCMV privilegia a liderança do
construtor. A diretriz não explicitada é
resolver de forma eficaz o problema:
levantar essa questão nas oficinas.

diretriz 8

Metodologia Única, com conceitos
padronizados e ferramentass de captação
de dados mais confiáveis

diretriz 9

Identificação do tipo de problema para
proposição do modelo de intervenção.
Existem programas específicos que tratam
da inadequação da unidade habitacional.

diretriz 5A
Texto
Nepo/Unicamp Produto 3

Em relação ao crescimento populacional:
continuidade da queda nas taxas de
crescimento populacional devido,
principalmente, a queda na taxa de
fecundidade e a redução nos volumes de
migração;
Tais tendências serão observadas
considerando a manutenção de um cenário
conservador (caso não haja grandes
mudanças no cenário econômico)

diretriz A6
do PMDH,
reprioduzindo o
PITU-RMC-2015

PITU2015 propõe o fomento à consolidação
de subcentros em áreas com baixa oferta
de empregos e com previsão de
investimentos no sistema de transporte;
contenção da tend^wncia de perda de
população das áreas centrais dos
principais municípios e da ocupação de
baixa densidade e dependente do
automóvel em áreas periféricas da cidade.

Diretrizes propostas no
Diagnóstico Preliminar

Diretrizes ou
Observações a serem
consideradas constantes
em outros textos de
referência ou
bibliográficos

2.Identificação e qualificação das
necessidades habitacionais: elaboração e
atualização de diagnósticos, análises de
informações para definição de diferentes
modelos de intervenção e prioridades de
ação

diretriz B6

diretriz B7

B

C

Mapeamento das áreas de risco e
monitoramento para trazer maior
conhecimento ao poder público e ações
necessárias para mitigação ou remoção
das famílias a depender do risco.

Existem programas específicos para
infraestrutura e urbanização, mas vão
depender da identificação e qualificação. O
texto é mais genérico. Ver item 1 do P1A

Identificação e mapeamento das áreas para Existem normativos apropriados, existem
regularização fundiária.
áreas disponíveis e capacidade para a
(Tem relação com a Diretriz 1A.)
regularização fundiária

Os PLHIS recomendam a demarcação e
ampliação das ZEIS.
Aumento
da
subutilizadas.

densidade

Hipótes explicativas:
Vetores de Crescimento:
- Noroeste-sudeste:
#Mercado
de
terras
fechados,
legislações
restritivas)
e
mercado
(indústris, refinaria)

de

áreas

Simplificação das categorias de uso e
flexibilização de parâmetros voltados a
loteamentos e ocupações de interesse
social e ZEIS.

(condomínios
urbanísticas
de
trabalho

- Oeste:
# Mercado de terras (solo mais barato),
PMCMV, tendência de heterogeneização
social

É necessária a utilização das ZEIS para
induzir a produção em vazios e promover
uma mescla social. Estas ZEIS poderiam
estar em áreas industriais desativadas ou
ser definido um percentual em cada
empreendimento destinado para HIS. O
uso misto pode ser uma alternativa, no
caso da utilização de pavimentos
superiores de edifícios em áreas antigas
das cidades.

A reserva imobiliaria não utilizada ou subutilizada no interior dos perímetros urbanos
pode ser a grande solução para equacionar
as situações de défict hoje existente,
remoção em áreas de risco, urbanização
de assentamentos e fazer face à
demandas presentes e futuras.

Há,contudo, um desequilíbrio entre oferta
de terras e sua vinculação à cadeia
produtiva da habitação, para a qual seria
necessário reverter tais processos
especulativos, aplicando os instrumentos
do Estatuto da Cidade.

Esta disponibilidade de terras em Monte
Mor pode representar uma oportunidade
para a expansão das ocupações irregulares
destes dois municípios, se não houver um
efetivo controle desta ocupação. Estes
municípios ainda possuem algum potencial
para ser explorado: 29% em Hortolândia e
27% em Sumaré, mas já mostram sinais
de expansão de ocupação para além de
seus limites, atingindo Monte Mor.
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4. Atualização e Adequação da Regulamentação Urbanística de Campinas
Produto P3A – Análise e Diagnostico Técnico
(Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Campinas / Fupam –
Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente / 2015)
Trata-se do Diagnóstico Técnico que integra a Etapa 3 do Plano de Trabalho aprovado pela Prefeitura
Municipal de Campinas e consiste em uma análise da configuração territorial. Este diagnóstico procura
oferecer elementos para nortear a fase propositiva que desde o inicio estava definida no Plano de Trabalho,
qual seja, a fase da proposta de “Reestruturação Territorial e das bases para regulamentação do uso do
solo e a de regulamentação da legislação para subsidiar a elaboração do projeto de lei (LUOS)” (p10)
Conjuntos de condicionantes ou temas:


A inserção regional de Campinas na Macrometrópole Paulista;



Os usos do território municipal;



A legislação urbanística vigente e as formas de ocupação do solo;



Os recursos urbanísticos, o sistema de espaços livres e o patrimônio cultural da cidade,

Para tanto utiliza como fontes de pesquisas dados da própria prefeitura, do IBGE, de outras entidades de
pesquisa e/ou gestão. Montou-se um banco de dados apresentado no Produto 2 (P2B) do contrato.
Utilização de recursos cartográficos. Foi feito também o Produto 3B, que trata do diagnóstico feito a partir
da consulta à comunidade local como forma de ampliar o processo participativo – previsto no plano de
trabalho originário.
O Diagnóstico Técnico propõe estabelecer correlações entre estes conjuntos de variáveis citadas de modo a
instruir uma compreensão do território de Campinas, se não na sua totalidade, com o máximo de
complexidade que foi possível alcançar. Este diagnóstico tem, também, o objetivo de oferecer uma
metodologia de monitoramento da cidade a partir da construção de uma base comum para o lançamento
de dados ou informações. Utiliza o conceito da Configuração Territorial que, segundo o geógrafo Milton
Santos, designa sempre um registro do conjunto de elementos que definem uma extensão espacial dada,
num dado momento, ou seja, a apreensão do território resulta da compreensão realizada em certo recorte
temporal, o que pressupõe, portanto, a necessidade de uma atividade contínua, própria à dinâmica do
território em sua constante transformação.
Segundo os autores o estudo reconhece três tipos diferentes de se abordar a temática cidade, dentre eles
destaco a importância do planejamento:
“O primeiro estuda a cidade como artefato construído, como técnica de construção material
realizada pelo homem sobre o meio natural. Estes estudos reconhecem nas infraestruturas urbanas
e nas edificações o principal conteúdo a mobilizar o conhecimento sobre o planejamento das
cidades, alimentado por demandas objetivas que a técnica de intervenção física no território deve
atender” (p.11).
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Conjuntos temáticos que amparam o diagnóstico e a metodologia dos estudos estão listados abaixo com os
dados especializados que se utilizam:


Aspectos geofísicos (hidrografia, relevo, áreas verdes e recursos ambientais);



Aspectos socioeconômicos e demográficos (ciclo de vida, alfabetização, renda domiciliar, densidade
populacional, moradores por domicílio, precariedade habitacional, atividades e usos reais da
cidade);



Aspectos infraestruturais da cidade (sistema viário, hierarquia viária, modais de transporte público
ou coletivo, equipamentos públicos, empreendimentos habitacionais, redes de infraestrutura);



Aspectos legais ou de ordenamento jurídico (perímetros urbano e rural; definições de macrozonas,
de distritos, de macroregiões, de regiões, de AP, de UTB, de AR, de APP, de zoneamento, de usos
do solo, de formas de ocupação do solo; divisões distritais e áreas de abrangência para os serviços
públicos de saúde, educação e guarda civil municipal; identificação de áreas com ocupações
irregulares, áreas regularizadas e remoções);



Aspectos culturais (as paisagens culturais e os patrimônios material e imaterial que lhe dão
suporte).

Inserção Regional de Campinas na RMC
Constata-se a fragmentação “de forma gritante” das manchas urbanas da RMC dentre as demais RMs
brasileiras. Fenômeno que decorre de processos especulativos imobiliários que, via de regra, sobrepões
interesses privados a interesses públicos. Destaca que a conexão entre os tecidos urbanos dá-se, de modo
geral, de forma indireta através de estradas e avenidas e “não por continuidade das malhas viárias”. Dão
em grande parte a espaços fechados de acesso controlado, chamados por alguns autores de enclaves
fortificados. (CALDEIRA, 2000).
“sejam destinados a moradia (condomínios ou loteamentos fechados), ao trabalho (centros
empresariais, centros de pesquisa, condomínios industriais) ao consumo e lazer (hipermercados,
shopping centers e parques temáticos), ao estudo (escolas particulares e universidades com campi
bastante afastados) ou mesmo à saúde (hospitais universitários em campi distantes, hospitais de
referência internacional próximos aos primeiros e longe da maioria da população).” (p.17)
Comenta-se como exemplo as diferenças qualitativas dos vetores de expansão dos condôminos de renda
alta em Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Indaiatuba – valorizados por habitantes oriundos da RMSP – e os
condomínios e loteamentos de baixa renda, a urbanização precária em Hortolândia, Monte Mor.
Identificam a instalação de equipamentos urbanos de escalas metropolitana e/ou de alto impacto
socioambiental como o Complexo penitenciário estadual, situado entre Campinas e Hortolândia, e o
“Complexo Delta” - conjunto de aterros sanitários e tratamento de resíduos sólidos do município de
Campinas (p.17).
A atual distribuição espacial da população do município de Campinas seguiu o modelo antigo definido pela
separação advinda do antigo eixo ferroviário. “No presente a maior parte da população no município habita
13

a porção sul dos trilhos da antiga ferrovia (vide MAPA 3.3.4), já a porção norte constitui-se o território de
moradia das parcelas da população com maior renda (vide MAPA 3.4.3)”.
Ressalta-se a importância da influência dos eixos rodoviários impondo novas lógicas de ocupação territorial
do município. São citados os exemplos:
- A Rodovia Anhanguera que, sendo o eixo importante de ligação de Campinas com Jundiaí e São
Paulo, tem se caracterizado por empreendimentos e investimentos de alto padrão como complexo
hoteleiro, centro de convenções, condomínios residenciais, de alto padrão, etc.
- A Rodovia Santos Dumont que leva ao Aeroporto de Viracopos, Indaiatuba e segue até Sorocaba,
ainda se apresenta com grande potencial para implantação de empreendimentos industriais.
Porém, ressalta-se que hoje tais empreendimentos industriais, principalmente de grande porte
tenderam a se deslocar para Indaiatuba. Nestas imediações encontra-se alguns dos bairros mais
pobres de Campinas, com glebas e loteamentos precários que se aproximam da área do aeroporto
internacional.
- A Rodovia D. Pedro I se consolidou como principal eixo estruturador de atividades de escala
metropolitana com potencial para o estabelecimento de grandes áreas para se estabelecerem
empreendimentos além de nela se encontram shoppings, os principais campi da Unicamp, a PUCCampinas. Centros atacadistas privados, as Centrais de Abastecimento de Campinas - CEASA
Campinas -, dois centros empresariais e o Centro Tecnológico da Informação Renato Acher - CTI. (p.
17)
- A Rodovia Adhemar de Barros a norte da Rod. D. Pedro I constata-se como eixo de localização de
centros, polos e empresas de setores tecnológicos e científicos ligados ao Estado ou iniciativa
privada, a saber: Polo II da Companhia de Desenvolvimento do Polo de Alta Tecnologia de
Campinas - CIATEC II; o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM – dentre
outros. Neste eixo, que aproxima as duas rodovias, constata-se a expansão de loteamentos
fechados ocupando grandes glebas “que poderiam ser destinadas a empresas e centros de pesquisa
de alta tecnologia” (p.18).

