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Apresentação 
 

Este II Plano Municipal de desenvolvimento Rural estabelece as linhas de 
orientação para as atividades multifuncionais a serem desenvolvidas no seu 
potencial econômico na área rural de Campinas, no período de 2010 a 2013. O 
documento aborda as noções literárias sócio-ambientais e sócio-territoriais locais. 
Condensa e aprimora as propostas apresentadas e exigidas no Plano Diretor do 
município de 2006, onde foram discutidas nos mais diferentes setores, levando 
em consideração os desafios para estabelecer normas e instrumentos à sua 
implementação e possibilitar a execução de programas, projetos e ações dos 
setores públicos e privados. Evidencia desta forma, instrumentos de planejamento 
de forma ampla, propiciando o direito humano ao alimento, à terra produtiva, aos 
recursos hídricos, ao meio ambiente salutar, com melhor qualidade de vida e 
também possibilitar o desenvolvimento sustentável do espaço rural e concretizar a 
competitividade do agronegócio. 
  
 
 
 
Introdução 
  

Esse plano é fruto de diversas discussões realizadas pelo Conselho de 
Desenvolvimento Rural e Sustentável de Campinas, visando estudar o território 
rural de Campinas e sua relação com o urbano a partir dos temas sobre os quais 
possam proporcionar um planejamento territorial de forma justa, equilibrada e 
sustentável para as presentes e futuras gerações, com o cuidado maior na 
proteção e recuperação do meio ambiente das áreas rurais municipais. 
 

A sistematização foi reunida, como resultado do trabalho de técnicos a 
estudar a complexidade de relações entre o rural e o urbano no âmbito municipal. 
 

A problemática do espaço é estratégica na medida em que aumenta a 
procura por informação e conhecimento para se planejar o território do município, 
entendido como um conjunto complexo de zonas urbanas e rurais, como 



 

determina o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01), superando assim a 
falsa dicotomia entre espaços urbanos e rurais. As discussões, a informação e o 
conhecimento assim reunidos apontam para a importância desses territórios 
complementares em termos de planejamento e elaboração de políticas setoriais.                                       
 
 
 
1. Identificação e Caracterização do Município 
 
1.1 Histórico: 
 

Campinas tem seu início entre os anos de 1739 e 1744 com a vinda de 
Francisco Barreto Leme sendo, nessa época, chamada de Campinas do Mato 
Grosso devido a sua densa floresta que cobria toda a região, era passagem 
obrigatória das Missões dos Bandeirantes que iam para as minas de ouro no 
interior. Alguns anos mais tarde o povoamento é elevado para vila, passando – se 
a chamar de Vila de São Carlos. Cerca de 45 anos mais tarde tem seu status 
novamente alterado no ano de 1842 agora para Cidade, passando seu nome para 
Campinas, nome que possui até os dias de hoje. 
 Durante todos estes anos desde o povoamento até se tornar uma grande 
cidade a agricultura teve papel importante no seu desenvolvimento, devido ao seu 
solo fértil que possui. A primeira cultura de importância para a cidade foi a Cana – 
de – Açúcar que logo foi suplantada pelo café que entrou com força na cidade. 
Em pouco tempo a economia cafeeira, impulsionou a cidade. Nesta época a 
população era formada em grande parte por escravos e trabalhadores livres que 
atuavam nas plantações e em atividades rurais produtivas rurais e urbanas. Já no 
ano de 1872 com a chegada da Companhia Paulista de Estrada de Ferro e o 
plantio de café, Campinas passa a ser uma das principais cidades do Brasil. 
 A partir da década de 1930, a cultura do café passa a entrar em 
crise,iniciando o processo de industrialização do  município e de diversificação da 
agricultura e da pecuária. A cidade assumiu um papel principalmente industrial e 
de serviços, com isso inicia – se uma grande imigração para a cidade 
principalmente de cidadãos Italianos, atraído por este parque produtivo que se 
instala na cidade. 
 Devido ao seu grande desenvolvimento Campinas passa a chamar a 
atenção das pessoas dentro do próprio país elevando a imigração interna e 
fazendo com que entre as décadas de 1970 e 1980 tenha seu tamanho duplicado. 
Nesta época também ela passa a ser conhecida como “Princesa D´Oeste” por 
estar localizada a Oeste da Capital Paulista. 
 Durante todos esses anos de desenvolvimento. Campinas também foi 
recebendo importantes rodovias como: Anhanguera (1948), a Rodovia dos 
Bandeirantes (1978), a Rodovia Santos Dumont (década de 1980), a Rodovia 
Dom Pedro I, Rodovia Adhemar de Barros, a Rodovia Jornalista Francisco 
Aguierre Proença e a Rodovia General Milton Tavares de Souza (ou Tapetão), 
que é o principal acesso à REPLAN, Campinas consolidou-se como importante 
entroncamento rodoviário. 
 Mais recentemente Campinas também se destaca por ser um grande pólo 
industrial de Alta Tecnologia, agregando importantes indústrias e universidades 
como a Unicamp. Por este motivo a região passa ser chama de “Vale do Silício 
Brasileiro”. Atualmente a cidade perdeu algumas indústrias, mas continua com 



 

aquelas que utilizam alta tecnologia e centros tecnológicos na produção, bem 
como o setor de serviços e comércio. 
 
 
1.2 Caracterização 
 
 Campinas é uma cidade com histórica e inequívoca vocação rural. Há 
espaço e oportunidade para os mais variados sistemas produtivos, de acordo com 
as preferências individuais e as demandas do mercado. Há lugar para a 
agricultura orgânica e também para uma agricultura altamente tecnificada, com 
insumos modernos e cultivares melhoradas, inclusive pelo instrumento da 
manipulação genética. A configuração da Vocação Rural do município se firmou 
como pólo econômico, a partir do ciclo do café, que a transformou num importante 
centro de pesquisas agrícolas. Atualmente novos conceitos para as áreas rurais 
ganham destaque, como a valorização da função da população rural como 
guardiã da preservação da natureza. 

A área rural do município corresponde à cerca de 50,5% do território de 
Campinas e ainda conta com um leque aberto de alternativas para o seu 
desenvolvimento e para a sua população.  
A agropecuária conta hoje com a criação de grandes e pequenos animais de 
diferentes espécies, destacando a criação de gado de leite e de corte. A 
agricultura por sua vez, transformou sua importância para a produção exportável 
frutífera, como no caso de Figo e goiaba, e Turismo Rural e Olericultura. 

Vale lembrar, que as propriedades mais produtivas no município dedicam-
se à fruticultura, inclusive de exportação e à olericultura, em pequenas unidades 
entre 2 ha até no máximo 40 ha. 

A área rural abrange grande diversidade de atividades, dentre elas 
destacam-se as agropecuárias: bovinocultura, fruticultura, inclusive para 
exportação (figo, goiaba, uva, etc), cana-de-açúcar, olericultura, plantas 
ornamentais e silvicultura. 

Outro ponto que podemos destacar é a diversidade étnica que compões o 
rural do município. Devido às imigrações ocorridas, pessoas de diversos lugares 
se fixarão no rural de Campinas como mostra a historiadora Mirza Pellicciotta. 

 
 

DIVERSIDADE ÉTNICA EM CAMPINAS 
 

 
Entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século 

XX, cerca de 70 grupos étnicos penetraram nos chamados sertões paulistas, 
atraídos pela dinâmica da economia cafeeira. A presença destas populações, na 
somatória com as populações locais e de outras regiões brasileiras, contribuiu de 
maneira profunda para a transformação deste território, conferindo diferentes 
características culturais, sociais, econômica e políticas. A cidade de Campinas, 
propriamente dita, foi amplamente beneficiada por esta circulação e fixação de 
parte das etnias por constituir-se centro de um grande entroncamento viário que, 
nas primeiras décadas do século XX, reunia cinco ferrovias. Na atualidade grande 
parte dos talentos da cidade se encontram relacionados com este mesmo 
processo, destacando-se a variedade e antiguidade dos templos religiosos, a 



 

complexidade de suas tradições técnicas e científicas, ou ainda, a intensidade das 
tradições que ainda se encontram vivas na cidade. 

 
 

SUIÇOS E ALEMÃES NOS BAIRROS RURAIS DE FRIBURGO E 
FOGUETEIRO, NA REGIÃO SUDOESTE DE CAMPINAS 

 
Na zona sudoeste de Campinas encontram-se presentes dois bairros rurais 

de origem centenária: a antiga colônia alemã de Friburgo e uma parte da colônia 
suíça de Helvétia, na porção de Campinas conhecida como “Bairro Fogueteiro”. 
 

A pequena colônia agrícola de Friedburg (Friburgo) surgiu em Campinas 
entre 1864 e 1877.  Os primeiros moradores, procedentes da região do Reno, 
chegaram a Campinas na década de 1860 oriundos da Fazenda Ibicaba (onde 
haviam se fixado em 1847) e ali se reuniram a duas famílias suíças (de Berna) e 
anos depois, entre 1870 e 1877, a outras famílias alemãs de Schleswig e 
Holstein, recém saídas da Fazenda Sete Quedas. Em Friedburg (Friburgo), estes 
pequenos proprietários reunidos em uma comunidade com escola, igreja luterana 
e, posteriormente, um cemitério, passaram a produzir batatas, milho, verduras, 
ovos e derivados de leite para, pelo menos uma vez por semana, oferecer de 
porta em porta os produtos aos moradores da cidade. Este núcleo deu origem a 
outras colônias agrícolas em Monte Mor, Elias Fausto, Cruz Alta e Bauru (Weber, 
1989)  

Segundo registros do wikipedia: Na Fazenda Ibicaba ““...Samuel e Nikolaus 
Krähenbühl, chegados ao Brasil em 1857, conhecem a família de Frederich 
Tamerus colono que, tendo saldado suas dívidas no ano de 1860, decide sair em 
busca de terras férteis para si e outros colonos. Tamerus, rumando para o oeste, 
encontra uma área de cerca de 800 alqueires, pouco acidentada e cortada por 
vários riachos no centro do triângulo entre as cidades de Monte Mor, Campinas e 
Indaiatuba. Região que hoje conhecemos por Friburgo, nas proximidades do 
aeroporto de Viracopos. Alguns anos mais tarde, mudam-se para a região os 
irmãos Krähenbühl, e a seguir os Steffen, Jürs, Klement, Armbrust, Quitzau, Wulf, 
Ulitzka, Albrecht, Schröder, Dolner e Skupien. Ao todo 34 famílias. E resolvem 
batizar a localidade Friedburg - Castelo da Paz. Sendo assim, os fundadores 
deixam às gerações futuras a noção da harmonia que havia entre eles. Harmonia, 
entendimento, união e espírito construtivo. Depois de se estabelecerem em seus 
sítios, a preocupação desses imigrantes (em sua maioria, vindos de Schleswig-
Holstein, norte da Alemanha, mas contando também com algumas famílias da 
Suíça do Cantão de Berna) foi com a educação de seus filhos: sem uma escola 
pública nas proximidades e considerando o ensino público brasileiro deficitário se 
comparado com a instrução que receberam na Europa, fundaram em outubro de 
1879 a Sociedade Escolar do Bairro Friburgo (Schulverein zu Friedburg), 
mantenedora da Escola Alemã de Friburgo (Deutsche Schule zu Friedburg)”1. 

