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Desenvolvimento Rural de Campinas 

 

RELATÓRIO FINAL 

 

1. Introdução 

O referido exercício ocorreu no âmbito dos trabalhos para consolidação do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural (PMDR) – conforme previsto pelo Decreto 

Estadual nº 40.103/95 e Lei Municipal nº 14.746/13. O PMDR tem como objetivo 

estabelecer as ações do Poder Público Municipal (e dos demais atores interessados e 

envolvidos nas tratativas) para o desenvolvimento das áreas rurais do município. A 

elaboração do PMDR deve seguir as etapas de (i) diagnóstico, (ii) levantamento de 

diretrizes e (iii) consolidação das ações.  

Como trabalhos de diagnóstico, foi realizado extenso levantamento de dados 

referentes à área rural de Campinas, foram ainda efetuadas uma série de visitas 

técnicas junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e do Agronegócio 

(CMDRA).  

Nestas ocasiões, foram visitadas as regiões de Pedra Branca, Friburgo, Fogueteiro, 

Amarais, Barão Geraldo, Carlos Gomes, Gargantilha, Sousas e Joaquim Egídio. As 

visitas foram feitas à moradores, produtores, trabalhadores, associações e 

equipamentos públicos (como postos de saúde, administrações regionais e 

subprefeituras). 

O Exercício de Cenários – objeto deste relatório – corresponde à etapa de 

levantamento das diretrizes para o desenvolvimento rural do município. Deste modo, 

para a elaboração do exercício, foi formado Grupo de Trabalho junto ao CMDRA – 

composto ainda pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Sindicato 

Rural de Campinas (SRC), Sindicato dos Empregados Rurais de Cosmópolis, Artur 
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Nogueira, Paulínia e Campinas e a presidência do Conselho. O Grupo realizou trabalho 

de adequação da metodologia e especificações de Temas, Subtemas, Eixos e Questões 

Norteadoras, conforme indicado no Anexo I. 

 

2. Metodologia 

A metodologia consistiu em um exercício de cenários, no qual os participantes foram 

divididos em grupos temáticos e orientados a responder questões específicas. Foram 

convidadas a participar do exercício as seguintes instituições: 

- Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) 

- Associação de Proteção Ambiental Jaguatibaia 

- Centrais de Abastecimento de Campinas S/A (CEASA) 

- Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) 

- Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) 

- Cooperativa de Agricultura Familiar de Campinas (COOPERAF) 

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária / Meio Ambiente (EMBRAPA) 

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária / Monitoramento (EMBRAPA) 

- Faculdade de Engenharia Agrícola (FEAGRI / UNICAMP) 

- Informática de Municípios Associados (IMA) 

- Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 

- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

- Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) 

- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 
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- Sindicato dos Empregados Rurais de Cosmópolis, Artur Nogueira, Paulínia e Campinas 

- Sindicato Rural de Campinas (SRC) 

- Centro de Pesquisa e Meteorologia Aplicada à Agricultura (CEPAGRI / UNICAMP) 

- Secretaria Municipal de Infraestrutura (PMC / SEINFRA) 

- Secretaria Municipal de Serviços Públicos (PMC / SMSP) 

- Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (PMC / 

SVDS) 

- Secretaria Municipal de Saúde (PMC / SMS) 

- Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (PMC / SEPLAN) 

- Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (PMC / SMCAIS) 

- Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública (PMC / 

SMCASP) 

- Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA) 

- Subprefeitura de Joaquim Egídio (SMSP / PMC) 

- Subprefeitura de Sousas (SMSP / PMC) 

- Subprefeitura de Barão Geraldo (SMSP / PMC) 

- Moradores / Produtores das Regiões de Joaquim Egídio, Carlos Gomes, Gargantilha, 

Amarais, Friburgo, Fogueteiro e Pedra Branca 

 

Os participantes foram divididos em 6 Grupos de acordo com sua afinidade com os 

Temas, dando-lhes liberdade para que mudassem de grupo caso pertinente. A cada 

grupo foi designado previamente um moderador que participou das discussões da 

escolha dos temas e da metodologia utilizada. Internamente aos grupos, foi eleito um 

relator responsável por sintetizar as falas – registrando conflitos e convergências – e 

explaná-las ao final do dia em uma plenária com todos os participantes do evento. 
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Foram tratados 3 Temas principais: Agronegócio, Desenvolvimento Rural e 

Infraestrutura, de modo que 2 Grupos debateram o mesmo Tema. Cada Tema possui 4 

Subtemas, e cada Subtema possui 2 Eixos. Os Grupos tiveram a liberdade de adicionar 

até 2 novos Eixos caso achassem necessário. Cada Eixo possui  questões de apoio 

para auxiliar os trabalhos do Grupo. Foi orientado que os debates não deveriam se 

restringir às questões colocadas. Para cada Eixo colocado, os participantes foram 

orientados a responder as seguintes questões norteadoras: 

 Como deverá ser a área rural de Campinas em um cenário ideal em 10 anos? 

 Que ações podem e/ou devem ser tomadas nos próximos 4 anos afim de que 

se alcance este cenário ideal? 

Ao final das discussões, os grupos foram orientados a eleger os 5 Eixos prioritários 

(dentre todos os Temas) para o desenvolvimento rural do Município - podendo 

adicionar 2 novos eixos a quaisquer subtemas; 

 

3. Resultados 

TEMA 1: Agronegócio 

Subtema Produção 

 Eixo Planejamento Produtivo 

A área rural de Campinas apresenta diversas vocações, com destaque para agricultura 

de alto valor agregado, produção sob ambiente de cultivo protegido (estufas agrícolas, 

hidroponia, outras) e exploração racional do turismo rural. Além disso, deve-se 

observar vocação também para agricultura urbana e periurbana, comum em áreas de 

Campinas, organizadas em hortas comunitárias. 

 

Enquanto atividades agrícolas que melhor se adéquam às condições físicas (clima, solo, 

relevo...) e formas de organização e produção são recomendadas atividades de 

fruticultura, horticultura e floricultura. A fruticultura voltada ao mercado nacional 

destaca-se por sua produção e potencial de expansão no cultivo de goiabas banca e 
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vermelha, figo, manga, laranja kinkan, carambola doce,, uva, pêssego, acerola, 

seriguela, morango, romã, jabuticaba e caqui. Como variedades para exportação são 

citados os cultivos de goiaba branca, figo (ambas já comercializadas no exterior) e 

manga. No que tange a produção de hortaliças folhosas e hortaliças de raízes, 

destacam-se couve, alface, rúcula, escarola, almeirão, acelga, cenoura, beterraba, 

mandioca e batata doce. Enquanto técnicas produtivas devem ser priorizados os 

ambientes protegidos ou em sistemas orgânicos. Para flores de vaso e de corte 

recomenda-se a produção sob cultivo protegido (considerando-se os investimentos 

necessários para tais empreendimentos). 