O Diagnóstico elenca os fatores que influenciam a instalação de empresas de alta tecnologia em Campinas:


Existência de mão de obra especializada;



Existência de centros de reconhecida excelência em pesquisa e desenvolvimento, científico e
tecnológico;



Eficiente rede regional de transportes rodoviário, ferroviário, aeroviário e dutoviário; bem como de
redes de comunicação (transmissão de dados de alta capacidade por cabos de fibra ótica e por
satélite)



Inserção na Macrometrópole Paulista e na megalópole do sudeste, maiores centros produtivos e de
consumo do país.
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Constata-se que o território de Campinas, além dos próprios fenômenos ligados ao seu desenvolvimento
urbano, sofre influência da própria RMC, da Macrometrópole, o que ...” conferindo ao território maior grau
de complexidade, fragmentação, contradições e conflitos.” Chega-se a conclusão de caráter geral no que
diz respeito as necessidades de intervenção e planejamento:
“É fundamental que legislações urbanístico-ambientais de estímulo e controle do desenvolvimento
socioeconômico e ambiental considerem as potencialidades locacionais de parcelas específicas do
território campineiro, possibilitando, entre outras, a estruturação de atividades e ocupações de
caráter macrometropolitano adequadas socialmente e ambientalmente ao município.” (p.19)
A partir do item 3.0 “Análise do Território Municipal” após breve reflexão teórica utilizando-se dos
conceitos de Espaço Banal de Milton Santos “De todos os homens, empresas e instituições” (SANTOS.1996)
e de “território praticado” (RIBEIRO, 2003) o diagnóstico passa a fazer um retrospecto histórico da
ocupação e expansão urbana do município de Campinas e se propôs a analisar a questão da habitação, do
perfil demográfico da população local, dos usos urbanos e rurais do município. (Item 3.1; item 3.1.1; item
3.1.2). Sobre os vetores de expansão urbana durante a década de 1908/1990:
“A partir dos anos 1980, muitas mudanças estruturais começam a ocorrer, como o processo de
reestruturação produtiva, baseado no sistema de clusters, arranjos produtivos locais e na logística
just in time; a globalização tecnológica; a recessão econômica das décadas perdidas, com o
consequente aumento do desemprego, do emprego informal, do processo de ocupações irregulares
e subnormais e da violência urbana.”
Neste contexto dados a partir do registro dos processos migratórios intermunicipais, realizado pelo NEPO/
UNICAMP (2006), demonstraram que Campinas e a RMC sofreram seguidos quedas na taxa de crescimento
populacional durante as décadas de 80 e 90. Campinas perdeu cerca de 56 mil habitantes nestas décadas e,
no inicio dos anos 2000, cerca de 64.5 mil habitantes. Os movimentos migratórios surgidos demonstraram
os seguintes vetores de ocupação territorial:


Hortolândia e Sumaré, de intensa industrialização e com preços baixos da terra atraíram a maior
parte da população migrante. Houve migração, em menor grau, para Indaiatuba, Monte Mor,
Paulínia e para Valinhos (este o preferido por quem poderia adquirir os loteamentos de grande
área).



Normatização dos loteamentos e condomínios horizontais. “Os loteamentos e condomínios
horizontais fechados passam a figurar entre as formas de ocupação urbana de Campinas a partir de
1974, quando a Lei municipal nº 4.368 proporcionou a aprovação dos seguintes “loteamentos
rurais fechados”: Sítios Gramado e Sítios Alto da Nova Campinas, no vetor Leste; Village e o Parque
Rio das Pedras, no vetor Norte, todos para moradores de alta renda (SILVA, 2008)”. A esta lei
seguiram-se as Leis Municipais nº 7.553/1993; nº 8.736/1996; nº 10.264/1999, também versando
sobre a regularização dos loteamentos horizontais e condomínios fechados.
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O Diagnóstico, a partir do item 3.2.1, segue uma analise demográfica e socioeconômica do município de
Campinas focando na dinâmica intra-urbana do citado município.
A Mobilidade Urbana é tratada no item 5.1.1, constatando-se que a infraestrutura de mobilidade de
Campinas é marcada, pelo sistema rodoviário com rodovias que facilitam a articulação com os municípios
vizinhos resultando em intenso movimento metropolitano e conexão com a Macrometrópole Paulista.
Como sede da região Campinas tornou-se um “ponto de convergência do sistema rodoviário do Estado de
São Paulo” (p.106). As principais rodovias e suas respectivas concessionárias estão listadas a seguir:
CCR Auto-Ban


SP-330 – Rodovia Anhanguera;



SPI-102/330 – Rodovia Adalberto Panzan;



SP-348 – Rodovia dos Bandeirantes;

Concessionária: Rodovias das Colinas


SP-075 – Rodovia Santos Dumont ;

Concessionária: Rota das Bandeiras


SP-065 – Rodovia Dom Pedro I;



SP-083 – Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (Anel Viário);



SP-332 – Rodovia Professor Zeferino Vaz;

Concessionária: Rodovias do Tietê


SP-101 – Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença;

Concessionária: Renovias


SP-340/SP-342 – Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros;

Departamento de Estradas de Rodagem da Secretaria Estadual de Logística e Transportes (DER)


SP-324 – Rodovia Miguel Melhado Campos;



SP-073 – Rodovia Lix da Cunha;
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SP-135/065 – Rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier;



SP-091 – Rodovia Francisco Von Zuben;



SP-081 - José Bonifácio Coutinho Nogueira;



SP-332 - Visconde de Porto Seguro (DER/ Prefeitura);

Eixos Rodoviários
- “Dentre os eixos viários estruturais, destaca-se a Rodovia Anhanguera por ser uma extensa via de
ligação de São Paulo com o interior, até a divisa com o estado de Minas Gerias, passando pelas
regiões de Jundiaí, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto e Franca. Sobretudo na sua porção de
conexão entre a capital e a RMC, esta rodovia é caracterizada por ocupações dispersas ao longo do
seu percurso, tanto de uso industrial quanto de uso residencial, especialmente de médio/alto
padrão, como citado anteriormente. No município de Campinas, essa infraestrutura viária de
grande escala exerce considerável impacto, pois estabelece uma cisão significativa no tecido
urbano. Nesse sentido, avalia-se que as estruturas viárias macrometropolitanas e metropolitanas
em geral originam fragmentações no território, tanto no que diz respeito à dispersão urbana das
ocupações quanto no que se refere à desarticulação com a malha da cidade, o que indica um
importante desafio para o projeto urbano em Campinas.” (p.107)
- Rodovia Dom Pedro I importante via de deslocamento urbano ao norte de Campinas; importante
via conectora da RMC com a região do Vale do Paraíba. Marcada pela expressiva ocupação urbana
às suas margens, principalmente de grandes empreendimentos. É uma área incidência de polos
geradores de tráfego e condomínios logísticos ou empresariais. Possui sequências de áreas vazias
também, o que contribui para a fragmentação das ocupações. Acentuada presença de vazios no
entroncamento das Rodovias Dom Pedro I e Anhanguera, nos arredores da Avenida Comendador
Aladino Selmi e da Rodovia Adalberto Panzan.
- Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira, cuja infraestrutura esta consolidada apenas na porção
leste do município de Campinas, poderá se configurar num anel viário, que acompanha o traçado
da Rodovia Dom Pedro I. Futuramente, segundo estudos, o Aeroporto de Viracopos e os polos
logísticos e industriais poderão se beneficiar do seu trajeto. Está via poderá causar grande impacto
nos bairros residenciais precários e/ou irregulares influenciando a questão fundiária em seu
entorno. (“mais precisamente nas intermediações das Rodovias Santos Dumont, Miguel Melhado
Campos e Lix da Cunha”. p107),
- Trafego aeroportuário em Viracopos: aumento do fluxo de veículos na Rodovia Santos Dumont.
Vai se somar ao trafego já existente entre Campinas e Indaiatuba.

O Diagnóstico levanta que este território, recortado pelas rodovias e marcado pelo transporte através
veículos automotivos, propicia uma ocupação do solo descontínua e dissolvida “...o que prejudica
plenamente, do ponto de vista operacional e financeiro, a otimização de implantação de outras
infraestruturas.” (p.108). Estas rodovias que cruzam os municípios acabam, em maior ou menor grau, se
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transformando em eixos estruturantes do território, contribuindo para uma articulação maior entre eles,
porém com um amplo trafego que congestiona Campinas em horário de pico. O estudo aponta para a
necessidade de se procurar uma interlocução para resolver possíveis problemas futuros.
O Plano ao estudar a mobilidade em Campinas utiliza como base os estudos do SIVIM. Sistema Viário de
Interesse Metropolitano, um programa da EMTU - Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos que
servirá como “...ponto de partida para elaboração do Plano de Mobilidade”(p.109)

Classificação das vias no SIVIM


Macrometropolitanas: são as vias que articulam regiões metropolitanas no âmbito estadual.



Metropolitanas: são as vias que promovem a ligação entre municípios que compõe uma
determinada região metropolitana.



Metropolitanas secundárias: são as vias estruturais municipais que alimentam o sistema
metropolitano.

Pode se complementar a esta lista, fora da classificação focada na relação inter-regional do SIVIM, a rede
viária intramunicipal. Analise das vias de Campinas:
- Avenidas Camucim, na região do Ouro Verde (uma via arterial), e John Boyd Dunlop, na região do
Campo Grande (via metropolitana) “...constituem o viário estrutural da parcela sudoeste de
Campinas, área definida pela vulnerabilidade social, além da desarticulação territorial pontuada
pelo grande número de vazios urbanos” (p111) Completa a leitura“...Essa parcela da cidade é
caracterizada principalmente por tipologias residenciais unifamiliares precárias e por conjuntos”
(p.111)

Sobre as Ferrovias


As ferrovias ativas inseridas no município de Campinas têm papel exclusivamente de escoamento
da carga. Destaque para a formação de um corredor de exportação sob concessão a America Latina
Logística - ALL, interligando o interior do país com o Porto de Santos.



A rede ferroviária do município possui grande extensão de leitos desativados, que se
transformaram em espaços residuais lineares encravados na cidade. (p.113). Atualmente
encontram-se ocupados, em determinados lugares, por assentamentos irregulares e outros
regularizados, em áreas adquiridas através de leilões (p.113). Trata-se de uma oportunidade
também, para se ampliar as opções de eixos de mobilidade urbana.
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Aeroportos


Aeroporto Estadual Campo dos Amarais. Situado na Zona Norte de Campinas, a 8 km do centro da
cidade e próximo a Rodovia D. Pedro I. Comporta aeronaves de pequeno porte.



Aeroporto Internacional de Viracopos. Situado na Zona Sudoeste de campinas, causa grande
impacto no entrono. Também será responsável pela dinâmica econômica como desenvolvimento
do transporte de cargas. “..há forte tensão entre a influência negativa dos pousos e decolagens e a
precária ocupação residencial situada praticamente na cabeceira das pistas, chamada de região do
Campo Belo” (p113).

O território de Campinas é caracterizado pela ocupação dispersa e fragmentada sendo as rodovias
utilizadas como eixos de circulação metropolitana e, também, de intraurbana. 2O item 5.2.2.3 intitulado
“sistemas de espaço de circulação” trata sobre as infraestruturas de circulação implantadas em Campinas,
mas que damos maior atenção devido a sua importância para a formação do território aponta elementos
que influenciam a circulação e mobilidade regionais da RMC.
A cidade baseada na locomoção por meio de transporte individual acaba influenciando a mobilidade
publica: “Nas vias de certa declividade é frequente a presença de degraus nos passeios públicos,
acomodando mais facilmente o acesso de veículos aos lotes e dificultando a circulação pública pelas
calçadas”. (p.131)
Espaços deixados por leitos ferroviários não utilizados e/ou abandonados podem ser reaproveitados. O
Diagnóstico propõe parques lineares, ciclovias e, em determinados trechos serem utilizados como novas
infraestruturas de transporte públicos modais.
O diagnóstico propõe também, aproveitar as áreas verdes dos aeroportos de Viracopos e do Amarais. Nos
impactos causados com a futura expansão de Viracopos propõe a compensação de áreas verdes e serviços
ambientais.
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A partir do item 5.2.1 até o item 5.3.2 o Produto passa a analisar a oferta e distribuição dos equipamentos públicos
de Campinas, faz considerações sobre o que chama de espaços livres, sobre os espaços de circulação, sobre seu
patrimônio e políticas de preservação cultural. Não analisamos ou extraímos informações desta parte em diante por
julgarmos serem objetos de estudo a serem analisados e atualizados dentro do contexto regional pelos atuais estudos
da Emplasa. Dedicamos atenção, porém, ao item 5.2.2.3 intitulado “sistemas de espaço de circulação”, por considerar
de interesse para os estudos sobre a mobilidade.
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5. Atualização e Adequação da Regulamentação Urbanística de Campinas
Produto P5A – Proposta de Estruturação Territorial do Município e das Bases para
a Regulamentação do Uso do Solo.
(Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Campinas / Fupam –
Fundação para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente / 2015)

De interesse regional: Item 3.2 MACROZONAS
Macrozonas Metropolitanas (MZM) selecionados no Município de Campinas, e que nos servem como áreas
de interface metropolitana e macrometropolitana. O diagnóstico define Macrozona Metropolitana como:
Área urbana diretamente Influenciada por estruturas viárias e presença de atividades econômicas
de abrangência macrometropolitana, nacional e internacional.
Diretriz – Garantir e promover a urbanização de caráter macrometropolitana, visando a qualidade
urbanística vinculada ao desenvolvimento econômico, priorizando usos de escala macrometropolitana, tais
como aqueles ligados ao desenvolvimento tecnológico, pesquisa, educação, serviços, logística, atacadista e
industrial. Promover a regularização fundiária.
No Item 3.3 SETORES, especificam-se as atuações na Macrozona Urbana Metropolitana.
Setor Transformação Anhanguera-Bandeirantes - setor influenciado pelo eixo Anhanguera-Bandeirantes
com perfil socioeconômico de renda baixa e precariedade de equipamentos urbanos e centralidades.
Objetivos de função social: Orientar o desenho urbano para a vocação de centralidade
macrometropolitana, incorporando usos e funções institucionais próprias à gestão territorial da RMC e da
Macrometrópole Paulista. Valorizar os atributos culturais e ambientais deste setor. Promover as conexões
intraurbanas e incentivar a geração de emprego e renda.
Setor Transformação Santos Dumont-Viracopos - setor localizado como área diretamente afetada pelo
sítio aeroportuário, com urbanização precária e informal.
Objetivos de função social: Fomentar o desenvolvimento econômico e a implantação de atividades
relacionadas ao sitio aeroportuário; regularizar e promover habitação de interesse social e a qualidade de
vida.
Setor Transformação Dom Pedro I – Universidades - setor caracterizado pela presença de polos de
educação, pesquisa, indústria de alta tecnologia e educação, eixo de atração de atividades de comércio e
serviços – shoppings.
Objetivos de função social: Fomentar o desenvolvimento econômico, sobretudo do setor de alta tecnologia,
pesquisa, educação, comércio e serviços.
Setor Preservação Chapadão Santa Elisa - setor caracterizado por ser área onde se localizam atividades
consolidadas voltadas à formação militar (Chapadão EsPCEx) e pesquisa agronômica e de engenharia de
alimentos de interesse regional e nacional.
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Objetivos de função social Preservação econômica, cultural e ambiental. Promover a fruição pública desta
paisagem cultural e suas grandes áreas livres, integrando-as ao sistema de espaços livres e ao sistema de
preservação das paisagens culturais campineiras.

