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1. INTRODUÇÃO 

1.1. OBJETIVO 

O presente parecer técnico tem como objetivo atender à Solicitação 

Técnica do GAEMA/PCJ de Campinas de análise do conteúdo da minuta de revisão 

do Plano Diretor do município de Valinhos.  

1.2. BREVE RELATO 

A Prefeitura Municipal de Valinhos iniciou a revisão do Plano Diretor 

III em vigor (Lei Municipal no 3.841/2004) em 2014 com a contratação da empresa 

G&A, que desenvolveu o trabalho até 2018, quando a empresa GeoBrasilis assumiu, 

elaborando o Plano Diretor até 2020. Desde 2021, a equipe técnica da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente vem desenvolvendo a revisão do plano, o 

que culminou na última audiência pública do dia 6 de agosto de 2022.  

Após a referida Audiência, a população pôde encaminhar novas 

sugestões até o dia 16 de agosto. A prefeitura respondeu às contribuições recebidas 

até o dia 26 de agosto.  

O CAEX já se manifestou sobre a matéria por meio do Informativo no 

0216314, de 20/08/2018; Parecer Técnico no 0282263, de 29/11/2018; Informativo 

Técnico no 0298920, de 11/12/2018; Informativo Técnico no 0353583, de 14/02/2019; 

Informativo Técnico no 0660981, de 10/02/2020; Parecer Técnico no 4497358, de 

12/11/2021; Parecer Técnico no 0282263, de 31/01/2022, além de participações em 

reuniões técnicas e audiências públicas.  

1.3. MATERIAL DE ANÁLISE 

Para atendimento à solicitação foram realizadas análises dos 

documentos constantes dos autos; das informações publicadas no site da Prefeitura 

Municipal de Valinhos, dados secundários, mapeamentos e bibliografia pertinentes; 

bem como da legislação urbanística e ambiental; e análise de imagens e informações 

georreferenciadas.  
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A minuta analisada nesse Parecer Técnico, assim como seus anexos, 

está disponível no site da prefeitura1. O material foi atualizado em 30 de agosto de 

2022 e é denominado “Versão Final”. Também foram feitas considerações em relação 

à minuta da Lei de uso e ocupação do solo2. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PROCESSO PARTICIPATIVO 

O processo de elaboração da revisão do Plano Diretor de Valinhos, 

tal como requer o Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257/2001) deve envolver a 

participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade; dar publicidade e acesso aos documentos e informações produzidos e 

promover audiências públicas e debates. 

 

Lei Federal no 10.257/2001 – Estatuto da Cidade 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

II– gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento 

de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política 

de desenvolvimento e expansão urbana. 

§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

I– a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população 

e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade; 

II– a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

 
1 Disponível em: https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/plano_diretor_com_anexos_30051519.pdf. 

2 Disponível em: https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/lei_de_uso_e_ocupacao_do_solo_com_anexos_30051521.pdf 
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III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. 

O mesmo tema já foi manifestado por meio do Parecer Técnico no 

0282263, de 30/01/2022. 

 

2.2. MARCOS DO PLANEJAMENTO DO 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

O regime democrático delineado na Constituição Federal apresenta- 

se como um projeto que, a partir do desenvolvimento econômico, visa erradicar a 

pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais, 

redundando numa sociedade livre, justa e solidária, promotora do bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (CF, art. 3º, incisos I a IV). 

Inclui-se nesse projeto o adequado ordenamento do território 

municipal, visando o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e a 

garantia do bem-estar de seus habitantes e considerando-se a abrangência da 

totalidade do território municipal, sem perder de vista sua inserção no contexto 

regional. Nesse sentido, é fundamental que o município conte com o devido 

planejamento do uso e ocupação do solo e das atividades nele exercidas, bem como 

do seu crescimento, adotando como princípio básico o tratamento isonômico de seus 

habitantes e como meta central a promoção de um desenvolvimento socioambiental 

sustentável. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento socioambiental 

sustentável está vinculado ao desenvolvimento urbano e rural com o devido respeito 

aos Direitos Humanos (direito a condições dignas de vida) e ao direito ao meio 
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ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, visando atender às necessidades das 

presentes e futuras gerações3. 

Nos termos do artigo 182 da Constituição Federal, o Plano Diretor é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Trata dos 

objetivos e das diretrizes gerais de ordenação do município como um todo, articulando 

o planejamento do desenvolvimento territorial e a gestão urbana com as políticas 

setoriais e a aplicação dos instrumentos urbanísticos para o cumprimento da função 

social da propriedade. 

Considerando que o objetivo fundamental do Plano Diretor é definir 

como cada porção do território do município irá cumprir sua função social e como os 

instrumentos e demais normativas e planos se articulam com os objetivos e 

estratégias para um desenvolvimento urbano socialmente justo e sustentável, sua 

elaboração deve obedecer não só aos comandos da Constituição Federal (1º, 3º, 170, 

182, 186, 225, entre outros), como também às normas basilares afetas ao tema, nas 

diferentes esferas de competência, tais como o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 

10.257/2001)4 e a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81)5. 

Ainda no que se refere ao previsto no Art. 182 da Constituição 

Federal, cumpre destacar também que toda a legislação urbanística municipal deve 

ser compatível com as diretrizes fixadas no plano diretor, bem como com as diretrizes 

gerais da política urbana estabelecidas no art. 2º do Estatuto da Cidade. 

 
3 O meio ambiente ecologicamente equilibrado foi constitucionalmente consagrado como: a) direito fundamental individual, social e 

intergeracional (CF, art. 225, caput); b) princípio-base da ordem econômica (CF, art. 170, VI); 

c) requisito essencial para a caracterização da função social da propriedade rural (CF, art. 186, I, II e IV). A sadia qualidade de vida, que tem 

como suporte o meio ambiente ecologicamente equilibrado, compõe a dignidade da existência — objetivo da ordem econômica (CF. art. 

170) — e o bem-estar de todos — objetivo da ordem social (CF. art. 193). Ademais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

representa faceta importante para a formação e garantia da dignidade humana — fundamento do Estado Democrático de Direito (CF. art. 1º, 

III). 

4 O art. 2o do Estatuto da Cidade estabelece diretrizes gerais para ordenar o pleno desenvolvimento das funções  sociais da cidade e da 

propriedade urbana. 

5 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, 

em quaisquer de suas formas. No mesmo sentido, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente prevê a responsabilidade destes entes, 

integrantes do SISNAMA, pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. 
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Esse entendimento foi reforçado em recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal6, com a aprovação da tese de repercussão geral na qual se entende 

que toda a legislação urbanística municipal deve ser compatível com as diretrizes 

fixadas no plano diretor. Se por um lado a aprovação do plano diretor não esgota toda 

a competência normativa municipal sobre a ocupação dos espaços urbanos, por outro, 

fica clara a definição de que nenhuma lei municipal pode contrariar suas diretrizes – 

enaltecendo-se o papel das diretrizes do art. 2º do Estatuto da Cidade, fundamentado 

no art. 182, caput, da CF. 

E é justamente pela importância que o ordenamento jurídico brasileiro 

deu ao instrumento do plano diretor municipal que se deve destacar a necessidade de 

se fortalecer uma cultura do planejamento, debatendo-se seus conteúdos e processos 

de elaboração, potencialidades, fragilidades e inter-relações e, notadamente, os 

conteúdos que são utilizados para embasar diagnósticos, formulações e debate nos 

municípios. 

Nesse sentido, destaca-se que o Plano Diretor deve levar em conta 

outros instrumentos e normas voltados para o planejamento e gestão territorial em 

diferentes escalas e esferas de competência - como o PDUI-RMC (Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Campinas); 

Zoneamento Ecológico- Econômico; Política Nacional de Recursos Hídricos7 e Planos 

de Bacia Hidrográfica; Planos de Saneamento, e o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC, entre outros – sem perder de vista as tendências em curso nos 

municípios vizinhos e na sua região de inserção. 

O Plano Diretor Municipal enquanto instrumento para a gestão 

territorial, deve prever e aplicar os instrumentos urbanísticos de forma complementar 

 
6 RE 607.940-DF - Recurso extraordinário em que se discute, à luz do Art. 182, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou 

não, de seguir o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, a fim de se definir a 

constitucionalidade, ou não, da Lei Complementar Distrital nº 710/2005, que dispõe sobre Projetos Urbanísticos com Diretrizes Especiais 

para Unidades Autônomas - PDEU, para fins de estabelecimento de condomínios fechados, de forma isolada e desvinculada do plano diretor. 

7 O art. 31 da Lei nº 9.433/97 estabelece que na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito 

Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de 

meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. 
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aos instrumentos do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em 

conformidade com os Planos de Bacias. Neste aspecto, a preservação dos recursos 

hídricos, bem como a compatibilização entre oferta e demanda de água, em 

quantidade e qualidade, para todos os pontos da bacia hidrográfica deve balizar o 

planejamento. 

A Constituição Federal, ao prescrever que a política de 

desenvolvimento municipal tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, não diferencia 

os habitantes situados na zona rural, daqueles que estão situados na zona urbana. A 

definição administrativa do que é urbano e rural para o planejamento do município é 

feita a partir da aprovação de lei municipal pela Câmara de Vereadores, cujos limites 

nem sempre estão vinculados aos princípios constitucionais, restringindo-se, por 

vezes, a atender interesses político-econômicos locais. 

As cidades brasileiras refletem um território cada vez mais urbano, 

cujo processo de urbanização se deu de forma acelerada e desigual, à margem de 

um planejamento articulado, gerando déficits e sobrecargas sobre a infraestrutura, 

serviços públicos, os recursos naturais, o clima e muitos outros aspectos 

fundamentais para a qualidade de vida. 

Dentre as características predominantes do processo de urbanização 

das cidades brasileiras destaca-se que, invariavelmente, o rural cede território ao 

urbano, alterando a realidade das cidades e suas múltiplas interações nas interfaces 

que estabelecem com agro ecossistemas e ecossistemas naturais, seja do ponto de 

vista social, econômico, cultural ou ambiental. 

Partindo da premissa da necessidade de promoção da 

sustentabilidade socioambiental, o Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257/2001, 

não só regulamenta o capítulo da Constituição Federal que trata da política urbana 

(Capítulo II, Artigos 182 e 183) estabelecendo as diretrizes gerais para que esta 

cumpra seu objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana (Art. 2º), prevendo um conjunto de instrumentos para 

a garantia do direito à cidade, para a defesa da função social da cidade e da 
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propriedade e democratização da gestão urbana; como também estabelece em seu 

art. 40, parágrafo 2º, que esse instrumento deve englobar o território do município 

como um todo, abrangendo as zonas urbanas e rurais. 

Nesse sentido, a vocação estabelecida para cada porção do território 

deve ser ordenada e incentivada por meio de instrumentos de planejamento urbano e 

em termos de regras para o parcelamento do solo, parâmetros de uso e ocupação do 

solo. Trata-se de uma visão integrada do desenvolvimento urbano e da regulação do 

uso e ocupação do solo, sobretudo considerando-se as dinâmicas do processo de 

urbanização de nossas cidades, nas quais predominam tendências de crescimento 

horizontal, por meio da conversão de terras rurais em urbanas, não raro de forma 

dispersa, demandando a extensão das redes de infraestrutura e serviços públicos e 

deixando para trás vazios urbanos em áreas já infra estruturadas, áreas já 

urbanizadas que deveriam ser ocupadas e otimizadas. 

Assim, o planejamento e a gestão territoriais devem ordenar de modo 

articulado as formas adequadas e justas de apropriação das terras urbanas e rurais. 

Nesse sentido, destaca-se a importância do planejamento para regulação do preço da 

terra para se evitar a extensiva expansão do urbano, processos especulativos e 

valorização excessiva em áreas já infra estruturadas e garantir o acesso à terra para 

as camadas mais pobres da população. 

Além da regulação do preço da terra, é preciso que as políticas 

públicas e normas voltadas ao planejamento e à promoção do desenvolvimento 

socioambiental dos municípios tenham como pressuposto a consideração de seus 

atributos ambientais 8 , urbanísticos e culturais, levando em conta também as 

tendências e comportamento de processos naturais e sociais em escalas mais 

amplas, já que estes não se restringem e nem respeitam os limites administrativos dos 

municípios. Nesse sentido, outro aspecto de alta relevância a ser considerado, são os 

 
8 Adequada gestão dos espaços territoriais especialmente protegidos (inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 225 da Constituição Federal). Os 

espaços territoriais especialmente protegidos são áreas legalmente destinadas à proteção ambiental, à preservação de atributos naturais, tais 

como a biodiversidade, os recursos hídricos, os solos e a paisagem, ao cumprimento de relevantes funções socioambientais e serviços 

ecossistêmicos bem como a manutenção e restauração dos processos ecológicos essenciais. 
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processos de conurbação, sobretudo  em aglomerações urbanas e regiões 

metropolitanas. Nesses espaços as interrelações que se estabelecem entre os 

municípios tornam o planejamento muito mais complexo, exigindo um esforço 

adicional na busca da sustentabilidade com a definição de um conjunto de funções 

públicas de interesse comum, das formas de compartilhamento de responsabilidades 

e ações em termos de organização, planejamento e execução dessas funções. 

Em relação à regulamentação acerca da expansão urbana no marco 

legal do planejamento urbano, embora o Estatuto da Cidade não tenha incidido mais 

diretamente sobre este tema, contém instrumentos que podem ser utilizados para 

prever e planejar a expansão urbana. Quando necessária, a expansão do urbano deve 

ser planejada para que ocorra sem prejuízos urbano-ambientais e sociais, distribuindo 

de forma justa os ônus e os benefícios da urbanização e evitando processos 

especulativos tão tradicionais na mudança de uso rural para urbano. 

Posteriormente, acresceu-se ao Estatuto da Cidade a obrigatoriedade 

de que toda expansão urbana precisa ser planejada, seja por meio de plano específico 

ou no próprio Plano Diretor incorporando-se um conjunto de exigências para evitar o 

crescimento desigual, precário e ambientalmente insustentável do município (Estatuto 

da Cidade, art. 42-B, acrescido pela Lei Federal nº 12.608 de 10 de abril de 2012)9: 

“Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de 

publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo: 

- demarcação do novo perímetro urbano; 

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

controle especial em função de ameaça de desastres naturais; 

- definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para 

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

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

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

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

 
9 A Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, ―institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação 

de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 

2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências.    
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de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 

habitacional for permitido; 

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

patrimônio histórico e cultural; e 

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

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

coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. 

§ 1º O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por 

lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. 

§ 2º Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o 

Município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. 

§ 3º A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano 

ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições.”  

 

A Lei Federal nº 12.608/12 foi promulgada em um contexto de 

ocorrência de uma série de desastres ambientais que explicitavam velhos problemas 

decorrentes da urbanização desordenada nas cidades brasileiras. Portanto, 

alterações de perímetros urbano e rural devem envolver um amplo debate público a 

partir das necessidades de equilíbrio entre o meio urbano, rural e o meio ambiente; 

considerando as funções sociais da cidade, as funções ambientais, a produção 

sustentável de recursos naturais e de alimentos, na sua dimensão municipal, mas 

também regional. 

Cabe mencionar ainda outra importante diretriz federal vinculada ao 

planejamento urbano a partir do Estatuto da Cidade, que diz respeito à garantia da 

gestão democrática e participativa, com a “participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 

urbano” (Lei Federal nº 10.257/01, art. 2º, II e art. 40, parágrafo 4º, I, II, III; Resolução 

do Conselho das Cidades nº 25/05). 

Em síntese, o Plano Diretor deve sinalizar, por meio de um conjunto 

de princípios e de regras claras e orientadoras da ação dos diferentes agentes 

envolvidos na construção da cidade, quais os objetivos prioritários do 

desenvolvimento municipal. Para tal, a elaboração do Plano Diretor deve partir de um 
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diagnóstico da realidade física, social, ambiental, econômica, política e administrativa 

da cidade, considerando também sua história e inserção regional, de forma a embasar 

a gestão pactuada da cidade e a formulação de hipóteses realistas sobre as 

opções de desenvolvimento e modelos de organização territorial10. Neste cenário, as 

cogitações envolvendo áreas de expansão urbana, devem contar com os mesmos 

rigores e diretrizes. 

Diante do exposto, se mostra evidente que a interrupção, reversão 

e/ou equacionamento de processos de degradação ambiental, das desigualdades de 

acesso à moradia digna, de saturação do sistema viário, da crise de abastecimento 

de água, entre outros problemas tão persistentes nas cidades brasileiras, depende de 

um conjunto de estratégias claras definidas no Plano Diretor, articuladas a outros 

instrumentos, leis e programas do município. 

As proposições de expansão urbana também se vinculam à definição 

de estratégias fundamentadas, que devem se coadunar com uma visão global e 

sistêmica do conjunto do território do município. Estas estratégias devem estar 

apoiadas nos paradigmas da função social da cidade e da propriedade; assim como 

da manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e 

futuras gerações, introduzidos pela Constituição Federal de 1988, e sustentadas por 

normas basilares tais como Estatuto da Cidade e a Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

2.3. PDUI-RMC 

O Estatuto da Metrópole, Lei Federal nº 13.089, sancionado em 12 de 

janeiro de 2015, determina que todas as regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas brasileiras desenvolvam seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado 

(PDUIs). Além dos conteúdos mínimos definidos nesta lei, após sua aprovação, os 

 
10 Ver orientações e recomendações da Resolução do Conselho das Cidades nº 34/05. Ver também Recomendação expedida pelo Procurador-

Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, constante do Aviso nº35/2010-PGJ, publicado no Diário Oficial em 

21/10/2010. 
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municípios que integram essas unidades territoriais deverão compatibilizar seus 

Planos Diretores Municipais às novas regras. 

 O PDUI, como instrumento legal de planejamento, estabelece 

diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano e regional, 

buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população 

metropolitana. Também fixa as bases de atuação conjunta entre estados e municípios. 

Uma das Áreas Estratégicas para Ação Metropolitana (AEAM) do 

PDUI é a Área Estratégica para Conectividade Ambiental, descrita na página 44 do 

Relatório IV11 de dezembro de 2018: 

“As Áreas Estratégicas para a Conectividade Ambiental são áreas definidas pelo 

Programa Reconecta RMC / Projeto Interact-Bio, que abrangem os 20 municípios da RMC e promovem, 

a partir de perspectivas multidimensionais, a conectividade da paisagem regional. A área definida como 

conectividade ambiental regional se sobrepõe às macrozonas da RMC, estabelecendo diretrizes e 

recomendações específicas de uso e ocupação do solo para as áreas sobre as quais incide.” 

No mesmo documento (página 28), são explicitados os objetivos 
específicos para o Território Metropolitano: 

“Objetivos Específicos para o Ordenamento Territorial da RMC Promover 

uma Região Metropolitana Sustentável 

...é preciso buscar o desenvolvimento socioeconômico da RMC de forma justa e 

equilibrada, promovendo a proteção, conservação e preservação dos recursos naturais, bem como a 

utilização racional dos mesmos. Deve-se incentivar a manutenção dos serviços ecossistêmicos, em 

especial a produção de água e a conservação de áreas verdes urbanas e rurais. 

Promover uma Região Metropolitana Resiliente e Inclusiva 

 
...é fundamental que se promova a redução da segregação socioespacial no território 

metropolitano, por meio de políticas integradas que contemplem as demandas sociais, habitacionais, de 

mobilidade, o processo migratório intrarregional e a gestão dos riscos ambientais. 

Promover uma Região Metropolitana Inovadora e Competitiva 

 

 
11 Fonte: <http://multimidia.pdui.sp.gov.br/rmc/docs-pdui/rmc_docspdui_0016.pdf> 
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...é necessário atrair e manter atividades produtivas na RMC, potencializando o 

capital territorial dos municípios e suas complementaridades funcionais, gerando transformações 

urbanas que elevem a qualidade do território, estimulando tecnologias urbanas e processos produtivos 

eficientes com redução de impactos ambientais. 