 

O planejamento da produção no município deve contemplar (i) o apoio a formas de 

associativismo e cooperativismo e (ii) a compra pública de alimentos. Por meio destas 

formas de organização, os produtores poderão decidir de modo coletivo os melhores 

cultivos, volumes de produção e mesmo o compartilhamento de recursos (materiais ou 

não). A compra de alimentos por órgãos da administração pública municipal como o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) devem considerar necessariamente a produção local. Apontou-se 

ainda a possibilidade de compra para unidades de saúde e hospitais. 

 

A área rural de Campinas tem a predominância de pequenas propriedades onde se 

destaca a agricultura familiar. Nestas propriedades onde a economia de escala de 

produção não pode ser aplicada, o sistema de produção orgânico de baixo impacto 

pode ser uma alternativa para garantir a sustentabilidade e a rentabilidade ao 

agricultor local. Assim, a agricultura orgânica na região agrícola da Campinas deve ser 

incentivada.  

 

Ambos os grupos salientaram a importância da criação de uma Secretaria de 

Agricultura pelo poder público municipal, a fim de atender estas e outras demandas de 

produtores e moradores das áreas rurais de Campinas. 
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 Eixo Tecnologia 

O Município de Campinas é reconhecido pela excelência de seus institutos de pesquisa 

agropecuária, tais como IAC, EMBRAPA (Monitoramento, Informática e Meio 

Ambiente), ITAL e Unicamp (Feagri e Cepagri). É também notória a presença de 

instituições de apoio e extensão ao desenvolvimento rural do município, como a CATI, 

SENAR (por meio do Sindicato Rural de Campinas) e o SEBRAE (Sebrae Agro). No 

entanto, uma melhor utilização da técnica aplicada e desenvolvida em Campinas exige 

uma maior articulação entre os órgãos competentes. Esta articulação deve ocorrer 

ainda entre a pesquisa agrícola e as práticas de extensão. O diálogo entre os diversos 

atores deve capacitar o produtor para que treinamentos, cursos e palestras ocorram de 

forma ordenada e complementar, sem sobreposições, com a possibilidade de ações 

conjuntas. 

 

Linhas de pesquisa e extensão rural a serem desenvolvidas: sustentabilidade no campo 

(agricultura de baixo impacto), sistemas de cultivo protegido, agricultura orgânica, 

turismo rural (ecoturismo, hotelaria e gastronomia), processamento mínimo e 

pequenas agroindústria. 

 

Os cursos de capacitação e treinamento devem ser planejados de modo a ocorrerem 

“in loco”, contemplando as necessidades e especificidades de cada bairro localizado na 

zona rural de Campinas. São possíveis locais para a realização destas iniciativas os 

equipamentos públicos (Administrações Regionais, Postos de Saúde, Escolas e Centros 

Multifuncionais), igrejas, sedes de associações e plantios e barracões de produtores. A 

realização de capacitações deve ocorrer com ampla divulgação ao produtor, por meio 

das instituições competentes e de lideranças locais. Com maior apoio, o produtor teria 

um aumento em sua rentabilidade, por exemplo (i) pela redução de custos através de 

novas técnicas, (ii) pela venda direta de sua produção, (iii) ao agregar valor produtivo 

pelo processamento ou (iv) por atividades econômicas secundárias como turismo rural 

e gastronomia. 
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Em um cenário ideal, espera-se que o agricultor tenha a capacitação adequada em 

tecnologias de produção agrícola e pecuária, com destaque para a agricultura orgânica 

e o cultivo protegido, passando pelo turismo rural e a gestão de negócios. Vislumbra-se 

a existência de associações e cooperativas, com apoio integral ao cooperado ou 

associado (por meio de núcleos de assistência e extensão) e com divisão de recursos e 

resultados. 

 

Subtema Mão de Obra 

 Eixo Qualificação 

 

As capacitações devem necessariamente ocorrer “in loco”, salvo casos em que é 

necessária a presença de produtores de diferentes áreas do município. Para a 

adequada seleção dos temas a serem tratados, é preciso ouvir as demandas 

provenientes do produtor. Destacam-se os cursos de gastronomia, hotelaria e turismo 

rural e de sistemas de produção de baixo impacto e adequados para a agricultura 

familiar. Especificamente sobre a produção agrícola, devem-se priorizar o a qualificação 

em fruticultura, horticultura e floricultura. Os cursos e eventos devem ser promovidos 

de forma articulada com as principais instituições de pesquisa presentes no município. 

 

 Eixo Êxodo Rural 

 

A diminuição da população residente em áreas rurais no município é latente e leva à 

escassez de mão de obra e à expansão urbana. A manutenção destas populações no 

campo deve contemplar a melhoria local de infraestrutura e oferta de serviços públicos, 

tais como escolas rurais, unidades de saúde, transporte, estradas vicinais, habitação e 

serviços como previdência e financiamento. O aumento do salário do trabalhador rural 

por meio do aumento da própria rentabilidade da atividade produtiva é fator essencial 

para conter o êxodo rural. Neste mesmo sentido, o apoio à agricultura familiar pode 

ser uma via de empoderamento do trabalhador rural. 
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São enfatizadas duas ações de grande importância ao atendimento desta questão, 

quais sejam a valorização do produtor/morador e o acesso à meios de comunicação. A 

valorização da atividade produtiva deve contemplar o aumento da auto-estima destas 

populações, através de medidas como práticas pedagógicas no campo e a criação do 

status de “Produtor Rural”. O acesso a meios de comunicação de massa é um fator 

condicionante para o êxodo rural – principalmente para populações jovens –, uma vez 

que possibilitam grande fluxo informacional. Assim, é imprescindível que se leve 

infraestrutura de internet, televisão e telefonia a estes moradores. 

 

A valorização do campo pode incluir ainda a inclusão de conteúdos relacionados à 

importância da área rural para o município e o lançamento de materiais informativos 

para a população urbana em geral.  

 

Espera-se desta forma que no médio/longo prazos os moradores possam usufruir de 

infraestrutura e serviços públicos adequados à sua permanência no campo. Para tal é 

necessário que haja planejamento desta infraestrutura de modo a contemplar 

problemáticas como habitação, lazer e cultura. É possível pensar em programas de 

apoio à habitação que abordem a criação de células de moradia. 

 

Subtema Comercialização 

 Eixo Canais de Distribuição 

 

São elencados quatro pontos principais de estrangulamento, de modo que devem ser 

monitorados, com ações específicas para diminuir seus impactos negativos no meio 

rural. Destacam-se (i) o acesso (principalmente a anéis viários e rodovias locais de 

classe 0 e 1) e a logística das estradas rurais (muitas em má condições), o que impede 

a implementação de práticas de turismo rural e a distribuição de produtos locais, além 

de dificultar o direito básico de ir e vir dos moradores e agricultores; (ii) alto custo 



  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 

Departamento de Desenvolvimento Econômico 

operacional da CEASA Campinas para os permissionários e a dificuldade do comércio 

nesse local por pequenos agricultores e pela agricultura familiar; (iii) exploração e 

concentração do comércio de produtos agrícolas por grandes redes de supermercados, 

inibindo os mercado tradicionais e as feiras livres, antes pontos de escoamento de 

produtos da agricultura familiar, e (iv) a falta de adequação do aeroporto de Viracopos 

para a exportação de frutas e outros produtos agrícolas da região. 