SISTEMAS DE MOBILIDADE URBANA (Item 4.2)
O diagnostico parte da constatação do descompasso que há entre mobilidade e urbanização, com destaque
para o descompasso “sobretudo no que diz respeito ao transporte coletivo e a acessibilidade urbana
promovida por ele” (p.26). Entende a mobilidade como
“A proposta colocada neste trabalho compreendem as redes de mobilidade como um dos sistemas
estruturadores do desenvolvimento urbano, ou seja, elas deixam de ser somente artefatos técnicos
e passem a ser indutoras de urbanização e valores de urbanidade” (p.26)
Destaca a ausência de um plano de mobilidade em Campinas:
“Campinas ainda não tem um Plano de Mobilidade que estabeleça uma rede estrutural
hierarquizada e as diretrizes para a implantação e ampliação dos serviços de transporte público e
demais modais de transporte de cargas e passageiros.” (p.26)
O trabalho utiliza sugestões técnicas de uma da rede da Fupam baseada nos dados da mobilidade, os quais
foram compartilhados e incorporadoras contribuições e sugestões da SEPLAN e da ENDEC. Destacam que se
trata de apenas um estudo “preliminar e servem unicamente para embasar a metodologia de demarcação
das zonas de centralidade.” Trata-se de um estudo que antecede os estudos do Plano de Mobilidade
Município de Campinas.
Sobre os traçados: “... recomenda-se evitar, quando possível, corredores de transporte público de massa
nas bordas da urbanização, sob o risco de incentivar ocupações irregulares ou de construir novos vetores
de crescimento urbano próximo a áreas rurais ou de proteção ambiental, sobretudo aquelas contidas na
Macrozona Ambiental.”
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6. Sistema Viário de Interesse Metropolitano – SIVIM
(Secretaria de Transportes Metropolitanos – STM)
O Sistema Viário de Interesse Metropolitano – SIVIM está identificado nas três regiões metropolitanas do
Estado – São Paulo (RMSP), Baixada Santista (RMBS) e Campinas (RMC). O SIVIM compreende o sistema
viário reconhecido pelos poderes públicos, estadual e municipal, caracterizado pelas vias principais que
estabelecem relações de acessibilidade entre municípios, seus polos geradores de tráfego e núcleos. Os
principais objetivos do programa SIVIM são:


Colaborar na consolidação das regiões metropolitanas;



Contribuir na formatação da identidade metropolitana;



Propor intervenções visando a melhoria do transporte, priorizando o transporte coletivo;



Levantar pontos críticos do sistema viário;



Propor tratamento urbanístico e instalação de equipamentos urbanos garantindo a segurança dos
cidadãos, bem como o patrimônio ambiental e arquitetônico;



Proporcionar aos municípios uma melhor integração com a rede metropolitana de transportes;



Auxiliar na adequação e otimização do sistema viário local de forma contínua e integrada;



Definir, com as prefeituras municipais, diretrizes para a circulação, visando a:


padronização de: estacionamentos e circulação urbana;



uniformidade da sinalização;



tratamento das vias;



melhorias do entorno;



mobiliário urbano, entre outros.



Subsidiar os mecanismos de financiamento na análise das solicitações de recursos;



Incentivar programas, convênios e/ou consórcios objetivando a materialização dos estudos
vinculados à melhoria do sistema viário.

O SIVIM cadastrou cerca de 4.500 km de viário nas três regiões metropolitanas do ESP sendo 1.200 km na
RMC, sendo 400 km rodovias federais e estaduais, anel viário de campinas; 200 km de estradas e
corredores, listados e mapeados, sistema cartográfico do SIVIM e 600 km coredores listados e manipulados
no sistema cartográfico SIVIM.
O estudo apresenta uma síntese dos trabalhos do SIVIM desde seu início, quando foi elaborado na
Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), com o nome de Caminhos Metropolitanos, até o
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presente momento, com os estudos conduzidos pela EMTU/SP. Apresenta, ainda, uma síntese e o perfil dos
investimentos projetados para o SIVIM, bem como o plano ou fluxo estratégicos para implementação do
programa nas regiões metropolitanas. Na RMC, são de interesse metropolitano os projetos:
- Diretrizes básicas para a implantação de equipamentos urbanos junto ao sistema viário de
interesse metropolitano de Campinas – Contratante: Secretaria dos Transportes Metropolitanos –
STM/CA. Executor: Planal Engenharia S/C Ltda. Março de 2004.
- Sistema de informação estratégica da RMC – Contratante: Secretaria dos Transportes
Metropolitanos – STM/CA.- SIGGeo Engenharia e Consultoria S/C Ltda. Ano: 2005.
- Consolidação do Corredor Noroeste – Campinas – Contratante: Secretaria dos Transportes
Metropolitanos – STM/CA. Ano: setembro/2002.

No capitulo III - Síntese dos Investimentos Propostos sobre a RMC aponta-se que:
“No caso específico da RMC, para a qual os estudos não especificam a meta de implantação das
intervenções propostas, foi estabelecida cronologia consistente com a proposta do Plano Diretor de
Desenvolvimento do SIVIM da RMC, em elaboração pela Secretaria de Transportes Metropolitanos –
STM”.
As intervenções previstas foram agrupadas por categoria de vias, em:
- Vias macrometropolitanas, que garantem a interface do sistema urbano com as ligações interregionais;
- Vias metropolitanas, que garantem as principais articulações intraregionais;
- Vias metropolitanas secundárias, que estabelecem as ligações internas aos municípios ou áreas
plenamente conurbadas.

Foram também consideradas três tipologias básicas de intervenção:


Tipo I - complexas: correspondentes à implantação de novas estruturas;



Tipo II - médias: correspondentes à ampliação de estruturas reexistentes;



Tipo III - simples: correspondentes a melhorias.

Na RMC, as intervenções propostas podem ser associadas em dois grupos principais. Por um lado, é
proposta a consolidação de um único e grande corredor articulador do eixo conurbado que, a partir da sede
metropolitana, que engloba os municípios de Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa e Americana. Por outro
lado, são propostas inúmeras intervenções voltadas à consolidação da rede rodoviária que permite a
articulação entre os municípios integrantes da região e que atualmente ainda não se acham conurbados.
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Encontra-se em finalização na Secretaria de Transportes Metropolitanos, o estudo do Plano Diretor de
Desenvolvimento do SIVIM da RMC, para um horizonte mais abrangente, o ano 2025, indicando maior
número de intervenções e investimentos mais vultosos.
O montante de investimentos totais propostos para serem efetivados no horizonte de 2020 totalizam R$
4.300 milhões. No caso da RMC deve-se ter em mente os investimentos adicionais previstos no Plano
Diretor de Desenvolvimento do SIVIM para o horizonte do ano 2025, que totalizam cerca de R$ 2 bilhões.
Computando esse montante, o investimento per capita na RMC passaria a R$ 750.
Na RMC, 37% do transporte sobre pneus é de responsabilidade da EMTU/SP e os 63% restantes são
sistemas municipais dos 19 municípios daquela região. Na RMC é também de se destacar a obra do
Corredor Noroeste, que faz parte dos projetos estratégicos do Governo do Estado e vai unir importantes
municípios daquela região.

Decorrentes do SIVIM existem três programas de ação:
- Programa PAM - implantação de estações de embarque e abrigos metropolitanos (acessibilidade
metropolitana).
- Programa PRO-PÓLOS - implantação de estações de transferência, tratamento de calçadas para
facilitar a mobilidade e deslocamento da população (conforto, segurança e apoio ao usuário). O
programa tem previsão orçamentária e deve avançar para os demais municípios até o horizonte de
2010.
- Programa Corredores Viários - Consolidação do Sistema Viário de Interesse Metropolitano em
Santa Barbara d'Oeste (Gestão e Articulação Metropolitana).

Corredor Noroeste RMC.
O Programa Corredores Viários identificou a necessidade de uma nova ligação entre as áreas centrais dos
municípios da área noroeste da RMC, onde se concentram 70% da demanda de passageiros do transporte
metropolitano. Identificou-se também a existência de uma faixa ocupada por linhas de alta tensão já
desativadas, possibilitando a seleção da faixa de domínio para a implantação de uma nova ligação viária
(tráfego geral e corredor de ônibus), minimizando as desapropriações para a construção de um corredor
exclusivo para ônibus.
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A EMTU/SP está construindo o Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares, que com 19,2 km de
extensão ligará Campinas aos municípios de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e
Santa Bárbara d’Oeste, beneficiando mais de dois milhões de habitantes. A Bacia Noroeste da RMC
representa 75% do fluxo regional diário da população que trabalha e se desloca pelos polos desenvolvidos
ao longo da região.
Com faixas exclusivas para ônibus, novos terminais, estações de transferência e de embarque e
desembarque, o projeto prevê a integração entre as linhas municipais e metropolitanas. Considerando toda
a extensão, o tempo de viagem será reduzido em 20%, passando de 75 para 60 minutos. Atualmente, o
sistema metropolitano de transporte da Região Metropolitana de Campinas abrange 20 municípios, com
167 linhas metropolitanas que atendem 170 mil passageiros diariamente.
No último ano, foram 4 milhões de passageiros transportados por mês. (fonte:
http://www.emtu.sp.gov.br/emtu/empreendimentos/empreendimentos/corredor-metropolitanovereador-bileo-soares.fss)

EMTU
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7. Plano Estratégico de Desenvolvimento para a Região Metropolitana de
Campinas
(Fundação de desenvolvimento Administrativo – Fundap, 2010 para a Agência Metropolitana de Campinas)
O Plano Estratégico de Desenvolvimento para a Região Metropolitana de Campinas foi elaborado pela
Fundação de Desenvolvimento Administrativo (Fundap) em 2010, com o objetivo de contribuir para a
definição das ações estratégicas da Agemcamp, para o planejamento das funções públicas de interesse
comum e para a articulação dos vários interesses envolvidos para o êxito desse planejamento na condução
do desenvolvimento regional, ressaltando-se, resumidamente, os seguintes aspectos:


Realizar avaliação atualizada da carteira de investimentos mapeada pela Agemcamp em 2006.



Identificar os cenários econômicos tendenciais da metrópole.



Identificar descontinuidades e fontes alternativas de dinamismo da economia regional.



Definir ações estruturais capazes de orientar a ação da Agemcamp.



Mobilizar e organizar debates sobre a agenda metropolitana para a RMC.