À semelhança de Friburgo, o núcleo rural conhecido como Fogueteiro 
também preserva características culturais singulares como fruto de uma valiosa 

                                                 
 



 

combinação entre culturas de origem e tradições paulistas “caipiras”. A região do 
Fogueteiro abriga vários membros da Helvétia, a colônia suíça que tem sua maior 
parte e sede em Indaiatuba, e entre as famílias centenárias que vivem e 
produzem na região estão os Ming e os Abacherle. A família Abacherly deixou a 
Suíça em 1880; nas terras adquiridas no final do século XIX, o Sítio São José 
ainda preserva 4 alqueires de mata virgem, além de contar com uma represa e 
com produção agrícola diversificada (uva, morango, café, milho doce - variedade 
americana, entre outros ítens), com a criação de animais e produção de doces e 
queijos. Herdeiros de tradições rurais, os Abacherly sempre se dedicaram à 
agricultura, mantendo na rotina diária os trabalhos de adubação e colheita 
manuais; atividades só interrompidas pelo cultivo de tradições suíças marcadas 
pelas festas, por apresentações e cultos religiosos.  A fazenda Estiva há mais de 
cem anos pertence à família Ming; o Sr. Leão Ming chegou da Suíça em1887 e 
adquiriu a fazenda em 1895, então com 60 alqueires formados basicamente de 
café. Nela criou lavouras (milho, feijão, arroz) e com um único cavalo, passou a 
comercializar, com sua família, o excedente da produção na cidade. No curso do 
tempo e em meio às geadas (que em 1919 destruiu metade da colheita), crises 
econômicas (em particular, a de 1929) e dificuldades, os Ming conseguiram 
preservar cerca de 30 mil pés de café, bem como manter de forma contínua a 
produção de batatas, cereais e criação de gado.  Na atualidade, esta família – já 
em sua terceira geração – conta com 115 alqueires (sendo 20 de café) e produz 
uva de mesa (Niagara), milho, feijão, batata e gado. 
 
 

JAPONESES EM ÁREAS RURAIS DAS REGIÕES NORTE E SUL 
DE CAMPINAS 

 
Os migrantes japoneses começaram a chegar a Campinas por volta de 

1818, cerca de dez anos depois da fundação de Hirano, o primeiro núcleo de 
colonização japonês criado em Cafelândia, no interior São Paulo. Os pioneiros da 
imigração japonesa haviam atracado em Santos em 18 de janeiro de 1908, após 
52 dias de viagem a bordo do navio Kasato Maru e chegavam ao “novo mundo” 
com base no Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, assinado em 1895 
entre os governos brasileiro e japonês. Este tratado, que demorara alguns anos 
para se ver efetivado, permitiria que no curso de três décadas (1908/1941), cerca 
de 158.000 japoneses se fixassem no Brasil. Neste percurso, os migrantes 
passaram contar, a partir de 1927, com a presença de uma fazenda em Campinas 
que se prestava a servir de ponto de confluência das famílias migrantes, além de 
fazenda-modelo para ensinar-lhes um pouco do novo mundo: a Fazenda Monte 
D’Este, hoje Fazenda Tozan (antiga Fazenda Ponte Alta) que fora comprada por 
Hisaya Iwasaki, um membro da família fundadora do conglomerado Grupo 
Mitsubishi, com esta finalidade. 

A migração japonesa alcançou seu auge em 1933, período em que chegou 
ao Brasil cerca de 24 mil migrantes. Entre os anos 1941/1952, a segunda guerra 
mundial e seus desdobramentos provocaram o rompimento das relações 
diplomáticas e uma perseguição aos migrantes no Brasil. Impedidos de falar 
japonês e expostos ao confisco de seus bens, parte destas famílias (em especial, 
moradoras de regiões cortadas pelas Estradas de Ferro Noroeste e Paulista) 
passaram a migrar para outras áreas em busca de alternativas de sobrevivência e 



 

acumulação; a vinda para Campinas relacionou-se, antes de tudo, à presença de 
estrutura de educação para os filhos. Há partir de 1953, por sua vez, nova fase 
migratória teve início; um novo contingente de pessoas voltou a migrar para o 
Brasil, mas desta vez munido de maiores recursos e interesse em desenvolver os 
próprios negócios na terra e nas cidades, como profissionais especializados. Na 
década de 1960, outra queda dos índices migratórios passava a indicar uma 
melhoria das condições e padrão de vida no Japão, tendência que não impediu 
que nas décadas seguintes se instalasse no país mais de 400 empresas 
japonesas. Em Campinas, a industrialização e as universidades atuaram como 
estímulo central de fixação, reunindo-se nas últimas décadas um contingente de 
mais de 4 mil famílias nipo-brasileiras, em uma população estimada em 20 mil 
pessoas.  

No município de Campinas se fixaram diversos grupos que hoje se 
encontram reunidos na Associação Okinawa Kenjim de Campinas (criada em 
1953), no Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas (criado em 1954) e na 
Associação Cultural Nipo-Brasileira Pedra Branca (criada em 1956). O bairro de 
Pedra Branca, propriamente dito, começou a ser formado em 1956 por famílias 
japonesas procedentes de Hiroshima (Ogihara), Tóquio (Sasamoto), Hokkaido 
(Nishimaru), entre outras, que deixaram as cidades do interior paulista como 
Mirandópolis (famílias Kumagai,Tsukada, Sasamoto, Shimoda), Lins, Pompéia e 
Oswaldo Cruz (família Ogihara), Bastos (família Yamaoka), Marilia (família 
Nishimaru) para adquirir ou trabalhar na região de Campinas. Neste bairro, as 
famílias Nakamura (que iniciou a primeira plantação de pêssegos), Kumagai 
(premiada pela criação de uma variedade de goiaba branca, hoje prestigiada 
entre os produtores), Ogihara (pioneiros na irrigação por micro-aspersão e na 
atualidade, um dos principais produtores de goiaba branca da variedade 
kumagai), Shimoda (presentes no cultivo de figo, pêssegos, goiabas) e Yamaoka 
(no passado, cultivadores de goiaba e pêssego, além de tomate com que 
ganharam prêmio) se destacam na produção de frutas de excelência.  

 

ITALIANOS NAS ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DA REGIÃO 
LESTE DE CAMPINAS 

 
A população do antigo Arraial de Sousas – hoje transformado nos distritos 

de Sousas e de Joaquim Egídio - foi formada ao longo do século XIX por famílias 
descendentes de portugueses (Rosa, Nascimento, Barreto, Vieira, Pinto, Mendes, 
França, Pedroso, Lima) e de origem afro-brasileira (Teixeira, Trajano, Oliveira, 
Santos, Ribeira, Silva, Francisco e dos próprios Souza), somando-se na última 
década do século XIX um forte contingente de italianos que rapidamente se 
fixaram nas porções urbana e rural. O crescimento do arraial seguiu em direção 
sul (rua Humaitá), leste e norte (pela rua 13 de maio, área em que se fixaram ex-
escravos e seus descendentes) e se caracterizou pelo desenvolvimento do 
comércio (secos e molhados) e dos serviços (ferrarias, moinhos de fubá, selarias, 
carpintarias, beneficiamento de arroz e café, fábrica de lingüiça e indústria de 
bebidas), concentrando-se cerca de 90% do contingente populacional na área 
rural. No início do século XX, a comunidade italiana deu origem à Sociedade 
Italiana Lavoro e Progresso (1900), transformada em 1938 na Sociedade 
Beneficente de Sousas.  



 

 
 
 
 
 

1.3 Vocação das Áreas Rurais em Campinas 
 
1.3.1 Amarais.  
 

Predomínio de hortaliças e cana-de-açúcar. 
 
1.3.2 Pedra Branca, Reforma Agrária, Saltinho e Descampado 
 
 Formada pelos bairros Pedra Branca, Reforma Agrária, Saltinho e 
Descampado, a região da Pedra Branca (no caminho da Estrada Velha de 
Indaiatuba), têm como carros-chefes a produção de goiaba e figo para 
exportação, além de laranja kincan, carambola, acerola, uva, figo, banana, 
maracujá e pêssego. O nome Pedra Branca teve seu nome inspirado nas pedras 
de calcário existentes na região. Sendo uma região que apresenta como elemento 
homogeneizador a atividade agropecuária. 

Localizada na região sul, mas ao lado leste (suleste), fazendo limite com 
Valinhos. Toda a extensão do limite com esse município vizinho ocorre junto ao 
rural do mesmo, o que emite uma perspectiva de continuidade. Este limite é 
demarcado, durante longo trecho, por via asfaltada que atravessa o Bairro 
Reforma Agrária. 



 

Parte dessa área da Pedra Branca está dentro do perímetro urbano, o que 
leva o IBGE a incluí-la em setor censitário urbano. Conseqüentemente a 
população aí residente é contabilizada como urbana, mas, de fato, é rural. 

O Bairro da Reforma Agrária é formado pelas pequenas propriedades da 
primeira experiência de reforma agrária, realizada em 1962, pelo governo 
estadual. Com o desmembramento da Fazenda Capivari, local em que foi 
implantado este projeto, as propriedades ficaram distribuídas entre os municípios 
de Campinas e de Valinhos (onde ficou a maior parte). 

A região de Saltinho também é formada de pequenas propriedades, muitas 
com agropecuária, algumas com atividades não agrícolas. 

A região do Descampado é a que fica mais próxima às áreas destinadas à 
ampliação do aeroporto de Viracopos e aos núcleos urbanos. Este núcleo 
também é constituído de pequenas propriedades produtivas, com predomínio de 
atividade agropecuária. Dedicam-se à fruticultura, mas também a suinocultura. 
 
1.3.3 Friburgo e Fogueteiro 
 

Região localizada ao sul, após o aeroporto de Viracopos. Tem-se o 
conjunto formado pelos núcleos do Fogueteiro, do Friburgo e a Fazenda Possas, 
com uma presença importante de atividade agropecuária, em que se destacam a 
produção de frutas (uva, maracujá e manga), café, milho doce e milho comum, 
feijão, batata, suínos, gado de corte confinado, vendido para “butiques” de carne 
de São Paulo, hortaliças, violetas e alguns haras. A região abriga desde 1879 
uma colônia de imigrantes alemães onde predomina chácaras e sítios. O Bairro 
do Friburgo é o pólo aglutinador da cultura germânica que vem se destacando 
como potencial turístico da cidade. 
 