 

A exploração de novos canais de distribuição deve considerar a venda direta do 

produtor à mercados e consumidores. É possível explorar vendas online como ocorre 

para alguns fornecedores de produtos orgânicos. O estreitamento dos canais de 

distribuição será facilitado caso haja aspectos de diferenciação e valorização da marca 

pela produção local. 

 

Com relação à destinação local da produção, deve-se estudar junto à CEASA Campinas 

o uso de pedras ou box por associações ou cooperativas de pequenos agricultores e da 

agricultura familiar. À exemplo de culturas como figo e goiaba branca, a exportação 

pode se apresentar como uma alternativa ao aumento do valor agregado da produção. 

Sugere-se a criação de uma central de distribuição interna ao aeroporto internacional 

de Viracopos, destinada exclusivamente à exportação de flores, frutas e outros 

produtos da região de Campinas. 

 

Em um cenário ideal, espera-se a manutenção periódica das estradas vicinais, de modo 

a garantir a boa circulação de pessoas e produtos, a sinalização e identificação destas 

estradas, a exploração de formas de venda direta da produção, apoio da CEASA aos 

pequenos produtores e agricultores familiares e adequação do aeroporto de Viracopos 

para exportação de produtos agropecuários da região de Campinas. 
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 Eixo Financiamento 

Atualmente estão disponíveis diversas linhas de crédito e financiamento para o 

produtor rural, provenientes de fontes como Banco do Brasil (PRONAF), BNDES 

(Finame) e ainda linhas de crédito de bancos privados. Com relação ao seguro existem 

linhas específicas de seguro agrícola e para a pecuária. A DAP deve ser apoiada. A 

melhoria das fontes de financiamento e de seguro rurais só pode ser feita mediante 

políticas públicas em escala estadual e federal. Já com relação ao acesso às diversas 

modalidades de financiamento deve ser articulada ação de fomento junto aos técnicos 

da extensão rural e da assistência técnica, em Campinas a cargo da CATI, visando 

expansão do crédito aos agricultores familiares da região. 

Deverá ser estudada parceria com o Banco do Brasil para concessão de modalidades 

de crédito e seguro. Linhas de financiamento em âmbito estadual e federal deverão ser 

divulgadas entre produtores da região. 

A criação de um Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural pode ser uma alternativa 

enquanto medida de apoio direta do poder público municipal. O fundo será destinado 

ao apoio a cooperativas e associações, agriculturas familiares, urbanas, periurbanas e 

orgânicas. Há a possibilidade de destinar estes recursos para cursos de capacitação e 

treinamento, apoio ao turismo rural e criação de modalidades de seguro rural. Para tal, 

é importante promover a municipalização do ITR, uma vez que provém maiores 

recursos federais ao município e permite maior controle e fiscalização sobre as 

atividades desenvolvidas em áreas rurais. São ainda fontes elegíveis para composição 

do fundo repasses do Convênio com o SEIIA, multas e taxas provenientes de 

atividades rurais e impostos locais. A exemplo de outros fundos, este deverá ser gerido 

e fiscalizado por meio de conselho participativo, no caso o CMDRA. 

No longo prazo espera-se que o produtor tenha acesso a uma ampla gama de fontes 

de financiamento produtivo e seguro rural. Com isto, prevê-se o reaparelhamento das 

unidades produtivas com implementos e máquinas agrícolas. Vislumbra-se ainda o uso 

de recursos do fundo municipal por associações, cooperativas, produtores e pela 

agricultura urbana e periurbana. 
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Subtema Valor Agregado 

 Eixo Processamento 

 

A instalação de pequenas e médias agroindústrias sustentáveis deve ser estimulada, 

especialmente em casos que envolvam associações e cooperativas. O processamento 

deve ser encarado como forma de agregação de valor ao produto. Para fins de 

fiscalização sanitária é necessária a implantação do Serviço de Inspeção Municipal 

(SIM), como medida de segurança alimentar e apoio à formalização de produtores que 

promovam o processamento de alimentos de origem animal. Assim, medidas como 

boas práticas sanitárias, rastreabilidade e denominação de origem podem fomentar 

estas atividades e atestas sua qualidade. Estes produtos podem ser apresentados em 

festas, feiras e eventos regionais e estaduais. O Instituto de Tecnologia de Alimentos 

(ITAL) pode prover o apoio necessário à implantação destas ações. 

 

Espera-se que a agricultura e a pecuária local tenham benefícios reais com a 

implantação de agroindústria nas regiões rurais de Campinas, as quais podem 

fomentar aumento nas atividades rurais e absorção parcial de parte da produção 

derivada da agricultura e da pecuária. Vislumbra-se que os produtos derivados da 

agricultura e da pecuária da região de Campinas sejam reconhecidos em outros 

mercados pela especificidade (denominação de origem) e pela qualidade. 

 

 Eixo Marca 

  

A agregação de valor aos produtos de origem agropecuária deve contemplar 

modificações no sistema produtivo local e nas modalidades de comercialização. Dentre 

outras ações, deverá ter como foco a qualidade e o controle de origem, a 

rastreabilidade da produção, o uso de embalagem diferenciadas e especiais e a 

apresentação do produto ao consumidor final. Em sequência deve-se trabalhar na 

construção de um selo de origem e uma identificação de impacto. Além disso, deve-se 
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inscrever os produtos em concursos e apresentá-los em eventos, festas, feiras e 

mercados. Outra ação de impacto seria o resgate de formas de uso ligado à culinária 

da alta gastronomia. 

 

Espera-se que seja reconhecida pelos produtos derivados da agricultura e da pecuária, 

com denominação de origem. Exemplo: especiarias e queijos finos de Joaquim Egídio, 

Figo roxo orgânico da Pedra Branca. 

 

 

TEMA 2: Desenvolvimento Rural 

 

Subtema Agriculturas Familiar e Orgânica 

 Eixo Agricultura Familiar 

A produção rural de Campinas possui um perfil agrícola essencialmente familiar e, para 

entender essa realidade, é necessário considerar os aspectos sociais, ambientais e 

econômicos que tangem o tema. Deste modo, a agricultura familiar deve ser tratada 

de forma interdisciplinar por diversos órgãos e pastas internas à Prefeitura. As políticas 

públicas devem ser alinhadas estrategicamente por meio de ações e atribuições bem 

definidas a uma realidade territorial em mosaico entre meio rural com intrusões 

urbanas e limitações ambientais.  