Entre as questões mais relevantes abordadas pelo estudo, destacam-se: quais os cenários que se delineiam
para a RMC; qual a Visão de Futuro que os diversos atores têm acerca da RMC; e o que se coloca como a
Agenda da Região Metropolitana.
Inicialmente, o estudo apresenta variáveis, indicadores e projeções para subsidiar a análise da situação
atual e futura da RMC, tomando como referência outras regiões brasileiras e os valores desejáveis pelo
projeto DNA Brasil3. Também compara os resultados da análise com o nível das condições de vida das RMs
de Curitiba, Goiânia, São Paulo e Vitória, das microrregiões de São José dos Campos e Sorocaba e do Estado
de São Paulo.
A comparação mostra que, na grande maioria dos casos, a RMC conta com indicadores das condições de
vida mais satisfatórios do que o observado nas outras regiões do Estado de São Paulo e na média do
Estado. As exceções são o desempenho da RMC no Ideb (em que a microrregião de São José dos Campos
tem melhor marca) e a taxa de escolarização no ensino médio (a RMC é superada pelas regiões de Sorocaba
e São José dos Campos e está ligeiramente abaixo da média estadual).
De acordo com o Plano, a RMC pode passar por importante expansão econômica nos próximos 15 anos e
apresentar boas condições de vida quando comparada a outras localidades do Brasil, mas há situações
particulares que estão, ainda, muito longe do que seria desejável. Isso significa que há muitas tarefas
importantes a realizar, a exemplo do tratamento do esgoto sanitário. A metrópole distingue-se do conjunto
da economia nacional pelo maior grau de industrialização e pela sofisticação dos serviços. São igualmente
diferentes as capacitações acumuladas ao longo de anos, tanto de suas empresas quanto de suas
3

O índice DNA Brasil mede o progresso na qualidade de vida em relação a uma situação ideal ou desejável, projetada
para ocorrer em 2029, tendo por base indicadores sociais e econômicos do país.
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instituições. Na metrópole, a produtividade média é maior, mas também são maiores os custos. São essas
diferenças que dão especificidade ao tipo de crescimento que se espera para a Região. Aqui preponderam
investimentos em atividades de maior valor agregado, que requerem mão de obra mais especializada,
melhores serviços de apoio, proximidade com instituições de pesquisa e serviços técnicos, etc. É uma
vantagem que tem seu preço: os custos mais elevados de terrenos, serviços e mão de obra igualmente
tornam proibitivo sustentar atividades de menor produtividade.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento propõe dois cenários para a RMC: um cenário tendencial e outro
de oportunidades. Esses cenários não são projeções do que está em curso, mas refletem possibilidades em
aberto, que derivam do maior e melhor planejamento e da forma como as instituições públicas e o setor
privado interferem nesse processo. A intenção de diferenciá-los foi para chamar atenção para distintos
comportamentos que os atores metropolitanos precisam adotar em um caso ou outro. Em especial, servem
para deixar mais clara a natureza da Agenda Metropolitana da Agemcamp.

Quadro 16 - Hipóteses dos Cenários Tendencial e de Oportunidades

A Visão de Futuro elaborada pelo Plano ressalta o grande potencial da RMC, mas também evidencia os
problemas existentes e aqueles derivados do próprio crescimento. Em síntese: o desenvolvimento
econômico da Região será marcado por forte crescimento e diversificação de sua economia. O
planejamento e a articulação dos atores são essenciais para antecipar soluções aos problemas derivados do
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crescimento. Com uma ação coletiva consciente, a RMC pode assegurar um crescimento qualitativamente
melhor e uma significativa melhoria das condições de vida de sua população.
Por fim, os itens “Agenda da Região Metropolitana de Campinas” e “Recomendações” buscam consolidar
os aspectos que aparentemente se revelam mais decisivos para o êxito desse empreendimento e o papel
que se espera ser cumprido pela Agemcamp nesse processo.

Agenda da Região Metropolitana de Campinas
1. Planejamento Urbano Integrado: o planejamento urbano integrado é uma necessidade urgente.
Respeitando-se os planos municipais, deve ser elaborado um planejamento urbano integrado da RMC,
como um todo, contemplando o impacto dos grandes projetos e a disponibilidade de áreas para atração de
investimentos para a região.
2. Formação de Mão de Obra: a questão da disponibilidade de mão de obra é um dos principais gargalos
relativos ao desenvolvimento atual e futuro da RMC. É essencial um plano integrado de formação de mão
de obra técnica e superior, com perfil e quantidade adequada para atender às demandas.
3. Desafogamento do Sistema Viário: o sistema viário, que é um aspecto positivo da região, está próximo da
sua saturação. Ações para desafogar o sistema viário são urgentes. É necessário realizar estudos de
alternativas, que passam pela expansão de estradas e também pelo transporte público intermunicipal ou
pela possibilidade de implantar trens metropolitanos.
4. Promoção da RMC: deve-se promover a RMC, visando a atrair investimentos e agregar valor, e ao mesmo
tempo profissionalizar as ações de atração de investimento e criar um ambiente amigável ao investidor.
5. Integração do Saneamento Ambiental: destinação de resíduos sólidos e tratamento de esgotos são
temas essenciais para a qualidade de vida e a preservação dos recursos ambientais. O encaminhamento
dessas questões de forma integrada, no âmbito regional trará benefícios e economias de escala.
6. Qualificação do Ensino Fundamental e Médio: essa é uma área em que a RMC está muito longe de
referências internacionais e não ocupa lugar de destaque no Brasil, como acontece com os outros
indicadores sociais.
7. Melhora nos Índices de Segurança Pública: os indicadores relativos à segurança pública estão bem abaixo
das referências internacionais e esta área é lembrada não apenas como condicionante de qualidade de
vida, mas como condição para atrair investimentos.
8. Fortalecimento do sistema local de inovação: maior interação entre empresas e instituições de pesquisa,
e constituição de um polo tecnológico regional, que articule as várias iniciativas de parques tecnológicos
locais.
9. Ampliação do Aeroporto de Viracopos: dar tratamento privilegiado, com gestão específica e profissional,
pelo seu impacto, ao projeto de ampliação de Viracopos como maior aeroporto de São Paulo.
10. Implantação do Trem de Alta Velocidade (TAV): dar tratamento privilegiado, com gestão específica e
profissional, pelo seu impacto, ao projeto de implantação do TAV.
28

As recomendações são derivadas, essencialmente, do conjunto de entrevistas realizadas e da interpretação
que foi possível fazer do posicionamento da Agemcamp em face dos problemas metropolitanos. Elas se
circunscrevem à dimensão institucional, que nos parece essencial, e são complementares à Agenda
Metropolitana tratada anteriormente. Cabe, portanto, destacar:


Fortalecimento Institucional da RMC: necessidade de fortalecimento das instâncias de articulação
de interesses, principalmente o Conselho de Desenvolvimento e a Agemcamp.



Agemcamp como uma instância relevante para os diversos atores envolvidos com a gestão
metropolitana.



Acompanhamento de Projetos de Interesse da RMC: estabelecer uma sistemática de análise e
acompanhamento permanente dos projetos de interesse regional, notadamente os de maior
impacto, como a ampliação do aeroporto de Viracopos e o TAV.



Participação na elaboração dos Planos Plurianuais (PPA) Estadual e Federal, de forma a assegurar
que projetos do setor público importantes para a RMC possam ser identificados, priorizados e
incluídos.



Ampliação da interface e da interlocução da Agemcamp com o setor privado, fornecendo
informações e auxiliando nos processos de tomada de decisão, em especial no que se refere a
novos investimentos com forte componente tecnológico ou na área de Pesquisa e
Desenvolvimento.

Carteira de Projetos Prioritários na RMC


Aeroporto de Viracopos



Trem de Alta Velocidade (TAV)



Ferroanel e Expansão Ferroviária



Plataformas logísticas



Porto de São Sebastião/Novo Corredor de Exportações



Alcooldutos



Rodoanel



Anel Viário de Campinas



Corredor Metropolitano Noroeste



Parques Tecnológicos



Qualificação da Mão de Obra



Saneamento Básico e Recursos Hídricos: PCJ e PAC



Tratamento e destinação final do lixo



Política Estadual de Mudanças Climáticas
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8. Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social da Região Metropolitana
de Campinas
(Agência Metropolitana de Campinas / Emplasa, 2009)

Principais Conclusões
O Plano Metropolitano de Habitação foi desenvolvido em 2009 com recursos do Fundocamp (Instrumento
de Liberação de Recursos CVE nº 001/08), por meio de contrato assinado entre Emplasa, Agemcamp e
Nossa Caixa, com o objetivo de ser um instrumento de referência para a política habitacional da Região
Metropolitana de Campinas, estabelecendo princípios, objetivos, metas e estratégias. Com esta finalidade,
foram propostos quatro cenários com metas numéricas, investimentos, ações estratégicas e indicações de
projetos, considerando os Planos Plurianuais (PPAs) municipais e estaduais, além do horizonte temporal
estabelecido pelo Plano Nacional de Habitação (PLANHAB).
Foi realizado um diagnóstico da problemática habitacional na RMC, abordando os aspectos
socioeconômicos da Região Metropolitana de Campinas, caracterizando o déficit habitacional e a demanda
prioritária. Em seguida, foram apresentados uma amostra da produção do mercado imobiliário privado e
um levantamento da produção pública, para que fossem analisadas as linhas de financiamento ofertadas
pelos três entes públicos para o atendimento da demanda. Por fim, foi analisada a legislação vigente
(planos diretores, leis de uso e ocupação do solo, etc.) e a capacidade institucional e financeira dos
municípios integrantes da Região Metropolitana de Campinas e do governo estadual.
O cálculo do déficit habitacional da RMC abrangeu todas as informações levantadas e fornecidas pelos
municípios, a partir das quais foi possível consolidar números os mais próximos possíveis da sua realidade.
Nesse cômputo, foram considerados os dados sistematizados pela Fundação João Pinheiro, os dados do
Censo de 2000 levantados pelo IBGE e as informações fornecidas pelos 19 municípios, que responderam a
um formulário elaborado para subsidiar o Plano.
O Plano Metropolitano de Habitação permitiu, também, evidenciar as limitações quanto à aplicabilidade
das normas e à efetividade das propostas de política habitacional dos municípios, bem como da sua
organização institucional. A configuração da problemática habitacional é diferenciada em cada município
da Região Metropolitana e tais especificidades devem ser tratadas nos respectivos planos locais de
habitação, ou seja, a problemática regional também não é homogênea e exige diferentes ações e
propostas.
Fica evidenciada a representatividade da realidade metropolitana – a rede urbana configurada pelas
intensas relações socioeconômicas estabelecidas entre os municípios da RMC pede soluções
compartilhadas para a questão habitacional. Como se trata de um Plano Metropolitano, as estratégias
políticas de enfrentamento do problema devem ser compartilhadas entre todos e seguir, portanto, uma
lógica definida pelas dinâmicas regionais, sem deixar de considerar a situação específica (de um município
ou conjunto de dois ou três municípios) do seu espaço intraurbano, das migrações, ocupações indevidas, da
segregação social etc.
É com este argumento principal que o Plano propôs um agrupamento de municípios segundo
características predominantes, de modo a estabelecer níveis de atuação diferenciados, com o propósito
principal de conseguir um equilíbrio regional no campo da habitação, observando alguns princípios do
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desenvolvimento urbano. Os deslocamentos existentes na RMC são bastante heterogêneos e as demandas
habitacionais são diferenciadas territorialmente, considerando alguns agrupamentos regionais:


Grupo 1. Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Hortolândia, Sumaré, Monte Mor e Indaiatuba: grupo
com maior concentração de déficit de todas as modalidades e que apresenta os maiores
deslocamentos da Região. Maior valor adicionado no setor de serviços, alto PIB, polarizado por
Campinas e Paulínia, com dinâmica populacional intensa nos municípios periféricos como: Paulínia,
Sumaré, Hortolândia e Indaiatuba. Concentração de famílias com renda inferior a três salários
mínimos em Hortolândia e Sumaré.



Grupo 2. Vinhedo, Valinhos e Itatiba: dinâmica populacional em consolidação, com o polo industrial
em Vinhedo. PIB médio, concentração de população de rendas média e alta (loteamentos
fechados).



Grupo 3. Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa: subcentro metropolitano, Americana e
Nova Odessa são centros industriais. Possui uma dinâmica urbana praticamente consolidada, PIBs
alto e médio (Nova Odessa tem o PIB menor).



Grupo 4. Jaguariúna e Pedreira: alta dinâmica econômica industrial (polo tecnológico), alto PIB em
Jaguariúna e dinâmica populacional em consolidação (alta taxa de crescimento com baixo saldo
migratório). Pedreira é o município periférico deste Grupo.



Grupo 5. Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, Holambra e Santo Antônio de Posse: baixa dinâmica
econômica, PIB baixo e dinâmica populacional em consolidação (altas taxas de crescimento e saldos
migratórios variados). Atividades econômicas tipicamente rurais.

O Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social da Região Metropolitana de Campinas definiu os
seguintes objetivos, estratégias e projetos:
Objetivos:
– Produção Habitacional para atender, de forma sustentável, as demandas habitacionais presente e
futura na RMC – 2025, priorizando famílias com renda familiar de até três salários mínimos.
– Produzir 29 991 Uh para atender a população moradora em coabitação.
– Produção de 64 374 Uh.
– Urbanizar 30 092 domicílios em favelas.
– Promover a regularização fundiária em 67 716 domicílios.
– Produzir 8 566 Uh para atender reassentamentos.
– Reforma e adequação de 33 069 Uh.
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– Criação de um Cadastro Único especificando as demandas a serem atendidas4.