Promover uma Região Metropolitana Territorialmente Coesa 

 
...é necessário incrementar as conexões territoriais, melhorar a distribuição dos 

equipamentos e serviços públicos e fortalecer a percepção do território metropolitano. A urbanização 

compacta também contribui para a coesão territorial, uma vez que incentiva maiores densidades 

populacionais e construtivas em áreas dotadas de infraestrutura e serviços e a diminuição das 

distâncias entre locais de moradia, de trabalho e de consumo.” 

Para dar cumprimento à legislação, a Região Metropolitana de 

Campinas (RMC) está desenvolvendo o PDUI, sob a coordenação da AGEMCAMP 

(Agência Metropolitana de Campinas) e do Conselho de Desenvolvimento 

Metropolitano da RMC, com assessoramento técnico da UNICAMP (Universidade 

Estadual de Campinas).  

Os últimos eventos noticiados sobre o PDUI-RMC foram as 

Audiências Públicas ocorridas em março de 2022. Atualmente, o site do PDUI 

(https://rmc.pdui.sp.gov.br/) está indisponível em atendimento à legislação eleitoral. 

2.4. INSTRUMENTOS LEGAIS VOLTADOS PARA A 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

O município de Valinhos possui remanescentes de fragmentos 

florestais da Floresta Ombrófila densa e Floresta Estacional Semidecidual (ambas do 

bioma da Mata Atlântica). Esta última ocorre em regiões caracterizadas por duas 

estações bem-marcadas, uma seca e outra chuvosa. Estes ambientes de floresta 

nativa representam importância ecológica, não somente do ponto de vista local, mas 

contribuem também para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ambientais 

de âmbito regional. Alguns destes fragmentos florestais estão inseridos em Unidades 

de Conservação, como a Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal da Serra dos 

Cocais, o Parque Estadual Assessoria de Reforma Agrária e a Estação Ecológica 

Estadual de Valinhos. Outros se mantiveram preservados mesmo fora de Unidades 
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de Conservação, por estarem inseridos nas áreas rurais do município, sendo algumas 

delas de proteção aos mananciais, de acordo com o plano diretor de 2004. Podemos 

observar estes remanescentes florestais a seguir na Figura 1. 

Figura 1: Inventário Florestal do Estado de São Paulo, publicado em 2020. 

 
Fonte: Datageo 

2.4.1. APA Municipal Serra dos Cocais 

A Área de Proteção Ambiental Municipal (APA) da Serra dos Cocais 

foi criada por meio da Lei Municipal n° 3.840/2004 e compreende a região entre as 

serras do Morro Grande e do Mombuca, o córrego Frutal, o ribeirão Pinheiros e o rio 

Atibaia. De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

Lei n° 9.985/2000 e Decreto n° 4.340/2002, as APAs são Unidades de Conservação 

(UC) de uso sustentável, assim definidas: 

“Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 
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básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade do uso dos recursos naturais.” 

O instrumento de criação APA Serra dos Cocais estabelece como 

objetivos específicos: a conservação do patrimônio natural, cultural e arquitetônico da 

região, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a proteção dos 

ecossistemas regionais; a proteção dos mananciais hídricos utilizados ou com 

possibilidade de utilização para abastecimento público; o controle das pressões 

urbanizadoras e das atividades agrícolas e industriais, compatibilizando as atividades 

econômicas e sociais com a conservação dos recursos naturais, com base no 

desenvolvimento sustentável. 

A região desta APA possui relevante interesse para proteção da 

fauna, da flora e dos recursos hídricos, pois está localizada em região de manancial 

do rio Atibaia. Ainda que não haja uma regulamentação mais específica, os atributos 

que justificaram a criação da citada Unidade de Conservação devem ser respeitados, 

cabendo a promoção da manutenção e melhoria da qualidade ambiental, assim a 

orientação das atividades em consonância com restrições inerentes à ocorrência e 

progressão de atividades degradadoras do meio ambiente.  

O Plano de Manejo é um instrumento fundamental para a gestão das 

Unidades de Conservação, sejam elas de proteção integral ou de uso sustentável, 

estando previsto no SNUC.  

No caso em tela, o Plano de Manejo - Área de Proteção Ambiental 

Municipal (APA) Serra dos Cocais foi elaborado pela empresa GeoBrasilis 

Consultoria, Planejamento, Meio Ambiente e Geoprocessamento Ltda., emitido em 13 

de junho de 2019, contendo 269 páginas (GeoBrasilis, 2019). Embora este documento 

contenha um extenso conteúdo de caracterização do Município como um todo e da 

área da APA, mais especificamente, sobre diversos aspectos; sociais, econômicos e 

ambientais; ainda cabe a formulação de regramentos complementares contemplando 

as diretrizes necessárias para assegurar o desenvolvimento sustentável da região 

frente ao crescimento populacional do município. 
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Ainda que esta seja uma demanda importante, a ausência de 

regramentos mais detalhados, conforme mencionado, não legitima uma concepção de 

Plano Diretor que desconsidere a relevância ecológica e os propósitos fundamentais 

que levaram à criação da APA, a exemplo de estabelecimento de macrozonas que 

não demonstrem sua compatibilidade com a manutenção e melhoria da qualidade 

ambiental. 

Adicionalmente, é fundamental que seja instituído o Conselho Gestor 

da UC12 para acompanhar a gestão da APA visando assegurar o desenvolvimento 

sustentável e a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Segundo Lei 

3840/04, de criação da APA, Art. 41 § 3º a composição do referido conselho será 

regulamentada por decreto num prazo máximo de 60 dias após a aprovação desta lei, 

contudo, até o momento o Conselho Gestor da APA ainda não foi criado. Na Figura 2 

é indicada a APA Serra dos Cocais e as demais Unidades de Conservação no território 

de Valinhos. 

Figura 2: Unidades de Conservação (GeoBrasilis, 2019). 

 

Fonte: Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico, GeoBrasilis 2018 

 
12 Conforme estabelecido no artigo 15, §5° da Lei 9.985/2000 e artigo 17 do Decreto 4.340/2002. 
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Figura 3: Perímetro do APA em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia. 
Figura 4: Localização das Áreas Estratégicas de Conservação do Município de Valinhos 
incluídas na minuta de plano diretor 

  

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

2.1.1. Parque Estadual Assessoria de Reforma Agrária 

A criação do parque tem por objetivo a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, o que possibilita a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico.  

A unidade é cortada pelo córrego da Fazenda, afluente do rio Capivari. 

Possui relevo ondulado e sua vegetação é formada por remanescentes da Floresta 

Estacional Semidecidual (bioma da Mata Atlântica), caracterizada por duas estações 

bem-marcadas, uma seca e outra chuvosa, com espécies arbóreas de grande porte, 

como jatobás, perobas, canelas e jequitibás. Quanto à fauna, foram observadas aves, 

como papagaios, tucanos, maritacas, seriemas, e mamíferos, como cachorros-do-

mato, tatus, quatis, veados e cutias.13  

 
13 Fonte: página da Fundação Florestal na internet. 
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O Parque ARA está dividido em dois fragmentos de vegetação, sem 

conexão física. Está localizado no extremo sudoeste do município, na região do 

Macuco e Capivari. Na atual proposta de revisão do plano diretor, estaria localizado 

na Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável.  

Figura 5: Parque ARA destacados em roxo, em sobreposição com imagem de satélite de 2022 
e hidrografia. 

  

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

2.1.1. Estação Ecológica Estadual de Valinhos 

A Estação Ecológica de Valinhos está localizada na região central da 

cidade. Foi criada em 1987, pelo Decreto Estadual nº 26.890 e dispõe de uma área 

de 16,94 hectares. Tem como finalidade proteger o ambiente natural, realizar 

pesquisas básicas e aplicadas e desenvolver programas de educação 

conservacionista. A Estação é de grande importância ambiental por conter um dos 

poucos fragmentos florestais na zona urbana do município de Valinhos.  

É constituída por um pequeno fragmento da floresta estacional 

semidecidual, esse tipo de formação ocupa geralmente terras férteis e planas que 

foram intensamente devastadas pela utilização agrícola restando porções muito 

pequenas do território, bastante fragmentadas. A área abriga espécies arbóreas, de 

grande porte, como jequitibá, peroba, jacarandá. Quanto à fauna, foram observadas 
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espécies, como cutia, cachorro-do-mato, jaguatirica, maritaca, seriema, saíra, tico-

tico, pica-pau, periquito entre outras. A avifauna utiliza a unidade como abrigo para 

construção de ninhos e alimentação14.  

Figura 6: Estação Ecológica de Valinhos destacada em verde, em sobreposição com imagem 
de satélite de 2022 e hidrografia. 

 

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

2.1.2. Programa RECONECTA 

O Programa RECONECTA surgiu a partir do Projeto “INTERACT-Bio: 

Ação integrada pela biodiversidade”, o qual faz parte de uma iniciativa do ICLEI – 

Governos Locais pela Sustentabilidade 15 , cujo objetivo é “apoiar as regiões 

metropolitanas a compreenderem o potencial da natureza principalmente em relação 

ao fornecimento de serviços essenciais para o dia a dia das cidades e, ao mesmo 

tempo, a melhorarem a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas, gerando 

novas ou melhores oportunidades de desenvolvimento regional a partir dos benefícios 

proporcionados pelos ecossistemas por meio dos assim chamados serviços 

ecossistêmicos16”. 

 
14 Fonte: site da Fundação Florestal 

15 O ICLEI é uma rede global de mais de 1.750 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Mais informações em 

http://sams.iclei.org/quem-somos/o-iclei.html 

 

16 Proposta de Área de Conectividade - Região Metropolitana de Campinas. Junho de 218. Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.br/arquivos/meio-ambiente/rmc-

proposta-conectividade.pdf 
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O Programa RECONECTA vem sendo desenvolvido na Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) e tem o objetivo de promover a conectividade da 

paisagem por meio de políticas públicas integradas, visando à conservação da 

natureza e o desenvolvimento sustentável. Conduzido pelo município de Campinas, o 

Programa se consolidou por meio de um Termo de Cooperação Intermunicipal e vem 

sendo construído desde 2017 com base em métodos participativos. 

A ideia do Programa extrapola o estabelecimento de “corredores 

ecológicos”, incluindo uma abordagem que integra o meio ambiente a aspectos 

econômicos e sociais. Um dos principais produtos do RECONECTA é a definição 

espacial de “Áreas de conectividade”, as quais deverão ser implantadas seguindo as 

diretrizes estabelecidas no Programa. As áreas foram definidas de forma participativa 

pelos municípios da RMC, tendo sido consolidadas em um mapa de conectividade, 

posteriormente também incorporado ao caderno preliminar de propostas do PDUI. 

Figura 7: Área de Conectividade do Reconecta – RMC  
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O Programa tem como enfoque os seguintes temas: 

 Proteção animal: promover condições para manutenção da fauna 

local e conservação da diversidade genética; 

 

 Recuperação das áreas de preservação permanente: 

recuperação de matas ciliares, proteção e recuperação de nascentes, formação de 

corredores ecológicos; 

 

 Fortalecimento de áreas protegidas e criação de novas áreas: 

manter e aprimorar a gestão de Unidades de Conservação existentes, incentivar a 

criação de novas áreas de preservação e conservar remanescentes estratégicos. 

 

Dentre os serviços ecossistêmicos promovidos pela natureza, tem-se: 

suporte ao habitat natural; regulação do ciclo hídrico; provisão de alimentos; serviços 

culturais de lazer e turismo. 
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3. ANÁLISE TÉCNICA 

3.1  PROCESSO PARTICIPATIVO 

A Prefeitura Municipal de Valinhos iniciou a revisão do plano diretor 

em 2014 com a contratação da empresa G&A, que desenvolveu o trabalho até 2018, 

quando a empresa GeoBrasilis assumiu, elaborando o plano diretor até 2020. Desde 

2021, a equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

vem desenvolvendo a revisão do plano, o que culminou na última audiência pública 

do dia 6 de agosto de 2022. 

Considerando o conjunto de informações disponíveis nos sítios 

eletrônicos da Prefeitura verifica-se o registro do processo participativo apenas a partir 

de 2018, incluindo atas de reuniões, oficinas e audiências, assim como as 

contribuições da população e as respostas do município.  

Em 2018 houve reuniões do grupo de trabalho com a participação da 

Prefeitura, do DAEV, da Geobrasilis, dos Conselhos, entre outros. 

Em 2019 ocorreram encontros temáticos, audiência pública com as 

devidas publicidades, contribuições e devolutivas. 

Em 2021 aconteceram reuniões em diversas regiões do município de 

apresentação da proposta do plano e coleta de sugestões. 

Em 2022 ocorreram oficinas com os conselhos municipais, com as 

entidades representativas e com a população no Paço Municipal, além da audiência 

pública com as devidas publicidades, contribuições e devolutivas. 

Ao longo de todas estas tramitações, foram apontados em oficinas e 

nas audiências públicas, conforme documentação analisada, muitos argumentos 

contrários à diferentes aspectos relativos à revisão do plano diretor como um todo e 

que, no mínimo, levantaram dúvidas não suficientemente esclarecidas pelo poder 

público. 
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A última audiência pública ocorreu em 6 de agosto de 2022. Em sua 

ata17, é possível verificar as principais preocupações da população com relação à 

nova minuta de Lei, que coincidem com solicitações das oficinas e audiências 

anteriores: 

 Insuficiência dos recursos hídricos para a cidade atual e futura; 

 expansão urbana extensa e sem justificativa; 

 permissão de ocupação de áreas distantes da infraestrutura 

existente na mancha urbana consolidada; 

 insuficiência dos sistemas de drenagens, alta impermeabilização 

do solo e as recorrentes enchentes na área central do município; 

 falta de aproveitamento dos vazios urbanos existentes na mancha 

urbana consolidada; 

 falta de regulamentação da APA Serra dos Cocais; 

 preocupação com os possíveis e variados usos do solo permitidos 

dentro dos limites da APA Serra dos Cocais 

 preservação e regulamentação das áreas rurais agrícolas e 

turísticas e; 

 preservação, proteção e ampliação das nascentes, mananciais e 

áreas verdes existentes. 

Além das contribuições feitas presencialmente na Audiência Pública, 

a população pôde contribuir via formulário eletrônico e via processo administrativo18. 

 

 
17 Disponível em: https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/ata_audiencia_publica___bo_30052042.pdf 
18 Disponível em: https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/formularios_limpo___rev5_30051515.pdf e 
https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/protocolos_limpo___rev5_30051515.pdf 
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A seguir serão citadas e analisadas as solicitações enviadas pela 

população à prefeitura que versam sobre a proposta do plano e que não foram 

atendidas na última revisão do Plano Diretor. No geral, as justificativas que a Prefeitura 

deu são frágeis e não apresentam soluções efetivas para os problemas apresentados. 

1- A resposta da prefeitura à solicitação (protocolo PD003/2021) de 

alteração de zoneamento da Fazenda Eldorado, onde atualmente se localiza o 

acampamento do MST denominado Marielle Vive, para lotes de 300 m2 e uso misto: 

“A Fazenda Eldorado está localizada na Macrozona de Conservação 

do Ambiente Natural, onde não serão definidos parâmetros para ocupação urbana. 

Não há objetivo de indução de urbanização na interligação Valinhos/Itatiba, 

principalmente devido à dificuldade de implantação de infraestrutura e serviços 

públicos”. 

Na minuta atual, essa área está localizada na Macrozona de 

Consolidação Urbana (MCU), assim como outra área próxima denominada Bairro 

Biquinha. Ainda na Estrada do Jequitibá (Estrada Valinhos/Itatiba) observa-se uma 

área em frente ao Bairro Biquinha classificada como Macrozona de Desenvolvimento 

Orientado 2 (MDO 2) e uma grande faixa classificada como Macrozona de 

Desenvolvimento Orientado 3 (MDO 3), que divide a MCAN (Macrozona de 

Conservação do Ambiente Natural) da MPM (Macrozona de Proteção dos 

Mananciais). Este ponto será tratado com mais detalhes no item sobre a APA dos 

Cocais. 

A minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo delimita ZEIS na área do 

Marielle Vive e no Bairro Biquinhas. Cabe destacar que a MCU/ZEIS onde está 

localizado o Marielle Vive está inserida dentro da APA Serra dos Cocais. Apesar da 

Prefeitura argumentar não ter intenção de indução de urbanização na interligação 

Valinhos/Itatiba e da dificuldade de implantação de infraestrutura no local distante da 

mancha urbana existente, gravou MDOs e ZEIS ao longo da estrada. Se por um lado 

há necessidade de reconhecer usos e ocupações existentes neste setor e as 

melhorias a serem realizadas, por outro lado os objetivos do macrozoneamento e 

zoneamento no local devem evitar a expansão urbana e garantir a proteção ambiental. 
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2- Outro ponto de contribuição popular (protocolo RPD-519/2022), 

sobre esta mesma região foi em relação à AEDE 2 (Área Estratégica de 

Desenvolvimento Econômico 2) ao longo da Estrada Valinhos - Itatiba (Estrada do 

Jequitibá). Questiona-se a existência de estudos, parâmetros e critérios técnicos para 

a criação desta AEDE. Destaca-se que a estrada tem caráter turístico, é de difícil 

circulação, possui traçado sinuoso e aclives acentuados em função do relevo de 

serras, possui pista simples, dentre outros.  

 

Outro ponto contrário a esta AEDE são as restrições ambientais da 

região, devendo prevalecer a preservação da paisagem, com seus remanescentes de 

vegetação e demais recursos naturais existentes no local. Do ponto de vista do 

planejamento urbano, deve-se destacar que nesta região há presença apenas de 

bairros pouco densos e distantes, aspectos que desfavorecem a expansão urbana 

para estes lados, sob riscos de graves deseconomias urbanas precipitadas por vazios 

urbanos.  

 

A prefeitura respondeu que melhorias necessárias a AEDE2 deverão 

ser viabilizadas pela futura ocupação local como condição indispensável para 

aprovação de projetos. Preservadas bacias vinculadas ao abastecimento hídrico. 
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Figura 8: Parte do mapa de macrozoneamento, em sobreposição com imagem de satélite de 
2022. 

 

Fonte: minuta de Plano Diretor 2022, Google Earth. 

Figura 9: Parte do mapa de zoneamento, em sobreposição com imagem de satélite de 2022. 

 

Fonte: minuta da LUOS 2022, Google Earth. 
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3- A solicitação de protocolo RDP-11 pede a manutenção do 

perímetro urbano atual, dentre outros, e a municipalidade responde: 

“A atual proposta apresentada para revisão da LUOS possui uma 

nova estrutura de zoneamento, reduzindo as zonas urbanas e simplificando a leitura 

e entendimento dos parâmetros de uso e ocupação. Não foi previsto aumento da área 

urbana, exceto nas áreas de ZEIS (Frutal) e de uso comercial/industrial na região da 

Rodovia Anhanguera. O aumento de área urbana foi estimado em 1,26km² (acréscimo 

de 1,7%). As áreas de MDO permanecem como áreas rurais, podendo ter seu uso 

alterado para urbano mediante pagamento de outorga e execução de infraestruturas 

pelo empreendedor”. 

A minuta atual do plano diretor contradiz a resposta da Prefeitura ao 

explanar, em seu artigo 44, que a MDO é uma macrozona de expansão urbana: 

Art. 44. O território do município passa a ser compartimentado em cinco 
Macrozonas, delimitadas no Anexo I – Mapa Macrozoneamento, organizadas em:  

I - Macrozona de Consolidação Urbana (MCU);  

II - Macrozonas de expansão urbana, sendo esta:  

a) Macrozona de Desenvolvimento Orientado (MDO).  