1.3.4 Chácaras Aveiros.  
 

Área com hortaliças, figo e chácaras de recreio. 
 
1.3.5 Anhumas.  
 

Com produção de flores de corte (na maioria crisântemos), de maracujá, 
pastagens, chuchu, caqui e hortaliças, destaca–se a Fazenda Tozan (antiga 
Monte D’Este. É um dos marcos da imigração japonesa em Campinas, desde 
1798 e produz uma linha de produtos orgânicos e japoneses como o saquê (única 
fábrica na América do Sul), shoyo, missô e vinagre de arroz, além do café - 
internacionalmente conhecido, e também chácaras de recreação e lazer, clubes, 
haras e hotéis fazenda. 

O núcleo Anhumas é formado de pequenos produtores rurais que vivem de 
seu trabalho realizado O núcleo Anhumas é formado de pequenos produtores 
rurais que vivem de seu trabalho realizado na propriedade e aí residem há muito 
tempo. Produzem oleaginosas, hortaliças e frutas como a banana, o caqui, a 
manga, a laranja e o limão. Alguns desenvolvem atividades não agrícolas como 
pesque-pague e pesqueiros. 

Toda esta região tem uma grande importância, do ponto de vista ambiental, 
pois em algumas propriedades localizam-se “minas de água”, nascentes que 
originam o ribeirão das Onças, que desemboca no ribeirão Anhumas que teve seu 



 

nome inspirado em uma ave que existia em grande número na região e hoje se 
encontra correndo o risco de extinção. 
 
1.3.6 Barão Geraldo. 
 

Com hortaliças, limão, abacate, hortifrutigranjeiro e ornamental. Dentre as 
atividades não agrícolas destacam-se um restaurante situado próximo aos 
loteamentos Village que também organiza shows musicais sertanejos e que é 
freqüentado pela população urbana, clubes de campo, haras e outros. 

Nas demais extensões encontram-se alguns pequenos produtores, que se 
dedicam à agricultura, produzindo legumes, verduras e algumas frutas como 
manga e banana. 

Pôde-se verificar a diversidade dos usos e ocupações desta área, que 
mescla propriedades improdutivas, local de residência, entretenimento, lazer, e 
produção agropecuária intensiva e moderna. 
 
1.3.7 Sousas e Joaquim Egídio. 
 

Área com reflorestamento, gado, café e turismo rural. 
“A região da APA é uma área predominantemente rural, com poucos espaços 
urbanos, caracterizada por uma ocupação antiga e menos intensa do que no 
restante do Município de Campinas. Essa paisagem rural é constituída 
principalmente por pastagens. Os remanescentes de matas são escassos, 
geralmente pequenos e localizados em vales e depressões, mas correspondem a 
mais de 60% de todos os remanescentes de floresta tropical semicaducifolia do 
município. Não há grandes extensões de lavouras, mas várias áreas 
representativas de reflorestamento (principalmente eucalipto)” (Plano de Gestão 
da Área de Proteção Ambiental da Região de Sousas e Joaquim Egídio-APA 
Municipal, 1996, p. 26). 

Além das propriedades mais extensas, verificam-se também algumas 
tentativas de pequenos produtores com agricultura orgânica, produção de mudas, 
pupunha, castanha portuguesa, etc. São, no entanto, casos isolados que não 
permitem caracterizar esta região como agrícola, embora esta seja a atividade 
considerada como compatível a sua finalidade no seu plano de gestão. 

Além disso, grande parte desses produtores não reside nas propriedades e 
a agricultura não é a sua atividade principal. A principal finalidade desta região é a 
preservação dos recursos naturais que são importantíssimos para a qualidade de 
vida do município. 
 
1.3.8 Carlos Gomes e Gargantilha. 

 
Destaca–se pela piscicultura, ranicultura, plantas fitoterápicas, cultivo de 
aspargos e turismo rural. 

Predominam as áreas com pastagem. No bairro Gargantilha, encontra-se uma 
produção de acerola e de aspargos. Existem também chácaras utilizadas para 
recreio e residência permanente. 

A atividade agrícola tem pouca expressão e as atividades não agrícolas 
que estão sendo desenvolvidas destinam-se mais ao lazer e ao turismo. 
Uma atividade turística desta região, que atrai tanto a população local como a da 
capital do estado de São Paulo, é o passeio de trem “Maria Fumaça”. Trafegando 



 

pelos leitos da antiga estrada de ferro Mogiana, entrecorta os remanescentes das 
antigas fazendas que são apresentadas aos passageiros por membros da 
Associação Brasileira de Preservação Ferroviária.  

Avista-se assim muita área com pastagem, sede de fazenda projetada pelo 
arquiteto Ramos de Azevedo, clubes de recreio, etc. Parte-se da estação 
Anhumas em direção a Jaguariúna, passando pelas estações de Pedro Américo, 
Tanquinho, Desembargador Furtado e Carlos Gomes. 
 
1.3.9 Campo Grande 
 

Predomina em sua área rural, pequenas propriedades sendo a maioria de 
chácaras, destacando-se a produção de bromélias e orquídeas para exportação 
em ambiente abrigado (estufas) com alto valor agregado e onde também se 
desenvolvem pesquisas de melhoramento genético. 
 
 
 

1.4 Leitura Sócio-Territorial da Zona Rural 
 

A ausência de um trabalho organizado e de perspectivas faz com que os 
agricultores abandonem a produção, e suas terras passam a abrigar matadouros 
clandestinos, desmanches de carros e outros subprodutos da violência, gerando 
intranqüilidade para quem tenta continuar a produzir.  

Outro problema apresentado é o da insegurança própria do isolamento das 
unidades agrícolas e tem sido fator preponderante no êxodo rural. Ocorrem 
roubos e furtos de animais, frutas, máquinas agrícolas, caminhões, fios de 
telefonia, etc. Em relação a segurança, foi iniciada uma patrulha rural-ambiental 
do município que já realiza de forma precária um atendimento a esta área. 

Outra observação é a falta de ferramentas de gestão para essa região, 
tornando-a vulnerável aos usos não compatíveis com a zona rural, o que vem 
despertando bastante preocupação, podendo haver prejuízos das estratégicas 
econômicas de vocação e sustentabilidade do seu patrimônio natural, histórico e 
arquitetônico. 

Isto porque, o município também possui ampla vocação para o turismo 
rural, possibilitando a preservação histórica e contribuindo para a conservação da 
paisagem, especialmente em regiões com ofertas de turismo ligado a agro-
negócio e a fazendas históricas. 

Notadamente na sua porção nordeste, a vocação para desenvolvimento do 
turismo rural é fato, devido à existência de sedes de fazendas históricas da época 
do Ciclo do Café e Canavieiro, contando também com a presença de ramal férreo 
ainda em atividade e do conjunto de locomotivas a vapor – “Maria Fumaça”, que 
tem despertado inclusive interesses cenográficos.  
 

2. Dados Geográficos: 
  
 O município de Campinas esta situado na porção centro leste do Estado de 
São Paulo. Seus limites fazem fronteira com as cidades de Valinhos e Vinhedo a 
Sudeste, Indaiatuba e Itupeva ao Sul, Monte Mor e Hortolândia a Sudeste, 
Sumaré a Oeste, Paulínia a Noroeste, Jaguariúna a Norte e Itatiba a Leste. 
 



 

 
Latitude:  22º 48´57´´ S 
 
Longitude:  047º 03´33´´ W 
 
Altitude:  685 m 
 
Área total do município:  79.600 hectares (IBGE) 
 
Área rural:    40.710 hectares  
 
Área urbana:   38.890 hectares (SANASA) 
 
 
 
População: 

População total População urbana População rural Densidade 
demográfica 

1.056.644* 953218** 16178** 1328 

(IBGE 2000**,2008*)  
* estimado em 1º julho de 2008. 
** Censo Demográfico 2000. 
 
 
 

 
 Fonte: Prefeitura de Campinas – Secretaria de planejamento. 
 

Consta-se uma alteração no perfil demográfico da população residente no 
meio rural contemporâneo no município de Campinas, em virtude de alguns 
aspectos de suas condições de vida, como a mudança da configuração espacial 
do rural, que repercutiu no perfil dessa população. 



 

 
A porcentagem de 1,7% de população rural, quando contraposta à de 98,3% de 
população urbana, parece inexpressiva e residual. Porém, para se compreender o 
seu devido significado, é necessário relativizá-la e adotar uma visão retrospectiva. 
 

Evolução da população e da densidade demográfica Município de Campinas 
1940 a 2000 

 

Junto com esta redução territorial, houve uma perda de população rural apesar 
do crescimento constante dos habitantes do município. Pode-se observar na 
tabela, que os distritos e vilas que foram originando os novos municípios tinham 
predomínio de população rural. Perdeu também atividades econômicas 
importantes, tanto que estas foram suficientes para dar origem aos 
desmembramentos ocorridos. Os novos municípios fazem parte da Região 
Metropolitana de Campinas 

 

Desmembramento do município de Campinas, 1924 – 1964. 

 Fonte: Municípios e Municípios do Estado de São Paulo, 1995. 

 

Campinas 

Americana (1924) 

Cosmópolis (1944) 

Sumaré (1953) 

Valinhos (1953) 

Paulínia (1964) 



 

Embora com outras dinâmicas, tem-se, no rural campineiro, um contingente 
populacional importante que não é residual. O campo não é o deserto humano 
que pode, à primeira vista, parecer. 

 
Para melhor compreensão do que é o rural, há dois enfoques que permitem 

um olhar mais amplo sobre esse território. O primeiro trata da “pluriatividade” das 
famílias rurais, ultrapassando a concepção ainda utilizada de que as famílias no 
meio rural vivem apenas do trabalho em atividades agrícolas. Hoje, é possível 
perceber que há muitas outras ocupações que geram emprego e renda para 
essas famílias, como a construção civil, o artesanato, confecções, etc. 

O outro enfoque trata da “multifuncionalidade” da agricultura. Engloba as 
múltiplas funções do mundo rural que, além da produção e extração de bens 
privados, como alimentos, fibras, agroturismo e outros produtos comerciais, 
também desempenham funções que se referem à reprodução de bens públicos, 
como a manutenção da biodiversidade, conservação do solo, a paisagem rural, 
herança cultural, segurança alimentar, entre outros. 

É no rural onde mais se manifestam as diversidades regionais, onde há a 
ocupação humana tradicional, a preservação da biodiversidade nativa, dos cursos 
d’água e dos mananciais hídricos, favorecendo a manutenção da qualidade e a 
disponibilidade da água. 