Estratégias, definidas por eixo temático:
– Eixo I: Promoção habitacional – Atender ao déficit atual e à demanda futura para Habitação de
Interesse Social (HIS). – Indicar a elaboração dos planos municipais de habitação. – Elaborar novos
programas de atendimento habitacional. – Indicar novas áreas de vazios urbanos (terrenos) para
HIS. – Ampliar o estoque de terras públicas para HIS. – Orientar os municípios na aplicação dos
instrumentos da política urbana.
– Eixo 2: Arranjo Institucional e de gestão – Criar condições técnicas, institucionais e financeiras
para a gestão metropolitana. – Criar um órgão de gestão metropolitana, funcionando como
observatório da política habitacional metropolitana. – Coordenação dos interesses
concorrencionais entre os diversos planos setoriais. – Elaboração e fornecimento de dados
técnicos. – Monitoramento dos Planos Locais de Interesse Social (PLHIS). – Coordenação dos PLHISs
com o Plano Estadual. – Criação e monitoramento do Cadastro Único. – Estabelecer parcerias entre
municípios e companhias do Estado. – Monitorar o planejamento na aplicação de recursos por
grupos de municípios.
– Eixo 3: Financiamento – Ampliar recursos não onerosos dos governos federal, estadual e
municipal pelos investimentos no PPA. – Direcionar os investimentos das três esferas de governo,
de acordo com as necessidades previstas pelos agrupamentos previstos neste Plano. – Ampliar os
subsídios nos programas existentes e criar novos programas. – Apoiar os municípios com recursos
financeiros e institucionais para aquisição e montagem de um banco de terras para a produção de
HIS. – Ampliar recursos do Governo do Estado para a compra de terras; baratear o custo final da
Unidade Habitacional, diminuir o montante a ser financiado e melhorar a qualidade dos projetos de
HIS. – Aproveitar o parque imobiliário existente e ocioso para diminuir o custo da produção hab.

Projetos
Para objetivar ações efetivas derivadas do Plano, foram elencados alguns projetos a serem implantados e
geridos pelas instâncias metropolitanas de gestão, como a Câmara Temática de Habitação e a Agência
Metropolitana de Campinas (Agemcamp). Estes projetos foram agrupados e deverão estar ancorados na
estrutura do Observatório de Política Urbana, também proposto pelo Plano. A Montagem do Observatório
de Política Urbana, se possível em parceria com as Universidades locais, tem por finalidade:


Prever um Sistema de Monitoramento e Avaliação da implantação do Plano Metropolitano de HIS
da RMC, bem como das Políticas Habitacionais Municipais e da Estadual.



Apoiar a criação de um Cadastro Único de Beneficiários, criando critérios para a qualificação das
pessoas no cadastro e facilitando, assim, o atendimento aos diversos programas públicos.

4

A Emplasa foi contratada pela Agemcamp para elaborar os estudos técnicos para subsidiar a implantação deste
cadastro em 2010.
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Colaborar com a elaboração do Plano Estadual e dos Planos Locais de Habitação e acompanhar sua
implantação.



Apoiar os municípios na revisão da legislação urbanística ou no detalhamento dela para melhor
gestão do uso do solo e, portanto, diminuição do valor da terra urbanizada para a produção
habitacional.



Manter atualizada a cartografia metropolitana e a planta genérica de valores.



Montar banco de dados com informações sociais para dar subsídio ao Cadastro Único da demanda
habitacional.



Promover pesquisas e cursos de capacitação para técnicos e membros dos diversos conselhos afins.



Criar uma assessoria jurídica centralizada para estabelecer os mesmos critérios para projetos de
regularização fundiária e aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade.



Criar novas linhas de financiamento estaduais e propor alterações nas linhas de financiamento
federais, a partir das discussões do PLANHAB.

Vale observar que o Plano Metropolitano de Habitação da RMC foi incorporado in totum no projeto
“Quadro Habitacional Metropolitano”, desenvolvido pela Emplasa por demanda da CDHU. Suas conclusões
e indicações também serviram como referência para o projeto “Bases para a Elaboração do Plano
Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional”, contrato entre a Secretaria de Estado da Habitação e a
Emplasa, concluído em 2014, e que abrangeu as regiões metropolitanas existentes no ESP – RMs de São
Paulo, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba e Litoral Norte.
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9. Plano Diretor de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana
de Campinas
(Agência Metropolitana de Campinas / Emplasa, 2009)
O Plano Diretor de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Metropolitana de Campinas (PDGRSU) foi
concluído em 2009 pela Agência Metropolitana de Campinas, antes, portanto, da Lei Federal nº 12.305 de 2
de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Assim, é preciso avaliar em que
medida o Plano de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas atende ao artigo 19 da PNRS,
que define as condições mínimas para que o plano regional substitua os planos municipais, e quais
complementações de escopo deveriam ser realizadas para alcançar de fato este objetivo.
O PDGRSU tratou dos sistemas e serviços municipais de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos
domiciliares, da construção civil e dos serviços de saúde, considerando a totalidade dos Resíduos Sólidos
Urbanos encontrados nos municípios brasileiros, tais como: domiciliares, de saúde, de construção civil e de
poda e varrição, incluindo-se a coleta seletiva. Considerou, também, os vários aspectos intrínsecos de cada
município, no que diz respeito às áreas social, financeira, educacional, administrativa e política, por meio de
informações obtidas dos próprios municípios integrantes da região.
O PDGRSU teve como metodologia de diagnóstico a atualização de um trabalho anterior realizado pela
Unicamp5. Estes dados descrevem a situação dos sistemas e serviços municipais de coleta, tratamento e
disposição final dos resíduos domiciliares, da construção civil e dos serviços de saúde na RMC. A atualização
do diagnóstico em 2009 foi realizada por meio da aplicação de questionários enviados aos municípios da
RMC pela equipe técnica da Emplasa.

Propostas do PDGRSU da Região Metropolitana de Campinas
O PDGRSU foi elaborado no período de 2008 a 2009, quando o principal marco regulatório para o setor no
Estado de São Paulo era a Lei n.º 12.300, de 16 de março de 2006, que instituiu a Política Estadual de
Resíduos Sólidos. Portanto, as premissas do PDGRSU foram definidas a partir das diretrizes estabelecidas na
PERS, e são: minimização e reciclagem de RSU (universalização); responsabilização (grandes geradores pela
minimização, reciclagem, reutilização e tratamento dos resíduos por eles gerados); e integração das
alternativas para tratamento e destinação final dos resíduos sólidos da região. (integração –
regionalização).
As orientações da PERS para o PDGRSU da RMC indicam que este deveria6:
I – Abranger o conjunto de municípios da região metropolitana;
5

DIAGNÓSTICO UNICAMP / FLUXUS. O tratamento dos resíduos sólidos urbanos na Região Metropolitana de
Campinas. 77p. 2006.
6

O PDGRSU da RMC atendeu integralmente às diretrizes de minimização da geração e de responsabilização dos
grandes geradores. No entanto, sobretudo devido à dificuldade de conseguir a adesão do município de Campinas ao
sistema integrado de gestão, a proposta de consenso não conseguiu incluir a totalidade dos municípios da RMC.
Portanto, não foi alcançado o objetivo de construção de uma solução regional integrada e compartilhada que incluísse
as 19 prefeituras da RMC.
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II – Elaborar o diagnóstico da situação atual incluindo a origem, a quantidade e a caracterização dos
resíduos sólidos gerados na região;
III – Conter metas e os prazos compatíveis com os definidos na PERS;
IV – Conter diretrizes de articulação entre os sistemas municipais de gerenciamento, incluindo a
definição e localização das infraestruturas regionais de tratamento e a destinação final dos rejeitos;
V – Propor medidas que conduzam à otimização de recursos, com vistas à implantação de soluções
conjuntas e ação integrada, assegurada a participação da sociedade civil;
VI – Conter uma proposta econômica e institucional para a gestão do sistema.

O objetivo principal do PDGRSU da RMC era a definição do modelo de gestão integrada dos resíduos
sólidos, abrangendo os resíduos domésticos, da construção civil e de serviços de saúde gerados pelos 19
municípios que na época da elaboração do plano integravam a RMC. Na metodologia adotada, o
diagnóstico apoiou a proposição de alternativas ao cenário tendencial, projetando novos cenários
socioeconômicos e ambientais desejáveis e seus respectivos modelos de gestão regional dos resíduos
sólidos urbanos, abrangendo os resíduos domésticos, da construção civil e de serviços de saúde gerados
pelos municípios. Assim, as soluções para o tratamento dos resíduos gerados e a disposição final de rejeitos
inaproveitáveis da região deveriam passar por uma discussão regional, na perspectiva de construir um novo
modelo de gestão compartilhada envolvendo todos os municípios.
Uma das premissas da proposta foi a universalização da coleta seletiva e a expansão da reciclagem dos
resíduos sólidos domésticos, complementadas pela adoção de propostas inovadoras de gestão para a
melhoria das condições de sustentabilidade ambiental, social, econômica e financeira dos serviços locais de
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. O Plano deveria, também, indicar tecnologias limpas para o
tratamento e a destinação final de rejeitos e o beneficiamento dos resíduos da construção civil para
reutilização na própria cadeia produtiva. Além disso, deveria apresentar propostas para implantação de
programas e ações de curto prazo para as possíveis situações emergenciais de esgotamento de aterros
sanitários e de dificuldade de obtenção de novas áreas para a disposição de resíduos domésticos. Portanto,
era importante que o Plano fosse amplamente discutido com as administrações municipais para o
estabelecimento de metas gerais, não só de destinação adequada dos resíduos gerados, mas também de
minimização dos resíduos a serem dispostos em aterros sanitários, pelas diversas formas de intervenções
socioeconômicas e ambientalmente viáveis.
Partindo desta premissa, o PDGRSU da RMC estabeleceu como objetivos:


Universalização da coleta seletiva e expansão da reciclagem dos RSU.



Gestão integrada dos resíduos sólidos da RMC.



Disposição de resíduos em aterro sanitário somente após algum tipo de tratamento.



Melhoria das condições de sustentabilidade ambiental, social, econômica e financeira da gestão e
manejo de RSU (metropolitano e municipal).
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Indicação de tecnologias limpas para o tratamento e destinação final de rejeitos.



Beneficiamento dos resíduos da construção civil para reutilização na própria cadeia produtiva.

E como objetivos específicos:


Programas e ações de curto prazo para situações emergenciais.



Redução do peso e volume dos resíduos sólidos urbanos potencialmente recicláveis por meio da
coleta seletiva.



Tratamento, comercialização e uso público dos resíduos sólidos orgânicos potencialmente
compostáveis.



Tratamento, comercialização e uso público dos resíduos sólidos da construção civil potencialmente
retornáveis, como matéria-prima para:





Uso na sub-base de pavimentações.



Confecção de passeios públicos.



Recuperação de estradas vicinais, etc.

Tratamento dos resíduos sólidos urbanos inaproveitáveis para o uso reciclável, por meio de
tecnologias já existentes no mercado mundial ambientalmente viável.

As alternativas apontadas pelo PDGRSU para ampliação da minimização e reciclagem para resíduos sólidos
domésticos e construção civil basearam-se nos seguintes propostas:
1. Implantação de estruturas de reciclagem e de RCC supramunicipais, geridas por cooperativas com
participação comunitária.
2. Cooperativas para reciclagem de RSD e de RCC com participação de ONGs e com apoio público e
/ou privado.
3. Apoio para manejo, por meio de cooperativas de reciclagem de resíduos com a participação de
catadores junto às unidades de tratamento (caso do Aterro Estre).
4. Apoio para cooperativas de reciclagem com a participação de catadores em cooperação e parceria
com os municípios, a exemplo de Campinas e de outros municípios.

A metodologia do PDGRSU definiu oficinas de diagnóstico e planejamento, na qual participavam os
membros da Câmara Temática de Saneamento e Meio Ambiente. Além de atender à premissa de
minimização apontada pela política estadual de resíduos sólidos, o plano previa a criação de consórcios
para soluções intermunicipais compartilhadas para a gestão dos RSU, reduzindo a tendência de
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monopolização dos serviços de tratamento. As estimativas apontaram tendência de crescimento da
geração de resíduos de 2.076,80 ton./dia para 2.470,8 ton./dia de 2009 a 2025 para a RMC. Apurou-se,
também, que 12 dos 19 municípios da RMC tinham como única alternativa para a disposição e tratamento
final a iniciativa privada, com tendência de crescimento desse número. Diante desse quadro, o plano
propôs a implantação de novas Unidades de Tratamento de Resíduos Sólidos por sub-regiões, a saber:


Núcleo Campinas:


Ampliação da vida útil para o Aterro Delta A.



Implantação de uma nova unidade – Aterro Delta B.



