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SUMÁRIO EXECUTIVO
A Prefeitura Municipal de Paulínia contratou a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe) para a prestação dos serviços descritos no contrato nº 128/2022, que
tem por objetivo o desenvolvimento de estudos técnicos especializados para a revisão
conjunta do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de
Obras e Código de Posturas do Município.
Este Relatório é o Produto 2, que apresenta o diagnóstico técnico e comunitário referente
à segunda etapa do projeto, cujo objetivo é identificar e compreender os aspectos que
condicionam, interferem e definem as principais questões territoriais de Paulínia.
Este Relatório é dividido em 10 (dez) seções, incluindo as referências bibliográficas e o
anexo, que trazem os seguintes conteúdos:


Seção 1: Apresenta de forma introdutória a leitura técnica e comunitária do
município;



Seção 2: Apresenta as questões regionais que impactam na localidade;



Seção 3: Trata das principais questões ambientais;



Seção 4: Trata dos aspectos socioeconômicos, com foco no levantamento e na
análise do perfil demográfico e das principais atividades econômicas presentes em
Paulínia;



Seção 5: Apresenta análises territoriais, contendo a caracterização dos aspectos
legais (com destaque para o Plano Diretor – Lei Municipal nº 2.852/2006 – e para
a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – Lei Complementar nº 60/2016)
e da configuração do uso e da ocupação no município;



Seção 6: Apresenta os aspectos da atividade edilícia e de posturas, tendo em vista
a aplicação do Código de Obras e Edificações (Lei Municipal nº 241/1970) e do
Código de Posturas (Lei Municipal nº 1.950/1995);



Seção 7: Caracteriza a infraestrutura urbana municipal de Paulínia;



Seção 8: Apresenta uma análise institucional, com foco na estrutura
administrativa, na gestão democrática e na capacidade de investimento do
município;
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Seção 9: Traz o relatório das atividades, contendo o registro de considerações
colhidas na 1ª Audiência Pública acerca da cidade e de seu processo de
planejamento.



Seção 10: Referências Bibliográficas; e



Seção 11: Anexo I - Lista de equipamentos sociais no Município de Paulínia.
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1.

INTRODUÇÃO

Neste Relatório 2, apresenta-se a Etapa 2 – “Leitura Técnica e Comunitária” do processo
de revisão do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de
Obras e Edificações e Código de Posturas de Paulínia, no âmbito do Contrato nº 128/2022.
Este relatório é composto pelo diagnóstico de Paulínia, a partir da análise dos dados
coletados em fontes secundárias (amplamente reconhecidas), visitas de campo e dados
fornecidos à Fipe pelos gestores públicos e pelo Grupo de Trabalho. Tais informações
serão sistematizadas, em formato objetivo e de fácil compreensão, considerando (oito)
eixos temáticos, indicados a seguir:


Eixo 1. Questões e influências regionais:
o Inserção de Paulínia na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e suas
relações com as localidades e polos econômicos mais próximos.



Eixo 2. Questões ambientais:
o Identificação das condições de clima, geomorfologia, condicionantes
geotécnicos, declividades, hipsometria, recursos hídricos, cobertura vegetal e
áreas protegidas; e
o Caracterização e identificação das áreas com restrições e inaptas à ocupação
antrópica, do ponto de vista ambiental.



Eixo 3. Aspectos Socioeconômicos:
o Avaliação dos dados referentes ao perfil demográfico do município:
população, taxa de crescimento, natalidade, migração e domicílios;
o Atividades econômicas, potencial produtivo (comércio, serviços, indústria,
turismo), geração de emprego e renda;
o Indicadores de qualidade de vida: Índice de Desenvolvimento Humano, renda
per capita, Índice Gini; e
o Elaboração da projeção de crescimento demográfico para os próximos 10
(dez) anos, de acordo com cenário tendencial, conforme metodologia adotada
pela Fundação Seade.
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Eixo 4. Análises Territoriais:
o Histórico da ocupação;
o Aspectos legais que regulamentam o ordenamento territorial, incluindo o
balanço da aplicabilidade do Plano Diretor (Lei Municipal nº 2.852/2006) e
da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar
nº 60/2016);
o Configuração da ocupação urbana e principais aspectos de uso do solo;
o Identificação dos potenciais vetores de expansão urbana; e
o Caracterização da política habitacional, por meio do levantamento dos
núcleos urbanos informais e assentamentos precários, avaliando seus
impactos ambientais e urbanísticos.