III - Macrozonas rurais, a saber:  

a) Macrozona de Proteção dos Mananciais (MPM);  

b) Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MCAN); e  

c) Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS).  
 
 

Sendo assim, as áreas de MDO não são rurais como descritas pelo 

município na resposta; são de expansão urbana. A minuta também contraria a 

resposta quanto ao “aumento de área urbana estimado em 1,26 km² (acréscimo de 

1,7%”. O cálculo desse aumento não considera a área de expansão urbana, apenas 

compara a MCU da minuta proposta com a macrozona urbana do plano diretor atual 

(2004). 

Considerando a área de expansão urbana (MDO´s), o aumento da 

área urbana será de 15,75 Km2, que somado aos 1,26 Km² informados pela Prefeitura 
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gera um valor de 17,01 Km², ou seja, um acréscimo de 22,2% em relação à macrozona 

urbana do plano diretor atual (2004). 

Figura 10: Mapa de macrozoneamento do Plano Diretor atual. As áreas nos quadrados 
vermelhos foram incluídas por leis posteriores. 

Fonte: Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico, Geo Brasilis 2018. 

 

4 – A Região da Fazenda Fonte Sônia, de valor turístico e histórico, 

foi muito citada nos comentários, sendo a grande maioria deles desfavorável a 

urbanização desta área e contra a construção de condomínios residenciais. Sugerem 

que a área seja transformada em parque público aberto a pesquisas e projetos de 

educação ambiental e área de preservação, devido a sua importância de manancial, 

com manutenção e recarga de recursos hídricos.  

 



 
 CAEX – CENTRO DE APOIO 
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Figura 11: Mapa de macrozoneamento proposto.  

Fonte: minuta do plano diretor 2022 

A prefeitura alega que as áreas do hotel e lagos da Fazenda Fonte 

Sonia foram definidas como Area Estratégica de Intervenção Prioritária (AEIP1), 

podendo ser revertidas para uso público. As demais áreas da fazenda foram alocadas 

como Macrozona de Desenvolvimento Orientado, com ocupações de baixa ou 

baixíssima densidade, coeficiente de permeabilidade mínimo de 50%, cobertura 

vegetal obrigatória de 25% e lotes mínimos de 1000m². A ocupação de áreas 

determinadas como MDO serão objeto de estudos e aprovações, devendo promover 

qualquer infraestrutura necessária. O pagamento da Outorga Onerosa de Alteração 

do Uso do Solo (OOAUS) será revertido para infraestrutura urbana. 

5 – A população pede a priorização da regulamentação da APA da 

Serra dos Cocais, preferencialmente com revisão dos seus limites para adequação 

para uma área maior e com a criação do Conselho Gestor e Plano de Manejo.  
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Embora junto ao diagnóstico, tenha sido anexado um grande estudo 

para a revisão da área de tombamento da Serra dos Cocais, este ponto não foi 

mencionado na minuta do Plano Diretor em nenhum aspecto. Tampouco menciona-

se a implantação de um conselho gestor para a APA. Diante dos questionamentos da 

sociedade, embora o plano de manejo tenha sido elaborado em 2019, parece que não 

foi devidamente divulgado, além de ter um conteúdo fraco, com falhas nas 

proposições de zoneamento e gestão do território.  

6 – Muitas solicitações foram em torno do déficit de recursos hídricos 

(insegurança e stress hídrico crônicos) pelo qual sofre o município (com rodízio já 

implantado e compra de água), sendo contra ao aumento das áreas urbanas e 

consequentemente da população e da demanda para consumo desses recursos, se 

mostrando contrários à verticalização da cidade e à construção de novos condomínios 

residenciais.  Além da questão de saneamento básico que não abrange todo o 

município e de enchentes recorrentes.  

Um dos comentários de um contribuinte expõe que foi realizado em 

2016, com o patrocínio do DAEV, um levantamento das nascentes cadastradas no 

município de Valinhos. Foi identificado o desequilíbrio hídrico, com um grande número 

de nascentes mortas, demonstrando, o efeito negativo da urbanização sobre as 

nascentes. Portanto, é imperativo promover a preservação e recuperação de 

nascentes nas áreas rurais, bem como deve haver projetos/ações previstos para o 

reflorestamento das matas ciliares dos rios. A revisão do Plano Diretor deve 

contemplar projetos e priorizar a diversificação das fontes de recursos hídricos, 

protegendo e recuperando os mananciais existentes, com ações que visem reduzir a 

dependência de mananciais externos. Adotar medidas, tanto para impedir o aumento 

da impermeabilização do solo, como para reverter a impermeabilização já existente, 

de forma a reter a água das fortes chuvas do verão direcionando-a, o máximo possível, 

para o subsolo, para recarga das bacias hídricas. É preciso prever projetos/ações para 

minimizar ou até estancar, através da modernização da rede, a perda de água tratada 

no município que hoje é de 36%, conforme informações do DAEV. 

A prefeitura coloca como uma das soluções para o problema de 

abastecimento hídrico da cidade a captação de outorga existentes do Atibaia e 

preservação dos mananciais internos com detalhamento a ser elaborado no Plano 
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Municipal de Saneamento. Na realidade, a solução para os problemas hídricos, ou 

para minimizá-los, envolvem ações de infraestrutura, de gestão hídrica e 

institucionais, as quais são discutidas no capítulo 3.3. 

7 – Muitas mensagens foram contra a criação de MDO, devendo 

deixar essas áreas como rurais. Visto que a possibilidade de transformar seu uso para 

urbano com pagamento da Outorga Onerosa de Alteração do Uso do Solo (OOAUS) 

cria a possibilidade do interesse econômico subjugar os interesses da comunidade, 

dando aos empreendedores o controle da expansão urbana do município. Pois, se 

eles apresentarem documentos minimamente críveis, ainda que essencialmente 

incorretos e pagarem as outorgas, não haverá argumentos para impedir o seu 

empreendimento. 

Independente das críticas da sociedade, as MDOs foram mantidas em 

grande extensão e espalhadas ao longo do território municipal. Sendo acobertada 

como se fossem área rural, mas tendo possibilidade de uso claramente urbano, com 

adensamento populacional e permeabilização do solo, visando interesses específicos 

de empresários e loteadores.  

8 - A introdução do plano diretor proposto fala em desenvolvimento 

sustentável e turismo, mas o discurso se mostra diametralmente oposto às ações 

propostas. É um plano incoerente, que confunde desenvolvimento com expansão 

urbana. 

A prefeitura não se manifestou sobre este questionamento.  

9 – Críticas à expansão da Zona Industrial (ZDE) para o bairro do 

Macuco. Consequências: barulho, poluição do ar, da água e do solo, aterro de 

nascentes, contaminação da produção agrícola, disseminação de doenças aos 

moradores etc. Estradas rurais que não suportam o trânsito e estacionamento de 

veículos pesados, agravado pela falta de manutenção destas estradas.  

Prefeitura alega que a implantação de novas empresas está 

condicionada ao processo de licenciamento, com implementação de medidas 

mitigadoras e adequação de infraestrutura. 
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3.2  DIAGNÓSTICO 

A elaboração do plano diretor deve partir de um diagnóstico da 

realidade física, social, ambiental, econômica, política e administrativa da cidade, 

considerando também sua história e inserção regional, de forma a embasar a gestão 

pactuada da cidade e a formulação de hipóteses realistas sobre as opções de 

desenvolvimento e modelos de organização territorial. Neste cenário, as cogitações 

envolvendo áreas de expansão urbana, devem contar com os mesmos rigores e 

diretrizes. 

No documento denominado “Compilação da Percepção de Valinhos e 

Prognóstico”, elaborado pela empresa Geobrasilis em 2018 19 , foram apontadas 

algumas fraquezas como: a ocupação urbana descontínua e desordenada, que 

permitiu a configuração de vazios urbanos ainda desocupados; a permissão de 

implantação de empreendimentos nas macrozonas rurais turísticas pelo plano diretor 

de 2004, direcionando a expansão urbana para essas áreas; a ausência de políticas 

públicas de incentivo à recuperação e preservação do verde e dos recursos hídricos 

e a inexistência de regulamentação e zoneamento ambiental da APA Serra dos 

Cocais, com base em critérios técnicos. 

O documento explana sobre a forte presença de áreas 

exclusivamente residenciais e condomínios fechados, consequência de imigração 

intrametropolitana das classes A e B interessadas na segurança, privacidade e 

serviços agregados. Ainda diz que o perfil da distribuição residencial e das atividades 

econômicas na região, com acentuada concentração de empregos em Campinas, 

reflete no grande volume de viagens, com intensos fluxos no sistema viário, além de 

pressões metropolitanas para ocupação. 

O documento também aponta que, em 2030, Valinhos chegará a 

133.638 habitantes, de acordo com a Fundação Seade. A população em 2018 era de 

121.809 habitantes, segundo a mesma fundação. Sendo assim, é previsto um 

crescimento de 11.829 habitantes até 2030, ou seja, de aproximadamente 10%. 

 
19 Dsiponível em: https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/etapa_2_compilacao_da_percepcao_24080123.pdf e 
em https://www.valinhos.sp.gov.br/arquivos/pd_valinhos_cmdu_etapa_2_24075953.pdf 
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Cabe observar que, de acordo com o documento, Valinhos integra o 

Mapa do Turismo Brasileiro, atualizado pelo Ministério do Turismo em 2017, que 

situa o município na Região Turística Circuito das Frutas, juntamente com outras 10 

cidades. A Festa do Figo acontece há 70 anos no município e atraiu 150 mil visitantes 

e 50 produtores locais em sua última edição. O evento promove o agroturismo com 

foco nas regiões produtoras da cidade, especialmente Macuco, Reforma Agrário e 

Capivari. 

Outra informação importante do prognóstico é o fato de que a cultura 

do figo e da goiaba representavam 47,7% e 10,8% da produção estadual, 

respectivamente, em 2016. Mesmo assim, de acordo com o documento, a 

agropecuária ocupa posição marginal na economia de Valinhos, correspondendo a 

somente 0,9% do Valor Adicionado municipal e tal fator pode estar relacionado às 

características da produção agrícola de fruta, que, em sua maioria, é conduzida pelo 

trabalho predominante da própria família, típica de pequena propriedade. 

Sobre o abastecimento de água, o documento explana o seguinte: 

“É importante observar que o município declarou emergência através do Decreto nº 

8.607/2014, considerando o colapso dos sistemas de abastecimento, causada pela 

forte estiagem iniciada em 2013. Durante este período, operou rodízio entre os bairros 

da cidade, além de utilizar outras duas captações superficiais de caráter emergencial, 

que atualmente estão suspensas”. Atualmente (28 de julho de 2022), o site do DAEV 

<https://www.daev.org.br/> informa que o município está na fase denominada 

“Bandeira Laranja”, na qual os mananciais estão com diminuição acentuada do 

nível/vazão, há redução na captação normal e necessidade de captações 

emergenciais com possível comprometimento do abastecimento. 
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O território de Valinhos está contido na Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGRHI 5, com área total de 15.303,67 km2 e que abrange 59 

municípios paulistas além de um setor em Minas Gerais, constituída pelas bacias dos 

rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Comitê PCJ, 201720). 

O rio Piracicaba, por sua vez, é formado pela confluência dos rios 

Atibaia e Jaguari. Valinhos está contido em parte de duas bacias hidrográficas: a do 

rio Atibaia, com 117,9 km2 ou 79,3% da área do município, e a do rio Capivari, com 

30,7 km2 ou 30,7% de sua área (GeoBrasilis, 2018). O ribeirão dos Pinheiros é o 

principal curso d’água em extensão e área de drenagem, cuja microbacia se estende 

de sul a norte do município (Figura 12), desaguando na margem esquerda do rio 

Atibaia no limite norte de Valinhos. 

 

Figura 12: Bacias hidrográricas em Valinhos (GeoBrasilis, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Relatório da Situação dos Recursos Hídricos. UGRHI 5 – Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí. Versão Simplificada, Ano-base 2016, 79 p. 
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Outro estudo (Geobrasilis, 2019) mostra a rede hidrográfica em maior 

detalhe, incluindo o córrego Santana dos Cuiabanos, que drena a APA Serra dos 

Cocais (Figura 13), também localizado na bacia do rio Atibaia. 

 

Figura 13: Rede hidrográfica em Valinhos (GeoBrasilis, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Decreto Estadual no 10.755/1977, o ribeirão dos 

Pinheiros é enquadrado como Classe 3 e os demais cursos d’água, Classe 2. 

A disponibilidade hídrica em Valinhos foi avaliada pela empresa 

GeoBrasilis (2019), sendo este parâmetro relacionado à quantidade de água nas 

reservas hídricas superficiais e subterrâneas, que por sua vez está relacionada à 

precipitação pluviométrica em função do tempo (distribuição temporal). 
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As maiores contribuições (vazões de referência Q95 21 ) estão 

localizadas nas regiões limítrofes com Itatiba, Morungaba e Campinas (Figura 14), na 

faixa de 0,036 a 0,60 m3/s. Comparados a esses referidos municípios, Valinhos tem 

menor disponibilidade hídrica, assim como Vinhedo (tons de azul mais claros no 

mapa). 

 

Figura 14: Vazões de referência – disponibilidade hídrica (GeoBrasilis, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
21 Vazão que é igualada ou excedida em 95% do tempo. 



 
 CAEX – CENTRO DE APOIO 

OPERACIONAL À EXECUÇÃO 

 
 

Rua Senador Feijó, 176 – Edifício Santa Lúcia – São Paulo/SP – CEP 01006-000 – Tel. (11) 3116-0747                       41/113 
e-mail: caex_tec.cientifico@mpsp.mp.br  

O embasamento geológico de Valinhos é constituído por rochas 

cristalinas pré-cambrianas que incluem rochas metamórficas (gnaisses – Unidade 

Varginha-Guaxupé) e um maciço de rocha ígnea (Granito Morungaba) na porção 

centro-oriental do município (Figura 15). 

 

Figura 15: Mapa geológico da região (Serviço Geológico do Brasil, 2006). 
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Esse arcabouço geológico tem influência nas diferentes elevações do 

terreno em Valinhos: uma região mais elevada (acima de 800 m) na faixa centro-

oriental do município, sustentada pela rocha granítica, e uma região com altitudes 

mais modestas no domínio do paragnaisse (Figura 16) que é recortada de sul a norte 

pelo vale de drenagem do ribeirão dos Pinheiros, setor topograficamente mais 

deprimido do município e local de inundações. 

 

Figura 16: Mapa hipsométrico de Valinhos (GeoBrasilis, 2018). 
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Do ponto de vista geomorfológico, Valinhos está inserido no Planalto 

Atlântico, mais precisamente no Planalto de Jundiaí – domínio de rochas cristalinas 

pré-cambrianas. O relevo é constituído por colinas e morros altos de 610 a 960 metros, 

com declividades de 6 a 17º (GeoBrasilis, 2018) em quatro tipos ou formas de relevo 

(Figura 17). 

 

Figura 17: Tipos de relevo em Valinhos (GeoBrasilis, 2018). 
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Os poços tubulares profundos, ou de abastecimento, estão instalados 

no aquífero cristalino, onde a água subterrânea circula e é armazenada em juntas e 

fraturas das rochas (gnaisses e granito). As vazões efetivas desses poços são muito 

variáveis, mas em geral são de baixas a médias, de 1 a 12 m3/h (GeoBrasilis, 2018). 

Considerando as vazões específicas, ou capacidade de produção dos poços, que é a 

razão entre vazão efetiva por metro de rebaixamento (m3/h/m), a extremidade sudeste 

de Valinhos (microbacia hidrográfica do Bom Jardim) é a região que possui maior 

capacidade relativa de produção (Figura 18 – GeoBrasilis, 2019). 

 

Figura 18: Potencialidade hídrica subterrânea (GeoBrasilis, 2019). 
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Em relação ao abastecimento de água potável, na Figura 19 são 

indicadas as fontes de abastecimento municipal a partir das informações do 

Departamento de Águas e Esgoto de Valinhos – DAEV na internet. 

 

Figura 19: Sumário das fontes de abastecimento de água (DAEV). 

Volume total outorgado Derivação Detalhes 

42.675,6 m3/dia (100%) Mananciais externos: 

Rio Atibaia = 21.600,0 m3/dia 
(50,6% do abastecimento) 

Km 119 da Rodovia D. Pedro I 

Captação construída entre 
1995 e 1996 

 Mananciais internos: 

Represas = 16.497,6 m3/dia 
(38,7% do abastecimento) 

Barragem Figueiras = 9.504,0 
m3/dia (22,3%) 

Barragem João Antunes dos 
Santos = 3.969,6 m3/dia (9,3%) 

Barragem Moinho Velho = 
3.024,0 m3/dia (7,1%) 

Barragem Santana do 
Cuiabano: reserva técnica   
(120 mil m3) 

 Sistemas isolados: 

Poços tubulares = 4.578,0 m3 
(10,7% do abastecimento) 

21 poços de abastecimento 
com profundidade média de 
150 m 

 

Além desses mananciais, há duas captações emergenciais: Córrego 

Invernada e Córrego Ponte Alta, cada um oferecendo 1 mil m3 de água como reserva 

complementar. 

Há duas estações de tratamento de água em Valinhos, com as 

seguintes especificações (portal do DAEV na internet): 

 ETA I – Estação de Tratamento Sizenando Ribeiro: inaugurada em 

1938, recebe as águas de mananciais internos. Localizada na Vila 

Embaré, conta com 5 reservatórios para armazenar 2,76 milhões de 

litros de água tratada. É responsável pelo abastecimento de 38,7% de 

Valinhos, com capacidade média de tratamento de 16.497,6 m3/dia. 
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 ETA II – Estação de Tratamento Engenheiro Márcio Duarte Ribeiro: 

inaugurada em 1996, recebe as águas do rio Atibaia. Está localizada 

na Vila Sônia e é responsável pelo abastecimento de 53,5% de 

Valinhos, com capacidade média de tratamento de 22.820,0 m3/dia. 

Na Figura 20 são indicados os pontos de captação de água, as 

estações de tratamento e a setorização do sistema de abastecimento em bairros e 

regiões de Valinhos (GeoBrasilis, 2018). 

 

Figura 20: Captação, tratamento e distribuição de água (GeoBrasilis, 2018). 
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O prognóstico ainda afirma que, conforme o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, as áreas de maior fragilidade com relação à prestação de 

serviços de coleta e tratamento de esgoto no município são os bairros que, no geral, 

se situam nas áreas mais periféricas do município. 

Há duas estações de tratamento de esgoto em Valinhos, com as 

seguintes especificações (portal do DAEV na internet): 

 ETA II Capuava: está localizada na rodovia Flávio de Carvalho, às 

margens do ribeirão dos Pinheiros, e deságua no rio Atibaia. 

Inaugurada em 2004, trata cerca de 554 mil m3 de esgoto por mês, 

média de 215 litros por segundo. 

 ETE II São Bento do Recreio: localizada no bairro homônimo, trata 

cerca de 216 m3 de esgoto por mês, média de 5 litros por segundo. 

Ainda de acordo com o DAEV, a extensão da rede coletora de esgoto 

é de 624,31 km, contendo 36.933 ligações ativas. 

Dados gerais sobre o esgotamento sanitário não estão atualizados. 

De acordo com a empresa GeoBrasilis (2019), no ano de 2010 o índice de coleta era 

de 90%, com tratamento de 100% desse total coletado. Dentre os 10% restantes, 4% 

adotavam alternativas individuais (p. ex., fossas e tanques sépticos) e 6% não 

contavam com coleta e tratamento (lançamento in natura em corpos hídricos). As 

áreas de maior fragilidade com relação a esgotamento sanitário são os bairros 

periféricos. 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Valinhos, 

2016 - 2035 (B&B Engenharia Ltda., 2016), capítulo III (Prognósticos e Concepção do 

Sistema de Esgotamento Sanitário), projeções indicaram que somente em 2025 o 

índice de coleta de esgoto atingiria 100% da população urbana, sendo que entre 2016 

e 2024 esse índice deveria variar entre 92,8 e 99,2%. 