Paulínia (Estre). Aterro privado ampliado para 7.000 ton./dia em operação em 2012.



Região do Consórcio formado por Americana, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste, Hortolândia,
Nova Odessa e Sumaré. Nova unidade de tratamento com capacidade para receber de 600 a 800
ton./dia (aterro sanitário x unidade de tratamento térmico) com localização a ser definida.



Região de Artur Nogueira, Conchal (não pertence à RMC), Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Santo
Antônio de Posse, com a possibilidade de implantação de um novo consórcio intermunicipal.

Diretrizes, Programas e Ações
Diretrizes e metas:
1. Minimização e reciclagem de resíduos sólidos urbanos.
2. Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos integrados em âmbito regional.
3. Gestão, articulação e integração dos sistemas municipais e metropolitanos.
Definição de:
1. Ações imediatas para 2012.
2. Diretrizes e ações de curto prazo para 2015 (5 anos).
3. Diretrizes e ações de médio prazo para 2020 (10 anos).
4. Diretrizes e ações de longo prazo para 2025 (15 anos).

Ações emergenciais para ampliação da vida útil dos aterros:


Cadastrar os grandes geradores.



Criar pontos de transbordo e triagem para pequenos produtores de RCC.



Construir Central de Recebimento de Materiais Recicláveis.
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Cadastrar os catadores, associações e cooperativas.



Cadastrar os locais de depósito de material.



Estudar o mercado desses materiais e o volume coletado.



Implantar rede para comercialização de materiais recicláveis.



Criar e compartilhar experiências de gestão municipal de resíduos sólidos, de modo a criar um
acervo/banco de dados de boas práticas.



Estudo gravimétrico dos resíduos de cada município.



Projetos visando à educação ambiental, sensibilização, conscientização e multiplicação de agentes:



Capacitação de agentes municipais em gerenciamento de RSU – com ênfase na coleta seletiva /
reciclagem / compostagem e gestão de aterros sanitários.



Implementar programas de Educação Ambiental nos municípios, para ampliar a conscientização
nos adultos, pois as crianças já estão como essa demanda coberta pelas escolas.

Financiamento e sustentabilidade financeira
Proposta de definição de um percentual de cada orçamento municipal e de criação de um Fundo
Intermunicipal e Federativo para a Gestão e Manejo de Resíduos (no caso de consorciamento, parte desse
fundo poderá ser destinado à implementação de soluções integradas).

Taxa de Limpeza Urbana
Estudo de viabilidade de criação de uma taxa proporcional à produção gerada pelo domicílio, em conjunto
pelos municípios da RMC, recomendada pela PERS para atendimento do custo da implantação e operação
dos serviços de limpeza urbana.
Fixação de critérios de mensuração dos serviços, para efeito de cobrança da taxa de limpeza urbana, com
base, entre outros, nos seguintes indicadores:


Classificação dos serviços.



Correlação com o consumo de outros serviços públicos.



Quantidade e frequência dos serviços prestados.



Avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região geográfica homogênea.



Autodeclaração do usuário.
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Mecanismos Financeiros
Recomendou-se a criação de incentivo estadual aos municípios que se adequarem às metas de reciclagem
de RSU na direção da sustentabilidade ambiental. Financiamentos:


Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).



Fundo Estadual de Controle de Poluição (Fecop).

Incentivos


Revisão do “Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Ecológicos”, para ampliar o
retorno do ICMS aos municípios com melhor desempenho na gestão e manejo de resíduos sólidos.



O Artigo 200 da Constituição Paulista define a compensação financeira para restrições de espaços
territoriais especialmente protegidos.

Indicador para monitoramento
O IGR foi escolhido pelo Plano como indicador de monitoramento. O desenvolvimento do IGR pela SMA
deu-se de forma a selecionar indicadores com base em análise de textos técnicos específicos sobre o tema,
listagem dos indicadores recomendados na bibliografia e análise dos indicadores já desenvolvidos pela SMA
e Cetesb, em especial o IQR. Este, já sedimentado no Estado, avalia e classifica a disposição de resíduos
sólidos e é divulgado pela Cetesb anualmente no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Domiciliares.

Programas, Projetos e Plano de Contingência
Programa I – Programa Metropolitano de Minimização de RSU (constituído de cinco projetos) tem por
objetivo a minimização da geração, a melhoria do desempenho das unidades existentes, a busca de
soluções integradas para o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos e controlar a
responsabilização dos grandes geradores pela minimização, reciclagem, reutilização e tratamento dos
resíduos por eles gerados.


Projeto 1 – Responsabilização de grandes geradores.



Projeto 2 – Redução de geração de resíduos na fonte, por meio de projetos visando à educação
ambiental, conscientização e multiplicação de agentes.



Projeto 3 – Coleta seletiva e reciclagem como política pública com investimento público.



Projeto 4 – Unidades de Apoio à Coleta Seletiva e Reciclagem de RSU: Criação de centrais de
recebimento e venda de materiais recicláveis para aumentar a rentabilidade da atividade da
reciclagem.
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Projeto 5 – Realização de estudos gravimétricos específicos por municípios para a atualização das
metas propostas.

Programa II – Programa de Tratamento e Destinação Final de RSU (constituído de oito projetos)


Projeto 1 – Iniciativas para obter créditos para financiamento de projetos.



Projeto 2 – Tecnologias de tratamento e disposição final de RSU e implantação de unidade piloto de
tratamento térmico de resíduos urbanos na RMC.



Projeto 3 – Projeto e implantação de melhorias no desempenho ambiental das unidades de
tratamento municipais existentes.



Projeto 4 – Estudo de localização de áreas para a implantação de duas novas unidades de
disposição final:





Sub-região oeste (Americana, Monte Mor, Sta Bárbara d’Oeste, Hortolândia, Nova Odessa e
Sumaré);



Sub-região de (Artur Nogueira, Cosmópolis, Eng. Coelho e Sto Antônio de Posse).

Projeto 5 – Implantação de duas novas unidades de tratamento integradas na RMC:


Sub-região oeste (Americana, Monte Mor, Sta Bárbara d’Oeste, Hortolândia, Nova Odessa e
Sumaré);



Sub-região de (Artur Nogueira, Cosmópolis, Eng. Coelho e Sto Antônio de Posse).



Projeto 6 – Estudo e implantação de unidades de transbordo e triagem de RCC. Mapeamento,
análise espacial e estudos de logística e de impacto de vizinhança.



Projeto 7 – Implantação de Centrais de Triagem e Beneficiamento de RCC na RMC. Ampliar a
reciclagem e beneficiamento de RCC na RMC.



Projeto 8 – Projeto e Implantação de Unidades de Compostagem na RMC. Implantação de duas
Unidades Integradas de Compostagem para 600 toneladas/dia:


Unidade Integrada de Compostagem na região do consórcio formado por Americana, Monte
Mor, Sta Bárbara d’Oeste, Hortolândia, Nova Odessa e Sumaré até 2011;



Unidade Integrada de Compostagem na região do consórcio a ser formado por municípios Artur
Nogueira, Conchal (não incluído na RMC), Cosmópolis, Eng. Coelho e Sto Antônio de Posse,
podendo ainda abranger Campinas, até 2015.
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Programa III – Programa de gestão, articulação e integração dos sistemas municipais e metropolitanos
(constituído de três projetos):


Projeto 1 – Implantação de Unidade de Gestão Operacional e de Monitoramento. Implantar
Sistema de Gestão Operacional e detalhar matriz de planejamento e a programação operacional do
Plano Diretor de Gestão de RSU até o final de 2009.



Projeto 2 – Cursos de capacitação para aperfeiçoamento em gestão e manejo de resíduos sólidos
urbanos.



Projeto 3 – Estudo e definição de solução para o tratamento e disposição final dos lodos das
estações de tratamento de água e de esgoto. Em articulação com o Comitê de Bacia PCJ.

Plano de Contingência – Enfrentamento de situações de emergência, por exemplo: a dificuldade de
implantação do aterro Delta B em Campinas e a previsão de encerramento dos aterros municipais de
Monte Mor, Sta Bárbara d’Oeste e Holambra previstos para 2010. Além de desabamento e escorregamento
de taludes, vazamento de efluentes líquidos e gasosos em aterros existentes.


Objetivos: Implantar soluções emergenciais para situações críticas com possibilidade de ocorrência
em 2010.



Etapas e Atividades: Implantação de unidade de transbordo de RSU e centrais de reciclagem com
capacidade compatível com as necessidades dos municípios de Campinas, Monte Mor, Sta Bárbara
d’Oeste, Holambra e outros que venham a enfrentar situações similares.



Cronograma Físico: 2009 – 2010.

Considerações finais
O PDGRSU da RMC foi concluído antes da publicação da PNRS, mas já sob a vigência da PERS. O princípio
norteador de ambas é a minimização do volume de resíduos sólidos disposto em aterros e o incentivo à
gestão regional integrada e compartilhada. O Plano foi muito competente ao responder ao primeiro
princípio, o da minimização, por meio do Programa I ─ Programa Metropolitano de Minimização de RSU,
que tem por objetivo a minimização da geração e a busca de soluções integradas.
No entanto, o PDGRSU deveria ser revisto, aplicando as orientações do MMA, sobretudo no que se refere
aos passos necessários para a construção coletiva da proposta: diagnóstico, estruturação e participação
social, plano de ação e agendas de implementação.
O maior mérito do trabalho foi ter elaborado um exaustivo e completo diagnóstico. No entanto, o Plano
poderia ter se aprofundado mais na construção coletiva e participativa da proposta, para que esta de fato
tivesse a adesão de todos os atores envolvidos: administrações municipais, órgãos de governo estaduais,
instituições interessadas e sociedade civil. Então, mesmo que o arranjo proposto estivesse em sintonia (e
está) com o que as políticas estadual e federal propõem, ele fica incompleto na ausência do Comitê Diretor
e do Grupo de Sustentação, como orienta o manual do MMA.
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Sem a adesão de todos os municípios e, sobretudo, sem a adesão do município sede, Campinas,
dificilmente se alcançará de fato a solução regional integrada e compartilhada preconizada pela PNRS para
as regiões metropolitanas. Alguns municípios encontram muitas dificuldades quanto à gestão de resíduos
sólidos, tais como: carência de infraestrutura interna e externa, carência de mão de obra, escassez de
recursos financeiros, ausência de gerenciamento integrado e dificuldades administrativas e políticas
internas a cada município.
Regiões metropolitanas são territórios heterogêneos e desiguais, e a realidade dos municípios da RMC é
muito diversa no que diz respeito a recursos financeiros, mão de obra qualificada, maquinário disponível,
entre outras. Talvez em decorrência destas diferenças, muitos municípios não se motivaram
suficientemente para participar de um pacto regional, já que conseguem, sozinhos, se adequar às
exigências da lei. O caso mais evidente é Campinas, que pelo porte e recursos tende a resolver
internamente a gestão de resíduos.
Por meio de parcerias entre os municípios, seria viável a adequação do PDGRSU à PNRS, desde que os
próprios municípios se envolvessem técnica e administrativamente nos arranjos, criando uma organização
que independa dos contratempos dos processos político-eleitorais.
Finalmente, é emblemático que a maioria dos municípios da RMC disponha seus resíduos sólidos em
aterros particulares. A ausência de uma política pública de gestão de resíduos sólidos tornou a maioria dos
municípios refém das empresas do setor. O setor privado pode ser um grande parceiro, desde que atue
segundo regras definidas pelos planos de resíduos sólidos e não o contrário. Dotar os municípios de
capacidade – técnica, institucional e financeira – capaz de inverter esta lógica parece ser o maior avanço
que a revisão do PDGRSU, à luz da PNRS, poderá trazer.
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10. Mobilidade nos Planos Diretores Municipais
Americana
Plano Diretor interface com a Região Metropolitana.
CAPÍTULO I
Do Sistema Viário Municipal / SVM
Art. 78. Compõem o Sistema Viário Municipal de Americana / SVM o conjunto de logradouros públicos e
particulares e os espaços que lhe forem anexos, destinados à circulação de pessoas e veículos de qualquer
espécie, para efeitos de estacionamento, manobras, carga e descarga de pessoas e bens, assim como as
áreas de impacto sobre a mobilidade, acessibilidade, circulação e transporte.
Parágrafo único. O planejamento e o projeto do Sistema Viário Municipal / SVM deverão considerar sempre
o impacto de cada ação sobre a totalidade do sistema.
Art. 79. O Sistema Viário Urbano organizará os logradouros públicos de circulação de veículos segundo as
seguintes categorias:
I - Vias Estruturais / VE, formadas pelas rodovias que cruzam o perímetro de expansão urbana da cidade,
tendo como função promover as ligações rodoviárias entre municípios vizinhos, a Região Metropolitana de
Campinas - RMC e outros Estados, servindo ao tráfego regional e de passagem;
II - Vias Arteriais / VA, aquelas com função de ligação do Município com municípios vizinhos ou com
extensão significativa no próprio Município, e que têm como objetivo promover a interligação viária entre
diferentes quadrantes da cidade;
III - Vias Coletoras ou Secundárias / VC, aquelas com função de interligação entre Áreas de Planejamento
ou interligação entre vias estruturais, arteriais ou outras vias coletoras, com dimensões e capacidades
adequadas ao exercício de sua função;
IV - Vias Locais / VL, aquelas de atendimento específico às áreas a que servem, ligando-se às coletoras ou às
outras vias locais, com pequenas dimensões e baixa capacidade de tráfego;
V - Vias de Pedestres / VP, aquelas de passagem exclusiva para transeuntes;
VI - Ciclovias / CV, as vias públicas, ou partes delas, destinadas ao uso exclusivo de ciclistas não
motorizados.
§ 1º Ficam indicadas, nos Anexos IV-A e IV-B, que desta lei são partes integrantes, as localizações, relações
e classificações das vias que compõem o Sistema Viário Municipal.
§ 2º As vias localizadas nos novos empreendimentos serão classificadas no momento da aprovação do
mesmo.
Art. 80. O Sistema Viário Municipal / SVM será administrado e operado pela Unidade de Transportes e
Sistema Viário, órgão integrante da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
CAPÍTULO IX
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Da Mobilidade, Acessibilidade, Circulação e Transporte.
Art. 20. As políticas de mobilidade, acessibilidade, circulação e transporte devem observar as diretrizes que
seguem:
I - garantir e aprimorar a mobilidade e a acessibilidade de pedestres, ciclistas, pessoas com deficiência e de
veículos, melhorando-as e tornando-as mais homogêneas em todo o Município;
II - implantar o Plano Municipal de Mobilidade;
III - desenvolver sistema de transporte coletivo que proporcione aos usuários a mais ampla mobilidade e o
acesso a toda a cidade no menor tempo e custo, com segurança e conforto.