Para a população rural, as atividades não agrícolas representam a 
oportunidade de obtenção de renda fora da agropecuária, onde o emprego tem 
tendência declinante. 

Dentre os reordenamentos do território rural e os novos arranjos da 
população envolvida nestes processos destaca-se a presença da família 
pluriativa.  

 
O rural de Campinas é: 
Multisetorial por estar incorporando em seu território, além da tradicional 
agropecuária, diversas atividades como os serviços, o turismo, a indústria.  
Multifuncional na medida em que vem adquirindo novas funções como: local de 
residência e de preservação da natureza, além de manter a de produção, que o 
identificou originalmente. O rural se diversificou e ficou mais complexo. 

 
 
 
2.1 Clima: O clima de Campinas é classificado como Tropical de Altitude por ter 
uma altitude média de 600m, dessa forma, este clima é interferido pela altitude da 
cidade. Possui uma pluviometreia média de 1411,5 mm/ano e uma temperatura 
média 22,3º, posui uma estação de chuvas bem definida que vai de Novembro á 
Março. Com isso a população do meio rural da cidade pode se programar em 
suas ativades de produção antevendo a época de chuva, para reduzir as suas 
chances de perdas com estiagens prolongadas. 
 
 
2.2 Relevo: Por estar localizada em uma região de transição entre dois tipos de 
relevo, o Planalto Atlântico Paulista e a Depressão Periférica, a cidade apresenta 
uma grande quantidade de ondulações no seu território, principalmente na região 
do distrito de Sousas e Joaquim Egídeo, e mesmo nas outras regiões apresenta 



 

pouca quantidade de regiões planas. A cidade é cercada pela Serra da 
Mantiqueira e Serra do Japi. 
 

2.3 Tipos de solos: Por estar em uma região de transição a região apresenta 
corpos de rochas básicas intrusivas, que dão origem às terras roxas e latossolos 
roxos. Os terrenos cristalinos de idade Pré-Cambriana  encontram-se no lado 
oriental, enquanto  a parte ocidental é marcada por extensa área de material 
sedimentar de origem glacial (argilitos, siltitos e arenitos) do Permo-Carbonífero. 
As rochas básicas estão localizadas entre a área urbana e o rio Atibaia, na parte 
setentrional  do município.  No extremo meridional há uma extensa área de 
sedimentação mais recente, composta por areias e cascalhos.  

No município encontramos os seguintes tipos de solos:  

 Áreas cristalinas:  solos podzolizados  com cascalho e solos Podzólicos 
Vermelho-Amarelos, Cambissolos e solos litólicos;  

 Áreas  sedimentares:  Latossolo  Roxo,  Latossolo  Vermelho-Amarelo e 
hidromórficos;  

 Áreas sob influência de corpos intrusivos: Terra Roxa, Terra Roxa 
Estruturada, Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho-Escuro; 

 
 
 
 
2.4 Pluviometria: As chuvas na cidade de Campinas estão concentradas nos 
meses de Outubro á Março com média de 1120,4 mm no período e uma estação 
de seca com 291,1 mm no período também.  
 
 
 
 
2.5Temperatura: 
 

Máxima Mínima Média 

30 12 22,3 

Fonte: CEPAGRI 
 
 
 
2.6 Hidrografia: O Município esta localizado na Bacia do Rio Tietê, tendo como 
afluentes diretos os Rios Piracicaba e Capivari. Na região norte a cidade é 
cortada pelos rios Jaguari e Atibaia que por sua vez deságuam no rio Piracicaba. 
Já na região Oeste da cidade, destaca - se o Ribeirão Quilombo, cuja nascente 
encontra – se nos bairros do Chapadão e Amarais, desaguando também no Rio 
Piracicaba após cortar alguns municípios vizinhos. Na parte Sul, passa o Rio 
Capivari, também afluente direto do Rio Tietê. 

 O rio Capivari tem uma extensão de 35,54 Km e apenas 613m( 
1,72%) de margem recoberta por vegetação ciliar. Na porção mais sudeste, o rio 
Capivari coleta as águas de dois córregos sem denominação, sendo que um 



 

deles tem 6.866m de extensão e 630 m (9,17%) de margem recoberta pelo 
fragmento da Singer/Faz. Capuavinha, o outro tem 2.100 m de extensão e 270 m 
de margem com vegetação ciliar, representada pelo fragmento da Fazenda 
Palmeiras/Singer. 

O rio Capivari-Mirim tem uma extensão de 23,7 km e possui apenas 4.076 
m (17,2 % de margem recoberta com vegetação ciliar). 

O ribeirão Viracopos tem 12,73 Km de extensão e 1.212m (9,52 % de 
margem recoberta com vegetação ciliar). Este ribeirão coleta as águas de  outros 
pequenos cursos sem denominação, sendo que a extensão do principal é de1.440 
m e tem380 m de margem recoberta por um grotão. O córrego da Estiva com 
2.100 m de extensão e 331 m (15,7%) de margem recoberta por fragmento.  

O córrego da Brita com 7.352 m de extensão e 0% de vegetação. Outros 
córregos sem denominação que coletam as águas de outros fragmentos que 
passam pelos sítios Brechó, Mirim e Primavera têm 6.000 m de extensão e 2.820 
m de margens recobertas com vegetação ciliar. 
 
2.7 Bacia hidrográfica (UGRHI): Campinas esta inserida na Bacia do Rio Tietê, 
principal rio do Estado de São Paulo, que corta todo o estado e possui uma 
extensão de 1150 km desde sua nascente na Serra do Mar até desaguar no 
extremo Oeste do Estado no Rio Paraná.  
 Em sua extensão o rio é dividido em vários níveis e Campinas faz parte do 
Médio Tietê Inferior, onde os rios da região servem de afluentes para ele 
principalmente o Rio Piracicaba. 

O rural também desempenha uma importante função sócioambiental, por 
sua importância para a noção de sustentabilidade, Essa função não pode ser 
trabalhada apenas com base no recorte do território rural, nem das divisões 
administrativas; é preciso identificar e equacionar os ecossistemas e as bacias 
hidrográficas existentes, que abrangem as escalas locais e o regional. A questão 
ambiental exige estudos e planejamento de espaços que extrapolam os limites 
municipais, como é o caso da gestão das águas, caso em que as ações 
municipais, embora necessárias, não são suficientes para regular o uso e 
manutenção desse recurso natural. 
 
 

2.8 Malha viária municipal  
 
 

2.8.1 Hierarquização Viária 
 

Para o completo entendimento do sistema de hierarquização do sistema 
viário, primeiramente, há necessidade de estabelecer definições e critérios 
utilizados para a classificação das vias. Trata-se de um critério de classificação 
funcional das vias, ou seja, qual o papel desempenhado por estas no contexto da 
malha viária urbana. 

Assim, recorreremos ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Lei Federal 
Nº 9.503/97, que em seu Anexo I, Dos Conceitos e Definições, define claramente 
esta conceituação, que, para manter conformidade com a legislação em vigor no 
Brasil, adotaremos e transcreveremos a seguir. 

Do estudo das definições do CTB, extrairemos as definições mais 
importantes para a correta caracterização da hierarquização do sistema viário 
principal. 



 

O CTB define a via como sendo a superfície por onde transitam veículos, 
pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e 
canteiro central. 

Definido o que seja via, pode-se estabelecer a subdivisão desta em via 
rural e via urbana, sendo as vias rurais compostas pelas estradas e rodovias e as 
vias urbanas, de espectro mais amplo, compostas por ruas, avenidas, vielas, ou 
caminhos e similares abertos à circulação pública, situadas na área urbana, 
caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua 
extensão. 

As vias rurais, estradas e rodovias, diferem, segundo o CTB, única e 
exclusivamente por possuírem pavimento ou não, sendo as estradas as vias 
rurais não pavimentadas e as rodovias as vias rurais pavimentadas. 

O município de Campinas conta com uma extensa rede de estradas 
municipais, onde a maioria onde a maioria delas apresenta algumas 
características semelhantes. Em sua maioria as estradas se encontram na área 
rural do município, não possuindo asfaltamento. São estradas que variam de 600 
m até 18 km de extensão e que estão em péssimos estados de conservação, 
possuindo em alguns pontos severos e adiantados problemas com erosão, 
impossibilitando em dias de chuvas o tráfego de veículos por parte dos moradores 
para entrar e sair da propriedade impossibilita a passagem de veículos do 
transporte escolar e também não é possível fazer o escoamento da produção por 
parte dos produtores rurais. As estradas não apresentam sinalização adequada 
na sua maioria, nem nomenclatura e não há demarcação sinalizada da divisa dos 
municípios lindeiros. 

Campinas também esta inserida no programa Pró – Estrada do circuito das 
frutas onde, em determinados períodos dos anos recebe equipamentos para 
manutenção das estradas rurais do município. 
  
 
3. Mapas (anexos): 
 
3.1 Mapa: Limites entre Perímetros Rural e Urbano no Município de Campinas 
 



 

 
Fonte: Prefeitura de Campinas / SEPLAMA 

 
3.2 Mapa: Ocupação Territorial 
 

 
Fonte: Prefeitura de Campinas / SEPLAMA 



 

 
 
 
 
 
3.3 Mapa: Hidrografia 

 
Fonte: Prefeitura de Campinas / SEPLAMA 

 
 
 
4. Dados Socioculturais 
 
4.1 Distribuição da População Urbana e Rural na RMC: 
 

 1991 2000 

População Urbana 1.774.577 2.264.309 

População Rural 91.468 68.309 

Taxa de Urbanização ( em %) 95,1 97,07 

 
 
 Consta–se uma alteração no perfil demográfico da população residente no 
meio rural contemporâneo no município de Campinas, em virtude de alguns 
aspectos de suas condições de vida, como a mudança da configuração espacial 
do rural, que repercutiu no perfil dessa população. 
 A pequena concentração da população rural, quando contraposta com a 
população urbana, parece inexpressiva e residual. Porém, para se compreender o 
seu devido significado, é necessário adotar uma visão retrospectiva. 



 

4.2 População rural: 
 

Há um conjunto de atividades desenvolvidas pelas famílias rurais 
ultrapassando a concepção anterior de que essas apenas trabalhavam com 
atividades agrícolas ou rurais. Hoje, elas têm ocupações que geram emprego e 
renda, como a construção civil, artesanato, confecções, ou mesmo trabalham na 
área urbana, caracterizando a “pluriatividade” das famílias.  

E também, a própria atividade rural pode desempenhar funções que não 
visam apenas à produção agrícola, mas a manutenção da biodiversidade, a 
preservação histórica, turísticas e outras que não estão diretamente 
caracterizadas como funções rurais stricto sensu. 