Eixo 5. Aspectos da Atividade Edilícia e de Posturas:
o Caracterização institucional e legal do Código de Obras e Edificações (Lei
Municipal nº 241/1970) e do Código de Posturas (Lei Municipal
nº 1.950/1995);
o Análise dos processos atuais de aprovação de projetos e licenciamento de
obras e empreendimentos e sua avaliação;
o Levantamento e análise dos principais conflitos de posturas identificados no
município.



Eixo 6. Considerações quanto a Infraestrutura e Serviços Públicos:
o Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem e resíduos sólidos);
o Mobilidade urbana (frota, sistema viário, transporte coletivo e não
motorizado); e
o Distribuição de equipamentos sociais (educação, saúde, assistência social,
cultura, lazer e esporte e segurança pública).



Eixo 7. Institucional e legislação:
o Estrutura administrativa municipal e atuação de órgãos colegiados para
assegurar a gestão democrática e continuidade do planejamento urbano; e
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o Capacidade de investimento do município, frente ao cenário atual e futuro,
com foco na implementação das propostas para o novo Plano Diretor.


Eixo 8. Relatório das atividades:
o Registro de considerações colhidas na 1ª Audiência Pública acerca da cidade
e de seu processo de planejamento.
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2.

QUESTÕES E INFLUÊNCIAS REGIONAIS

Esta seção trata da inserção do Município de Paulínia na Região Metropolitana de
Campinas (RMC) e suas relações com as localidades e polos econômicos mais próximos.
Paulínia é um dos 20 municípios que compõem a RMC (Figura 1) – instituída através da
Lei Complementar Estadual nº 870, de 19 de junho de 2000 –, estabelecendo fronteira
com:


Cosmópolis;



Americana;



Nova Odessa;



Sumaré;



Campinas;



Jaguariúna; e



Holambra.

Figura 1: Divisão territorial da Região Metropolitana de Campinas (RMC) com
destaque para Paulínia e suas fronteiras

Fonte: Emplasa, GIP/CDI, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.
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Partindo de uma contextualização geral (conforme ilustrado no mapa na Figura 2),
pontua-se a Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) como a principal via de integração
de Paulínia à RMC. A rodovia cruza esta região metropolitana, atravessando os
municípios de Vinhedo, Valinhos, Campinas, Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira e
Engenheiro Coelho.
Figura 2: Mapa de contextualização territorial de Paulínia

Fonte: PMP, 2022; DER, 2015; IGC, 2015; IBGE, 2015; ANTT, 2015. Elaborado pela equipe Fipe.

Considerando as fronteiras intermunicipais (Figura 2), são casos especiais o encontro de
Paulínia com os municípios de: (i) Campinas, haja vista que este é a sede da RMC e atua
como uma das principais centralidades do Estado de São Paulo; (ii) Sumaré, dada a
situação de conurbação entre os dois municípios; (iii) Americana e Cosmópolis, em face
da tríplice fronteira estabelecida entre os três municípios, em área também de conurbação.
Outro aspecto relevante da caracterização do território de Paulínia é o Polo Industrial
local, indutor da principal atividade econômica do município, motivo pelo qual este se
avulta na região metropolitana (apresentando um dos melhores indicadores
socioeconômicos, conforme será tratado mais adiante).
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O Polo Industrial de Paulínia está classificado pelo zoneamento urbano local como Zona
Industrial de Grande Porte- ZUI (Lei Complementar nº 60/2016), com destaque para a
presença de indústria petroquímica. A Refinaria de Paulínia (Replan) é a maior da
Petrobrás, responsável por 20% do refino de petróleo do país, onde são produzidos:
gasolina; querosene de avião (QAV); gás liquefeito de petróleo (GLP); óleos
combustíveis; asfaltos; nafta petroquímica; raro; coque; propeno; enxofre e fluidos
hidrogenados. A Replan atende os seguintes estados (PETROBRÁS, 2022):


São Paulo (interior);



Mato Grosso;



Mato Grosso do Sul;



Rondônia;



Acre;



Minas Gerais (Triângulo Mineiro e sul do estado);



Goiás;



Brasília; e



Tocantins.