Engenheiro Coelho
Lei Complementar nº 01/2012 - Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Engenheiro Coelho.
MOBILIDADE
Subseção I - Sistema Viário e Transporte Municipal
Art. 32 - São objetivos da política municipal do sistema viário de Transporte Municipal:
II - A boa integração viária entre as partes do município interceptadas pelas rodovias SP 332 e SP 147
Subsecção II - Logística e Transportes Intermunicipais.
Art. 32 - São objetivos da política municipal de Logística e Transportes Intermunicipais:
II - Criar condições competitivas para o abastecimento e escoamento de insumos da produção industrial e
agrícola do município, possibilitando a utilização do sistema logístico multimodal disponível na região.

Hortolândia
CAPÍTULO II
Da Função Social do Município no:
Art. 3º como uma das funções sociais do Município de Hortolândia citada no item III - Mobilidade adequada
aos moradores. Entra como um dos eixos estratégicos do município, previsto no:
CAPÍTULO IV
Dos Eixos Estratégicos
Art. 5º item III - Mobilidade Urbana.
Como um eixo estratégico é assim entendido pelo plano, em seu Art. 8º, nos seguintes aspectos:
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I - Maior integração das regiões da cidade;
II - Garantia de condições de acesso às atividades produtivas para o fortalecimento da economia local;
III - Logística regional, em especial, na integração com a Região Metropolitana de Campinas;
O TÍTULO VII – Da Mobilidade Urbana, prevê a integração da mobilidade local com a região metropolitana,
no art 90 e 91 ao aperfeiçoar a circulação com os demais municípios e através da integração dos
transportes e infraestruturas como corredores metropolitanos.
Art. 90 O sistema viário municipal e de transporte público municipal tem como objetivos:
III - Melhorar as condições no sistema de circulação entre Hortolândia e os municípios vizinhos, além de
facilitar o acesso às rodovias estaduais;
Art. 91 A reestruturação do sistema integrado de transporte coletivo no município deverá ser referenciada
no Corredor Metropolitano e considerara a revisão dos itinerários, linhas e demandas atuais e futuras.
Critica: De modo geral o plano enfatiza a Mobilidade apenas como uma questão de deslocamento da
população via transporte para as atividades produtivas e circulação logística. Necessário resgatar a
Mobilidade como serviço a toda necessidade de deslocamento das pessoas. Por exemplo, além de garantia
de acesso as atividades produtivas, como citada, deveria mencionar a garantia de acesso de pessoas aos
serviços e infraestruturas oferecidos pela cidade como educação, lazer, saúde. Menciona de aspecto geral
esta perspectiva no art 90 no item I - Atender as necessidades de mobilidade e acessibilidade de todos os
cidadãos

Indaiatuba
Base Legal: É o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Lei da Mobilidade
Urbana - Lei 12.587/2012. O Plano de Mobilidade Urbana deverá ser integrado ao Plano Diretor Municipal.
Vetor de Expansão Urbana Norte/Nordeste
Diretriz Viária Conexão da Av. Pres. Vargas à Rod. Paulo de Tarso. Configuração preliminar:
- Prolongamentos e melhorias das Estradas Municipais;
- Prolongamento da Estrada IDT 334 com extensão aproximada de 540m até a conexão com o anel
viário Magalhães Teixeira;
- Ramal da até conexão com o prolongamento da Estrada IDT 334 com extensão aproximada de
580m;
- Trecho de via entre a conexão dos dois trechos anteriores com a Estrada do Sapezal com extensão
aproximada de 830m;
- Ciclovia em toda extensão da via (opcional);
- Largura total de cada pista de 13,2m:
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- 2 faixas de 3,6m de largura
- 2 m para ciclovia
- 4m para calçada (2m de cada lado)
- Área total aproximada de sistema viário 2,57 hectares (13,2m de largura x 1.950m de extensão)
- Área de desapropriação/doação: 2,57 hectares (estimativa preliminar)

Monte Mor
Plano Diretor Municipal
As diretrizes relativas à Estrutura Viária são:
IV - Melhorar os acessos rodoviários aos municípios vizinhos.
X - Implementar o sistema de rotas alternativas, para o transporte de cargas em geral.
As diretrizes relativas ao Sistema de Transporte são:
V - Ampliar o mobiliário urbano de apoio ao transporte rodoviário
As diretrizes do trânsito são:
IV - Implantar sistema de trânsito alternativo, como vias expressas e corredores de ônibus
V - Regulamentar o trânsito de veículos de carga nas áreas centrais e vias locais de predominância
residencial

Morungaba
Elaborado por Convênio de Cooperação Técnico-Científica entre a Prefeitura Municipal de Morungaba e a
Universidade São Francisco
Principais trechos que interessam a questão metropolitana:
- A rodovia Eng. Constâncio Cintra, também chamada de Rua Araújo Campos, no perímetro urbano,
atravessa a cidade no sentido norte-sul, dividindo a cidade. (p.48)
- Percebem-se, nas ligações entre bairros, barreiras que recortam a malha viária, que devem ser
consideradas no Plano de Mobilidade Urbana. (p.48)
Ações e Metas:
Para o ítem I:
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- Promover integração do planejamento da mobilidade com o planejamento urbano, foram
propostas as seguintes ações:
- Revisão do Plano Diretor – instituído na Lei Municipal no 1.159 de 2006
Meta: curto prazo
Planejar o trânsito da Rua Araújo Campos, alterando a conversão de veículos para os bairros a partir da
pista. Implantar o contorno nos quarteirões para fazer a travessia, privilegiando a travessia de pedestres e
melhor fluxo no trânsito.
Meta: curto prazo
Formação de um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, formado por representantes do executivo,
legislativo e população, onde a população deve compor 2/3 do conselho. A criação do Conselho Municipal
de Mobilidade Urbana pode ser considerada um instrumento de representação da sociedade civil na gestão
da política de transporte.

Nova Odessa
Terminal Rodoviário – O município de Nova Odessa possui um terminal rodoviário, cuja administração fica a
cargo do Departamento de Transportes. No terminal são operadas sete linhas municipais, quatro
metropolitanas (gerenciadas pela EMTU/SP), e sete rodoviárias gerenciadas pela Artesp (Agência de
Transportes do Estado de São Paulo). O Terminal Rodoviário Dona Catharina Fernandes Welsh, está
localizado na Rua Rio Branco, s/nº, no trecho de ligação entre Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara
d'Oeste do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares. O local conta com uma área de 3.658m², na
qual estão dispostas 14 baias de embarque e desembarque com capacidade para operação de 63 ônibus
hora/pico, estacionamento com vagas para 20 veículos, 14 para-ciclos (estacionamento de bicicletas), 10
bilheterias, 12 boxes comerciais e quatro quiosques.
O Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares possui 32,7 Km de extensão e 7 Km de faixas exclusivas
para ônibus, e interliga Campinas aos municípios de Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Monte Mor e
Americana. Oferece aos usuários e moradores da RMC alguns benefícios dos quais, a própria EMTU
ressalta:
- Expansão na oferta de viagens entre os municípios
- Redução do tempo de duração do percurso
- Aumento da segurança
- Diminuição da emissão de gases poluentes
Sistema Viário Estrutural – Implementar projetos e leis para viabilizar melhor integração viária entre
regiões separadas por barreiras urbanas, naturais ou não, tais como APPs, a Linha Férrea, o Ribeirão
Quilombo, a Rodovia Anhanguera, o Corredor Metropolitano, Loteamentos Fechados, e edificações que
impedem a integração entre bairros, áreas comerciais e industriais e outros polos de atração de tráfego.
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Santo Antonio de Posse
Plano Diretor interface com a Região Metropolitana.
TÍTULO IV – DO SISTEMA VIÁRIO
Capitulo I – Das diretrizes do Tráfego
Capítulo II – Das Diretrizes do Transporte
Capítulo II - Das Diretrizes do Transporte

Art. 32 – Os objetivos e diretrizes referentes ao tráfego são:
II - Construção de um anel viário que permita o trânsito pela SP-107 desviando-se do centro urbano
conforme mapa no anexo II.
IV - Construção de um Anel Viário, para desviar o trânsito, principalmente de caminhões, do centro da
cidade, conforme desenho cartográfico no anexo II.
Art. 33 - Os objetivos e diretrizes referente ao transporte são:
I - Implantar várias linhas de ônibus ou similar para transporte coletivo, para atender as áreas urbana e
rural.
II - Construção de uma Estação Rodoviária, para ônibus de linhas municipais e intermunicipais.
III - Construção de pontos cobertos nas paradas de ônibus.

Sumaré
Está previsto um “...amplo cronograma de obras para integrar ruas e avenidas das principais regiões do
município, como a Área Cura, Matão, Nova Veneza, Jardim Dell Horto e Jardim Maria Antônia. O Objetivo é
iniciar o processo de integração viária das diferentes regiões do municípios e acabar com a a dependência
da utilização da Rodovia Anhanguera para chegar a todas as regiões da cidade.”7
Mobilidade Regional – Intervenções
Plano de Mobilidade Urbana – o investimento é de R$338,5 mil
Vereadora Cristina Carrara “explicou também que a Prefeitura está viabilizando desde 2013, com a ajuda
de parceiros, importantes obras viárias e de integração da cidade, incluindo o novo viaduto Centro/Nova
Veneza (em parceria com a EMTU), o viaduto Centro/Picerno (cuja execução aguarda recursos do DNIT) e