No último censo agropecuário realizado, foi constatado que a população 
rural de Campinas esta dividida da seguinte forma: 
 
 

Fonte: Censo Demográfico 2000. 

 
 
 
4.3 Acesso da População Rural a Serviços Básicos: 
 

4.3.1 Assistência técnica e extensão rural: 
 
 População atendida através da Casa da Agricultura do município, 

oferecendo assistência nas diversas áreas de produção da cidade, principalmente 
para pequenos produtores familiares. O atendimento é realizado pelos técnicos 
presentes na casa da agricultura que se disponibilizam para ir até a propriedade 
para prestar assistência necessária e manter um contato mais direto com os 
produtores. 

 
4.3.2 Crédito rural e micro crédito:  
 
Os produtores podem estar acessando as diferentes linhas de crédito 

disponibilizadas pelos governos Federal e Estadual, através dos bancos 
competentes para cada modalidade. Para isto eles procuram a Casa da 
Agricultura, onde recebem orientação de como proceder e todos os documentos 
necessários para estar adquirindo este crédito.  

  
 
4.3.3Iluminação Pública: 
 
No município de Campinas a responsável pelo fornecimento da energia e 

iluminação pública é a Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL. 
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O Projeto de Iluminação Pública foi estruturado dividindo a cidade em seis 
quadrantes:  
 

 Regiões de Sousas e Joaquim Egídio, Chácara da Barra, Centro e 
Taquaral. 

 Xangrilá, Alphaville, Gargantilha, Amarais e Castelo. 

 Região de Barão Geraldo 

 Nova Europa até Aeroporto de Viracopos e o Campo Belo 

 Cidade Jardim e Novo Mundo 

 Parque Itajaí e toda Região do Ouro Verde 
A estratégia de dividir a cidade tem como fundamento facilitar a execução das 

ações pelos profissionais da concessionária e otimizar a implantação do plano. A 
ordem do quadrante não significa prioridade na realização das medidas 
estabelecidas pelo projeto. 

O Mapa abaixo mostra a situação atual do município e a divisão dos seis 
quadrantes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.3.4 Transporte: Toda a cidade possui sistema de transporte coletivo 
através de ônibus, incluindo a zona rural da cidade. 
 
 



 

 
4.3.5 Saneamento: 
  

O sistema de distribuição de água potável, sob a responsabilidade da 
Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA, atende 
98% da população, compreende 3.600 km de malha hidráulica, sendo composto 
por 25 reservatórios elevados, 44 semi-enterrados, enterrados ou apoiados e 24 
estações elevatórias. 

 
4.3.6 Esgoto: 

 
O município de Campinas divide-se em três bacias naturais de 

esgotamento: Atibaia, Quilombo e Capivari. O sistema de esgotamento abrange 
86% da população, contando com 206.000 ligações e 333.786 economias 
atendidas, entretanto, até o ano de 2000 apenas 5% dos esgotos coletados eram 
tratadas em pequenas unidades. 

O sistema de esgotamento sanitário conta com uma rede de coleta e 
afastamento de 3.074,39 km, 41 estações elevatórias e 11 estações de 
tratamento, distribuído em nove setores de esgotamento. 

 

 
4.3.7 Abastecimento de água:  
 
 

O município de Campinas está inserido na Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos nº. 5 – Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí, sendo importante destacar que o rio Atibaia é um dos formadores do 
sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de 52% da Região 
Metropolitana de São Paulo. 

A outorga para o sistema Cantareira foi renovada através da Portaria 1213, 
expedida pela Agência Nacional das Águas – ANA, em 06 de agosto de 2004. 

A SANASA participou ativamente do processo renovação desta outorga, 
quando foram estabelecidas regras operativas ao Sistema de maneira a permitir o 
atendimento tanto da Região Metropolitana de São Paulo – bacia do Alto Tietê, 
quanto dos municípios pertencentes à bacia dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. 

No âmbito dos Comitês Estadual e Federal do PCJ foi criado um Grupo de 
Acompanhamento do Sistema Cantareira, com a responsabilidade de avaliar 
mensalmente os volumes do sistema e definir os limites de retirada tanto para a 
bacia do Alto Tietê como para a do PCJ. 

A situação dos mananciais produtores tem se apresentado insatisfatória, 
exigindo processos avançados de tratamento, como pré e inter alcalinização, uso 
de carvão ativado e, como desinfetante, a cloramina, mais estável e com menor 
risco de produção de composto organoclorados. 

Os sistemas de captação tanto do rio Atibaia quanto do rio Capivari são 
compostos por barragens de nível, utilizadas apenas para elevação do nível da 
lâmina d’água no local de captação, proporcionando uma operação satisfatória 
durante o período da estiagem. O sistema de abastecimento público de água tem 
como principal vulnerabilidade a incidência de acidentes com transporte de 
produtos perigosos. 



 

O sistema de distribuição de água do município conta com 25 reservatórios 
elevados, 44 reservatórios semi-enterrados, enterrados ou apoiados e 24 
estações elevatórias de água que permitem o abastecimento da população 
através de uma malha hidráulica de aproximadamente 3.600 km de extensão, 
sendo 12% em ferro fundido, 36% em cimento amianto, 51% em PVC e 1% em 
material diverso. 
Este sistema contempla 232.399 ligações de água e 385.370 economias. Com a 
finalidade de manter a pressão da água dentro dos limites estabelecidos pelas 
normas, encontram-se instaladas 185 unidades de controle de pressão 
estrategicamente posicionadas. 

A SANASA tem ainda um sistema de monitoramento da água bruta e 
tratada que conta com sondas multi-parâmetros instaladas no rio Atibaia, coleta 
de água bruta nos mananciais produtores e seus tributários, além de um 
programa de controle e análise da água distribuída, com a finalidade de garantir 
os padrões de potabilidade de acordo com a Portaria 518/2004. Este programa 
atua em conjunto com o programa de controle e redução de perdas físicas, 
definindo prioridades para a troca de redes, execução de anéis de reforço, 
instalação de dispositivos de controle, dentre outras ações. 

 

 
4.3.8 Energia elétrica:  
 
No município a energia esta presente em todas as áreas rurais da cidade 

abastecendo as propriedades. Segundo o projeto LUPA 2008, da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, a maior parte das 
propriedades na cidade de Campinas utilizam a energia elétrica na atividade 
agrícola. Das 1012 propriedades cadastradas a energia é utilizada em 924. 

 
4.3.9 Meios de Comunicação:  
 
Nas regiões mais afastadas da cidade o sistema de comunicação ainda é 

inexistente ou muito precário. Principalmente nas propriedades na região do 
distrito de Joaquim Egídeo, no bairro de Santa Maria, onde não possuem sistema 
de telefonia fixa, e também não conseguem utilizar a telefonia móvel (celular), as 
demais regiões rurais da cidade são atendidas em sua maioria pelo sistema de 
comunicação. 

 
4.3.10 Cultura:  
 
Campinas possui diversas feiras tradicionais que ocorrem no meio rural 

durante o ano. São festas organizadas pela população local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.4 Organização Rural:  
 

O município conta com associações de bairros como a da Pedra Branca e 
Santa Maria das Cabras, que possuem como principal finalidade agrupar os 
moradores daquelas regiões, para que possam deliberar sobre os problemas 
encontrados pelos bairros a que pertencem, buscando soluções e discutindo as 
mesmas com o governo local.   

 Existe também o Sindicato Rural de Campinas, que promove cursos para 
os moradores das áreas rurais e representa toda a categoria rural da cidade nos 
mais diversos ramos da agropecuária em geral. 

 

5. Característica Social Integrada entre o Rural e o Meio Ambiente: 

 

A qualidade de vida nas cidades está diretamente relacionada ao 
planejamento global dos centros urbanos, incluindo a zona rural que precisa ser 
conservada como tal, formando um cordão de preservação ambiental no entorno 
das cidades.  

O rural também desempenha uma importante função sócio-ambiental, essa 
função não pode ser trabalhada apenas com base no recorte do território rural, 
nem das divisões administrativas, é preciso identificar e equacionar os 
ecossistemas e as bacias hidrográficas existentes, que abrangem as escalas 
locais e o regional.  

A questão ambiental exige estudos e planejamento de espaços que 
extrapolam os limites municipais, como é o caso da gestão das águas, caso em 
que as ações municipais, embora necessárias, não são suficientes para regular o 
uso e manutenção desse recurso natural. 

Observa-se na zona rural a proliferação de açudes/barramentos, sem 
controle, o que tem despertado preocupação, haja vista que já houve episódio de 
rompimento no ano de 2003, que causou danos aos Distritos de Sousas e 
Joaquim Egídio. 

Um dos objetivos intrinsecamente relacionados à caracterização rural, é 
visar, entre outras tantas demandas, o trabalho na conjugação de ações 
integradas entre a área rural e meio ambiente, para melhor preservar os recursos 
naturais e ambientais da zona rural.  

O município de Campinas, já vem efetuando um trabalho significativo, com 
produtores rurais da região da APA (Área de Proteção Ambiental), onde já foram 
ministrados cursos, entre eles o de agricultura orgânica e turismo rural. Dessa 
forma fomentou a criação de associações de moradores, como no Bairro Carlos 
Gomes e fortaleceu a do Bairro de Santa Maria.  

Esta integração entre o rural e o ambiental ganha força, tendo como um 
dos grandes desafios para município, a incrementação do desenvolvimento de 
ações destinadas à agricultura familiar.  

Através de uma fomentação estratégica, participativa e adensada, do 
desenvolvimento deste paradigma, Campinas desencadeará a viabilização de um 



 

conjunto pró-ativo, como: a produção, a distribuição/comercialização e o 
consumo, no contexto das relações sociais do complexo sistêmico produtivo 
utilizado pelos agricultores e seus familiares.  
 
6. Caracterização ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Áreas de proteção:  
 

O município de Campinas como as demais cidades brasileiras não 
possuem mais quase nenhuma área de floresta nativa em seu território. Com 
exceção de algumas matas espalhadas pela cidade. 

Diretrizes Gerais Propostas para Execução 

Medidas de conservação do solo, como 
plantio em nível, uso de terraços e faixas 
de retenção. 

 
. 
 