Referente ao escoamento da produção, a refinaria está conectada aos terminais de São
Sebastião, Guararema, Barueri, assim como aos Terminais das Distribuidoras do Pool
Paulínia, o Terminal da Petrobrás Distribuidora e a Base da Liquigás para GLP
(PETROBRÁS, 2022).
O exposto aponta que as conexões de Paulínia, ancoradas na economia industrial,
excedem os limites da RMC, perpassando outras cidades, estados e regiões (interligando
partes do Sudeste, Centro-oeste e Norte).
Acerca do transporte de mercadorias, sublinha-se, conforme indicado na Figura 2, que,
além da Rodovia SP-332, o município conta com linhas férreas (concessionadas à
empresa Ferrovia Centro-Atlântica, vinculada à VLI). Ambos os sistemas margeiam o
Polo Industrial, com um trecho da ferrovia entrecruzando esta zona.
Ainda no tocante ao transporte ferroviário, abre-se um adendo para o PDUI-RMC que,
em seu caderno preliminar de propostas (2022), orienta a ampliação da malha ferroviária
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a fim de desenvolver a infraestrutura de transporte de grande impacto no dinamismo
econômico-regional, englobando carga, passageiros, turismo. Assim, sinaliza-se o
potencial de conectividade de Paulínia à RMC nessa instância (AGEMCAMP; NEPO;
UNICAMP, 2018).
Ademais, cumpre realçar a existência de uma malha de dutos (oleodutos e gasodutos)
subterrâneos (vide Figura 3), que atua como principal meio de escoamento e ligação entre
a Replan e os terminais da Petrobrás. Percorrendo o território de Paulínia no sentido nortesul, os dutos convergem para o setor industrial e, a partir desse centro, suas ramificações
atravessam os limites do perímetro urbano (nos sentidos norte, sul, leste e oeste) rumo a
outros municípios.
Figura 3: Mapa esquemático de Paulínia com destaque para o Polo Industrial,
dutovias (oleodutos e gasodutos) e a rodovia SP-332

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.
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A Figura 3 realça o Polo Industrial de Paulínia (situado na ZUI) e o conjunto de oleodutos
e gasodutos conexos, adotando como referências a Rodovia SP-332 e o Rio Atibaia. Para
além de ilustrar o uso e ocupação, o mapa tem por intento reforçar a potência do Polo
Industrial e sua reverberação na RMC (entre outros territórios), a partir da distribuição
dos dutos.
No que concerne à vocação econômica de Paulínia, o mapa esquemático da Figura 2
retrata, além do Polo Industrial, a atividade mineradora na margem oposta do Rio Atibaia,
e as atividades rurais no extremo norte do território municipal. Com relação às atividades
afeitas ao uso rural, apesar do baixo impacto sobre a economia local, decorrente,
inclusive, da alta taxa de urbanização do município, é factível que a faixa industrial tenha
contribuído, indiretamente, para o setor rural, pois atua como um cinturão de contenção
ao crescimento urbano, preservando a incipiente área rural.
Traçando um perfil socioeconômico e demográfico do município, situando-o no contexto
regional e estadual, propõe-se um comparativo entre os indicadores de Paulínia e alguns
municípios da RMC (vide Tabelas 1 e 2). Como critério de escolha, selecionou-se
Sumaré, Americana e Cosmópolis – em razão das relações estabelecidas com Paulínia,
de conurbação, sendo, com os dois últimos, em área de tríplice fronteira. Também,
incluiu-se Campinas – sede da região metropolitana –, no quadro geral comparativo da
RMC e do Estado de São Paulo (ESP).
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Tabela 1: Principais indicadores demográficos de Paulínia, dos municípios do entorno, da RMC e da ESP
Entidade Política

Área (Km²)