É necessário realizar um levantamento completo sobre a produção agrícola municipal, 

contemplando os caminhos de escoamento da produção e formas de associativismo e 

cooperativismo já existentes. Este levantamento deve balizar as ações do município na 

área rural que incentivem a prática produtiva sem haver a sobreposição de iniciativas 

entre distintos órgãos. 

O fortalecimento da agricultura familiar no município deve necessariamente contemplar 

a instituição de formas de associativismo e cooperativismo. Com instituições 

estabelecidas, o produtor tem acesso mais fácil a participação em programas de 
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compra pública como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Tais programas priorizam a compra de 

alimentos provenientes da agricultura familiar, garantindo a demanda para a compra 

destes produtos. E a política municipal deve contemplar a política nacional.  

Atualmente estes programas não contemplam agricultores do município, e são diversos 

os motivos para tal ocorrência, como (i) a desconfiança do produtor para com o setor 

púbico, (ii) a inexistência de formas de associativismo, (iii) o desconhecimento sobre 

os trâmites legais para o fornecimento de alimentos, (iv) alto custo da produção no 

município e (v) a ausência do poder público municipal no fomento a tais ações. 

Para este fim, é preciso aproximar os produtores do poder público, a fim de informá-

los e tornar compreensível o processo burocrático e institucional de compra pública de 

alimentos. A criação de um canal de comunicação entre prefeitura e produtor/morador 

facilitaria a condução não apenas das políticas de aquisição de alimentos, mas também 

de todo o desenvolvimento rural de Campinas.  

O pequeno produtor ainda é estrangulado pela oligopolização dos canais de 

distribuição. Não há necessidade de acabar com o atravessador, mas sim oferecer-lhe 

outras opções. Além da compra pública, citada acima, o associativismo, a concorrência 

entre os atravessadores, a comercialização direta e os grupos de consumidores podem 

auxiliar no desenvolvimento de canais mais justos de comercialização da produção 

familiar. Formas de comercialização direta – inclusive por meio online – como no caso 

da Vila Yamaguishi em Jaguariúna e de grupos de consumo como o Coletivo Trocas 

Verdes em Barão Geraldo favorecem o pequeno produtor. Novamente, o fomento a 

formas de associativismo se mostra fundamental para o desenvolvimento da 

agricultura familiar e consequentemente para o desenvolvimento rural do município. 

A despeito de seu caráter econômico de geração de renda e de produção de alimentos, 

a agricultura familiar precisa ser vista de forma mais ampla. A manutenção da 

agricultura familiar garante a distribuição de renda no campo e melhores condições de 

trabalho. Garante ainda a contenção do êxodo rural e consequentemente a 

conservação das áreas verdes e dos recursos hídricos. A falta de continuidade da 

família (e mais especificamente, do jovem) no campo, associada a pressão e a 

especulação imobiliária prejudicam a conservação de um ambiente rural sustentável 

para si e para os meios urbanos. 
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Como horizontes ideais de médio e longo prazos, a agricultura familiar deve produzir 

de forma harmônica as necessidades alimentares da população de Campinas. O poder 

público deve reconhecer este importante papel de modo a garantir a segurança da 

produção agrícola municipal, conjuntamente à produção urbana e periurbana e 

integrando os patrimônios culturais e ambientais. 

  

 Eixo Agricultura Orgânica 

A técnica orgânica condiz com o modo de produção familiar. Ambas garantem 

condições adequadas de trabalho no campo, fixação da população rural no campo, 

conservação do meio ambiente e a segurança alimentar do morador/produtor e do 

consumidor urbano. Deste modo, agricultura familiar e agricultura orgânica devem ser 

pensadas de forma complementar. No âmbito das políticas públicas municipais, é 

possível que se estude o incentivo ao produtor por meio de isenções fiscais e 

tributárias. 

A transição da técnica convencional para a orgânica requer trabalhos de capacitação e 

treinamento e extensão técnica rural. Produtores devem receber instrução sobre 

técnicas produtivas, cadeias de valor e de distribuição, apoio na obtenção da 

certificação e possivelmente isenção de tributos. Ainda, o produtor rural precisa ser 

informado sobre a importância da produção orgânica e os seus benefícios na 

manutenção, proteção e valoração dos serviços e bens ambientais e ecossistêmicos. A 

obtenção da certificação do produto orgânico não é trivial (envolve questões como 

esgotamento sanitário, manejo da área produtiva e a produção diversificada de 

culturas) e deve receber apoio de órgãos competentes. 

A produção orgânica pode ser contemplada pelo PNAE, uma vez que o programa 

prioriza sua compra. Para atingir o produtor de Campinas, as compras devem 

considerar a sazonalidade e a logística de distribuição. Esse apoio ao produtor 

demanda ainda parcerias entre universidades, sociedade civil e o poder público em 

suas diversas esferas. Assim, como para a agricultura familiar, o produtor de orgânicos 

pode explorar novos canais de distribuição e comercialização (venda direta, grupo de 

consumo, compras públicas e distribuição associada). 
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Subtema Valorização do Campo 

 Eixo Imagem 

Em linhas gerais, a importância de área rural de Campinas envolve a manutenção do 

meio ambiente e a produção de alimentos. A água e o alimento que abastecem a 

cidade são produzidos no campo, que garante ainda a biodiversidade da fauna e da 

flora – esta última responsável pela geração de oxigênio. O morador urbano deve 

reconhecer a fundamental importância da conservação das áreas rurais e da 

manutenção do produtor rural no campo – guardião, protetor e conservador dos 

atributos e recursos naturais. Ainda assim, é essencial que o Poder Executivo crie os 

meios para que o produtor possa existir e ser valorizado. É necessário também criar 

meios legais e técnicos para que a proteção de recursos naturais e a produção rural 

coexistam. 

A imagem do campo deve ser valorizada e divulgada ante a população urbana. Estes 

preceitos precisam ser integrados ao Currículo Escolar por meio da educação ambiental 

formal e informal de adultos e crianças. O conhecimento deve incluir uma mudança da 

imagem de um campo atrasado onde predomina o “jeca tatu” para um rural 

tecnológico, material e imaterial, com rica diversidade cultural e sustentável. Mais 

especificamente, é necessário valorizar a imagem da agricultura produtiva, como um 

polo gerador de novas tecnologias aplicadas às necessidades de base para a 

alimentação e segurança alimentar do munícipe, contemplando também as cadeias de 

distribuição e logística. Para tal, é irrefutável compreender o histórico de manejo do 

solo, que abrange padrões de integração do meio ambiente, recursos naturais e o 

produtor. Precisamos fortalecer não só a imagem de uma agricultura que valoriza a  

produção familiar e orgânica. A premissa do agronegócio, não anula o modo de vida da 

produção da agricultura familiar, orgânica, agroecologia, agrofloresta ou outros modos 

de produção que promovam um ambiente equilibrado.  