 
  

1. Todas as operações de uso da terra, que 
visem a produção, distribuição, beneficiamento, 
pesquisa e comércio de produtos agropastoris 
naturais, excetuando-se atividades de queima 
de resíduo de qualquer natureza, abate de 
animais e manipulação de insumos químicos; 
2. Serviços agropastoris; 
3. Chácaras de lazer; 
4. Pesqueiros; 
5. Atividades relacionadas ao ecoturismo, 
agroturismo e comércio de produtos 
agrosilvopastoris; 
6. Hotel fazenda, SPA, pousada; camping; 
7. Clube associativo recreativo e esportivo; 
8. Restaurantes rurais e demais atividades 
gastronômicas; 
9. Agro-mercados, agromalls, “mercado-verde”; 
10. Hipódromo 
11. Jd. botânico; 
12. Instituições de ensino agropastoril e de 
zootecnia; 
13. Criatórios comerciais; 
14. Criatórios conservacionistas; 
 

Incentivo a valorização das 
propriedades agrícolas com modelos 
agrosilvopastoris, por meio de 
conservação de recursos do solo e da 
vegetação, melhorando o 
aproveitamento do recurso hídrico, 
desenvolvendo o turismo rural e 
melhorando as paisagens da região.  
 

Incentivar quando da implantação de 
conjuntos habitacionais o modelo de 
construções sustentáveis com boas 
práticas construtivas 
 

Fomentar o cultivo de hortas comunitárias 
orgânicas  
  



 

 Campinas possui algumas áreas de proteção, como no caso do Distrito de 
Sousas e Joaquim Egídeo que são declaradas APAs, visando preservar o 
restante de mata que sobrou na cidade Atualmente, há somente 2% de Mata 
Atlântica remanescente no município e 60% delas estão na APA Municipal. A APA 
de Sousas e Joaquim Egídeo possui grande importância também por ser uma 
produtora de água para o município. Ela possui 227 Km2 e abrange cerca de 27% 
da área total da cidade. Possui uma grande variedade de fauna e flora, entre elas 
algumas ameaçadas de extinção.  
 Por se tratar de uma área de APA e de relevo montanhoso, as 
propriedades ali existentes se destinam principalmente para a produção de 
Eucaliptos, pecuária e Turismo Rural. 
 
 
6.2 Vegetação: 
 

A cobertura vegetal original remanescente apresenta-se bastante 
fragmentada e representa apenas 2,5% da área total do município, em grande 
parte constituída por fragmentos isolados de Florestas Estacionais Semideciduais 
e poucos trechos de cerrados, matas de brejo e vegetação rupestre. 

Nota-se que a maior parte desses fragmentos florestais situam-se na área 
rural, em especial na porção nordeste - região da APA Municipal, os quais 
apresentam também melhor estados de conservação, em decorrência da 
manutenção das características rurais dessa região, aliado ao relevo mais 
acentuado, garantindo baixa influência de fatores indutores à urbanização e 
perturbação. 

Já na região central do município, que se encontra intensamente 
urbanizada, a cobertura vegetal remanescente é mais pobre, e os poucos 
fragmentos encontram-se ilhados na malha urbana, representados por bosques 
naturais e parques municipais. 

Um fator extremamente importante para a conservação de remanescentes 
florestais é a questão da dimensão da área. Áreas maiores conservam maior 
biodiversidade dos diferentes grupos taxinômicos. Infelizmente os remanescentes 
do município são bastante diminutos e uma alternativa para ampliar as dimensões 
das áreas já legalmente conservadas é também conservar áreas naturais anexas 
ou próximas a elas. 

Outra preocupação com a conservação de remanescentes florestais é o 
isolamento dos mesmos. O problema pode ser relativamente minimizado com a 
utilização de áreas vegetadas ao longo dos mananciais. Embora a faixa ciliar, 
legalmente exigida, seja estreita, acaba representando alguma forma de 
interligação. 
 
 
 
 
 
6.3 Áreas de preservação permanente: 
 

As Áreas de Preservação Permanente – APPs, associadas aos cursos d’ 
água, definidas no Código Florestal Brasileiro - Lei Federal 4771/65 e suas 
alterações, compreendem faixas marginais com largura mínima de trinta metros, 



 

medidas a partir do leito maior sazonal. Essas áreas são destinadas a 
preservação da vegetação ciliar e contribuem para a estabilidade do sistema 
hídrico, representando importantes corredores de fluxo gênico de espécies 
animais e vegetais. Entenda-se por leito maior sazonal, o nível mais alto atingido 
pelas águas das cheias anuais. 
 
6.4 Matas Ciliares:  
 

Para a área rural já existe um ambicioso programa de recomposição da 
mata ciliar financiado pelo Banco Mundial e pelo governo do Estado de São 
Paulo. Mas o nosso município acessa muito timidamente tais recursos. A primeira 
região onde se iniciou a implantação do Programa das Microbacias (em maio de 
2005) foi a Pedra Branca. 

A exemplo da importante decisão de tratar todo o esgoto de nossa cidade, 
a implementação de um programa de reflorestamento ciliar na área urbana seria 
tão importante como a primeira, como complemento para solucionar a escassez 
de água. 

As matas ciliares têm o papel estratégico na conservação da 
biodiversidade, na preservação dos recursos hídricos de bacias hidrográficas, na 
perenização das nascentes e para a formação de corredores interligando os 
remanescentes de matas ciliares (assegurando a sobrevivência e a manutenção 
do fluxo gênico entre populações de espécies animais que habitam a faixa ciliar 
ou mesmo fragmentos florestais maiores por ela conectados), valorização da 
paisagem e a possibilidade da realização de inúmeros projetos de lazer e 
educação ambiental nas áreas vegetadas de beira de cursos d’água. Têm ainda o 
poder de tamponagem e filtragem de nutrientes e sedimentos oriundos de áreas 
agrícolas adjacentes, evitando que os mesmos sejam carreados para o curso 
d’água, contaminado-o. (GARCIA, 2004) 

A recuperação das matas ciliares em áreas urbanas se tornou 
imprescindível. Poderia iniciar-se com uma complementação na lei da arborização 
urbana, incluindo a obrigatoriedade de arborização na faixa de APP, nos 
empreendimentos nas margens de um curso d’água ou de nascente. Seria 
necessário complementar também, a Lei do Fundo Único de Fomento aos 
Parques Municipais, permitindo que parte destes recursos seja utilizada para o 
reflorestamento ciliar. 
 
 
6.5 Permeabilidade do solo: 
 

A permeabilidade do solo, assim como a arborização, manutenção das 
várzeas e APPs, é outro elemento importante na retenção de água da chuva 
propiciando a recarga dos aqüíferos e redução dos volumes de águas lançados 
no sistema de drenagem da cidade, sendo relevante nos episódios de chuvas de 
grande intensidade. 

Exceto para a Região de Barão Geraldo, para a APA Municipal e para a 
área de abrangência da Operação Urbana do Parque Linear do Rio Capivari, que 
respectivamente a partir de 1996, 2001 e 2004, tiveram taxas de permeabilidade 
estabelecidas em lei, assim como também para algumas áreas envoltórias de 
bens tombados, o restante da cidade ainda não possui tal critério, o que é 
bastante preocupante, considerando que a maior parte dos vazios urbanos situa-



 

se nessa região, assim como praticamente todos os pontos de alagamentos e 
inundações. 

Assim, o sistema de drenagem urbano deve contar com a fixação de taxas 
de permeabilidade, notadamente para novos empreendimentos e aprovações 
edilícias, e contar com desenvolvimento de estudo de sistemas e tecnologias de 
retenção que devem ser empregadas nos empreendimentos com potencial 
impactante para o sistema de drenagem urbana. 

É interessante ressaltar que a dinâmica do desenvolvimento urbano gera 
novas realidades para a cidade e precisam sempre ser administradas. Nas 
últimas décadas, observou-se uma transformação dos tipos de ocupações e 
atividades que alteraram as condições de permeabilidade no município. Muitos 
bairros essencialmente residenciais passaram a ter característica de uso misto 
com comércios e serviços que demandaram aumento da área construída do lote e 
o conseqüente aumento da impermeabilização para atender as novas demandas 
do mercado, gerando novos cenários urbanos. Se antes, principalmente na região 
central, a maioria dos espaços era ocupada por uma mescla de residências e 
pequenos comércios, a realidade atual mostra que há uma tendência para a 
ocupação máxima dos lotes com a implantação de comércios e serviços de médio 
e grande porte. 
 
6.6 Mineração: 
 

Em Campinas, a atividade mineradora pode se dar de duas maneiras: 
através do regime de licenciamento com a expedição da Licença Específica de 
Mineração (Lei Municipal nº 8879/96) e do regime de autorização e concessão, 
ambos concedidos pelo DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral), 
que se constituem em formas distintas de legalizar a extração mineral. De acordo 
com dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a Secretaria emite/renova 
de 3 a 4 Licenças Específicas de Mineração por ano. Deduz-se daí que a maioria 
das atividades de mineração no município está licenciada pelo órgão federal ou 
estão irregulares. Não dispomos ainda de mecanismos de monitoramento ou 
controle dessas atividades, sendo que, na maioria das vezes, tomamos 
conhecimento da atividade através de denúncia, quando então se dá a verificação 
da legalidade da atividade. 

De forma geral, a Bacia do Rio Capivari abriga a maior parte das 
minerações de argila e areia. Em Sousas e Joaquim Egídio temos representantes 
de exploração de pedras ornamentais. A preferência das minerações está de 
acordo com o potencial minerário levantado pelo IG (Instituto Geológico). Porém, 
desde a criação da APA municipal (Lei Municipal nº 10.850/01), a exploração na 
região de Sousas e Joaquim Egídio está restrita a alguns zoneamentos, o que 
tem causado indeferimento de renovações de licenças e novos pedidos. 



 

 
Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite. 

 
Outra área de grande importância para a cidade, é a Mata Santa Genebra. 

Reserva Florestal doada à cidade de Campinas, é um resquício de Mata Atlântica 
composto por 660 espécies vegetais e 885 espécies animais, sendo o maior 
remanescente de Mata Atlântica do município de Campinas, e a segunda maior 
floresta urbana do Brasil, possuindo uma área de 251,77ha. No ano de 1985 foi 
declarada ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico) pelo Governo Federal. 

 Atualmente na mata são desenvolvidos projetos visando à 
preservação da área e envolve a comunidade através da educação ambiental 
voltada para alunos das escolas da rede pública e privada, bem como instituições 
e entidades. 
 