Paulínia
Cosmópolis
Americana
Sumaré
Campinas
RMC
Estado de São Paulo

138,78
154,67
133,91
153,47
794,57
3.791,82
248.209,43

2010
(Total)
81.825
58.689
210.387
240.901
1.079.140
2.792.855
41.223.683

2020*
(Total)
105.037
71.282
233.458
283.212
1.175.501
3.193.332
44.639.899

2020
(%RMC)
3,29
2,23
7,31
8,87
36,81
100
-

População
2020
(%ESP)
0,24
0,16
0,52
0,63
2,63
7,15
100

Densidade Demográfica (hab./Km²)
2030*
(Total)
120.455
80.085
246.562
313.381
1.223.394
3.427.282
46.825.450

2030
(%RMC)
3,51
2,34
7,19
9,14
35,67
100
-

2030
(%ESP)
0,26
0,17
0,53
0,67
2,61
7,32
100

2010
589,86
379,47
1.570,87
1.569,39
1.358,38
766,18
166,08

2020*

2030*

756,86
460,87
1.743,39
1.845,39
1.479,42
842,16
179,84

867,96
517,78
1.841,25
2.041,97
1.539,70
903,86
188,65

*As populações referentes aos anos de 2020 e 2030 são projeções do Seade.
Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Tabela 2: Principais indicadores demográficos e econômicos de Paulínia, dos municípios do entorno, da RMC e da ESP

Entidade
Política

Paulínia
Cosmópolis
Americana
Sumaré
Campinas
RMC
Estado de São
Paulo

Taxa Geométrica de
crescimento populacional
anual

População Adicional
Projetada

PIB a preços
concorrentes
(R$ 1.000)

2010/2020
2,53%
1,96%
1,05%
1,63%
0,86%
1,31%

2020/2030
1,38%
1,17%
0,55%
1,02%
0,40%
0,71%

2010/2020
23.212
12.593
23.071
42.311
96.361
400.744

2020/2030
15.418
8.803
13.104
30.169
47.893
233.950

2019
37.374.076
1.732.688
11.950.333
14.844.491
65.874.913
217.471.385

0,80%

0,48%

3.406.216

2.185.551

2.348.338.000

VA
Agropecuária a
preços
concorrentes
(R$1.000)
(%)
2019

VA
Indústria
a preços
concorrentes
(R$1.000)
(%)

VA
Serviços
a preços
concorrentes
(R$1.000)
(%)

2019

2019

Part.
PIB/SP
(%)

0,07
1,14
0,10
1,56
0,22
1,00

55,43
34,70
29,55
33,55
17,67
32,69

44,5
64,16
70,35
64,89
82,17
66,31

2019
1,59
0,74
0,51
0,63
2,81
9,26

1,67

20,29

78,04

100

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.
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Diante do que foi apresentado, depreende-se, objetivamente, que:


Dado o recorte metodológico, Paulínia é o município que apresenta a maior
projeção de crescimento populacional, tendo sido de 2,45% a.a. para a década de
2010, e com estimativa de 1,38% a.a. para a década de 2020. Esse padrão de
crescimento é bastante superior ao que se observa, nos respectivos períodos, para
os demais municípios analisados, a RMC e todo o Estado de São Paulo;



Em termos de densidade demográfica, é atribuída à Paulínia o segundo menor
índice no período 2010-2030, havendo previsão de que se atinja 867,96 hab./km²
em 2030. Este valor ultrapassa, apenas, o cálculo dirigido à Cosmópolis (517,78
hab./km²) e ao Estado de São Paulo (188,65 hab./km²), para o mesmo ano. No
polo oposto, os municípios de Sumaré e Americana detêm, dentre os municípios
arrolados, a maior estimativa de densidade com 2.041,97 hab./km² e 1.841,25
hab./km², respectivamente, para o índice de 2020, enquanto que Campinas aparece
em terceiro lugar com 1.539,70 hab./km²;



Contudo, o parâmetro em que Paulínia mais se avulta é o econômico. De acordo
com a Fundação Seade, no ano de 2019, a participação do PIB de Paulínia no
Estado de São Paulo correspondeu a 1,59%, enquanto que Campinas marcou
2,81% e a RMC registrou 9,26%.