Ainda de acordo com o referido estudo, a zona rural não é assistida 

pela rede pública de esgotamento sanitário, sendo que o proprietário é o responsável 

por promover o esgotamento in situ (p. ex., fossas sépticas). 



 
 CAEX – CENTRO DE APOIO 

OPERACIONAL À EXECUÇÃO 

 
 

Rua Senador Feijó, 176 – Edifício Santa Lúcia – São Paulo/SP – CEP 01006-000 – Tel. (11) 3116-0747                       48/113 
e-mail: caex_tec.cientifico@mpsp.mp.br  

O documento informa que, “no caso da Bacia Hidrográfica do Ribeirão 

dos Pinheiros, objeto de estudo do Plano Diretor de Macrodrenagem, existe uma 

séria preocupação quanto à necessidade do controle de inundações ocasionadas 

pelas cheias do rio homônimo e alguns dos seus principais afluentes. Tal realidade, 

além de ter sido apontada no plano em 2006, continua sendo um dos principais 

problemas de drenagem do município de Valinhos na atualidade”. 

De acordo com a GeoBrasilis (2018), a Defesa Civil indicou oito áreas 

de risco de inundação em Valinhos, situadas na microbacia do ribeirão dos Pinheiros 

(Figura 21). 

 

Figura 21: Áreas de risco de inundação (GeoBrasilis, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 27/05/2013, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) emitiu o 

Relatório Técnico no 133072-205 intitulado Mapeamento de áreas de alto e muito alto 

risco de deslizamentos e inundações do município de Valinhos (SP), onde foram 

apontadas 5 áreas de risco, sendo 2 de risco alto (uma quanto a deslizamento e outra 
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quanto a inundação) e 3 áreas de risco médio (uma quanto a deslizamento e duas 

quanto a inundação). A Figura 22 sumariza as informações obtidas neste estudo. 

 

Figura 22: Sumário das informações de áreas de risco (IPT, 2013). 

Nível de 
risco 

Processo No da 
área 

Nome da 
área 

Observações 

Alto 

(R-3) 

Deslizamento VAL-01 Parque 
Portugal 

Entre as ruas Abrantes, Leiria e Sintra, em 
bairro distante do centro urbano em núcleo 
habitacional parcialmente consolidado. Área 
de encosta com média a alta declividade, com 
construções de alvenaria instaladas na base e 
no topo de taludes de corte (de 8 a 10 m de 
altura e 70º de inclinação). 

Inundação VAL-02 Parque 
Pinheirinho 

Risco localizado próximo à estrada Matiaso, 
em bairro de média densidade ocupacional 
com infraestrutura urbana precária e sistema 
de drenagem inexistente. Moradias distam de 
0 a 4 metros do canal fluvial (ribeirão) que se 
encontra assoreado e com deposição de lixo. 
Obra de canalização a montante (em Vinhedo) 
teria provocado aumento de energia do fluxo 
de escoamento superficial. 

Médio 

(R-2) 

Deslizamento VAL-03 Bosque dos 
Eucaliptos 

Rua 2, em área parcialmente consolidada e 
com média densidade de ocupação. 
Construções de alvenaria e sistema de 
drenagem satisfatório. Encosta de talude de 
corte de 8 a 10 metros de altura e 60º de 
inclinação. As moradias distam de 12 m da 
base do talude. 

Inundação VAL-04 Capuava Entre as ruas Albertina de Castro, Cesar 
Ferrari e João Tiene. Área de média 
densidade ocupacional, infraestrutura 
satisfatória, sistema de drenagem precário e 
terreno impermeável. Rio Capuava 
encontrava-se assoreado, com pontos de 
solapamento em sua margem. Presença de 
travessia (intervenção no canal fluvial) 
propiciava refluxo das águas, que contribuía 
com as inundações. Houve necessidade de 
remoção de moradores. 

VAL-05 Invernada Setor de risco ao longo da avenida Invernada 
e próximo à rua Campos Sales, em trecho 
urbano impermeabilizado, infraestrutura 
satisfatória, mas sistema de drenagem 
precário. Densidade de ocupação de média a 
alta. Córrego Invernada encontrava-se 
assoreado por lixo e entulho, com pontos de 
solapamento das margens. Presença de 
pontes (intervenções no canal fluvial) contribui 
para o refluxo das águas e inundação, que 
causou danos materiais. 
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A empresa GeoBrasilis (2018) catalogou 20 áreas contaminadas em 

Valinhos com base no Cadastro de áreas contaminadas e reabilitadas – 2016, 

disponibilizado pela CETESB. Desse total, 13 áreas correspondem a indústrias, 6 

áreas de postos de combustíveis e 1 aterro sanitário desativado. Dentre as 13 áreas 

industriais, 4 são indústrias químicas, 3 indústrias automotivas, 2 de papel e celulose, 

1 energética e 3 de setores diversos (bens de consumo). 

Essas 20 áreas estão localizadas no centro urbano e nas margens da 

rodovia Anhanguera (Figura 23), sendo 10 classificadas como ‘Contaminada sob 

Investigação’ (ACI), 4 áreas ‘Em Processo de Monitoramento para Encerramento’ 

(AME), 3 classificadas como ‘Reabilitada para Uso Declarado’ (AR), 2 ‘Contaminada 

com Risco Confirmado’ (ACRi) e 1 ‘Em Processo de Remediação’ (ACRe). 

 

Figura 23: Localização das áreas contaminadas (GeoBrasilis, 2018). 
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Não se constatou no Diagnóstico menções ao Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, sendo importante o planejamento 

para sua elaboração. Em relação a este tema, é importante questionar se o município 

fez o levantamento sobre a situação da cobertura vegetal nativa, em relação aos 

remanescentes e o dimensionamento de seus passivos ambientais, como um dos 

estudos de base para a elaboração do plano diretor, uma vez que este conteúdo não 

consta no diagnóstico.  

Na seção dedicada aos assentamentos precários, o prognóstico de 

2018 informou que existiam 1.296 domicílios em situação de precariedade e 4.200 

pessoas vivendo em situações inadequadas (falta de condições de habitabilidade, 

risco ambiental ou vulnerabilidade social). Disse também que o Plano de Habitação 

de Interesse Social foi elaborado em 2010, mas não foi regulamentado. 

No capítulo em que analisa o plano diretor de 2004 (Lei no 

2841/2004), o documento conclui que “a Macrozona Urbana é estabelecida de forma 

descontínua, com a existência de núcleos urbanos dispersos pelo território, 

incentivando a criação de grandes vazios e a necessidade de altos investimentos 

com a extensão da infraestrutura e a provisão de serviços públicos básicos; o Plano 

Diretor permite a instalação de empreendimentos nas macrozonas rurais turísticas, 

devendo atender regras específicas e adotar parâmetros urbanísticos de baixa 

densidade –máxima de 500m²/hab, o que supõe o direcionamento da expansão 

urbana sobre estas áreas; e a ampliação do perímetro urbano ocorreu de maneira 

pontual, frente ao estabelecido pelo Art.75, com ênfase na porção norte da localidade, 

em função da existência de pressão à urbanização, devido à proximidade com a zona 

de ocupação consolidada”. 

Na análise da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei no 4186/2007), o 

prognóstico critica a definição de parâmetros urbanísticos para as Macrozonas Rural 

Turística e Rural Turística e de Proteção e Recuperação dos Mananciais frente à 

possibilidade de implantação de empreendimentos. Frisa que o estabelecimento 

desses indicadores fere o Artigo 65 da Lei Federal nº 4.504/1964, que diz que “o 

imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de 

propriedade rural”, que, para Valinhos, é de 20.000m², conforme estabelece o Instituto 
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Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA; e conclui que tal fator reforça a 

intenção de destinar essas zonas como área de expansão urbana. 

Cabe observar que não houve um diagnóstico dos vazios urbanos 

existentes no interior da mancha urbana do município atualmente. Esse levantamento 

forneceria importantes indicativos sobre a disponibilidade de terras urbanizadas em 

territórios onde já há infraestruturas instaladas (ou parcialmente instaladas) para a 

ocupação e adensamento urbano e; sobre quais usos seriam os mais indicados, como 

por exemplo ZEIS ou áreas para desenvolvimento econômico, nos chamados “distritos 

industriais”, a partir do diagnóstico da situação habitacional e econômica. 

O diagnóstico mapeia os loteamentos irregulares – com e sem 

características de vulnerabilidade – e os assentamento precários de Valinhos e 

explana que a irregularidade fundiária representa 5% da área urbana, cerca de 

3,979Km2 (1.826 unidades habitacionais). O documento observa que a quantidade de 

unidades habitacionais dos loteamentos que não apresentam vulnerabilidade 

(específicos) é maior do que os sociais. 

O documento conclui, sobre os assentamentos precários e habitação: 

 Existem 1.296 domicílios em situação de precariedade;  

 Cerca de 4.200 pessoas vivem em situações inadequadas sejam 

por falta de condições de habitabilidade, risco ambiental ou vulnerabilidade social; 

 A área total da ocupação subnormal é de 1,169km², 30% maior 

que a área dos loteamentos irregulares;  

 Não existe sobreposição espacial entre loteamentos irregulares e 

assentamentos precários; 

 O Plano de Habitação de Interesse Social foi elaborado em 2010, 

porém não foi regulamentado; 

  A defasagem dos dados utilizados requer atualização, frente à 

lacuna temporal e os lançamentos imobiliários identificados no município. 
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Figura 24: Mapa de núcleos urbanos irregulares e assentamentos precários. 

Fonte: Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico, Geo Brasilis 2018.  

O diagnóstico explica que Valinhos conta com uma minuta do Plano 

Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, elaborada em 2010, não 

institucionalizada. Este instrumento utilizou como base os dados censitários do IBGE, 

do mesmo ano. Diante deste contexto, no ano de 2000 o déficit era de mais de 2.200 

unidades, em 2010, este número foi para 2.477 (PLHIS, 2010).  

Recentemente, em cadastramento realizado pela Prefeitura de 

Valinhos para levantamento de dados estatísticos de avaliação do interesse social em 

habitação no município e para criação de políticas públicas nesta área, foram 

cadastradas 14.365 pessoas como demanda habitacional. 

A ausência de um diagnóstico mais preciso e atualizado da realidade 

habitacional do município dificulta o entendimento das propostas sobre o tema. 

Sobre as características físicas e bióticas do município, foi realizado 

um texto descritivo, com informações genéricas, que não faz relações para justificar 

os tipos de zoneamentos e ocupação do território proposto no plano diretor. Além 

disso, em alguns casos, as informações apresentadas no diagnóstico não são 
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refletidas nas propostas do plano diretor, se mostrando incoerentes, como em alguns 

casos exemplificados a seguir. 

As características de relevo apresentada no diagnóstico, reproduzida 

abaixo,  coloca que os níveis de fragilidade potencial na região em estudo são 

classificados como médio e alto e, mesmo assim, não se levou em consideração para 

definir o padrão de adensamento da  ocupação nas áreas de MDO (Macrozona de 

Desenvolvimento Orientado), que todavia estão sem uso antrópico urbano e que 

poderiam permanecer preservadas para evitar os processos erosivos, perda da 

biodiversidade e manter ou melhorar a qualidade das drenagens preservando suas 

APPs, contribuindo para a recarga hídrica. 

“Os níveis de fragilidade potencial na região em estudo são 

classificados como médio e alto devida à existência de formas muito dissecadas, com 

vales entalhados, por vezes associados a vales pouco entalhados, e elevada 

densidade de drenagem, desta forma, sujeitando-se a processos erosivos agressivos, 

com probabilidade de ocorrência de movimentos de massas e erosão linear com 

voçorocas (Ross & Moroz, 1997).” (pg. 43 do documento do prognóstico) 

No trecho localizado em Valinhos, já a jusante da área urbana de 

Vinhedo, o Ribeirão dos Pinheiro apresenta cerca de 14 km de extensão e diversos 

tributários, como os ribeirões da Samambaia, do Jardim, Ponte Alta, córregos Jurema, 

da Invernada, Matias e São José. Por conta das ocupações urbanas, estima-se que 

os tributários situados na margem esquerda apresentam piores condições que os da 

margem direita, onde predominam áreas rurais e preservadas. (pg. 54 do documento 

do prognóstico) 

Parte destas áreas rurais e preservadas citada da descrição do 

Ribeirão dos Pinheiro, estão ameaçadas com a criação das MDO’s (Macrozonas de 

Desenvolvimento Orientado), que permitirão a ocupação urbana e, 

consequentemente, a degradação dos cursos d´água presentes nos locais.  

O Ribeirão dos Pinheiros, por sua vez, foi enquadrado como Classe 

3, como determina o Decreto Estadual nº 10.755/1977, por apresentar pior qualidade 

e, consequentemente, maiores restrições nos usos preponderantes. Possui qualidade 

que varia de regular a ruim durante o ano e indícios de interferências por atividades 
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antrópicas, conforme demonstram os valores de IQA, IVA, turbidez e concentrações 

dos principais parâmetros. No Ribeirão dos Pinheiros, a estação situada à jusante da 

cidade de Vinhedo e a montante da cidade de Valinhos (PINO03400) indica que as 

águas são de melhor qualidade que na região da foz, onde se encontra a estação 

PINO03900. Variação que sugere a existência de interferências sobre os recursos 

hídricos nas áreas urbanas do município. (pg. 63) 

Os trechos acima foram retirados do diagnóstico e, mesmo sendo 

constatado a fragilidade ambiental da qualidade do curso d´água, que se deteriora na 

medida que atravessa o perímetro urbano de Valinhos, não foram expressas no plano 

diretor diretrizes para sua recuperação, pelo contrário, a maioria das áreas a serem 

transformadas de rurais para expansão urbana (MDO) estão dentro da bacia do 

Ribeirão Pinheiros, o que irá contribuir ainda mais para aumentar sua degradação 

ambiental.  

Sobre a cobertura vegetal do município, o diagnóstico cita apenas o 

Inventário Florestal (IF, 2009) que indica a existência de 1.756 hectares de Floresta 

Ombrófila Densa (FOD), que representa 11,8% de território total, que pertence ao 

bioma Mata Atlântica. Encontram-se distribuídas em pequenos fragmentos por todo o 

município, porém maiores e mais numerosos na região leste, onde se encontra a 

Áreas de Proteção Ambiental da Serra dos Cocais. (pg. 69). 

Não cita as áreas de Reserva Legal existentes, assim como as Áreas 

de Preservação Permanente. Não apresenta nenhum cálculo ou valores dos déficits 

de preservação dessas áreas, tampouco expõe formas de recuperar este passivo 

ambiental.  

Diante destas constatações, podemos considerar que o diagnóstico 

contratado foi um documento deficiente por não trazer um conteúdo mais realista e 

crítico da situação do município sobre diversos aspectos relevantes para a tomada de 

decisão e planejamento do porte de um Plano Diretor.  Assim, também não foi um 

documento adequado para subsidiar a discussão pública sobre o plano diretor, não 

apresentando à população um conteúdo suficiente e adequado para que os cidadãos 

refletissem e tivessem melhor possibilidade de criticar ou sugerir alterações nas 
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propostas do Plano Diretor apresentadas pela prefeitura, ficando o processo 

participativo prejudicado.  

3.3 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR 

O objetivo fundamental do Plano Diretor é definir como cada porção 

do território do município irá cumprir sua função social e como os instrumentos e 

demais normativas e planos se articulam com os objetivos e estratégias para um 

desenvolvimento urbano socialmente justo e sustentável. 

A minuta do plano diretor estabelece, em seu artigo 6, os objetivos 

gerais da política urbana de Valinhos e do plano diretor Municipal de Valinhos: 

I - Respeitar o Macrozoneamento Municipal compatibilizando o uso e a ocupação 

do solo com a proteção do meio ambiente natural e construído, propiciando melhores condições de 

acesso à terra, à habitação, ao trabalho, à mobilidade urbana, aos equipamentos públicos e aos 

serviços urbanos à população, evitando-se a ociosidade dos investimentos coletivos em infraestrutura 

e reprimindo a ação especulativa; (...) 

III - Promover a distribuição dos equipamentos urbanos e dos serviços públicos, de 

forma social, espacial e ambientalmente justa e equilibrada, de modo a reduzir deslocamentos e 

direcionar o crescimento e a ocupação do território a partir de sua vocação, infraestrutura e recursos 

disponíveis; (...) 

VI - Aplicação da legislação ambiental nas áreas de preservação permanente, nas 

Unidades de Conservação, nas áreas de proteção dos mananciais e a biodiversidade; 

  

VII - Promover e incentivar o turismo, como fator de desenvolvimento econômico e 

social, respeitando e valorizando o patrimônio cultural, o paisagístico e o natural do município, 

observadas as peculiaridades locais e ambientais; 

 

XI - A justa distribuição dos custos e benefícios decorrentes dos investimentos 

públicos em obras e serviços de infraestrutura, estabelecendo os limites entre o direito de propriedade 

do solo e o direito de construir, recuperando para a coletividade parte da valorização imobiliária 

resultante da ação do Poder Público, mediante a gestão tributária justa e a aplicação dos demais 

institutos jurídicos para tanto;  

XII - A racionalização do uso e parcelamento do solo, restringindo ou incentivando 

a ocupação de áreas, conforme critérios geográficos geológicos, a capacitação da infraestrutura 
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instalada e o dimensionamento do sistema viário, evitando custos elevados por sobrecarga ou 

ociosidade; (...) 

O artigo 7 explana sobre os princípios e objetivos relacionados à 

política regional, citando o PDUI-RMC e a construção de uma metrópole saudável, 

competitiva, resiliente e inclusiva. 

A observância constante da função social da propriedade nos imóveis 

situados nas zonas urbanas e rurais do município é citada no artigo 9, que também 

objetiva estimular a utilização de imóveis públicos e privados não edificados, 

subutilizados ou não utilizados para a execução de empreendimentos de interesse 

social.  

O artigo 34 dita as diretrizes gerais das políticas públicas de 

saneamento básico, dentre elas: 

(...) 

III - Utilização das bacias hidrográficas como unidades de gestão hídrica; (...) 

IV - Adotar a política estadual de recursos hídricos como norma de orientação de 

gestão dos recursos hídricos do Município; (...) 

A promoção do uso equilibrado e racional dos recursos naturais, em 

especial dos recursos hídricos e a integração das ações ambientais com foco na 

proteção, conservação e preservação dos recursos ambientais são diretrizes 

ambientais do plano diretor citadas no artigo 36. 

O artigo 39 cita como conceito orientador da produção e ordenamento 

territorial do município o DOTS (Desenvolvimento Orientado ao Transporte 

Sustentável), “cujo modelo de planejamento e desenho urbano considera os eixos de 

transporte como elemento indutor de usos diversos, espaços públicos e de interação 

social”. 

O artigo 40 dita os objetivos da produção e ordenamento territorial de 

Valinhos: 
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I - Promover a ocupação equilibrada, planejada e sustentável do território, 

considerando as pressões metropolitanas, as condicionantes territoriais e a aplicação dos conceitos 

DOTS e Crescimento Inteligente; (...) 

IV - Promover a função social da propriedade, estimulando a ocupação dos vazios 

urbanos;  

V - Garantir a conservação e a valorização patrimonial, ambiental e dos recursos 

hídricos; (..) 

A orientação da expansão e a consolidação da ocupação, buscando 

equilibrar a distribuição das atividades urbanas e a efetivação e utilização dos vazios 

urbanos, dotados de infraestrutura básica instalada e com acesso à rede de 

transporte, reduzindo as desigualdades territoriais e promovendo a inclusão social são 

diretrizes da produção e ordenamento territorial de Valinhos citadas no artigo 41. 