 
Impactos ambientais: Os resíduos sólidos gerados, quando coletados pelo 
sistema de coleta de lixo do município, são enviados para o aterro sanitário da 
cidade, onde recebem o tratamento junto com o lixo urbano.  
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Dados agropecuários 
 
Área total das UPAs: 45172,8 hectares 
Número de UPAs: 1012 
Módulo Rural: 10 hectares 
UPA = Unidade de Produção Agropecuária 

 
Estrutura Fundiária 
 

Estrato 
(ha) 

UPAs Área total 

Nº % ha % 

0 – 10 535 53 2.512,3 5,6 

10 – 20 182 18 2.702,5 6 

20 – 50 138 13,6 4.423,5 9,8 

50 – 100 49 4,8 3.691,5 8,2 

100 – 200 52 5,1 7.631,0 16,8 

200 – 500 43 4,2 14.004,1 31 

500 – 1000 12 1,2 8.607,9 19,1 

1000 – 2000 1 0,1 1.600,0 3,5 

 1.012 100 45.172,8 100 
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 

 
 
Ocupação do Solo 
 

Descrição de uso do solo N° de UPAs Área (ha) % 

Cultura Perene 360 1.856,1 35,6 

Reflorestamento 169 3.808,2 16,7 

Vegetação Natural 372 2.732,3 36,8 

Área Complementar 972 2.422,4 96 

Cultura Temporária 367 4.640,1 36,3 

Pastagens 589 24.428,4 58,2 

Área em descanso 333 4.797,1 32,9 

Vegetação de brejo e várzea  247 488,2 24,4 
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 

 
 
Principais atividades agropecuárias 
 
Principais Explorações Agrícolas Área (ha) N° UPAs 

Braquiária – Pastagem 19243,6 433 

Eucalipto 3718,3 161 

Goiaba 317,2 118 

Milho 917,7 109 

Cana 2318,3 59 

Mandioca 175,8 55 

Figo 135,7 37 
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 

 
 



 

Principais Explorações Pecuárias Nº Unidade N° UPAs 

Bovino de Corte 21375 Cab. 167 

Bovino de leite 5304 Cab. 155 

Avicultura de Corte 707743 Cab. 11 

Avicultura de ovos 54896 Cab. 23 

Eqüinos 2719 Cab. 292 

Suínos 9103 Cab. 78 
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 

 
 

Principais Atividades 
Econômicas Não Agrícolas 

Nº Unidade 

Extração Mineral 3 Minas 

Hotel Fazenda 5 Estabelecimento 

Pesque - Pague 26 Estabelecimento 

Restaurante / Lanchonete 30 Estabelecimento 

Turismo rural / Ecoturismo 12 Propriedades 

Agroindústria 6 Estabelecimento 
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008) 

 
 
Participação da Agropecuária na Economia Municipal 

Em milhões de reais 

Município Agropecuária Indústria Serviços Total PIB 

56,75 4664,06 12958,35 17709,16 23624,85 
Fontes: Fundação Seade (2006); IBGE (2000). 

 
 

 
Valor Bruto da Produção Anual da Agropecuária 
 

Exploração Produção Anual Unidade Valor da 
produção 

Figo 2.849.700 Kg 16.499.763,00 

Goiaba 9.968.315 Kg 18.640.749,00 

Suínos 14.992 @ 718.716,00 

Olericultura 13.433,531 t 18.645.114,00 

TOTAL – R$  54.504.342,00 
Fontes: LUPA - CATI/SAA (2008); Fundação Seade; Ceasa-Campinas; Ceagesp e Levantamento 
IEA/SAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Identificação e descrição das principais cadeias produtivas 
 

Produto Fornecedores 
de insumos 

Prestadores de 
serviço 

Mão-de-
obra 

 

Canais de 
comercialização 

Figo 6 revendas Colheita, 
Contabilidade. 

Familiar, 
Parceria, 

Contratada. 

Comércio local, 
comércio regional, 

atacadista, 
Exportação. 

Goiaba 6 revendas Colheita, 
Contabilidade. 

Familiar, 
Parceria, 

Contratada. 

Comércio local, 
comércio regional, 

atacadista. 

Olericultura 6 revendas - Familiar, 
Contratada. 

Comércio local, 
Cozinha Industrial, 

atacadista. 

Suínos 5 revendas Médico Veterinário, 
Contabilidade. 

Familiar, 
Contratada. 

Abatedouro, 
Venda na 

Propriedade. 

 
 
Infra-estrutura da Produção nas Propriedades 
 

Máquinas e Equipamentos Qtde. Nº UPAs 
Arado Comum 285 254 

Arado Escarificador 103 87 

Arado Subsolador 45 42 

Conjunto de Irrigação Convencional 206 183 

Desintegrador 241 229 

Microtrator 172 144 

Trator de Pneus 732 446 

Grade Niveladora 151 126 

Grade Aradora 152 139 

Conjunto Irrigação Gotejamento 103 82 

Pulverizador Tratorizado 124 103 

Semeadeira Plantio Direto 42 28 
Fonte: LUPA – SAA/CATI (2008) 

 
 

Benfeitorias de Produção Qtde. Nº UPAs 
Açude / Represa 775 446 

Armazém  56 

Curral 291 269 

Balança para Bovinos 32 31 

Estufas  67 

Depósitos Tulhas 84 73 

Casas Totais 3507 885 
Fonte: LUPA – SAA/CATI (2008) 

 
 
 
 
 



 

8. Infra-estrutura e Serviços Públicos de Apoio à Produção / Processamento 
/ Comercialização: 
 
 
Patrulha agrícola: Campinas não possui uma patrulha exclusiva para a zona rural. 
 
Entrepostos: A cidade conta com a CEASA - empresa que pertence à Prefeitura 
de Campinas, o 4º entreposto do Brasil e o 2º do estado de São Paulo onde 
funciona também o maior Mercado Permanente de Flores e Plantas Ornamentais 
da América Latina. 

Em uma área de 500 mil m2, a Central conta com 964 atacadistas com 
grande variedade de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, flores, plantas, 
paisagismo e acessórios. Atualmente, recebe produtos de mais de 700 
localidades do Brasil e do mundo e abastece por volta de 500 municípios. 
 
Viveiros: Campinas possui um viveiro municipal que produz mudas que são 
plantadas em toda a cidade, o viveiro de plantas ornamentais possui cerca de 25 
espécies e produz em média 25 mil mudas por mês. 
 
Feira do produtor: Feiras agro-ecológicas 3 vezes por semana (Quarta feira nos 
Bosque dos Jequitibás, Sexta feira no Centro de Convivência e Domingo no 
Parque Ecológico). Feira oficial do produtor em Janeiro.  
 
Serviço de inspeção municipal: Esta em estudo para implantação na prefeitura do 
município. 
 
 
9. Diagnóstico do Município: 
 
Pontos Fortes:  
 

 Grande extensão rural; 

 Centro gerador de Tecnologia (Institutos de Pesquisa e Universidades); 

 Proximidade com mercado consumidor; 

 Tradição na produção de produtos com alto valor agregado; 

 Aptidão para Turismo Rural; 

 Disponibilidade de área para expansão agrícola. 
 
Pontos Fracos:  
 

 Falta de Segurança; 

 Mão de obra desqualificada; 

 Falta de cultura organizacional para comercialização; 

 Baixo índice de proprietários residentes na propriedade; 

 Terras ociosas. 
 
Ameaças:  
 

 Má conservação das estradas rurais; 



 

 Especulação imobiliária; 

 Serviços de educação e saúde fora da zona rural; 

 Possibilidade de aumento de imposto com municipalização do ITR; 

 Legislação rigorosa. 
 

 
Oportunidades:  
 

 Ceasa; 

 Sindicato Rural de Campinas; 

 Boa infra-estrutura viária; 

 Vôos regulares internacionais de passageiros, que possibilita o transporte 
de frutas; 

 Implantação do SIM (Sistema de Inspeção Municipal); 

 Lei da Merenda Escolar. 
 
 
10. Economia (principais cadeias produtivas, infra-estrutura de apoio à 
produção, mercado): 
 

 Figo; 

 Goiaba; 

 Suinocultura; 

 Olericultura. 



 

11. Avaliação das principais cadeias produtivas: 
 

Cadeia Produtiva Dificuldades Causas Efeitos Ações propostas 

Figo, Goiaba, Olericultura. -Falta de Segurança; 
-Má conservação das 
estradas rurais; 
-Mão de obra 
desqualificada; 
-Falta de união dos 
agricultores. 

-Baixo efetivo policial; 
-Falta de verba e interesse 
por parte da prefeitura; 
-Falta de cultura 
organizacional para 
comercialização. 

- Êxodo Rural, danos 
pecuniários; 
-Dificuldade de 
escoamento da produção 
agrícola e dificuldade de 
acesso às propriedades; 
-Diminuição da 
possibilidade de lucro e 
menor poder de 
reivindicação. 

-Efetivo policial exclusivo 
para o meio rural; 
-Implantação de sistema 
de comunicação entre as 
propriedades e com as 
autoridades competentes; 
-Previsão de recursos 
orçamentários exclusivos 
para melhorias e 
conservação de estradas; 
-Maior incentivo junto aos 
produtores para ações 
ligadas ao associativismo 
e cooperativismo. 

Suinocultura. -Falta de Segurança; 
-Má conservação das 
estradas rurais; 
-Falta de união dos 
agricultores. 
 

-Baixo efetivo policial; 
-Falta de verba e interesse 
por parte da prefeitura; 
-Falta de cultura 
organizacional para 
comercialização. 

- Êxodo Rural, danos 
pecuniários; 
-Dificuldade de 
escoamento da produção 
agrícola e dificuldade de 
acesso às propriedades; 
-Diminuição da 
possibilidade de lucro e 
menor poder de 
reivindicação. 

-Efetivo policial exclusivo 
para o meio rural; 
-Implantação de sistema 
de comunicação entre as 
propriedades e com as 
autoridades competentes; 
-Previsão de recursos 
orçamentários exclusivos 
para melhorias e 
conservação de estradas; 
-Maior incentivo junto aos 
produtores para ações 
ligadas ao associativismo 
e cooperativismo. 

 
 



 

12. Oportunidades / Potencialidades / Por que não explora / Efeito da exploração / Ações propostas: 
 

Cadeia Produtiva Oportunidades/ 
Potencialidades 

Por que não Explora Efeitos da Exploração Ações propostas 

Figo, Goiaba, Olericultura. - Ceasa; 
-Sindicato Rural; 
-Infra-estrutura viária; 
-Implantação do SIM; 
-Lei da Merenda escolar. 

-Dificuldade para 
comercializar e baixa 
remuneração; 
-Falta de divulgação do 
sindicato; 
-Pedágio e frete alto, além 
de estradas ruins; 
-SIM não estruturado no 
município; 
-Impossibilidade de 
comercializar seus 
produtos para o município 
sem a existência de 
associações. 

- Possibilidade de atingir 
vários mercados, através 
de uma estrutura existente 
já organizada para 
comercialização; 
-Serviços tais como: 
treinamento, apoio técnico 
e jurídico, etc... 
-Facilidade para 
recebimento de insumos e 
escoamento da produção; 
-Possibilidade de 
legalização da produção e 
subprodutos; 
-Criação de mais um canal 
para comercialização da 
produção. 

- Organizar os agricultores 
para que possam, unidos, 
ter maior poder de 
reivindicação a fim de 
obter solução para os 
problemas levantados. 