Outro ponto importante a ser destacado, é o potencial de propriedades rurais como um 

ponto de convergência de parcerias e outras atividades econômicas, como o turismo 

rural ou o turismo gastronômico, e que podem atrair a população para perto do 

produtor. Esta é uma forma importante de aproximar e atrair os setores rurais e 

urbanos, como ocorre no caso da APA de Sousas, Joaquim Egídio e Carlos Gomes.  
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Por outro lado, há limitações de infraestrutura, como as estradas rurais, que limitam a 

expansão de atividades que podem aproximar o rural e o urbano. A pavimentação das 

estradas é um tema controverso, mas a necessidade de sua manutenção adequada – 

garantindo o direito de ir e vir – é um consenso. 

 

 Eixo Cultura e Lazer 

O morador rural carece de atividades de lazer e que reforcem seus traços culturais. 

Experiências com oficinas de teatro, circo e cinema mostram a ausência destas 

manifestações artísticas em âmbito rural. A agenda de atividades no rural deve trazer 

lazer e cultura para o produtor rural, e não somente para valorizar a cultura do campo 

para o perfil urbano e para o turismo rural. Locais como o Centro Multifuncional em 

Joaquim Egídio e a praça da AR14 em Carlos Gomes devem ser melhor explorados em 

benefício do morador. Algumas possibilidades de lazer e entretenimento destes locais 

podem compreender campos de futebol, bocha, maia, espaços de vivência, espaços 

pedagógicos e centros culturais. É preciso acelerar a construção do Centro Comunitário 

de Pedra Branca. 

Há uma deficiência de comunicação e divulgação, que precisa ser melhorada. Ademais, 

é necessário uma mudança de cultura e uma política que atenue o choque cultural 

entre o rural e o urbano.  

 

Subtema Atividades Não Agropecuárias 

 Eixo Turismo Rural 

O turismo rural proporciona uma fonte alternativa de renda ao produtor, sem 

comprometer a prática agrícola e mantendo suas características produtivas, 

protegendo e valorizando o patrimônio cultural, social e ambiental. Estas atividades 

devem sempre preconizar a sustentabilidade como diretriz de suas ações. É importante 

que a infraestrutura local seja aprimorada, tanto para acesso (estradas) quanto para 

segurança e comunicação.  
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A área rural do município possui patrimônios imateriais das mais variadas ordens - 

musical, histórico, gastronômico, cultural, ambiental. Deve-se planejar o turismo a 

partir da capacitação, implantação de atividades de lazer e instalação de estruturas de 

apoio. Dentre as práticas a serem fomentadas incluem-se equitação, pesca, 

gastronomia, ecoturismo, turismo de aventura e outros. A valorização do rural passa 

necessariamente pelo turismo e para tal, se faz necessário resgatar estes patrimônios 

e implantar circuitos turísticos e históricos, de modo que contem história de Campinas 

e sua relação com o campo. É fundamental que toda a prática turística nas áreas rurais 

considere a adequação a parâmetros ambientais, mas também que repasse estes 

valores ao turista. 

 

 Eixo Outras Atividades 

É necessário que haja uma estrutura normatizadora para viabilizar e estimular as 

atividades não agropecuárias, mas vinculadas à produção rural como a agroindústria, o 

comércio de derivados e o processamento de produtos. Neste âmbito é de 

fundamental importância a criação do Serviço de Inspeção Municipal, a fim de agregar 

valor à produção agropecuária e garantir a qualidade do produto comercializado. 

Vale destacar que as limitações de regularização de atividades no meio rural são 

condicionadas pelo Plano Diretor e pela lei de criação da APA de Campinas. Nesta 

configuração, não há distinção de porte do empreendimento, de modo que todos 

acabam por ser enquadrados como 'alto impacto'. É necessário pensar em um 

escalonamento para usos e ocupações do solo rural. 

 

Subtema Meio Ambiente 

 Eixo Recursos Hídricos e Áreas Verdes1 

A Política Municipal de conservação e recuperação de áreas verdes e recursos hídricos 

deve necessariamente contemplar a conscientização de moradores e produtores rurais 

                                                           
1
 Ambos os grupos optaram por tratar os Eixos Recursos Hídricos e Áreas Verdes como um único 

Eixo. 
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e a implantação do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais – sua lei de 

criação encontra-se na Câmara Municipal. Para que seja efetivo, é importante a 

participação de moradores, produtores rurais e especialistas durante as etapas de 

aprovação da lei e de suas subsequentes regulamentações. O valor pago ao 

proprietário que fizer bom manejo de seus recursos naturais deve ser condizentes com 

a valoração dos serviços que prestam à sociedade. 

O manejo adequado destes recursos perpassa pela preservação de nascentes, cursos 

d'água, solos e topos de morro, pelo tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, pela 

intensificação do uso de curvas de nível, pela criação de corredores verdes e pela 

recuperação de áreas verdes degradadas – com a possibilidade de arrendamento. A 

relevância da prestação destes serviços deve ser reconhecida por meio do PSA, mas é 

fundamental que moradores e produtores rurais sejam conscientizados sobre a 

importância das boas práticas de manejo de recursos naturais de modo geral. A busca 

pela sustentabilidade deve estar presente em todas as atividades praticadas no campo. 

Há ainda a possibilidade de criar pequenos barramentos em morros, para que as águas 

fiquem armazenadas nas propriedades – as águas precisam ser mantidas na bacia, 

sem os barramentos elas chegam ao exutório muito rapidamente. É preciso definir a 

capacidade de suporte de uso e ocupação do solo para fazer o planejamento dos 

barramentos para captação e irrigação. O planejamento é necessário para se entender 

a capacidade de suporte e os múltiplos usos de toda bacia, projetados antes da 

implantação dos barramentos. Para tal iniciativa, o município deve definir uma política 

de licenciamento ambiental que contemple um planejamento maior da bacia afetada 

com o impacto difuso. 

No que tange à irrigação e captação, o poder executivo deve estabelecer meios de 

incentivar praticas sustentáveis e não abusivas através de práticas de orientação. É 

necessário atenção à qualidade da água devolvida para a bacia. Estas medidas podem 

ocorrer por meio do controle do uso de agrotóxicos e por práticas sustentáveis de 

saneamento básico. Neste sentido, o poder executivo precisa promover e incentivar a 

instalação de fossas sépticas e a aquisição de filtros biológicos. 

Tendo em vista a obrigatoriedade do Cadastro Ambiental Rural (CAR), é impreterível 

que o poder executivo e órgãos de assistência técnica apoiem o cadastro do 
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proprietário. Isto pois o acesso a programas como o PSA, o Banco de Áreas Verdes e o 

financiamento produtivo será garantido apenas àqueles já inseridos no SiCAR. 