Analisando as diretrizes e objetivos constantes na minuta em tela, é 

possível observar que o documento dá prioridade à ocupação dos vazios urbanos e 

ao direcionamento do crescimento da cidade a partir de sua vocação, infraestrutura e 

recursos disponíveis. Os objetivos priorizam também o desenvolvimento econômico 

de forma sustentável, cumprimento da legislação ambiental, uso equilibrado dos 

recursos naturais, em especial dos recursos hídricos. 

Contudo, destaca-se que não basta o plano diretor conter dispositivos 

com definições de objetivos e diretrizes, mas sem efetividade. Apesar dos objetivos e 

diretrizes previstos na minuta, a análise técnica do ordenamento territorial previsto na 

minuta do plano, seu macrozoneamento, expansão do perímetro, e interfaces com 

áreas protegidas, por exemplo, apontam contradições com os próprios objetivos e 

diretrizes, conforme será exposto.   

Para a análise dos conflitos dos objetivos com as propostas do plano, 

deve-se expor, primeiramente, que não há um diagnóstico sobre a quantificação de 

vazios urbanos no município, cálculo necessário para definir a necessidade da 

expansão urbana de Valinhos. Além disso, a ocupação proposta pelo plano induz a 

expansão urbana para locais distantes da cidade infraestruturada. 
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O artigo 40 explana sobre a aplicação dos conceitos DOTS 

(Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável). O anexo VII da minuta do 

plano diretor define DOTS como “um modelo de planejamento e desenho urbano, que 

considera os eixos de transporte, com objetivo de se constituir bairros de alta 

densidade, com diversidade de usos, serviços e espaços públicos, favorecendo a 

interação social”. 

Segundo o guia de implementação de políticas e projetos de DOTS 

elaborado pelo ITDP (Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento)22, a 

proximidade ao transporte público é um requisito essencial para a implementação de 

um projeto DOTS. 

Além disso, o conceito DOTS busca o desenvolvimento urbano 

adensado e compacto, orientado pela rede de transporte coletivo, a distribuição mais 

equilibrada das oportunidades urbanas no território e a diversidade demográfica e de 

faixas de renda entre os moradores locais. 

De acordo com o Plano de Mobilidade Urbana de Valinhos, elaborado 

em 2015, faltam dados para conhecimento da demanda municipal e intermunicipal 

para o serviço de transporte coletivo. Além disso, não há um mapa no documento do 

diagnóstico ou na minuta apontando os pontos de parada de ônibus e as vias 

principais por onde eles passam. Conclui-se que não houve um estudo nesse sentido 

para a aplicação do conceito DOTS, amparado na realidade específica do Município 

de Valinhos e em suas necessidades em termos de mobilidade urbana, uso e 

ocupação do solo.  

Diversos eixos viários foram considerados pela minuta do plano 

diretor para a utilização do conceito DOTS: a Rodovia Anhanguera, a Rodovia Dom 

Pedro, a Rodovia dos Agricultores, dentre outros. Cabe observar que o adensamento, 

um dos objetivos do conceito DOTS, não ocorrerá na Rodovia Anhanguera e na 

Rodovia Dom Pedro, áreas destinadas às atividades industriais e de uso misto de 

baixa densidade.  

 
22 Disponível em: http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2017/12/ITDP-BR-DU-GUIADOTS-V2.3.pdf 
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Outros aspectos do plano diretor proposto que conflitam com os 

próprios objetivos e diretrizes serão expostos ao longo do Parecer. Ademais, esse 

assunto poderá ser aprofundado em análise da Minuta de Lei de Uso e Ocupação do 

Solo, também em discussão nesse momento. 

Na Figura 25 é apresentado um sumário dos 15 artigos que abordam 

o tema recursos hídricos na minuta de revisão do Plano Diretor de Valinhos. 

 

Figura 25: Sumário de artigos da minuta do Plano Diretor sobre recursos hídricos. 

Artigo Diretriz / conteúdo 

17 Promover a articulação institucional com a agência e o comitê de bacias hidrográficas. 

18 Promover políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. 

34 Utilizar as bacias hidrográficas como unidade de gestão, adotando a política estadual 
como norma orientativa da gestão municipal. 

35 Ampliar a capacidade de reservação de água bruta; 

Realizar a recuperação ambiental de nascentes; 

Efetuar estudos de viabilidade para construção da barragem do Candinho; 

Construção da segunda linha adutora do rio Atibaia, garantindo captação integral do 
volume outorgado; 

Construção de novos reservatórios de água tratada; 

Incorporar sistemas isolados de abastecimento ao sistema integrado; 

Reduzir perdas na distribuição de água; 

Reduzir o consumo de água; adotar sistemas de reúso de água; 

Garantir abastecimento total dos domicílios na zona urbana. 

36 Promover uso equilibrado e racional dos recursos naturais, em especial dos recursos 
hídricos. 

37 Priorizar a recuperação de nascentes e de áreas de recarga de corpos hídricos; 

Implantar parques lineares (em fundo de vale ou em APP).  

40 Garantir a conservação e a valorização patrimonial, ambiental e dos recursos hídricos. 

43 O Macrozoneamento tem como objetivo, entre outros, a conservação hídrica e 
ambiental. 

44 Dentre as Macrozonas Rurais, consta a Macrozona de Proteção dos Mananciais (MPM). 

60 A MPM engloba os recursos hídricos que contribuem para o abastecimento público no 
rio Atibaia e no Córrego Bom Jardim. 
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61 O objetivo da MPM: proteger os recursos naturais e os mananciais superficiais de 
abastecimento de água. 

62 Exigir a recuperação ambiental e de vegetação das Faixas Verdes Complementares 
(FVC) de 30 m a partir das APPs, a fim de ampliar a faixa de proteção ambiental dos 
corpos d’água, incrementar a permeabilidade do solo e dar suporte para implantar 
bacias de retenção de água; 

Viabilizar a implantação de novos represamentos (reservação de água bruta) mediante 
estudos técnicos. 

65 A Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MCAN) deverá ter áreas para 
destinação de plantios compensatórios. 

123 Sobre o Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PSA), expressa que a 
remuneração estará limitada aos imóveis enquadrados nos critérios dos programas 
municipais; 

Dentre as ações estão a recuperação de nascentes, matas ciliares, APPs e áreas de 
mananciais. 

168 O Sistema de Informações Municipais (SIM) envolverá a construção de estruturação de 
banco de dados geoespaciais – ortofotos, hidrografia, geomorfologia, áreas protegidas, 
unidades de conservação e áreas de risco.  

 

De acordo com o exposto acima, as proposições apresentadas na 

revisão do Plano Diretor de Valinhos quanto aos recursos hídricos podem ser 

agrupadas em três modalidades: 

 Ações de infraestrutura hídrica: 

o Ampliação da capacidade de reservação de água bruta; 

o Construção de novos barramentos; 

o Construção de novos reservatórios de água tratada (ampliação de 

atendimento frente à demanda municipal); 

o Implantação de novas captações no rio Atibaia (construção da 

segunda adutora), com aproveitamento integral do volume 

outorgado. 

 Ações de gestão hídrica: 

o Recuperação ambiental de nascentes / cursos d’água e da recarga 

dos corpos hídricos, incluindo a implantação de parques lineares; 
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o Redução das perdas na distribuição de água; 

o Implantação de sistemas de reúso de água. 

 Ações institucionais: 

o Articulação com a Agência das Bacias PCJ e com o Comitê dessas 

bacias hidrográficas; 

o Implantação de políticas de enfrentamento às mudanças 

climáticas; 

o Utilização das bacias hidrográficas como unidades de gestão 

hídrica; 

o Conscientização sobre a redução do consumo de água (minimizar 

desperdícios); 

o Alterações no macrozoneamento municipal (Macrozona de 

Proteção de Mananciais – MPM; Macrozona de Conservação do 

Ambiente Natural – MCAN); 

o Criação das Faixas Verdes Complementares (FVC), ampliando as 

áreas de preservação permanente e a permeabilidade do solo, 

permitindo implantar bacias de retenção de água; 

o Pagamento por Prestação de Serviços Ambientais (PSA); 

o Criação / aperfeiçoamento do Sistema de Informações Municipais. 

Em relação às ações de infraestrutura hídrica, a ampliação e 

construção de novos barramentos de água são ações estratégicas interessantes, que 

requerem estudos detalhados visando o licenciamento ambiental.  

A minuta de revisão do Plano Diretor não estabelece metas 

progressivas de atendimento à demanda de água potável e não detalha os aspectos 

do déficit hídrico municipal. 
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O rio Atibaia é a principal fonte de água para abastecimento (51% do 

volume atual). É citado, porém, que não há aproveitamento integral do volume 

outorgado, prevendo-se a construção de uma segunda adutora para propiciar tal 

aumento. Além dessa, outras obras são previstas visando aumentar a oferta de água 

bruta (ampliação de reservatórios existentes e construção de novos barramentos). 

Também foi prevista a construção de novos reservatórios de água tratada, para 

ampliar a distribuição. 

Em relação à captação de água no rio Atibaia, não foi considerada a 

possibilidade de aumento do volume outorgado frente à construção (em andamento) 

de duas grandes barragens na região: Pedreira e Duas Pontes. Mesmo que tais obras 

devam atender somente alguns municípios a jusante dos barramentos, o que exclui 

Valinhos, poderia ser prevista a tratativa de se negociar com municípios atendidos o 

rearranjo de outorga na captação das águas do rio Atibaia, como compensação, 

aumentando a segurança hídrica municipal. 

Além disso, a água subterrânea pode ser incluída nas ações de 

infraestrutura hídrica, como reserva estratégica, mesmo que os poços tubulares no 

município, em geral, não ofereçam grandes vazões efetivas. Podem, porém, atender 

determinados empreendimentos, como condomínios residenciais ou núcleos 

populacionais mais remotos, sendo que a municipalidade pode incluir em seus 

estudos regiões mais propícias à perfuração de poços, a partir diagnósticos e definição 

de zonas com potencial hidrogeológico. 
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Em relação ao esgotamento sanitário, na Figura 26 é apresentado um 

sumário dos cinco artigos que abordam este tema na minuta de revisão do Plano 

Diretor de Valinhos. 

 

Figura 26: Sumário de artigos da minuta do Plano Diretor sobre esgotamento sanitário. 

Artigo Diretriz / conteúdo 

34 Interceptar todas as redes de esgoto antes de seu lançamento nos cursos d’água, 
encaminhando a unidades de tratamento. 

35 Implantar alternativas individuais para coleta e tratamento de esgoto; 

Ampliar a capacidade de tratamento de esgoto da ETE Capuava; 

Garantir tratamento de 100% do esgoto coletado; 

Disponibilizar material técnico orientativo sobre fossas sépticas ou outros 
sistemas individuais de tratamento e disposição final de esgoto para populações 
rurais ou de regiões não atendidas pela rede pública. 

69 Elaborar projeto para implantar alternativas individuais de coleta e tratamento de 
esgoto.  

116 Revisar o Plano Municipal de Saneamento. 

168 Os elementos de infraestrutura de Saneamento devem ser incluídos no Sistema 
de Informações Municipais (SIM). 

 

Quanto ao esgotamento sanitário, em suma, há uma meta de expandir 

a rede coletora para atender 100% da população em área urbana a partir de 2025, 

incluindo a ampliação da ETE Capuava. Na zona rural e em regiões não atendidas 

pela rede pública, o esgotamento sanitário é in situ, em geral através de fossas 

sépticas, sob responsabilidade dos proprietários, sendo que está prevista a 

disponibilização de material orientativo sobre técnicas de saneamento in situ para 

essa população específica. 
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Em relação às áreas de risco, na Figura 27 é apresentado um sumário 

dos nove artigos que abordam este tema na minuta de revisão do Plano Diretor de 

Valinhos. 

 

Figura 27: Sumário de artigos da minuta do Plano Diretor sobre áreas de risco. 

Artigo Diretriz / conteúdo 

9º  Planejar estratégias para requalificação ou desocupação de áreas de risco, com a 
finalidade de garantir solução de moradia a todos; 

Avaliar a necessidade de realocar moradores residentes em áreas insalubres, 
impróprias, de alto risco ou em locais que interfiram na implantação de obras 
públicas ou na urbanização dos núcleos. 

18 Articular políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. 

35 Estabelecer parâmetros urbanísticos específicos com foco na permeabilidade do 
solo, a fim de minimizar os efeitos nas cheias do ribeirão dos Pinheiros e os 
episódios de extravasamentos. 

Realizar estudo hidrológico de todo o município, contemplando as sub-bacias 
hidrográficas, dimensionando as obras necessárias para evitar pontos de 
alagamentos. 

62 Vedar a implantação de (a) atividades geradoras de efluentes líquidos não 
domésticos que não possam ser lançados na rede pública, mesmo após 
tratamento; (b) atividades industriais geradoras de poluentes orgânicos 
persistentes; (c) atividades de manipulação e/ou armazenamento de substâncias 
que ofereçam risco ao meio ambiente. 

88 Implantação de Áreas Estratégicas de Intervenção Prioritária – AEIP 1 – Parque 
Linear do Ribeirão dos Pinheiros. 

101 Implantação de Áreas Estratégicas de Drenagem (AED) no entorno dos pontos 
com risco de inundação – ações e estruturas de drenagem. 

102 Expressa que o objetivo das AED é disciplinar a ocupação do solo de modo a 
mitigar os impactos das águas pluviais e dos extravasamentos no ribeirão dos 
Pinheiros. 

103 Revisar o Plano de Macrodrenagem; 

Adotar piso permeável e sistema de captação / retenção de águas pluviais (nos 
equipamentos públicos, áreas verdes e sistemas de lazer em AED; 

Incentivar a adoção de sistemas de lazer com a função de controle hidrológico; 

Implantar programas e projetos de conscientização e conservação ambiental 
quanto à drenagem urbana. 

116 Expressa que o Plano de Macrodrenagem deve garantir informações de 
planejamento e desenvolvimento territorial, definindo obras e medidas para o 
controle da drenagem urbana, de forma sustentável e integrada. 
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As proposições apresentadas são oportunas e tecnicamente 

adequadas, porém são de caráter conceitual, necessitando de planejamento em nível 

executivo através da revisão do Plano de Macrodrenagem e/ou em regulamentos 

legais específicos. As áreas de inundação estão concentradas na microbacia do 

ribeirão dos Pinheiros, região onde devem ser concentradas as ações para minimizar 

o escoamento superficial direto à calha fluvial, interceptando a água em pequenos 

reservatórios e a retendo em zonas permeáveis (aumentando, assim, a infiltração no 

solo e a recarga subterrânea), utilizando o conhecimento do meio físico dessa região 

como fator de planejamento espacial das ações e técnicas propostas. 

 

3.4 CONTEÚDO MÍNIMO 

O Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10257/2001), em seu artigo 42, 

exige o conteúdo mínimo de um Plano Diretor: 

I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para 

utilização, na forma do art. 5o desta Lei; 

II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei; 

 III – sistema de acompanhamento e controle. 

Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para 

aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares.  

Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser 

exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser 

prestada pelo beneficiário.  

Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração 

de uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área 

para aplicação de operações consorciadas. 

Art. 35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de 

imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 

direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o 
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referido imóvel for considerado necessário para fins de: I – implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários; II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, 

paisagístico, social ou cultural; III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse social. § 1o A mesma faculdade 

poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins 

previstos nos incisos I a III do caput. § 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições 

relativas à aplicação da transferência do direito de construir. 

Posteriormente, acresceu-se ao Estatuto da Cidade o artigo 42-B, 

citado anteriormente na fundamentação desse Parecer Técnico. 

Analisando formalmente o conteúdo da minuta do plano diretor quanto 

ao atendimento do conteúdo mínimo do Estatuto da Cidade, conclui-se que não existe 

regramento para o direito de preempção, o mapa de macrozoneamento constante na 

minuta não contém a demarcação do novo perímetro urbano, nem a demarcação de 

ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). 

Cabe observar que o artigo 44 explana que a MCU (Macrozona de 

Consolidação Urbana) coincide com o perímetro urbano do município, mas isso está 

exposto somente no texto e não no mapa de macrozoneamento. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ORDENAMENTO 

TERRITORIAL 

A análise técnica aqui realizada identificou que, na nova Minuta, a 

Macrozona de Consolidação Urbana (MCU) foi ampliada em áreas que não estão 

consolidadas como urbanas. O referido documento ainda manteve grandes áreas 

consideradas Macrozona Urbana no plano diretor de 2004 como Macrozona de 

Consolidação Urbana, mesmo não havendo ocupação nessas áreas durante todo 

esse período entre as elaborações de planos diretores.  

Além disso inseriu as áreas onde se localizam a ocupação Marielle 

Vive e o Biquinhas na MCU. 
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O artigo 49 da minuta do plano diretor descreve a MCU como área 

correspondente ao “Perímetro Urbano de Valinhos, onde o uso, ocupação e extensão 

territorial são consolidados ou caracterizados por atividades urbanas, no qual se 

encontra a maior parcela da população residente no município”.  

Analisando o mapa do macrozoneamento conclui-se que grandes 

áreas foram consideradas MCU, mesmo sem estarem consolidadas ou caracterizadas 

por atividades urbanas (Figura 28). 

Figura 28: partes do mapa de macrozoneamento destacando as MCU (Macrozona de 
Consolidação Urbana). 
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Fonte: Minuta do Plano Diretor 2022 e Google Earth. 

 

Cabe observar que os limites das zonas em geral foram mal traçados, 

ocasionando a impressão de que não foram cuidadosamente analisados para sua 

definição.  

As figuras a seguir ilustram as situações relatadas acima. 
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Figura 29: Trechos de MCU, em rosa destacados por círculos pretos, sem ocupação urbana, 
que ficaram inseridos na APA, cujo limite é definido pela linha vermelha. 

                    

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

Figura 30: Trecho de vegetação inserida na MDO3, destacada por círculo vermelho, formando 
uma contínua cobertura vegetal com a área ao lado, inserida na MPM. 

  

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

 

MCU 
MDO3 

MPM 
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A criação das MDO´s (Macrozonas de Desenvolvimento Orientado), 

como citado ao longo de todo o Parecer Técnico, conflita com a vontade da maioria 

das solicitações durante o processo participativo, com o diagnóstico, com os princípios 

e diretrizes da minuta e com a legislação federal urbanística. 

Dentre as Macrozonas do plano diretor, duas em especial foram 

criadas com objetivos de proteção e conservação ecológicas, sendo elas a Macrozona 

de Conservação do Ambiente Natural (MCAN) e a Macrozona de Proteção dos 

Mananciais (MPM). 

O ambiente natural engloba os mananciais, que fazem parte do 

geossistema como um todo, no qual as partes influenciam umas nas outras. Por 

exemplo, a proteção do solo (objetivo da MCAN) está totalmente relacionada com a 

proteção dos mananciais (objetivo da MPM), assim como a manutenção e 

recuperação da vegetação influencia em toda a cadeia de equilíbrio dinâmico dos 

ecossistemas. 

 

3.5.1 ZEIS 

Como citado anteriormente, não há demarcação de ZEIS (Zona 

Especial de Interesse Social) na minuta do plano diretor, o que entra em conflito com 

o Estatuto da Cidade, que exige essa demarcação como parte dos requisitos para a 

expansão urbana. 

Segundo o artigo 71 da minuta da Proposta da Lei de Uso e Ocupação 

do Solo, é objetivo das ZEIS “promover a habitação de interesse social e mercado 

popular em áreas dotadas de infraestrutura de modo a permitir a inclusão socio 

territorial da população de baixa renda.”  

A Minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo propõe a implantação de 

sete ZEIS (Zona de Interesse Social), sendo três ZEIS de áreas ocupadas para 

regularização e quatro ZEIS de vazios para construção de habitação de interesse 

social. A ZEIS 1 e a ZEIS 2 se diferenciam por parâmetros urbanísticos. 
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Entretanto, observa-se as ZEIS estão todas demarcadas nas franjas 

da mancha urbana ou ainda no meio da área rural, desconectadas da área urbana. 

Ou seja, áreas de ocupação descontínua, sem infraestrutura urbana instalada 

previamente e compostas por grandes glebas. Isso acaba por promover a 

concentração do uso residencial e a segregação de segmentos sociais de mais baixa 

renda, assim como ampliar a necessidade de transporte para os locais de 

concentração de emprego e renda – o que se contrapõe aos objetivos da própria ZEIS 

e do PD.  

Além disso, a definição de um objetivo único para as ZEIS, ignorando 

as distinções entre áreas já ocupadas e não ocupadas, com ou sem infraestrutura, em 

área urbana ou em contexto rural, é equivocada pois as características e objetivos 

para estes locais são distintos, não envolvendo necessariamente a “promoção de 

habitação de interesse social” como definido na LUOS. Os objetivos podem estar 

atrelados ao reconhecimento do direito à moradia, à melhoria urbano-ambiental, à 

possibilidade de continuidade da produção rural, entre outras especificidades que o 

diagnóstico qualificado poderia implicar. A área da Biquinha, por exemplo, 

corresponde a ocupação precária, que não dispõe de infraestrutura (como definido 

nas ZEIS) e que se iniciou há mais de 10 anos e que necessitaria de urbanização e 

melhorias habitacionais; enquanto o acampamento Marielle Vive, que também não 

dispõe de infraestrutura, destina-se à produção agroecológica e à moradia, como um 

“núcleo urbano de produção rural isolado”.  

Nesse sentido, a demarcação das ZEIS no PD 2022 está inadequada, 

desarticulada da realidade das áreas e dos objetivos pretendidos para cada uma 

delas. Não se observa uma correspondência entre a criação de novos territórios para 

produção habitacional e os documentos de diagnóstico do município com relação ao 

déficit e à demanda habitacional futura. 

Cabe reiterar aqui apontamento já feito na Fundamentação deste 

Parecer sobre a importância do processo de revisão do PD estar baseado em 

diagnósticos e dados atualizados, especialmente para se entender a dinâmica 

ocorrida nos últimos dez anos sobre a produção de novas unidades habitacionais e o 

que impactou ou não na redução do déficit habitacional no município, analisando as 

faixas de renda atendidas.  
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Figura 31: Partes do mapa de zoneamento destacando as ZEIS (Zona Especial de Interesse 
Social)  

 

Fonte: minuta da lei de uso e ocupação do solo 2022 
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3.5.2 AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO  

O Estatuto da Cidade, sobre o tema da regulamentação acerca da 

expansão urbana, contém instrumentos que podem ser utilizados para prever e 

planejá-la para que ocorra sem prejuízos urbano-ambientais e sociais, distribuindo de 

forma justa os ônus e os benefícios da urbanização e evitando processos 

especulativos tão tradicionais na mudança de uso rural para urbano. 

As proposições de expansão urbana também se vinculam à definição 

de estratégias fundamentadas, que devem se coadunar com uma visão global e 

sistêmica do conjunto do território do município.  

Considerando o que dispõe o artigo 42-B do Estatuto da Cidade, 

verificou-se na minuta do PD que foi proposta a expansão urbana com o nome de 

Macrozona de Desenvolvimento Orientado, áreas do mapa de macrozoneamento em 

tons de amarelo e marrom.  

Analisando o conteúdo da minuta do plano diretor, conclui-se que o 

mapa de macrozoneamento constante na minuta não contém a demarcação do novo 

perímetro urbano e nem a demarcação de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), 

exigência do artigo 42-B do Estatuto da Cidade. 

Cabe observar que o artigo 44 explana que a MCU (Macrozona de 

Consolidação Urbana) coincide com o perímetro urbano do município, mas isso está 

definido apenas no texto e não no mapa de macrozoneamento. 

Cabe reiterar que não há um diagnóstico sobre a quantificação de 

vazios urbanos no município, cálculo necessário para definir a necessidade da 

expansão urbana de Valinhos. Além disso, a ocupação proposta pelo plano induz a 

expansão urbana para locais distantes da cidade infraestruturada.  

Em cálculo demonstrado anteriormente na análise do processo 

participativo, considerando a área de expansão urbana (MDO´s), o aumento da área 

urbana será de 17,01 Km2, um acréscimo de 22,2% em relação à macrozona urbana 

do plano diretor atual (2004). 
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Figura 32: Mapa de macrozoneamento destacando em vermelho as MDO´s (Macrozonas de 
Desenvolvimento Orientado)  
 

 

Fonte: minuta do plano diretor 2022 
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De acordo com informação fornecida pela Prefeitura Municipal de 

Valinhos e pela GeoBrasilis: 

 A demanda de crescimento da cidade para os próximos 10 anos 

(empresas, hotéis, galpões, lazer, comércio, habitação) é de 13,11 Km2; 

 A área de potenciais vazios urbanos com alguma possibilidade 

para uso e ocupação é de 2,37 Km2. 

Utilizando os potenciais vazios urbanos, a demanda de crescimento 

do município seria de 10,74 Km2, uma área de 6,27 Km2 a menos do que a de 17,01 

Km2 proposta na minuta analisada. Cabe observar que nem o diagnóstico, nem a 

minuta do plano diretor consideraram um número específico de densidade 

populacional e não apontaram a infraestrutura na qual a expansão urbana estaria 

amparada. 

Esse número contradiz o diagnóstico e os objetivos da minuta do 

plano diretor de Valinhos e não responde à maioria das solicitações da população 

como já citado anteriormente na análise da participação popular. É contraditório 

também a menção da utilização de DOTS (desenvolvimento orientado ao transporte) 

que objetiva o adensamento das áreas urbanas, enquanto a proposta prevê o 

espraiamento urbano de baixa densidade e a expansão dispersa do urbano sobre o 

rural.  

Outro ponto a ser destacado se refere à MDO 2 localizada a noroeste 

do município, tendo como limite oeste a divisa com Campinas e à leste a MDRS. Essa 

área faz divisa com um bairro extenso de Campinas, denominado Gramado, destinado 

a condomínios fechados de alto padrão e também engloba o condomínio de alto 

padrão Green Golf, já no perímetro municipal de Valinhos. Isso demonstra a intenção 

em transformar a referida área em um bairro de condomínios de alto padrão, 

valorizando ainda mais o custo da terra. Além disso, é uma área distante da mancha 

urbana infraestruturada. 
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Figura 33: Partes do mapa de macrozoneamento destacando as MDO´s (Macrozonas de 
Desenvolvimento Orientado) 

 

 

 

Fonte: minuta do plano diretor 2022 
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A seguir serão exemplificadas algumas áreas em que a expansão 

urbana proposta apresenta conflitos com o uso rural, com atributos ambientais e com 

os princípios da minuta do plano diretor. 

Segundo o documento “Compilação da Percepção de Valinhos e 

Prognóstico” realizado em agosto de 2018, pela empresa de consultoria Geo Brasilis, 

para embasar a revisão do plano diretor, em Valinhos a fruticultura assume 

importância paisagística nas regiões em que se inserem, tornando-se também forte 

atrativo para o turista das grandes metrópoles vizinhas.  

As principais atividades agrícolas no município estão concentradas na 

região sul, local definido como Macrozona Rural Agrícola no plano diretor de 2004 e 

denominada Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável, na atual proposta de 

plano diretor. Segundo o mesmo documento citado acima, as áreas de produção 

agrícola desta região estão dividias entre: o primeiro assentamento rural brasileiro 

proveniente de reforma agrária, implantado na década de 50 e até hoje se mantém 

destinado à fruticultura; e em mais de 400 chácaras produtoras de diversas frutas, 

com destaque para os bairros Macuco, Capivari e o Sítio Kusakariba, conforme 

demonstra a figura abaixo. 

Figura 34: Mapa das Principais Fazendas e Sítios Destinados à Fruticultura. 

   

Fonte: Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico, Geo Brasilis 2018. 
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Diante desta constatação, chama a atenção que no bairro do Macuco, 

na atual proposta de plano diretor, um trecho do bairro foi reclassificado como 

Macrozona de Consolidação Urbana. Contudo esta área é composta por sítios com 

produção agrícola, provavelmente de frutas, como pode ser vista na imagem de 

satélite de 2022.   

No mapa de Zoneamento Urbano da LUOS, esta área foi inserida na 

Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE2), que segundo a minuta da Lei de Uso 

e Ocupação do Solo Revisão 04, tem as seguintes características: 

Art. 66 - A ZDE2 compreende porções do território destinadas a atividades, 

industriais, empresariais, comerciais e usos mistos diversificados.  

Art. 67 - É objetivo da ZDE2, estabelecer áreas de uso incômodo no município 

garantindo o potencial econômico das rodovias e estradas que cortam e permeiam 

Valinhos. 

Essa zona permite o uso industrial, que poderá ser agente poluidor do 

ar, água e solo, ao lado na Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável, o que 

poderá ocasionar impactos de degradação da produção agrícola local. 

 
Figura 35: À esquerda ZDE2 em lilás, à direita área em verde delimitada por linha verde que foi excluída 
da MDRS destacada por círculo azul, em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia.  

     

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

ZDE2 
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Nas versões anteriores de revisão do plano diretor (etapas 5 e 7) esta 

área foi mantida como rural, apenas nesta versão de 2022 é que foi transformada em 

área urbana. Não foi apresentada justificativa técnica para a mudança de zona desta 

área, visto que o uso (agrícola e residencial) não foi alterado, se compararmos com 

uma imagem de satélite de 2005 (a mais antiga disponível no Google Earth). 

Figura 36: Área destacada no círculo azul que foi reclassificada de Macrozona Rural (MDRS) 
para Macrozona Urbana (MCU), mas que mantém seu uso do solo efetivamente rural ao se 
comparar as imagens de satélite de 2005 e de 2022. 
 

      2005                                                                      2022 

  

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

O diagnóstico da Geo Brasilis, aponta que ao sul do município, no 

bairro Macuco, observa-se a transformação de glebas rurais em lotes para atividades 

industriais, notadamente na Estrada Governador Mario Covas e na Rua Laerte de 

Paiva, processo que é reforçado pela proximidade com a Rodovia Anhanguera. De 

fato, a área vizinha à MDRS próximo à Rodovia Anhanguera, há ocorrência de 

diversos galpões de uso industrial e logística. Mesmo que esse tipo de uso seja 

incentivado pelo poder público local, não há justificativa para enquadrar áreas com 

produção agrícola ativa neste tipo de zoneamento, estimulando a mudança do tipo de 

uso do solo e a diminuição da produção agrícola frutífera, tradicional deste município. 
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Outro ponto importante a ser avaliado é com relação ao bairro 

Capivari, onde também há presença de sítios de fruticultura e tem vocação para 

produção agrícola em geral, e está parcialmente inserido na MDRS. A atual minuta do 

plano diretor manteve como Macrozona de Consolidação Urbana uma área destinada 

à logística no Plano Diretor de 2004 mesmo não havendo ocupação nessa área 

durante todo esse período entre as elaborações de planos diretores (de 2004 a 2022).  

Segundo a Minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo, esta área 

também foi inserida na Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE2). Contudo, 

essa porção do território não tem seu uso urbano, de serviço ou industrial consolidado 

e nem a consolidar. Pelo contrário, trata-se de uma área sem construções, mais 

afastada da Rodovia Anhanguera, com fragmentos de vegetação nativa e presença 

de diversos rios e nascentes que fazem parte da Sub-Bacia do Córrego da Fazenda 

São Bento, que faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Capivari, sendo importante a 

preservação desta área. 

Seção VI – Zona de Desenvolvimento Econômico 2 (ZDE2) 

Art. 67 da LUOS - A ZDE2 compreende porções do território destinadas às atividades industriais, 

empresariais, comerciais e usos mistos diversificados. 

Além disso, a nova proposta do Plano Diretor cria a diretriz viária 1:  

Ligação entre a Rodovia Anhanguera e (SP-330) e Estrada Governador Mário 

Covas, pela Rua Francisco Juliato, com objetivo de permitir a conexão da porção sul do território à 

Rodovia Miguel Melhado Campos (SP- 324).  

Para que essa diretriz seja aplicada, possivelmente, uma via terá que 

ser criada passando pelo bairro residencial Vale Verde, gerando uma grande 

incomodidade com a geração de tráfego e de poluição sonora e atmosférica. Além 

disso, essa possível via pode induzir o crescimento desse bairro, algo não desejado 

pela população local. 

À leste esta área faz divisa com o município de Vinhedo, em uma área 

também sem construções e com presença de fragmentos de vegetação nativa. 

Formando assim um corredor ecológico entre os dois municípios, que deve ser 

preservado e até recuperado, para manter e aumentar a porcentagem de vegetação 

nativa da região, conforme regulamenta a Lei da Mata Atlântica. 
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Parte desta Macrozona está inserida na Área Estratégica de 

Conectividade de Paisagens (AECP/RECONECTA). Dentro do contexto regional do 

Programa RECONECTA, da Região Metropolitana de Campinas, esta área de 

conectividade avança para o município de Vinhedo exatamente neste trecho (vide 

figura 22). Caracterizando mais um motivo para manter a preservação desta área, 

assim como promover o adensamento da vegetação nativa. O item IX do Art. 41 da 

minuta do plano diretor ressalta esta temática ao colocar como uma das diretrizes 

gerais da Produção e Ordenamento Territorial de Valinhos “Ampliar, qualificar e 

integrar as áreas verdes municipais e intermunicipais, observadas as proposituras do 

PDUI - RMC quanto às Áreas de Conectividade Regional”. 

 

Figura 37: Área classificada como MCU e ZDE2, inserida no RECONECTA, com presença de 
vegetação e cursos d´água, no limite com o município de Vinhedo, em sobreposição com 
imagem de satélite de 2022 e hidrografia. 
 

   

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 
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Figura 38: Vista geral na região sul do município de Valinhos, com a divisão de zonas e 
macrozonas, em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia.   

   

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

 

Além da Macrozona de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS) 

inserida no sul do município, também há uma MDRS ao norte, próximo à Rodovia dos 

Agricultores. Porém, se tomarmos por base o plano diretor de 2004, esta Zona Rural 

foi radicalmente diminuída em função de Macrozonas de Consolidação Urbana e de 

Desenvolvimento Orientado que foram inseridas nesta região. Todavia, a maior parte 

das áreas reclassificadas como MDO, permanecem com terrenos desocupados, sem 

ocupação agrícola ou urbana. Pode-se imaginar que estão servindo para a 

especulação imobiliária, aguardando a liberação legal com base no novo plano diretor, 

para iniciar novos loteamentos. 
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Figura 39: Região Noroeste de Valinhos e o mosaico de Macrozonas que tomou o lugar da antiga 
Macrozona Rural Turística, em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia. A 
linha vermelha define os limites da APA.  

 

 

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

Nesta região há ainda algumas manchas de vegetação nativa e 

recursos hídricos, que devem ser preservados, considerando as restrições legais 

incidentes. 

 

MDRS 

MDO2 

MDO4 

MCU 

MDO1 

MDO4 

MCU 

MCU 

MDO4 

MDO4 

MCAN 
MCU 

MCU 

MCAN 

MCU 



 
 CAEX – CENTRO DE APOIO 

OPERACIONAL À EXECUÇÃO 

 
 

Rua Senador Feijó, 176 – Edifício Santa Lúcia – São Paulo/SP – CEP 01006-000 – Tel. (11) 3116-0747                       85/113 
e-mail: caex_tec.cientifico@mpsp.mp.br  

Figura 40: Manchas de vegetação no limite exterior à MDRS que estariam melhor protegidas se 
estivessem no interior da MDRS, em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia. 
Destaque para o círculo vermelho onde se localiza a indústria farmacêutica, dentro da MDRS. 
 

   

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

Na MDO4 no trecho a noroeste da MDRS, há presença de manchas 

de vegetação nativa e cursos d´água, às margens da Rodovia Dom Pedro I, como 

pode ser visto da figura acima.  Pode-se imaginar que estejam aguardando a mudança 

de zoneamento, para a implantação de empreendimentos no local, visto sua 

localização estratégica, na margem da Rodovia, que inclusive foi classificada no plano 

diretor como Área Estratégica de Desenvolvimento Econômico. Contudo há que se 

atentar para a conservação das manchas de vegetação nativa existentes no local, 

tanto pela Lei da Mata Atlântica, como à título de Reserva Legal, assim como as APP 

dos cursos d´água ali existentes. 

As consequências imediatas desse modelo de expansão urbana 

disperso têm claramente se pronunciado: 

• Insuficiência da infraestrutura de saneamento básico para suprir de 

forma equitativa todo o tecido urbano; 

• Mobilidade urbana deficiente, com grande dependência dos veículos 

individuais; 

• Deficiência nos serviços urbanos e na distribuição dos equipamentos 

comunitários; 

• Comprometimento dos mananciais hídricos, entre outros. 
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Não obstante esse cenário, a proposta enunciada para a revisão do 

plano diretor no tocante ao Macrozoneamento é de permanência da expansão urbana 

sobre áreas de produção rural e de preservação ambiental e de mananciais, com a 

inclusão das Macrozonas de Desenvolvimento Orientado (MDO) sem que se 

apresentem justificativas plausíveis para este consumo do território. 

A forma apresentada no mapeamento, inclusive, com as diferentes 

colorações, leva ao entendimento de que as zonas urbanas (Cor Rosa) não serão 

ampliadas. Entretanto, quando se observam os usos e atividades propostos para as 

MDO´s, o resultado no caso de sua efetiva ocupação é a extensão das áreas 

urbanizadas por quase a totalidade do território. 

A sobreposição do atual perímetro urbano a esta efetiva tradução do 

Macrozoneamento proposto, revela um crescimento acentuado das áreas 

urbanizadas, com evidente risco de comprometimento à continuidade da produção 

rural, bem como dos mananciais hídricos contidos dentro dos limites municipais, e que 

hoje correspondem a quase metade do abastecimento. 

Como já fundamentado, quando necessária e pactuada 

democraticamente no debate sobre o desenvolvimento urbano futuro de cada 

município, a expansão do urbano deve ser planejada para que ocorra sem prejuízos 

urbano-ambientais e sociais, distribuindo de forma justa os ônus e os benefícios da 

urbanização e evitando processos especulativos tão tradicionais na mudança de uso 

rural para urbano (SANTORO, 2012). 

Diversos autores da economia urbana afirmam que a valorização na 

mudança de solo rural para urbano corresponde à maior valorização na vida de um 

terreno – sem regulação, essa valorização é apropriada pelos proprietários de terras 

e torna essa operação, de alteração de uso rural para urbano, muito atrativa para os 

que veem a terra apenas como mercadoria23. 

 

 
23 SANTORO, P.; COBRA, P. e BONDUKI, N. Cidades que crescem horizontalmente. In Cadernos Metrópole, p. 422, 
2010. 
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Quando a cidade se expande à margem do planejamento de fato e é 

guiada a partir de interesses pontuais (ainda que formalmente legitimada por ter uma 

lei de plano diretor aprovada) – como o caso aqui analisado e de tantas outras cidades 

paulistas que vão suprimindo áreas rurais e estendendo o urbano em busca de terras 

baratas para implantação de parcelamentos do solo – além dos prejuízos urbanos e 

ambientais já mencionados, destaca-se a dimensão da justa distribuição dos ônus e 

os benefícios da urbanização. 