Suinocultura -Sindicato Rural; 
-Infra-estrutura viária; 
-Implantação do SIM; 
-Lei da Merenda escolar. 

-Falta de divulgação do 
sindicato; 
-Pedágio e frete alto, além 
de estradas ruins; 
-SIM não estruturado no 
município; 
-Impossibilidade de 
comercializar seus 
produtos para o município 
sem a existência de 
associações. 

-Serviços tais como: 
treinamento, apoio técnico 
e jurídico, etc... 
-Facilidade para 
recebimento de insumos e 
escoamento da produção; 
-Possibilidade de 
legalização da produção e 
subprodutos; 
-Criação de mais um canal 
para comercialização da 
produção. 

- Organizar os agricultores 
para que possam, unidos, 
ter maior poder de 
reivindicação a fim de 
obter solução para os 
problemas levantados. 



 

13. Diretrizes para o desenvolvimento municipal: 
 

Ordem Diretrizes Indicadores Estratégias Instituições 
envolvidas 

2 Criar uma estrutura administrativa 
própria e adequada para os 
agronegócios junto à prefeitura. 

Departamento de 
agronegócios criado. 

Articular junto à prefeitura a 
implantação de um departamento de 
agronegócios adequado a atender os 
produtores 

PMC e CMDRS 

3 Incrementar o turismo rural Propriedades explorando 
turismo rural 

Informar, treinar e apoiar produtores 
dispostos a explorar turismo rural 

CATI, PMC, SRC, 
SELT, SEBRAE, 
Universidades e 
CODEAGRO. 

2 Incentivar a agropecuária sustentável Propriedades explorando 
agropecuária de maneira 
sustentável 

Orientar, capacitar e prestar 
assistência técnica aos produtores 
rurais. 

CATI, APTA, CDA 
e PMC. 

1 Promover a melhoria das estradas 
rurais 

Km de estradas rurais 
adequados 

Articular junto aos órgãos municipais e 
estaduais a adequação da malha 
viária rural 

PMC, CODASP 

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

Criação de Escola Técnica 
Rural 
N° de alunos matriculados 
em cursos técnicos ou 
profissionalizantes 

Articular junto aos órgãos municipais e 
estaduais meios para garantir 
educação técnica rural 

PMC, SEE, SAA, 
SDe SENAR 

3 Adequar adubação e calagem N° de análises e 
recomendações 
realizadas 

Campanhas de análise de solo e 
análise estatística dos resultados. 

CATI e IAC. 

1 Organizar e integrar redes de 
assistência técnica e extensão rural 

Convênio SEIAA 
celebrado. 

Articular a celebração do convênio 
SEIAA. 

PMC, CATI 

2 Melhoria das condições sanitárias e de 
higiene da área rural 

Propriedades com destino 
adequado para dejetos 

Articular junto à prefeitura e estado 
coleta de lixo e incentivar a destinação 
correta de efluentes (esgoto) sólidos e 
líquidos. 

PMC, CATI, SES. 



 

Ordem Diretrizes Indicadores Estratégias Instituições 
envolvidas 

3 Promover o uso de sistemas de manejo 
dos recursos naturais 

Propriedades 
ambientalmente 
adequadas 

Articular junto aos órgãos municipais e 
estaduais a criação, divulgação e 
aplicação de modelos de manejos 
sustentável. 

CATI, PMC, 
APTA, EMBRAPA 
e Universidades. 

2 Apoiar a organização comunitária e 
Associativismo 

N° de associados. Promover o associativismo e 
cooperativismo 

CATI, PMC, 
CODEAGRO. 

1 Adequar a estrutura de 
telecomunicações para atender toda a 
área rural. 

N° de propriedades 
atendidas. 

Articular com operadoras de telefonia 
fixa e móvel para adequar o 
atendimento. 

CMDRS, PMC, 
CATI, iniciativa 
privada e SAA. 

1 Garantir a segurança à área rural Redução das ocorrências 
em área rural, N° de 
policiais e viaturas 
direcionados à área rural. 

Articular junto às polícias estaduais e 
guarda municipal a implantação de 
patrulha rural.  

CMDRS, PMC e 
SSP. 

2 Viabilizar a produção e comercialização 
de produtos artesanais 

N° de produtores 
atendidos. 

Criação do sistema de inspeção 
municipal. 

PMC, CMDRS, 
Câmara dos 
vereadores. 

2 Criação de um fundo para a zona rural Fundo criado, Recursos 
investidos através do 
fundo. 

Articular a criação do fundo. CMDRS, PMC. 

3 Implantação de um centro para eventos 
ligados ao agronegócios. 

Centro implantado Articular a criação do centro. CMDRS, PMC e 
Gov. do Estado de 
SP, iniciativa 
privada. 

 
 
 
 
 
 
 



 

14. Planejamento da Execução: 
 
14.1 Iniciativas para o desenvolvimento rural em andamento: 
 
Prioridade Nome Instituições Metas Prazos Recursos Beneficiários 

1 Assistência técnica e 
extensão rural. 

CATI Atender 200 e capacitar 20 
produtores. 

Anual Próprios da CATI Produtores rurais. 

1 Consórcio 
Intermunicipal 
Circuito das Frutas – 
Pró Estrada. 

PMC Promover a manutenção 
dos 373 km de estradas 
rurais. 

Anual Próprios da PMC. Produtores e 
moradores da 
zona rural. 

1 Capacitação SRC 30 cursos de 20 
participantes realizados e 
1 treinamento de turismo 
rural para 25 participantes 
realizado. 
600 produtores 
capacitados em 30 cursos 
de curta duração e 25 
produtores capacitados em 
treinamento de turismo 
rural. 

Anual Senar. Produtores, 
moradores e 
proprietários da 
zona rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14.2 Novas iniciativas necessárias para atendimento das diretrizes do plano: 
 
Prioridade Nome Instituições Metas Prazos Recursos Beneficiários 

2 Criar uma estrutura 
administrativa própria e 
adequada para os 
agronegócios junto à 
prefeitura. 

PMC, 
CMDRS. 

Departamento de 
Agronegócios criado. 

2011 PMC Produtores e 
moradores da zona 
rural. 

3 Incrementar o turismo rural. PMC, 
CMDRS, 

SRC, CATI. 

5 propriedades utilizando 
o turismo rural. 

Anual PMC, SAA, 
Senar. 

Produtores rurais e 
população em geral. 

2 Incentivar a agropecuária 
sustentável. 

PMC, CATI, 
IAC, CMDRS. 

50 produtores 
capacitados. 

Anual PMC. CATI, 
Senar. 

Produtores rurais. 

1 Promover a melhoria das 
estradas rurais. 

PMC. 3 projetos específicos 
elaborados e implantados 
em pontos críticos de 
estradas rurais. 

Anual PMC, Codasp. Produtores e 
moradores da zona 
rural. 

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

PMC, SEE, 
CMDRS, 

SRC. 

Criação de um Centro de 
Formação Técnica Rural 

2012 PMC, SEE, 
SRC. 

Estudantes e 
moradores da zona 
rural. 

3 Adequar a adubação e a 
calagem. 

IAC, CATI. 1 campanha realizada. Anual CATI, IAC. Produtores rurais. 

1 Organizar e integrar redes 
de assistência técnica e 
extensão rural. 

CMDRS, 
CATI, PMC. 

Implantação do convênio 
do SEIAA e assistência 
técnica às propriedades. 

Anual CATI, PMC. Produtores rurais. 

1 Microbacias II – Acesso ao 
Mercado. 

CATI, PMC. Convênio Microbacias II 
estabelecido. 

2010 CATI, PMC. Produtores rurais. 

2 Melhoria das condições 
sanitárias e de higiene da 
área rural. 

PMC, 
CMDRS, 
Sanasa. 

20 km de redes de esgoto, 
50 fossas sépticas e 
coleta de lixo domiciliar 
implantados na área rural. 

2011 PMC, Sanasa. Produtores e 
moradores da zona 
rural. 

 



 

Prioridade Nome Instituições Metas Prazos Recursos Beneficiários 

3 Promover o uso de 
sistemas de manejo dos 
recursos naturais. 

PMC, CATI, 
SRC. 

50 produtores orientados 
e 20 capacitados. 

Anual PMC. CATI, 
Senar. 

Produtores e 
moradores da zona 
rural. 

2 Apoiar a organização 
comunitária e o 
associativismo. 

PMC, CATI, 
SRC, 

CMDRS, 
Associação 

Pedra 
Branca, 

Codeagro. 

1 associação e 1 sindicato 
fortalecidos, 1 associação 
criada e 30 produtores 
orientados e capacitados. 

2011 PMC, CATI, 
SRC, 

Associação 
Pedra Branca, 

Codeagro. 

Produtores e 
moradores da zona 
rural. 

1 Adequar a estrutura de 
telecomunicações para 
atender toda a área rural. 

PMC, CATI, 
empresas 
privadas. 

80 % da zona rural da 
cidade atendida. 

2012 PMC, CATI, 
empresas 
privadas. 

Produtores e 
moradores da zona 
rural. 

1 Garantir a segurança à área 
rural. 

PMC, PM, 
CMDRS. 

Patrulha rural expandida e 
aumento em 50% do 
efetivo de homens e 
viaturas. 

2011 PMC, PM. Produtores, 
moradores e 
freqüentadores da 
zona rural. 

2 Viabilizar a produção e 
comercialização de 
produtos artesanais. 

PMC, CATI, 
SRC. 

Sistema de inspeção 
implantado.  

2011 PMC. Produtores 
artesanais. 

2 Criação de um fundo para a 
zona rural. 

PMC, 
CMDRS, 

CATI, SRC. 

Fundo com recursos para 
serem utilizado na zona 
rural criado. 

2011 PMC. Produtores e 
moradores da zona 
rural. 

3 Implantação de um centro 
para eventos ligados ao 
agronegócios. 

PMC, 
CMDRS. 

Centro de eventos criado. 2012 PMC Produtores rurais e 
população em geral. 

Legenda: PMC = Prefeitura Municipal de Campinas; CATI = Coordenadoria de Assistência Técnica Integral; CMDRS = Conselho Municipal de 
Desenvolvimento rural Sustentável; SRC = Sindicato Rural de Campinas; IAC = Instituto Agronômico de Campinas; SENAR = Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural; CODASP = Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo; SEE = Secretaria Estadual de Educação; PM = Polícia Militar. 

 
 
 



 

14. Instituições envolvidas: 

 Coordenadoria de Assistência técnica Integral - CATI; 

 Instituto Agronômico de Campinas; 

 Prefeitura Municipal de Campinas; 

 Unicamp; 

 Ceasa; 

 Sindicato Rural de Campinas; 
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