 

TEMA 3: Infraestrutura 

 

Subtema Logística 

 Eixo Estradas 

As estradas vicinais deverão receber manutenção periódica, seguindo os critérios 

técnicos adequados e tendo como parâmetros a durabilidade e conservação dos 

recursos naturais. Estes serviços podem ocorrer por meio de convênio ou parceria com 

outros órgãos e instituições (p.ex. CODASP, CATI, INCRA). A manutenção das estradas 

deve privilegiar também pedestres, ciclistas e o transporte por tração animal. Nas 

estradas principais – com maior fluxo de veículos – pode ser estudada a colocação de 

bloquetes, de modo a não impermeabilizar o solo ou comprometer o meio ambiente 

local. 

As estradas devem receber identificação (nome, sigla e quilometragem) e sinalização 

de percurso (direcionamento para pontos turísticos e locais públicos) padronizado de 

acordo com as normas técnicas. 

Os traçados das estradas devem ser georreferenciados em base de dados específica 

que contenha as informações pertinentes relativas à estrada – há a possibilidade de 

integração com o projeto Rural Inteligente da SMDEST. Esta base de dados pode 

apoiar os serviços de transporte público e manutenção das estradas. Os dados podem 

ser disponibilizados em plataformas públicas de geolocalização (p. ex. Google Maps e 

mapas base de aparelhos GPS). Este trabalho é de natureza transversal e deve incluir 

trabalhos conjuntos entre diversas Secretarias Municipais. 
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•     Eixo Transporte 

O morador da área rural possui poucas opções de transporte público, uma vez que a 

densidade populacional usualmente é baixa e o pouco fluxo de passageiros torna a 

linha de ônibus economicamente inviável. Independente do ganho econômico do 

transporte público, as linhas de ônibus devem ser expandidas e suas frequências 

aumentadas – o tempo de espera pelo transporte público hoje é grande. Pode ser 

realizado estudo para implantação de pequenos terminais, no qual os ônibus levariam 

os usuários à regiões centrais enquanto vans e microônibus fariam o transporte interno 

aos bairros. 

Ainda, para a locomoção dentro dos bairros, a malha viária deve presentar condições 

para o trânsito tanto de pedestres, ciclistas e veículo de tração animal quanto 

automóveis.  

 

Subtema Comunicação 

 Eixo Internet e Telefonia 

O acesso a serviços de Internet e telefonia é um direito do cidadão. Para o prazo de 

dez anos, espera-se que toda a área rural de Campinas possua a cobertura de serviços 

de Internet e telefonia, com estabilidade de rede a preços acessíveis para a população. 

Devido à baixa densidade populacional das áreas rurais, o pequeno número de 

potenciais clientes não compensa o custo de instalação de infraestrutura de 

cabeamento necessária para fornecer tais serviços. Ademais, é frequente a ocorrência 

de furtos de cabeamento telefônico em áreas rurais. 

Deste modo, é necessária a interferência do poder público para suprir estas falhas de 

mercado. Para expandir as oferta destes serviços, deve ser realizado estudo técnico 

que levante (i) quais opções de serviço são oferecidas, (ii) que localidades possuem 

cobertura e (iii) que operadoras ofertam os serviços. Com este levantamento, será 

possível determinar que opções tecnológicas (p. ex. cabeamento, rádio, satélite, 3G, 

4G) são mais propícias de acordo com as especificidades tecnoeconômicas de cada 

localidade. E, com estes dados, poderão ser estabelecidas parcerias com empresas de 

telefonia/Internet para o atendimento às áreas rurais do município. 
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• Eixo Governo 

As populações residentes nas áreas rurais do município possuem pouca ou, em 

determinados casos, nenhuma interface com o poder público. Isto ocorre tanto pela 

distância física das áreas centrais quanto pela desinformação. Deste modo, os canais 

de comunicação entre estes moradores e a Prefeitura devem ser ampliados e 

estreitados. Equipamentos públicos como escolas, subprefeituras, postos de saúde e 

administrações regionais devem ser devidamente equipados e preparados para o 

atendimento a quaisquer demandas da sociedade civil. Isto pode ser feito pela simples 

disponibilização de aparelhos telefônicos com direcionamento aos serviços de 

atendimento ao cidadão – como, por exemplo, o 156. 

As políticas públicas voltadas às áreas rurais precisam contemplar as necessidades e os 

anseios destas populações. O fortalecimento de associações e eventualmente a criação 

de uma cooperativa regional pode estreitar esta relação entre governo e sociedade 

civil. Ademais, os conselhos municipais que tratam dos temas pertinentes às áreas 

rurais – com destaque ao CMDRA – devem manter sua proximidade com moradores e 

serem expandidos. 

 

Subtema Equipamento Públicos 

• Eixo Escolas e Postos de Saúde 

As áreas rurais do município encontram-se em regiões limítrofes, de modo que em 

muitos casos os moradores destas localidades são atendidos por municípios vizinhos – 

por exemplo, a oferta de educação básica em Friburgo e Fogueteiro é realizada por 

Indaiatuba e o atendimento do SAMU em Gargantilha é muitas vezes feito por 

Pedreira. Deste modo, é preciso que estes serviços sejam considerados de forma 

regional, envolvendo o diálogo com municípios ao entorno de Campinas. 

A despeito deste atendimento em âmbito metropolitano, os serviços básicos de 

atendimento ao cidadão devem ser ampliados com a criação de novos equipamentos 

capazes de atender a população com maior proximidade. Momentaneamente, estes 

atendimentos podem ser viabilizados através de equipes volantes que atendam 
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exclusivamente às áreas rurais. A descentralização destes serviços pode ocorrer de 

modo similar ao programa Médico da Família. 

No âmbito educacional, deve ser elaborado material específico sobre as atividades 

rurais, com base no conhecimento e na realidade das áreas rurais do município, 

valorizando suas atividades. 

 

• Eixo Coleta de Lixo 

São comuns em áreas rurais as práticas de aterramento e incineração de lixo – ambas 

com alto grau de impacto sobre o meio ambiente. É importante que estradas vicinais e 

locais públicos sejam mantidos limpos. A mudança destas práticas requer ações de 

educação ambiental e disponibilização serviço de coleta de lixo. A educação ambiental 

deve ocorrer tanto por meio do sistema educacional quanto por ações de 

conscientização da população – como manejo de contaminantes, separação do lixo, 

descarte correto e técnicas de compostagem. As alternativas perpassam pela criação 

de pontos de coleta (ecopontos), alocação de caçambas em pontos estratégicos e 

operações cata trecos. 

Em um primeiro momento, estas novas práticas precisam ser orientadas, monitoradas 

e assessoradas. Posteriormente, práticas irregulares devem ser coibidas por meio de 

fiscalização e multas. 