No caso de Valinhos, está previsto instrumento que serviria 

supostamente para recuperação da valorização imobiliária apropriada pelos 

proprietários de terras na passagem do uso rural para o urbano (a outorga onerosa da 

alteração de uso, art. 44 da minuta). No entanto, considerando-se a extensão das 

áreas de expansão urbana, a proposição do instrumento não está articulada a 

necessidade de se evitar crescimento descontínuo da mancha urbana, que onera o 

conjunto da cidade em decorrência da necessidade de implantação de infraestruturas 

urbanas.  

Enfim, o plano diretor, enquanto instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana deve prever a aplicação de instrumentos de 

indução do desenvolvimento urbano, de financiamento da política urbana, de 

regularização fundiária e de democratização da gestão urbana – de forma a explicitar 

as opções e os caminhos para se promover um desenvolvimento justo e sustentável. 

Na atual proposta de revisão do plano diretor, a Prefeitura continua 

propondo áreas de expansão urbana (Macrozonas de Desenvolvimento orientado – 

MDO’s) em locais afastados do tecido urbano consolidado, além da grande 

valorização do preço da terra, que será propiciada pela transformação de uso rural 

para urbano, serão demandados grandes investimentos em infraestrutura urbana, 

sejam públicos ou privados, o que valorizará também um conjunto de áreas em seu 

entorno e na ligação destes novos perímetros com a mancha urbana. 

Verifica-se também uma tendência de conversão de áreas rurais em 

áreas urbanas, sem contar com os devidos diagnósticos e avaliações prévios em 

relação ao tema e sem atentar, entre outros aspectos, para os passivos ambientais 

históricos no que tange ao atendimento da legislação ambiental. 
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A expansão das áreas urbanas reduzirá progressivamente as áreas 

rurais, vegetadas e permeáveis do município. Além disso, a ameaça de degradação 

ambiental dos remanescentes florestais nativos ainda existentes também tenderá a 

permanecer latente, uma vez que tais áreas terão de conviver com a perspectiva de 

um mosaico de usos possíveis, de forma incerta. As áreas de expansão urbana 

apresentam múltiplas possibilidades de uso e ocupação. 

Assim, a expansão urbana sem estudos devidos, e sem as devidas 

considerações sobre as restrições do território, em relação às características 

ambientais como conservação e recuperação da vegetação, fragilidades quanto aos 

recursos hídricos e a necessidade de sua preservação, colocam, em conjunto, o 

planejamento em um caminho que ameaça a qualidade ambiental e a sociedade em 

geral. 

Além dessas áreas de macrozonas rurais transformadas em áreas de 

expansão urbana com as MDO, chama a atenção um trecho de MCU localizado a 

nordeste na mancha urbana consolidada, ao norte da Avenida Dois e do trilho 

ferroviário, tendo como limite oeste a divisa com Campinas e à leste a Rodovia dos 

Agricultores. 

Esta área já estava classificada como Macrozona Urbana no plano 

diretor de 2004, contudo, passados 18 anos não ocorreu a consolidação do uso 

urbano no local. Pelo contrário, há presença de produção agrícola, várias manchas de 

vegetação nativa, sendo algumas delas áreas de preservação permanente dos 

diversos córregos que existem no local, incluindo algumas nascentes, que fazem parte 

da Sub-Bacia do Córrego Samambaia, principal curso d´água desta região. O trecho 

final do Córrego Samambaia, onde desagua no Ribeirão dos Pinheiros, foi apontado 

no mapa de áreas de proteção e recuperação da drenagem urbana do plano diretor 

de 2004, em duas localidades como pontos críticos de drenagem urbana que devem 

ter a solução priorizada, sendo elas: Ribeirão Pinheiros x Rod. dos Agricultores; e 

Córrego Samambaia x Rua Justo L. Pereira da Silva. Em virtude deste fato, é preciso 

que seja averiguado se foram realizadas intervenções nestes locais com objetivo de 

sanar os problemas de drenagem e alagamentos. 
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De toda forma, incentivar a ocupação urbana nesta área é temerário, 

tendo em vista que na atual proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) esta 

região foi dividida em três zonas: Zona Especial de Interesse Social 1 (ZEIS); Zona de 

Desenvolvimento Econômico 1 (ZDE1); Zona Mista de Baixa Densidade (ZM). Assim, 

é preciso avaliar melhor o planejamento proposto para esta região em função de suas 

características física e aptidão de uso e ocupação do solo.  

Figura 41: Região da Sub-Bacia do Córrego Samambaia, inserida na MCU, com ZEIS; ZM e 
ZDE1, em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia. 

   

 

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

 

  

ZEIS 1 

ZDE1 

ZM 

ZM 
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Em relação a questão da conurbação urbana, verifica-se a 

conurbação entre os municípios de Valinhos e Vinhedo, nas áreas inseridas na MCU, 

sem o estabelecimento de uma zona de amortecimento, ou os chamados cinturões 

verdes, entre manchas urbanas, tanto para a preservação ambiental como para a 

produção de alimentos. 

Foi inserido nesta proposta do plano diretor a criação de uma MDO2 

(onde do plano diretor de 2004, era Macrozona Rural Turística e de Proteção e 

Recuperação dos Mananciais), na divisa com Vinhedo, o que pode incentivar o 

aumento da ocupação e expansão dos núcleos urbanos em direção a Vinhedo, sendo 

importante se atentar para implantação de zona de amortecimento ou cinturões 

verdes, evitando-se a conurbação entre municípios. 

Grande parte da divisa com Vinhedo, encontra-se na MPM. Para esta 

Macrozona a minuta de plano diretor em seu Art. 62 coloca a seguinte restrição:  

II. Controlar a expansão dos núcleos urbanos existentes, 

notadamente nas proximidades da divisa com Vinhedo; 

A MPM e um pequeno trecho de MCAN que estão na divisa com 

Vinhedo, possuem poucos e pequenos núcleos de ocupação do modo urbano. A faixa 

de limite entre estes 2 municípios que está mais ocupada encontra-se na MCU (ex. 

Country Club Valinhos e Vale Verde). 
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Figura 42: Divisa com o Município de Vinhedo em diferentes Macrozonas, em sobreposição 
com imagem de satélite de 2022 e hidrografia. 

 

 

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

3.5.3 INTERFACES DA MINUTA COM O PDUI-RMC 

Como dito anteriormente, a Região Metropolitana de Campinas 

(RMC), da qual Valinhos faz parte, está desenvolvendo o PDUI (Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado). 

O PDUI, como instrumento legal de planejamento, estabelece 

diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano e regional, 

buscando reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da população 

metropolitana. Também fixa as bases de atuação conjunta entre estados e municípios. 

A proposta de revisão do plano diretor de Valinhos entra em conflito 

com os objetivos do PDUI-RMC nos seguintes pontos, dentre outros: 

MCU 

MPM 

MCAN 

MDO2 

Vale Verde 

Country Club 
Vinhedo 

MCU 
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 Proposta de áreas de expansão urbana (Macrozonas de 

Desenvolvimento Orientado – MDO’s) em locais afastados do tecido urbano 

consolidado;  

 Proposta de áreas urbanizáveis maior do que a demanda de 

crescimento da cidade para os próximos 10 anos; 

 Proposta de uma nova conurbação entre municípios (Valinhos – 

Campinas, Valinhos – Itatiba e Valinhos - Vinhedo) sem o estabelecimento de uma 

zona de amortecimento, ou os chamados cinturões verdes, entre manchas urbanas, 

tanto para a preservação ambiental como para a produção de alimentos.  

 Localização de ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) em 

locais distantes da mancha urbana consolidada, gerando segregação socioespacial 

no território municipal;  

 Permissão da ocupação do manancial do Rio Atibaia com lotes de 

500,00 m2 e taxa de ocupação de 70%. 

3.6  CONFLITOS RELACIONADOS À PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

3.6.1 FRAGMENTAÇÃO E OCUPAÇÃO NA APA 

SERRA DOS COCAIS 

Na grande maioria das oficinas realizadas no decorrer da revisão do 

plano diretor, a sociedade apontou na direção da preservação ambiental e na limitação 

da expansão urbana, com destaque para a necessidade da manutenção das áreas 

rurais e da APA Serra dos Cocais. 

Após as diversas versões pelo qual passou a revisão do plano diretor, 

esta versão atual fragmentou a APA em múltiplas Macrozonas que possuem 

concepções e objetivos diversos, que podem ser prejudiciais para a gestão e 

preservação ambiental desta Unidade de Conservação. 
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Nesta atual proposta de plano diretor, incidem sobre a APA as 

seguintes Macrozonas: Macrozona de Proteção dos Mananciais (MPM); Macrozona 

de Conservação do Ambiente Natural (MCAN); Macrozonas de Desenvolvimento 

Orientado (MDO) e Macrozona de Consolidação Urbana (MCU). 

A questão mais preocupante e que fica mais evidente nesta mudança 

é a possibilidade de redução drástica da área rural e de proteção aos recursos 

naturais, com destaque para a vegetação e mananciais. Esta redução poderá ocorrer 

em virtude da criação de Macrozonas de Desenvolvimento Orientado (MDO) com 

duas diferentes classificações (1 e 4) a oeste da APA.  

Estas MDO se mostram incoerentes em sua destinação, pois 

aparecem na minuta do plano diretor como Macrozonas de expansão urbana e 

permitem usos diversos, incluindo residencial, comercial e industrial. Conforme Art. 55 

da minuta do plano diretor, “A MDO corresponde às áreas desocupadas ou em 

processo de urbanização, que possuem maior aptidão à ocupação urbana, contíguas 

à MCU e próximas à infraestrutura e equipamentos disponíveis”. 

Dentro dessa temática, é importante frisar a obrigatoriedade de 

transformação das áreas de reserva legal em áreas verdes quando da transformação 

de área rural em área urbana, ponto este incluso na minuta do plano diretor (item V 

do Art. 57), seguindo o Art. 25 da Lei 12.651/12 (Novo Código florestal). 
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Figura 43: APA Serra dos Cocais (destacada em vermelho) e as Macrozonas incidentes, em 
sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia.  

  

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

A seguir serão pontuadas as áreas críticas de ocupação e uso do solo 

e/ou mudanças no Macrozoneamento no território da APA.  

 Macrozonas de Desenvolvimento Orientado MDO1, MDO4 na parte 

oeste da APA Serra dos Cocais.  

De acordo com a Minuta do plano diretor, a APA Municipal da Serra 

dos Cocais é uma Área Estratégica de Conservação (AEC). As Macrozonas de 

Desenvolvimento Orientado 1 e 4 ocupam parte da AEC 1. O §2º do artigo 55 da 

minuta de lei diz que: 

MDO4 

MCU 

MCAN 

MPM 

MCU 

MDO1 

MCU 
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§2º Quando incidir a Área Estratégica de Conservação (AEC) sobre a 

MDO serão respeitados os parâmetros de baixíssima densidade (17 u.h./ha). Ou seja, 

serão permitidos lotes de 588,23 m² (17 unidades habitacionais em 10.000 m2), sendo 

que os objetivos da AEC, de acordo com o artigo 108 da minuta, são:  

I. Promover a conservação dos recursos naturais, o envolvimento e a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade; e II. Disciplinar o processo de ocupação, 

assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais existentes. 

Os parâmetros de Uso e Ocupação do Solo das MDO foram definidos 

no anexo III na LUOS. Dentre os fatores mais preocupantes para áreas que foram 

definidas como estratégias de conservação (AEC) estão na metragem mínima, taxa 

de ocupação, taxa de permeabilidade mínima e coeficiente de cobertura vegetal 

mínimo, conforme detalha tabela abaixo. 

 

Figura 44: Tabela de compilação dos parâmetros de Uso e Ocupação do solo. 

Zona de Uso Lote mínimo m² Taxa de ocupação  
máxima 

Taxa mínima de  
permeabilidade 

Coeficiente mínimo  
de cobertura vegetal  

MDO 1 1000 50% 50% 25% 
MDO 2 500 50% 50% 25% 
MDO 3 300 70% 30% 15% 
MDO 4  500 70% 15% 7,5% 
ZIT 10.000 50% 50% 25% 

Fonte: Anexo III da minuta da Lei de Uso e Ocupação do Solo 

 

A metragem mínima e taxa de ocupação máxima dos lotes das MDO 

1 e 4, (conforme tabela acima, figura 44), estão longe de se enquadrar como 

baixíssima densidade. Com uma ocupação deste porte a permeabilidade do solo 

ficará bem prejudicada, assim como a cobertura vegetal, restando poucas áreas livres 

a serem destinadas a conservação ambiental da fauna, flora e demais recursos 

naturais, principalmente na MDO 4, como propõe a Área Estratégica de Conservação. 

É importante destacar também que segundo a minuta do plano diretor, 

Área Estratégica de Conservação Prioriza a implantação de assentamentos humanos 

sustentáveis, que atendam as diretrizes das certificações de sustentabilidade (Art. 110 

inciso III), além de exigir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) prévio, para todos 
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os empreendimentos inseridos na AEC, com foco na mitigação dos impactos 

ambientais e no saneamento básico (Art. 110 inciso II). 

A MDO1 que foi inserida no trecho oeste do território da APA, na atual 

proposta de plano diretor, corresponde a uma área praticamente sem ocupação 

antrópica. Nesta MDO1 ocorrem manchas significativas de vegetação nativa (Floresta 

Estacional Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa) além de campos rupestres, com 

diversas rochas expostas. Nesta Macrozona há presença de diversos cursos d´água 

incluindo suas nascentes, que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos 

Pinheiros. Parte destes cursos d´água estão com suas APPs preservadas, já outros 

demandam um trabalho de recuperação da vegetação das APPs.  

Diante destes usos atuais não foram apresentados, por parte da 

prefeitura, estudos técnicos que justifiquem a reclassificação desta área como MDO, 

visto que este tipo de Macrozona permite sua transformação em área de expansão 

urbana simplesmente por meio de pagamento da Outorga Onerosa de Alteração do 

Uso do Solo (OOAUS), e com critérios de ocupação prejudiciais à conservação 

ambiental, como pode ser observado na figura 44, tabela de Compilação dos 

Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo.   

No que tange o trecho da APA que foi classificado com MDO4 nesta 

proposta de plano diretor, observa-se um grande despropósito do ponto de vista 

ambiental e de preservação dos recursos naturais em especial a água e sua 

importância no abastecimento público da região abrangida pela bacia hidrográfica do 

rio Atibaia que abastece diversos municípios. Isto porque, parte deste trecho da MDO4 

abrange o curso final do Ribeirão dos Pinheiros, antes de desaguar no rio Atibaia. 

Havendo áreas de planícies de alagamento ainda desocupadas, composta por trechos 

de vegetação e solos permeáveis, ao contrário da maior parte de seu curso que passa 

pela área urbana incluindo o centro da cidade e tem suas margens antropizadas. Se 

forem implantadas ocupações nos parâmetros da tabela da figura 44, haverá grande 

prejuízo ambiental para a conservação local.  
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Figura 45: Macrozona de Desenvolvimento Orientado 1 destacada em amarelo, inserida na APA 
(área em vermelho), em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia.  

 

Fonte: minuta de Plano Diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

Além da importância ecológica de manter as margens do rio 

preservadas, há que se pensar no risco de alagamento. Como se trata do trecho final 

do rio, com maior concentração de água, esta pode extravasar seu leito, em ocasiões 

de grandes volumes de chuva, e ocupar suas margens, não se configurando em local 

propício para ocupação urbana. De acordo com o Mapeamento de área de alto e muito 

alto risco de deslizamento e inundações do Município de Valinhos, elaborado pelo IPT 

em 2013 (pg. 51), “A presença de drenagens, cortando o município, aumenta a 

probabilidade de atingir as moradias localizadas nas proximidades, principalmente as 

de ocupação ribeirinha. Nesse sentido, recomenda-se que o município desenvolva, 

além das soluções e monitoramento das áreas já instaladas, mecanismos para 

controle das áreas ainda não ocupadas e que apresentam potencial para 

instabilizações e/ou impacto das águas (...) em função da rápida concentração das 

águas de chuva, em função do grau de impermeabilização, assoreamento e 

características geométricas dos canais.” 
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Figura 46: Macrozona de Desenvolvimento Orientado 4 destacada em marrom, inserida na APA 
(área em vermelho), em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia. 

   

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

Foi criada uma Macrozona de Conservação do Ambiente Natural 

(MCAN) em uma área denominada Parque da Floresta, a oeste da APA em seu limite 

exterior. Esta região possui uma mancha de vegetação importante pela qual cruza o 

Ribeirão dos Pinheiros. Contudo, essa pequena área de MCAN ficou contida entre 

áreas de MCU e MDO4 que ainda estão desocupadas, mas tem a possibilidade de ter 

grande adensamento urbano, de acordo com as definições das Macrozonas nas quais 

estão inseridas. Na MDO4, há ocorrência de cursos d´água e nascentes que fazem 

parte da bacia hidrográfica do Ribeirão dos Pinheiros, sendo que a maior parte de 

suas APPs não estão preservadas. Este trecho de MCU está parcialmente inserida na 

APA e tem presença de um relevante curso d´água, que inclusive está represado no 

seu trecho final, antes de desaguar no Ribeirão dos Pinheiros e necessita de 

recuperação de sua APP.  
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Figura 47: MCAN entre MCU e MDO4. em sobreposição com imagem de satélite de 2022 e 
hidrografia. A linha vermelha indica o limite da APA.  

  

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

Se somarmos estas análises pontuais de alguns trechos de 

macrozonas, a presença da APA da Serra dos Cocais, e a área estratégica de 

conectividade de paisagem (RECONECTA), podemos chegar à conclusão de que do 

ponto de vista de preservação ambiental e seus recursos naturais (fauna, flora, 

recursos hídricos etc.), seria compatível que o Plano Diretor tivesse promovido 

corredores de conectividade, abrangendo grande parte da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão dos Pinheiros, inclusive para a margem direita, o que não se constatou.  

Visando não só a preservação da natureza, mas também o bem-estar humano e suas 

necessidades para a sobrevivência (água potável, ar puro, umidade do ar, regulação 

do clima, biodiversidade etc.). 

No limite sul, externo à APA, foi inserida uma MDO3, ao longo da 

Estrada do Jequitibá, junto à Serra da Mombuca. Esta MDO3 se constitui em uma 

faixa entre duas grandes Macrozonas, a de Proteção de Mananciais (MPM) ao sul, e 

a de Conservação do Ambiente Natural (MCAN) ao norte. 

 

MDO4 

MCAN 

MCU 
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Se tomarmos por base os parâmetros de uso e ocupação do solo da 

LUOS, conforme especificado na figura 44, esta área sofrerá risco de ter uma 

ocupação densa com lotes de 300 m², 70% de ocupação máxima, 30% de 

permeabilidade e 15% de cobertura vegetal. Esse tipo de uso do solo vai impactar 

fortemente a vegetação e recursos hídricos ainda preservados nesta região, que 

inclusive está sobreposta à AECP/RECONECTA. 

Figura 48: Macrozona de Desenvolvimento Orientado 3 destacada em laranja, ao sul da APA 
(linha vermelha inserida na MCAN), e ao norte da MPM, em sobreposição com imagem de 
satélite de 2022 e hidrografia.  

 

 

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

O mapa da Estrutura Fundiária inserido nos estudos técnicos para 

revisão do perímetro do tombamento da Serra dos Cocais, elaborado pela Prefeitura 

de Valinhos, constante no documento “Compilação da Percepção de Valinhos e 

Prognóstico” para a revisão do plano diretor, de agosto de 2018, aponta duas 

propriedades rurais inseridas parcialmente nesta MDO3, sendo que o perímetro desta 

MDO3 extrapola a área destas duas propriedades a oeste.  

 

Itatiba 

MCAN 

MPM 

MDO 3 

MCU 
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Figura 49: Limite das propriedades rurais (em roxo) que estão parcialmente inseridas nesta 
MDO 3  

    

Fonte: Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico, prefeitura de Valinhos 2018.  