Algumas análises podem ser empreendidas, a partir da leitura dos dados exibidos. O
primeiro ponto a ser ressaltado compete ao potencial econômico de Paulínia,
marcadamente industrial – conforme exposição anterior. Chama-se atenção para o PIB do
município, 37.374.076 em mil reais correntes (ano de 2019), valor superior ao somatório
dos valores correspondentes (PIB/2019) de Sumaré, Americana e Cosmópolis. É
ressaltado, também, a diferença percentual da participação do PIB dos municípios de
Paulínia e Campinas no Estado de São Paulo: apesar de Campinas possuir uma população
cerca de 10 vezes maior que Paulínia, e constituir uma centralidade econômica do ESP,
sua participação no PIB estadual é apenas 1,22% maior do que o apresentado por Paulínia.
Quanto ao perfil demográfico, é marcante o índice de crescimento populacional de
Paulínia frente aos demais municípios analisados. Campinas, apesar da sua importância
na macrometrópole paulista, apresenta o menor índice. Assim, a partir dos dados alçados,
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sugere-se a tendência de fluxos migratórios entre o município de Campinas e os demais,
e consequentes fluxos pendulares – considerando a proximidade entre os municípios,
somado ao fator atrativo exercido pela sede da RMC em razão da oferta de empregos e
do polo universitário em torno da Unicamp.
Jorge Wassall e Silva Schicchi (2011, p.39) entendem que o modelo das conexões
interurbanas de Campinas difere do que se observa em São Paulo (capital), uma vez que,
no primeiro caso, a industrialização dos municípios próximos contribuiu para que
houvesse uma dinâmica própria, moldando uma relação de conformidade entre o
município-sede e os vizinhos, divergindo do modelo de cidade-satélite observado no
contexto metropolitano da capital.
Entende-se, também, que a alta densidade e o grau de infraestrutura urbana existente em
Campinas, integrados, por exemplo, aos atrativos de ordem financeira e educacional –
com ênfase na presença da Unicamp, e os desdobramentos provenientes da influência
nacional desta instituição, atraindo migrantes universitários de todo o país –, induzem ao
incremento no preço do solo urbano que, associado ao aumento na demanda habitacional,
contribuem para o crescimento das cidades de entorno.
Nesse contexto, em que municípios vizinhos à Campinas tendem a receber parte do
contingente populacional que, a priori, seria dedicado a esta e, no encalço dos dados
estatísticos levantados, é lícito pensar que o município de Paulínia (e, em menor grau,
Cosmópolis, Americana e Sumaré, considerando a taxa de crescimento dos mesmos)
atraia parte dessa população. A proeminência de Paulínia, nesse quesito, pode ser
justificada, além do fator econômico/derivado do setor industrial, pelo acesso facilitado à
Campinas através da SP-332, sendo destacada a proximidade ao campus da Unicamp –
situado a 17,8 km do centro de Paulínia (vide trajeto pela SP-332 na Figura 4).
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Figura 4: Mapa esquemático da rota que conecta o centro de Paulínia ao campus
da Unicamp via SP-332

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

No tocante ao efeito das conurbações sobre a produção do espaço urbano de Paulínia,
destaca-se:


Sumaré apresenta a maior área de conurbação com o município de Paulínia;



No limiar da fronteira entre Sumaré e Paulínia, os loteamentos são mais populosos
e povoados do que os observados na “tríplice fronteira” de Paulínia com
Americana e Cosmópolis (Figura 5). Há que se considerar o fato de Sumaré ser o
município com maior densidade, dentre os elencados na Tabela 2 e, no tocante à
população, estar atrás apenas de Campinas;



Cumpre sobrelevar que a principal via de conexão entre os Municípios de Paulínia
e Sumaré, a Av. Pref. José Lozano Araújo – recebe este nome em Paulínia,
convertendo-se em Rodovia Adauto Campo Dall’Orto ao atravessar a fronteira
com Sumaré – cruza os municípios, e também conecta a Rodovia Professor
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Zeferino Vaz (SP-332) à Rodovia Anhanguera (SP-330), um dos principais
trechos de ligação entre São Paulo (capital) e o interior;


Ao contrário do que se observa na conurbação de Paulínia com Cosmópolis, no
caso de Sumaré, a demarcação dos loteamentos limítrofes encontra-se melhor
definida, em função da presença do Ribeirão do Quilombo - à exceção de algumas
ocupações irregulares nas margens do rio;



Em razão da alta densidade demográfica de Sumaré e, em oposição, a baixa
densidade de Paulínia – associada à conurbação dotada de vias de acesso
eficientes – é factível que tal condição induza migrações em direção à Paulínia e
que, diante de novos empreendimentos habitacionais, a prioridade do mercado
também recaia sobre este município.