 

Subtema Planejamento 

• Eixos Expansão Urbana e Mitigação de Impactos2 

A expansão urbana consiste em um dos principais entraves ao desenvolvimento 

sustentável do campo em função de seu caráter irreversível. Em suma, a importância 

da manutenção das áreas rurais consiste na preservação dos recursos naturais 

disponíveis, responsáveis pela qualidade do ar, água, fauna e flora, além da produção 

de alimentos – essenciais tanto para áreas urbanas quanto para rurais. 

                                                           
2 Os Eixos Expansão Urbana e Mitigação de Impactos foram unificados pelos grupos. 
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Regionalmente, destacam-se como pontos de conflito (i) a expansão do Aeroporto 

Internacional de Viracopos nas regiões de Friburgo e Fogueteiro, (ii) áreas de apoio 

logístico ao aeroporto nas regiões de Reforma Agrária, Descampado e Pedra Branca, 

(iii) ocupações irregulares na região dos Amarais e a criação de loteamentos e 

condomínios fechados nas regiões de Barão Geraldo, Sousas e Joaquim Egídio. 

Para tal, é necessário rever os limites das Macrozonas 4 e 6 a fim de preservar a 

atividade rural da região de Pedra Branca, com a criação de mecanismos de mitigação 

de impacto da ocupação urbana sobre a atividade rural (como no caso do 

empreendimento habitacional Vila Abaeté, do Programa Minha Casa Minha Vida3). A 

Rede de rodovias na região -  em especial a duplicação da Estrada Velha de Indaiatuba 

e a ampliação do Anel Viário, entre Anhanguera e região do Aeroporto – exige a 

revisão das estradas e caminhos rurais para garantir articulação e acessos às 

propriedades rurais. 

Ainda, será necessário regulamentar o uso urbano em área rural com a definição de 

vocações, diretrizes e o estabelecimento de usos e atividades compatíveis, dimensão e 

cuidados ambientais – esta medida exigiria um estudo de impacto ambiental. Deste 

modo, o Plano Diretor e a Lei de uso e ocupação do solo devem especificar 

instrumentos, usos compatíveis e as condições de ocupação de territórios em áreas 

rurais. Este trabalho exige um acordo prévio com os órgãos estaduais (Cetesb, 

Graprohab e outros) quanto às restrições/parâmetros a serem utilizados no município. 

Posteriormente ao trabalho de regulamentação das atividades, é preciso ampliar a 

competência municipal no Licenciamento Ambiental de áreas rurais, com intensificação 

da fiscalização – principalmente no que diz respeito ao parcelamento irregular de 

terras. 

Por fim, é providencial criar indicadores para a área rural que estabeleçam e 

monitorem as condições/parâmetros de utilização das propriedades rurais para o 

cumprimento de suas funções sociais. 

                                                           
3 Quanto a mitigação de impactos locais, foram destacados ainda (i) a poluição dos rios Quilombo e 

Anhumas que prejudica a atividade produtiva e a saúde dos moradores e (ii) a extração mineral da 

pedreira Basalto que vem afetando a saúde da população e também a produção agrícola do 

entorno. 
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4. Síntese das ações propostas 

A seguir, seguem-se as principais propostas de ação para o desenvolvimento rural do 

município levantadas por cada um dos grupos. Importante salientar que o Plano de 

Desenvolvimento Rural não deve se limitar a estas. 

- Criação de uma Secretaria Municipal de Agricultura 

- Criação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) 

- Regulamentação de práticas econômicas rurais não agropecuárias 

- Apoio à agricultura familiar – destaque às compras públicas 

- Apoio à agricultura orgânica 

- As ações no meio rural devem contemplar todas as possíveis esferas do poder público 

- Incentivo a práticas sustentáveis de turismo rural 

- Apoio na construção do PSA 

- Ações de educação ambiental que contemplem o rural 

- As políticas públicas devem ser construídas junto ao produtor rural 

- Estudo e planejamento da produção 

- Suporte técnico 

- Fortalecimento de organizações e formas, formais ou informais, da atividade rural, 

agrícola ou não agrícola 

- Melhora das infraestruturas locais 

- Contenção da expansão urbana por meio do Plano Diretor 

- Criação de área integrada (intermunicipal) para atendimento de serviços públicos 

básicos; 
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ANEXO I – Temas, Subtemas, Eixos e Questões 

 

TEMAS SUB-TEMAS EIXOS

• Planejamento Produtivo

• Tecnologia 

• Qualificação

• Êxodo Rural

• Canais de Distribuição

• Financiamento

• Processamento

• Marca 

• Agricultura Familiar

• Agricultura Orgânica

• Imagem

• Cultura e Lazer

• Turismo Rural 

• Outras Atividades

• Recursos Hídricos

• Áreas Verdes

• Estradas

• Tranporte

• Internet e Telefonia

• Governo

• Escolas e Postos de Saúde

• Coleta de Lixo

• Expansão Urbana

• Mitigação de Impactos

Infraestrutura 

Logística 

Comunicação 

  Equipamentos Públicos 

  Planejamento

Agronegócio 

Produção 

Mão de Obra 

Comercialização 

Valor Agregado 

Desenvolvimento Rural 

Agriculturas Familiar e Orgânica 

Valorização do Campo

Atividades Não Agropecuárias 

Meio Ambiente 
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SUB-TEMAS EIXOS QUESTÕES

• Planejamento Produtivo

Quais as vocações agrícolas de Campinas? Que culturas melhor se adequam às 

condições físicas (clima, solo, relevo...), econômicas, sociais e ambientais? Como 

fomentar a cooperação e o planejamento da produção no município? Qual o papel da 

agricultura Familiar e Orgânica no Município?

• Tecnologia 

Que conjuntos de tecnologias podem aprimorar a produção agrícola em Campinas? Como 

garantir o acesso do produtor às tecnologias  desenvolvidas nos Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Município? Como garantir assistência técnica e extenção rural de 

qualidade?

• Qualificação
Que qualificações profissionais podem e/ou devem ser desenvolvidas para as atividades 

agropecuárias no Município? Como promover esta qualificação?

• Êxodo Rural

Quais os fatores que podem ajudar a manter e atrair trabalhadores e moradores na 

atividade rural? Como manter os jovens no campo a fim de garantir a continuidade da 

atividade produtiva?

• Canais de Distribuição

Quais os entraves encontrados na comercialização da produção agrícola? Como explorar 

novos canais de distribuição? Como integrar a produção local às cadeias produtivas 

globais?

• Financiamento

Quais as fontes de financiamento ou seguro disponíveis ao produtor? Como melhorá-las e 

facilitar o acesso a tais fontes? Como promover a criação de um Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Rural?

• Processamento
Como fomentar atividades agroindústriais de modo sustentável? Como garantir 

procedência e qualidade do produto?

• Marca 
Como agregar valor à produção agropecuária? Quais são e onde estão as cadeias de valor 

da produção em Campinas e Região?