7

Fonte: Jornal Todo Dia 12/02/2018 http://portal.tododia.uol.com.br/_conteudo/2018/02/cidades/156347-pl.
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as duplicações da Estrada Vicinal para Paulínia e do acesso à Área Cura (ambas viabilizadas junto ao DERSP), entre outras intervenções menores em fase de projeto”.
Plano Diretor Municipal
Seção I – Do Sistema Municipal de Mobilidade e Transporte
Art. 51
I - integração das políticas de mobilidade às políticas de desenvolvimento territorial e ambiental;
III - integração das medidas e ações municipais voltadas para a mobilidade com os programas e projetos da
Região Metropolitana de Campinas (RMC), bem como os programas estaduais e federais, no que couber;
VI - dinamização do transporte metropolitano;
Seção II – Da Infraestrutura Física e das Diretrizes do Sistema Municipal de Mobilidade
Art. 52
VII - terminais intermodais;
VIII - Corredor Metropolitano Noroeste;
Art. 53 - Deverão ser contempladas medidas visando a complementação e adequação das diretrizes viárias
já previstas no Plano Diretor de 2006:
III - implantação de Avenida Marginal ao Complexo Ecológico Córrego Pinheirinho, interligando a Rua Rosa
Biajolli (Portal do Lago) até a Rede de Alta Tensão, limites da Macrozona de Expansão Urbana Dirigida;
IV - implantação de Avenida Marginal ao Complexo Ecológico Pinheirinho ligando a futura interligação da
Avenida Ivo Trevisan com a Estrada Municipal John Taswel Tanner (SMR170) junto ao Parque São Bento;
V - implantação de Avenida Marginal ao Complexo Ecológico Pinheirinho ligando a Rua Manuel Antonio de
Almeida (Parque Residencial Casarão) a via marginal junto a Rodovia dos Bandeirantes (SP 348);
VI - implantação de Avenida Marginal ao Complexo Ecológico Pinheirinho interligando a Estrada Municipal
John Taswel Tanner (SMR170) junto ao Parque São Bento a via marginal junto a Rodovia dos Bandeirantes
(SP 348);
VII - interligação da Avenida Ivo Trevisan (Jardim Residencial Vaughan) com a Estrada Municipal Angelo
Furian (SMR50);
VIII - implantação de Avenida junto à Rede de Alta Tensão (limites da Macrozona de Expansão Urbana
Dirigida), interligando o Parque Linear do Córrego Palmital à Estrada Municipal Luiz Fernandes Breda
(SMR30);
IX - prolongamento da Rua Fernão Dias Paes Leme (Parque Residencial Florença) até a via marginal do
Complexo Ecológico Córrego Pinheirinho e Avenida da Saudade;
X - prolongamento da Rua Celso Pereira de Camargo (Jardim Macarenko) até a via marginal projetada junto
à Represa do Marcelo Pedroni;
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XI - implantação de via marginal junto à Represa do Marcelo Pedroni, interligando a Rua Emília Hoffmann
Pedroni com a Rua Amábile Paviotti Pedroni;
XII - prolongamento da Rua Bento Noveletto (Parque São Bento) até atingir a Estrada Municipal Ângelo
Furian (SMR50);
XIII - prolongamento da Rua Bento Noveletto (Parque São Bento) até atingir a Estrada Municipal John
Taswel Tanner (SMR170);
XIV - prolongamento da Rua Eliza Toledo Pizza Tanner (Parque São Bento) até atingir a via marginal
projetada a ser implantada junto à Rodovia dos Bandeirantes (SP 348);
XV - implantação de via marginal junto a Rodovia dos Bandeirantes (SP 348), interligando o trevo de acesso
existente (Rodovia Norma Marson Biondo - SMR40) a Estrada Municipal Olindo Biondo (SMR377);
XVI - implantação de via interligando a Estrada Municipal Ângelo Furian (SMR50) à via marginal projetada a
ser implantada junto à Rodovia dos Bandeirantes (SP 348);
XVII - implantação de via marginal junto a Rodovia dos Bandeirantes (SP348), interligando o trevo de acesso
existente (Rodovia Norma Marson Biondo - SMR40) à Estrada Municipal Luiz Fernandes Breda (SMR30);
XVIII - interligação da Rua Rosa Biajolli (Portal do Lago) com a Ivo Trevisan;
XIX - interligação da Rua das Rosas (Parque Rosa e Silva) com a Rodovia Walter Manzato (SPA127/304),
cruzando a ferrovia e o Ribeirão Quilombo;
XX - prolongamento da Rua Coroa Imperial (Jardim Lucélia) até encontrar a Rua dos Buritis (Residencial
Guaíra);
XXI - prolongamento da Rua Doutor Milton Gorni (Jardim Orquídeas) até encontrar o prolongamento da
Rua 21 (Parque Residencial Virgínio Basso), englobando as conexões com as Ruas Sebastião Vaz Tostes e
Nelson do Amaral (Parque Residencial Virgínio Basso);
XXXVII - prolongamento da Rua Jacynto Mario Mazon e Antonio Aparecido Domingues da Silva (Parque
Virgílio Viel) até atingir a Rua 12 de Outubro (Residencial Parque da Amizade);
XXXVIII - prolongamento da Rua 12 de Outubro (Residencial Parque da Amizade) até atingir o dispositivo de
acesso ao Pastifício Selmi, junto à Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto;
XXXIX - implantação de rua marginal junto ao Córrego Chácara do Padre, interligando a Rua do Evangelho
Quadrangular (Parque Silva Azevedo) à Rua Santa Maria;
XL - complementação da via marginal interligando o Jardim Santa Maria ao Jardim Nova Veneza
Continuação;
XLI - prolongamento da Rua Ari Inácio, interligando a estrada de servidão (Pastifício Selmi) à via marginal
projetada junto à Rodovia Virgínia Viel Campo Dall”Orto;
XLII - prolongamento da Rua Clotildes Barbosa de Souza até atingir a estrada de servidão (Pastifício Selmi),
junto ao Jardim Santa Maria;
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XLIII - implantação de vias marginais junto à Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto;
XLIV - prolongamento da Rua Goiatuba (Jardim Dall’Orto) até atingir a Avenida Antonio Pereira de Camargo
Neto;
XLV - prolongamento da Avenida Ivo Trevisan até Avenida Fuad Assef Maluf, cruzando a ferrovia e o
Ribeirão Quilombo;
XLVI - interligação da Rua Argentina (Jardim Lucélia) com a Rua Itaipu (Residencial Guaíra);
XLVII - criação de um anel viário interligando a Estrada Municipal Norma Marson Biondo (SMR40) com a
Estrada Municipal Teodor Condiev (SMR20), cruzando a Avenida da Saudade e prolongamento da Avenida
Rebouças;
XLVIII - prolongamento da Rua José Roberto Menuzzo (Jardim Residencial Ravagnani) até atingir a Rua
Bartolomeu Bueno da Silva, (Parque Residencial Florença);
XLIX - prolongamento da Rua Bartolomeu Bueno da Silva (Parque Residencial Florença), até atingir a
Avenida da Saudade;
L - prolongamento da Rua Pedro Noveletto Sobrinho (Loteamento Planalto do Sol) até atingir a Rua Jayme
Cunha de Oliveira (Parque Emília);
LI - criação de Avenida Marginal ao Parque Linear do Ribeirão Quilombo, partindo da Praça Valdir Camilo
(Avenida da Amizade) passando pela Alameda das Quaresmeiras (Parque Residencial Manoel de
Vasconcellos), área da antiga indústria SOMA e Rua Marcos Antônio Lopes (Jardim Paulistano, até atingir o
prolongamento da SMR 10;
LII - anel viário interligando a Estrada Municipal Teodor Condiev (SMR 020),junto ao Industrial Veccon
Gamma, com a futura Avenida Marginal ao Parque Linear do Ribeirão Quilombo junto ao Jardim Paulistano;
LIII - abertura de via Marginal ao Parque Linear do Ribeirão Quilombo, interligando a Rua Carolina
Ravagnani Noveletto (Jardim Dom Bosco I) à Rua Quaresmeira-da- Serra (Loteamento Industrial Veccon
Zeta) e esta à Rua Antônio Gonçalves Pereira (Jardim Dulce);
LIV - abertura de via Marginal ao Parque Linear do Ribeirão Quilombo, interligando a Rua Goiania (Jardim
Nossa Senhora da Conceição) com a Rua 13 (Parque Ideal);
LV - implantação de Avenida interligando a região do Jardim das Águas à Estrada Municipal Mineko Ito
(SMR334), prevendo seu prolongamento até atingir a divisa com o município de Hortolândia;
LVI - prolongamento da Avenida Pedro Pascoal do Santos até atingir a via marginal projetada, junto à
balança da AutoBan;
LVII - prolongamento da Avenida Pedro Pascoal do Santos até atingir a Estrada Municipal Valêncio Calegari
(SMR371), interligando a região do Residencial Real Parque Sumaré à região do Jardim Nova Esperança II,
prevendo-se dispositivo de acesso e retorno;
LVIII - Implantação de alça interligando o prolongamento da Avenida Pedro Paschoal dos Santos
(Residencial Real Parque Sumaré) com a região do Parque Orestes Ongaro, no município de Hortolândia;
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LIX - Interligação da Avenida Cabo Pedro Hoffmann com a Estrada Municipal Mineko Ito (SMR334), próximo
ao Jardim Dom Bosco I, margeando a APP do Córrego Fazenda São Joaquim e o Parque Linear do Ribeirão
Quilombo;
LX - prolongamento da Avenida Minas Gerais até a Rua Piracanjuba (Jardim Dall’Orto), incluindo a
reestruturação do Viaduto sobre a Rodovia Anhanguera;
LXI - duplicação da Rua Guarujá junto aos loteamentos Parque Itália, Jardim Maria Luiza e Parque
Residencial Salerno;
LXII - interligação da Rua Olívio Lobo (Parque Florely) com a Rua Tucuruí (Parque Residencial Salerno);
LXIII - implantação de via marginal ao Córrego da Velosa e seu afluente, interligando a Rua Idalina
Rodrigues da Silva (Jardim dos Ipês) com o final da Rua Odete Jones Gigo, junto à travessia existente
(Parque Itália e Jardim Maria Luiza);
LXIV - duplicação da Avenida Ângelo Campo Dall’Orto (Jardim dos Ipês), interligando a Região do Maria
Antonia com o município de Paulínia;
LXX - implantação de via marginal junto à Rodovia Adauto Campo Dall’Orto (SP110-330), no trecho
compreendido entre o futuro prolongamento da Rua Luiz Lúcio da Silva Filho (Jardim Maria Antonia) e o
Ribeirão Quilombo;
LXXII - implantação de via marginal junto à Rodovia Adauto Campo Dall’Orto (SP110-330), no trecho
compreendido entre o futuro prolongamento da Avenida Pirelli (Jardim São Geronimo/Jardim Minesota) e
o Ribeirão Quilombo;
XXII - projeto e execução de ciclovia e passeio público, visando à melhoria das condições de fluxo e
segurança de ciclistas e de pedestres, na Rodovia Walter Manzato (SPA 127/304), em toda a sua extensão
até a divisa do município de Nova Odessa;
XXVI - complementação e duplicação da Avenida Minas Gerais, trecho compreendido entre a Avenida da
Amizade e a Rodovia Anhanguera;
XXVII - complementação e duplicação da Avenida Pedro Paschoal dos Santos, interligando a Estrada
Municipal Mineko Ito ao município de Hortolândia;
XXIX - prolongamento e complementação da Avenida Rebouças, interligando o município de Sumaré ao
município de Hortolândia.
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11. Planos Diretores Municipais – Diretrizes Metropolitanas
O quadro a seguir apresenta as diretrizes metropolitanas contidas nos Planos Diretores Municipais vigentes
nos 20 municípios da RMC, organizadas pelas seguintes funções públicas de interesse comum:


Desenvolvimento Territorial, Econômico e Social



Gestão Metropolitana / Regional



Habitação



Meio Ambiente



Recursos Hídricos



Resíduos Sólidos



Saneamento



Sistema Viário



Transportes



Mobilidade Urbana



Saúde



Cultura / Turismo



Segurança



Uso e Ocupação do Solo
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12. Equipe Técnica

GERÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Maria Lígia Soares de Oliveira Wertheimer – Gestora do Contrato
Gerência de Instrumentos de Planejamento

Eugenio Senese Neto – Coordenador do PDUI-RMC
Coordenadoria de Dados e Informações

Fátima A. de Campos Rauber
Coordenadoria do Uso do Solo Urbano

Eloisa Raymundo Rolim
Assessora da Diretoria

Fernanda de Cássia Araújo Costa
Assessoria Técnica

Eliane Descio Muller
Assessoria Graprohab

Equipe
Adélia Natalina Furlan
André Vitor Cavani
Arlene de Fátima Silveira
Elizete Maria de Souza
Lucia Tereza Pitorri Gonçalves Faria
Márcio Pereira Santos
Maria Cristina Raduan
Mariana Yamamoto Martins
Sirley Pinto da Silva
Telma Amado Sanches

70

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
Myrna de Abreu Machado
Gerência de Planejamento

Claudia Helena Leite
Coordenadoria de Meio Ambiente

Marilda Ferreira Cassim
Coordenadoria de Recursos Hídricos

Moema Villar Miranda
Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano

Wagmar Marques
Coordenadoria de Transportes

Equipe
Bráulio Amais Bracero
Fabiana Pereira Coelho
Herlan Cássio de Alcântara Pacheco
José Renato Soibelmann Melhem
Letícia Roberta Trombeta
Roberto Rusche
Pedro Sales de Melo Suarez
Waldemar de Lucca Filho

GERÊNCIA DE GEOMÁTICA
Adilson Piveta
Gerência de Geomática

Equipe
Alexandre Monteiro Barbosa
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Bibiana Martini Domingues da Silva
Lucas Tafarello

Assessoria de Comunicações
Margareth Cunha Lemos
José Ibanez Colomer Filho
André Cury Moura

Estagiários
Alexandre Tsutomu Kanashiro
Bianca Nogueira de Souza
Júlia Gabriela Farias Bastos
Gabriela Carmo Olinda
Gleison Batista
Henrique Rodarte Monteiro da Silva
Murilo Fabris
Raynara Teixeira Albuquerque
Renato Amaral Barbosa
Robson dos Santos Pimenta Martins
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