A leste localiza-se a Fazenda Eldorado, com área aproximada de 130 

ha, propriedade rural atualmente improdutiva, na qual restam imensas bases de 

concretos das estruturas da antiga granja que existia no local e uma represa com 

cerca de 5.600 m². Em abril de 2018 parte desta fazenda foi transformada em um 

acampamento do MST denominando Marielle Vive, composto por cerca de 430 

famílias. A área do acampamento se restringe ao trecho da propriedade que está ao 

norte da Estrada do Jequitibá e, portanto, fora da MDO3 e parcialmente dentro da APA 

Serra dos Cocais. Contudo a área requisitada pelo MST para fins de criação de um 

Projeto de Assentamento de Reforma Agrária trata-se da fazenda como um todo, que 

tem parte inserida dentro da APA, parte sobreposta a esta MDO3 e parte inserida na 

MPM ao sul.  Como pode ser vista na figura 50 abaixo do mapa que propõe o tipo de 

uso e ocupação do solo para o Projeto de Assentamento, englobando a fazenda como 

um todo. 

 

  

Fazenda Eldorado 
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Figura 50: Acampamento Marielle Vive com proposta de uso e ocupação da Fazenda Eldorado 
em Assentamento de Reforma Agrária pleiteado pelo MST 

 

Fonte: Relatório de Mapeamento e distribuição espacial dos Núcleos de Base para o Assentamento Marielle Vive – Valinhos/SP 

Na versão final da minuta do plano diretor, apresentada pela 

Prefeitura de Valinhos em 30/08/2022, a área onde se localiza o acampamento 

Marielle Vive foi reclassificada no macrozoneamento como MCU e inserida como ZEIS 

2 no zoneamento, ressaltando que esta área se localiza dentro da APA. 

Foi possível averiguar, através das contribuições feitas pela 

população, durante o processo de revisão do plano diretor, através de formulário 

eletrônico, disponibilizado no site da prefeitura, que houve uma grande pressão da 
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população que ocupa esta área para criação de ZEIS no local, reconhecendo o direito 

das famílias de baixa renda que ali estão. 

O MST é um movimento social que pleiteia a reforma agrária, com 

desapropriação de terra para fins rurais de moradia e produção agrícola, contudo a 

reforma agrária é atribuição dos governos estaduais e federais e trata-se de um 

processo difícil e demorado. Desta forma, acreditamos que os moradores optaram 

pela estratégia de aproveitar o momento de revisão do Plano Diretor, no sentido de 

garantir a regularização para permanência das famílias no local, enquanto a 

desapropriação da área pleiteada para fins de reforma agrária não ocorre. Neste 

contexto, foi importante o Plano Diretor reconhecer a área ocupada pelo 

assentamento, gravando um zoneamento específico no local, contudo a utilização de 

ZEIS, utilizada para áreas urbanas, não parece ser a mais adequada, tendo em vista 

que a área pleiteada pelo movimento social tem objetivo de ser transformada em 

assentamento rural com fins agrícolas, cujo perímetro vai além da área transforma em 

MCU e ZEIS, sendo a área total da Fazenda Eldorado, como apontado na figura 50 

acima. 

Como anexo ao documento elaborado pela Geo Brasilis, de 

Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico, há um Estudo Técnico para 

Revisão do Perímetro do Tombamento da Serra dos Cocais para Valinhos. Neste 

estudo é proposto que a área tombada seja maior do que o perímetro da APA. Esta 

ampliação se dá em todas as direções da APA:  ao sul, até a divisa com o município 

de Vinhedo, abrangendo uma grande Macrozona de Proteção aos Mananciais, além 

da Macrozona de Desenvolvimento Orientado 3; a oeste seu perímetro vai até o limite 

com as áreas urbanas consolidadas, abrangendo a Macrozona de Conservação do 

Ambiente Natural do parque da floresta, a Macrozona de Desenvolvimento Orientado 

1, e partes da Macrozona de Consolidação Urbana; a leste seu perímetro avança até 

o limites com o município de Itatiba, tanto ao sul quanto ao norte,  como pode ser visto 

na figura 51 abaixo. Contudo, apesar desta grande e expressiva área proposta para 

tombamento, este tema não foi tratado na minuta do Plano Diretor. 
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Figura 51: Área proposta para Tombamento da Serra dos Cocais 

 

Fonte: Anexo da Compilação da Percepção de Valinhos e Prognóstico, Geo Brasilis, 2018.  

 

3.6.2 ESTAÇÃO ECOLÓGICA ESTADUAL DE 

VALINHOS 

No plano diretor de 2004 a Estação Ecológica Estadual de Valinhos 

estava inserida na Macrozona Urbana, na atual proposta de revisão do plano diretor, 

foi classificado como Macrozona de Conservação do Ambiente Natural (MCAN).  

Como confrontante ao sul da Estação Ecológica, existe uma área 

denominada Fazenda Remonta, que está definida como MCU no macrozoneamento, 

todavia sem presença de ocupação urbana, se destacando como uma ilha verde no 

meio da mancha urbana. No local há um relevante remanescentes de vegetação 

nativa que foi classificada como Área Estratégica de Conservação (AEC), mesma 

classificação dada à Estação Ecológica.  
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Do ponto de vista ecológico, as áreas da Estação Ecológica e da 

Fazenda Remonta estão conectadas e formam um ambiente de preservação da 

biodiversidade (fauna e flora) e recursos naturais. Ambas as áreas estão inseridas na 

Área Estratégica de Conectividade de Paisagens (AECP / RECONECTA) o que 

reforça sua importância ambiental. Há presença de fragmentos florestais, de 

nascentes e cursos d´água, sendo que a Fazenda Remonta corresponde à maior parte 

em área da Sub-bacia de drenagem do Córrego da Invernada, importante contribuinte 

da Bacia Hidrográfica do Ribeirão dos Pinheiros, mais importante rio da cidade, tanto 

do ponto de vista de tamanho como para abastecimento de água à população. 

Esta área tem relevante importância no controle da drenagem urbana 

para a diminuição dos pontos de alagamentos no seu entorno. No plano diretor de 

2004, toda a Fazenda Remonta foi enquadrada como área especial de proteção 

destinada a resguardar a drenagem urbana. Havendo dentro e ao redor dela, vários 

pontos críticos de drenagem urbana que devem ter a solução priorizada. Tais 

características reforçam que esta área deve permanecer permeável, coberta por 

vegetação, com seus canais de drenagem protegidos por mata ciliar, evitando erosões 

de suas margens e o assoreamento dos leitos dos rios.   

Por todas estas razões, a área da Fazenda Remonta merece ser 

protegida e ter sua vegetação adensada e recuperada, para estabelecer um contínuo 

com a estação ecológica e fortalecer os processos ecológicos essenciais para as 

presentes e futuras gerações. Tendo em vista que a área da Estação Ecológica é 

pequena (16 ha), e a Fazenda Remonta é cerca de 10 vezes maior, seria um grande 

ganho ecológico agregar mais áreas de vegetação em áreas de conservação, sendo 

fundamental a preservação de ambas as áreas, incluindo projetos de recuperação e 

adensamento da vegetação na Fazenda Remonta. Dentro deste contexto, 

ressaltamos o Art. 109 item II, da minuta do plano diretor, que coloca como objetivo 

para esta área Articular com órgão estadual pertinente para elaboração de estudo 

ambiental e categorização em Unidade de Conservação, mas tal dispositivo não 

aponta para medidas concretas em face das premissas delineadas. 
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Figura 52: Estação Ecológica de Valinhos (verde claro) e Fazenda Remonta (verde escuro), em 
sobreposição com imagem de satélite de 2022 e hidrografia. 

   

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010.  

 
Figura 53: Recorte do mapa de drenagem do PD 2004 

    

Fonte: plano diretor de Valinhos de 2004 

 

 

MCU 

MCAN 
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3.6.3 RECONECTA 

O traçado da Área Estratégica de Conectividade de Paisagens 

(AECP/RECONECTA) no mapa de Áreas Estratégicas da minuta do plano diretor, no 

geral está de acordo com a proposta do RECONECTA do PDUI para a região 

metropolitana de Campinas. Contudo há um trecho que chama a atenção, à sudeste 

do município que ficou de fora desta área. Trata-se de um trecho inserido na MPM, no 

qual há ocorrência de significativos cursos d´água, que formam um dos afluentes do 

Córrego do Bom Jardim e apresentam cobertura vegetal ao longo de seus cursos. 

Este trecho está rodeado de áreas do Reconecta, no entanto ficou excluído desta, 

sem aparente justificativa técnica, o que ensejaria revisão.  

Figura 54: Área a sudeste do município que ficou excluída do AECP/RECONECTA e área total 
do AECP/RECONECTA, incluindo as Áreas Estratégicas de Conservação, em sobreposição com 
imagem de satélite de 2022 e hidrografia.  

   

Fonte: minuta de plano diretor 2022, Google Earth, hidrografia do IGC 1:25.000 de 2010. 

3.6.4 COBERTURA VEGETAL 

Em relação aos espaços territoriais especialmente protegidos, 

verificou-se uma tendência geral de conversão de áreas rurais em áreas urbanas sem 

contar com os devidos diagnósticos e avaliações prévios em relação ao tema, e sem 

atentar, entre outros aspectos, para os passivos ambientais históricos no que tange 

ao atendimento da legislação florestal. 
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Como exposto neste parecer, a expansão das áreas urbanas reduzirá 

progressivamente as áreas rurais se tornando uma ameaça à preservação de suas 

áreas de Reserva Legal. Além disso, o perigo de degradação ambiental dos 

remanescentes florestais nativos ainda existentes também tenderá a permanecer 

latente, uma vez que tais áreas terão de conviver com a perspectiva de um mosaico 

de usos possíveis, de forma incerta. As áreas de expansão urbana apresentam 

múltiplas possibilidades de uso e ocupação. 

Sobre a intervenções em Áreas de Preservação Permanente – APP, 

é digno de nota que a referida legislação federal deve ser respeitada em todo território 

do município, levando a devida avaliação dos passivos ambientais correlatos e a 

devida preservação e recuperação de tais áreas protegidas. No entanto, a redação 

dada ao artigo 62 se mostra imprecisa, ensejando seu questionamento e revisão 

(destaque abaixo). A menção genérica, como “medidas urbanísticas voltadas para 

proteção dos mananciais”, do alegado suporte para a implantação das bacias de 

retenção de águas pluviais no contexto da redação do dispositivo não se mostra 

adequada. Em hipóteses envolvendo a implantação de projetos prevendo bacias de 

retenção de águas pluviais, é exigível a submissão ao devido licenciamento ambiental, 

com a consideração da instrução correlata cabível.  

Art. 62, são medidas urbanísticas previstas para o objetivo de proteger 

os recursos naturais e os mananciais superficiais de abastecimento de água:  

I. Exigir a recuperação ambiental e vegetação das Áreas de 

Preservação Permanente – APP regulamentada pelo Código Florestal, ou lei federal 

que vier a lhe substituir para fins de proteção ambiental dos corpos d'água, de 

incrementar a permeabilidade do solo e de servir de suporte para a implantação das 

bacias de retenção de águas pluviais 

Para a melhor conservação da vegetação e recursos hídricos, é 

importante que o planejamento do macrozoneamento e o zoneamento sejam 

realizados a partir das bacias hidrográficas. Definir o uso e ocupação do solo levando 

em consideração à geodinâmica da bacia (cabeceiras, vertentes e fundos de vales) e 

recuperação de APP ́s de rios e nascentes. Nesse sentido se faz necessário também 

uma gestão integrada das bacias hidrográficas com municípios vizinhos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente parecer técnico buscou atender à solicitação da 

Promotoria de Justiça do GAEMA/PCJ de Campinas, de Parecer Técnico sobre a 

análise do conteúdo das minutas de revisão do Plano Diretor e da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo do município de Valinhos. 

Com base na fundamentação apresentada, ao longo da análise 

técnica foram debatidas, sem pretender esgotar os temas, as principais considerações 

acerca do atual processo de revisão; da efetividade dos instrumentos de participação 

popular no processo de revisão; do cumprimento do conteúdo mínimo exigido pelo art. 

42 do Estatuto da Cidade; da estratégia de desenvolvimento territorial; da definição 

do cumprimento da função social da propriedade e da cidade. 

Considerando o exposto neste parecer, concluiu-se que a proposta de 

projeto de lei para revisão do Plano Diretor contém várias insuficiências e vícios de 

origem que permitem questionamentos, sendo relevante que tais aspectos sejam 

considerados e revistos no sentido de seu devido saneamento, ensejando alteração 

do Projeto de Lei já submetido à aprovação da Câmara Municipal; assim como que 

novas Audiências Públicas sejam realizadas a fim de se garantir a gestão democrática 

da cidade, especialmente nesse momento conclusivo do planejamento do 

ordenamento da cidade de Valinhos para os próximos anos. 

A comparação entre o Diagnóstico de 2018 e os objetivos 

apresentados na proposta da Minuta atual do Plano Diretor, com foco no 

macrozoneamento e zoneamento – notadamente em relação aos impactos ambientais 

nas áreas propostas para expansão urbana e nas áreas de conservação, apontou 

para incompatibilidades, como, por exemplo: 

 Critica a ocupação descontínua e desordenada do território e explana 

sobre a dificuldade em levar saneamento básico aos bairros mais 

distantes, mas propõe um zoneamento disperso da mancha urbana 

consolidada, em localidades não infraestruturadas; 



 
 CAEX – CENTRO DE APOIO 

OPERACIONAL À EXECUÇÃO 

 
 

Rua Senador Feijó, 176 – Edifício Santa Lúcia – São Paulo/SP – CEP 01006-000 – Tel. (11) 3116-0747                       110/113 
e-mail: caex_tec.cientifico@mpsp.mp.br  

 Critica o direcionamento da expansão urbana para as zonas rurais, 

fala sobre a importância do agroturismo para o município, mas propõe 

expansão urbana em áreas atualmente rurais e produtivas; 

 Explana sobre a crescente presença de condomínio fechados e a 

intensa pressão imobiliária, mas cria macrozonas (MDO) que 

sugerem um estímulo ao mercado imobiliário para implantação dessa 

tipologia de ocupação; 

 Propõe ZEIS não amparadas em diagnóstico das demandas 

habitacionais do município. 

Sem prejuízo do conjunto de aspectos expostos na análise, podem 

ser aqui destacados: 

(i) A proposta de expansão urbana não se deu a partir de um 

planejamento territorial consistente, amparado em argumentos 

técnicos, na realidade do município e com definição de parâmetros e 

diretrizes, de forma a garantir equidade social e qualidade urbana e 

ambiental no crescimento urbano do município; 

(ii) O ordenamento territorial proposto no macrozoneamento vai de 

encontro com princípios e diretrizes do próprio Plano Diretor 

(contrapondo diretrizes para evitar ociosidade da terra e reduzir 

deslocamentos, com uma proposta de expansão urbana fragmentada 

e dispersa e que não propõe ZEIS bem inseridas na malha urbana); 

(iii) Ao longo de todo o processo, cabe mencionar a deficiência no 

processo participativo, tendo sido apontado em oficinas e na 

audiência pública, conforme documentação analisada, muitos dos 

argumentos contrários às alterações e que, no mínimo, levantaram 

dúvidas não suficientemente esclarecidas pelo poder público; 

(iv) Na Minuta de Lei do Plano Diretor não existe demarcação do novo 

perímetro urbano, demarcação de ZEIS (Zonas Especiais de 

Interesse Social) e regramento para o direito de preempção, 

conforme exigido pelo artigo 42-B do Estatuto da Cidade; 
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(v) Verificou-se uma tendência geral de conversão de áreas rurais em 

áreas urbanas sem contar com os devidos diagnósticos e avaliações 

prévios em relação ao tema, e sem atentar, entre outros aspectos, 

para os passivos ambientais históricos no que tange ao atendimento 

da legislação florestal; 

(vi) A ameaça de degradação ambiental dos remanescentes florestais 

nativos ainda existentes também tenderá a permanecer latente, uma 

vez que tais áreas terão de conviver com a perspectiva de um 

mosaico de usos possíveis, de forma incerta; 

(vii) A divisão territorial do Macrozoneamento não está compatível com 

diretrizes de uso ocupação voltadas para a preservação e 

recuperação das áreas ambientalmente protegidas (APA e APP) e 

remanescentes de ecossistemas naturais; 

(viii) Valinhos depende de obras de infraestrutura para atingir uma 

situação confortável de segurança hídrica, dentre as quais a 

implantação de uma segunda adutora para ampliar a captação de 

água no rio Atibaia (visando atingir a totalidade do volume outorgado) 

e ampliação / construção de novos barramentos, assim como da 

construção de novos reservatórios de água tratada. Estudos 

realizados não estabelecem de forma clara a relação entre demanda 

e disponibilidade hídrica, muito menos projeções futuras, tampouco 

metas para reduzir o déficit hídrico. Considerando que o volume 

outorgado no rio Atibaia (maior fonte de abastecimento) ainda não foi 

atingido, além da possibilidade de ampliação de outras fontes de 

água bruta (reservatórios interiores) e de minimizar as perdas no 

sistema de distribuição, talvez o problema não seja de falta d’água, 

mas sim de gestão hídrica.  

(ix) Em relação ao esgotamento sanitário, foram indicadas metas de 

ampliação da rede coletora e tratamento para atender 100% da 

população em área urbana a partir de 2025. Considerando a 

população ainda desassistida de saneamento no núcleo urbano, e 

que este se encontra em vigorosa expansão, resta dúvidas quanto ao 
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real cumprimento dessas metas frente as ações ainda não 

fundamentadas em nível executivo. 

(x) As ações propostas para mitigar o risco de inundação também são de 

caráter conceitual, carecendo de detalhamento técnico, que poderá 

ser feito através da revisão do Plano de Macrodrenagem. As áreas 

de inundação estão concentradas na microbacia do ribeirão dos 

Pinheiros, onde devem ser concentradas as ações para minimizar o 

escoamento superficial de água, interceptando-a em pequenos 

reservatórios e a retendo em zonas permeáveis. Os condicionantes 

do meio físico nessa região devem ser utilizados como fator de 

planejamento espacial e balizar as ações propostas. 

Os vícios quanto aos aspectos e dispositivos citados, conforme 

exposto neste Parecer Técnico, ilustram e demonstram que a proposta de Minuta do 

Plano Diretor está prejudicada como um todo, sistemicamente, entre outros aspectos, 

em face das divisões territoriais definidas que orientam a sua aplicação, incluída a 

área de expansão urbana, e dos respectivos usos permitidos nas mesmas, 

envolvendo aspectos essenciais, como a sua compatibilidade com instrumentos de 

proteção e manutenção da qualidade ambiental, a exemplo de Unidades de 

Conservação, e, especialmente, em face da proteção de recursos hídricos essenciais 

ao abastecimento público; sem prejuízo dos demais destaques evidenciados no 

presente Parecer Técnico.  

Em síntese, pode-se afirmar que um conjunto de aspectos de alta 

relevância permaneceu sem as devidas respostas na proposta de revisão do PD aqui 

analisada; permanecendo lacunas e equívocos decorrentes, principalmente, da falta 

de elementos e demonstrações relativas à sustentação técnica e discussão das 

diretrizes fixadas no Plano Diretor, já que há evidências no sentido que a elaboração 

do mesmo embasou-se em estudos, diagnósticos e avaliações prévias insuficientes; 

com o agravante das carências apontadas em relação ao processo de participação 

popular. 
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5 ENCERRAMENTO 

Este parecer técnico foi digitado em 113 (cento e treze) folhas, apenas 

em seu anverso, estando todas as folhas numeradas, e esta última que segue datada 

e assinada. 

 

Campinas, 11 de outubro de 2022. 
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