Produção 

Mão de Obra 

Comercialização 

Valor Agregado 

TEMA 1 - Agronegócio

 

SUB-TEMAS EIXOS QUESTÕES

• Agricultura Familiar

Qual o papel da Agricultura Familiar no Município? Como fomentar o associativismo e o 

cooperativismo? Como facilitar o acesso a programas como o PNAE e o PAA? Como 

facilitar a comercialização direta?

• Agricultura Orgânica

Qual a importância da Agricultura Orgânica para a produção no Município? Como 

incentivar o produtor convencional a realizar a transição para a técnica orgânica? Como 

fortalecer o consumo de alimentos orgânicos no Município e Região?

• Imagem

Qual a importância da área rural para o Município de Campinas? Como valorizar e divulgar 

sua imagem ante a populações urbanas? Como integrar rural e urbano assegurando o 

respeito às condições de vida e produção de cada um?

• Cultura e Lazer
Que atividades culturais e de lazer podem ser oferecidas ao morador rural? Como valorizar 

e preservar a cultura do campo?

• Turismo Rural

Quais os valores imateriais das áreas rurais de Campinas? Como incentivar o turismo rural 

(artesanato, cultura, festividades, gastronomia, ecoturismo, turismo de aventura...) como 

atividade econômica?

• Outras atividades

Como pensar o desenvolvimento sustentável de outras atividades rurais não 

agropecuárias, como extrativismo, agroindústria, artesanato e comércio local? Que 

atividades de suporte e de interesse à atividade rural poderiam se situar em área rural sem 

prejudicá-la?

• Recursos Hídricos

Quais medidas podem ser adotadas a fim de garantir o manejo adequado dos recursos 

hídricos (captação, irrigação, saneamento)? Como mobilizar o produtor/morador em favor 

da conservação destes recursos?

• Áreas Verdes

Como preservar e expandir as áreas verdes no rural e em todo o Município? Como tratar 

solo, nascentes e mata ciliar? Como incentivar o Cadastro Ambiental Rural e a 

Regularização Ambiental?

Valorização do Campo

Atividades Não 

Agropecuárias 

Meio Ambiente 

TEMA 2 - Desenvolvimento Rural 

Agriculturas Familiar e 

Orgânica 
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SUB-TEMAS EIXOS QUESTÕES

• Conservação de Estradas, 

Sinalização e Identificação

Que diretrizes seguir para a manutenção e conservação de estradas vicinais? Como prover 

sinalização e identificação para o rural de forma adequada?

• Transporte

Como prover transporte público de qualidade à área rural, contemplando aspectos como 

qualidade, abrangência e acessibilidade? Que outros meios de transporte podem ser 

incentivados nestas áreas? Como?

• Internet e Telefonia

Qual a importância do acesso à internet para áreas rurais? Como prover o acesso e o 

ensino sobre o uso destas ferramentas aos moradores? Como prover redes de telefonia 

fixa e celular às áreas rurais?

• Governo
Como o setor público, em suas várias esferas, pode se fazer mais presente nas áreas 

rurais? Como estreitar o canal de comunicação entre o morador/produtor e o setor público? 

• Escolas e Postos de Saúde
Qual a importância destes equipamentos públicos à área rural? Como devem ser 

utilizados? Onde deve ocorrer sua expansão?

• Coleta de Lixo
Como tratar resíduos sólidos de forma sustentável em áreas rurais em contraposição aos 

sistemas usuais de queima e aterro?

• Expansão Urbana
Que regiões têm apresentado frentes de expansão urbana? Como tratar a questão? Como 

incorporar a questão nos termos dos trabalhos de revisão do Plano Diretor? 

• Mitigação de Impactos
Quais as especificidades das regiões rurais de Campinas? Quais suas demandas 

pontuais? Que conflitos são identificados nestas regiões e como mitigá-los?

  Equipamentos Públicos 

  Planejamento

TEMA 3 - Infraestrutura 

Logística 

Comunicação 

 

 

ANEXO II – Participantes, Grupos e Instituições 

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural - Exercício de Cenário 

Lista de Participantes 

   
  

    
  

Nome Instituição Grupo Obs 
  

Adriana Renata Verdi APTA 1   
  

Márcio Lima CEASA 1   
  

Mariana Savedra Pfitzner PMC / SMDEST 1 Moderador 
  

Francisco de Andrade Nogueira Neto Sindicato Rural 1   
  

José Amauri Dimarzio Sociedade Civil 1 Relator 
  

Daniella Jorge de Moura UNICAMP / Feagri 1   
  

Issao Kumagai Morador / Produtor 1   
  

Aneusino Silva CEASA 2   
  

José Carlos Feltran IAC 2 Relator 
  

Gabriel Constantino Blain IAC 2   
  

Maria Lucila Abacherly Morador / Produtor 2   
  

Wellington Verinaud Brotto Sindicato dos Empregados Rurais 2 Moderador 
  

Ondino Cleante Bataglia Sociedade Civil 2   
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Ana Maria Heuminski d'Ávila UNICAMP / Cepagri 2   
  

José Augusto Maiorano CATI 3   
  

Francisco Rodrigo Martins CATI 3 Moderador 
  

Francisco Miguel Corrales EMBRAPA / Meio Ambiente 3   
  

Carlos Fernando Facini Morador / Produtor 3   
  

Salvador Orlando Brotto Morador / Produtor 3   
  

José Xavier Abacherly Morador / Produtor 3   
  

Claudia de Luca Botelho PMC / SMCAIS 3   
  

Isadora Rebelo Salviano PMC / SVDS 3 Relator 
  

Marcelo Duarte Subprefeitura de Joaquim Egídio 3   
  

Alexandre Mendes CATI 4 Moderador 
  

Luiz Guilherme Rebello Wadt EMBRAPA / Meio Ambiente 4   
  

João Alfredo de Carvalho Mangabeira EMBRAPA / Monitoramento 4   
  

Eurides Morador / Produtor 4   
  

José Carlos Perdigão ONG Jaguatibaia 4   
  

Eros Vizel SMDEST / PMC 4   
  

Marlene Simarelli Jornalista 4 Relator 
  

Denílson Sedano Morador / Produtor 5   
  

Francisco Augusto de Souza Morador / Produtor 5   
  

Antonio Cabral Morador / Produtor 5   
  

Anicésio Vieira Caixeta PMC / SEINFRA 5   
  

Maria Conceição Silvério Pires PMC / SEPLAN 5 Relator 
  

Geraldo Neto PMC / SVDS 5   
  

Andrea Santos SMDEST / PMC 5 Moderador 
  

Primo Angelo Falzoni PMC / SMSP 5   
  

Rodrigo Carlos Soprano de Souza IMA 6 Relator 
  

Manuel Morador / Produtor 6   
  

Miriam PMC / SEPLAN 6   
  

João Francisco de Oliveira Neto PMC / SMDEST 6   
  

Nivaldo Antonio da Silva PMC / SMDEST 6 Moderador 
  

Lucca Vichr Lopes PMC / SMDEST - Coordenador 
  

 