Figura 5: Mapa esquemático da área de conurbação entre Paulínia e Cosmópolis,
próxima à fronteira com Americana

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022; Google Earth, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

Em complementação ao exposto, outro ponto que favorece a conectividade entre Sumaré
e Paulínia, e os desdobramentos dessa conurbação, compete à ausência de pedágios no
trajeto entre os dois municípios. Por outro lado, destaca-se a existência de duas praças de
pedágio na SP-332, no trecho que conecta Cosmópolis e Paulínia (Figura 6). Acerca disso,
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dentre as propostas do PDUI (2022), enumera-se a defesa de tarifas socialmente
sustentáveis entre os municípios da RMC, prevendo também a mudança de algumas
praças – a extinção do pedágio localizado em Paulínia seria aconselhável, uma vez que
se constitui como barreira de ligação entre os trechos leste e oeste do município.
Figura 6: Mapa esquemático das praças de pedágio na Rod. SP-332 no trecho
Cosmópolis e Paulínia (para entrar no município – sentido norte)

Fonte: Google Earth, 2022. IGC, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Percebe-se no caso ilustrado (Figura 5) que o “Residencial Marieta Dian”, e os
loteamentos oriundos da “subdivisão Bom Jardim” e do “desmembramento Alto do
Mirante”, de acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura de Paulínia (2022), ocupam
uma área de intersecção entre Cosmópolis e Paulínia, onde, ao contrário do que acontece
no limite deste município com Sumaré, a mesma rede de infraestrutura atravessa a
fronteira. A partir disso é possível refletir sobre questões de ordem política, administrativa
e jurídica:
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De quem é a competência para o fornecimento de infraestrutura e serviços
públicos para a população que reside na porção dos loteamentos que está além do
limite oficial do município de Paulínia? Cumpre pontuar que a circunscrição
territorial define a atribuição de recolhimento para o IPTU, bem como o domicílio
eleitoral do munícipe, refletindo uma disparidade;



Considerando que a circunscrição territorial define a competência para o
recolhimento do IPTU e o domicílio eleitoral do munícipe, não faz sentido que
recaia sobre Paulínia os custos de infraestrutura e serviços utilizados pelos
habitantes dos municípios vizinhos.

Ademais, observando a Figura 5, é possível visualizar ocupações (nesse caso,
provenientes de Cosmópolis e Americana) próximas à divisa com Paulínia. Nestas,
considerando o entorno destacado, onde a porção territorial de Paulínia se mostra mais
consolidada, é provável que a população residente na tríplice fronteira busque acessar os
serviços públicos desta cidade. Em termos pragmáticos, no âmbito da gestão municipal,
o fato analisado incorre em um potencial problema financeiro e administrativo: conquanto
os impostos referentes ao recorte populacional citado sejam recolhidos em Americana e
em Cosmópolis, e esse contingente de pessoas usufrua da infraestrutura urbana de
Paulínia, o cofre público deste município tende a ser onerado para além das previsões
orçamentárias, posto que uma fração dos beneficiários não consta nos dados
demográficos oficiais.
De acordo com o diagnóstico de problemas metropolitanos elaborado, preliminarmente,
para subsidiar a construção do PDUI da RMC (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2017, p.41), “em apenas três zonas [da RMC] se identifica a concentração de
Comércio e Serviços necessários em uma centralidade. São eles os centros de Campinas
[...], de Paulínia, e de Americana, que podem ser centralidades sub-regionais [...]”. Como
reflexo deste fato, no mapa da Figura 7, são destacados os principais fluxos pendulares
da população em idade ativa, para trabalho ou estudo, no âmbito da RMC.
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Figura 7: RMC: Principais movimentos pendulares intrametropolitanos da
população em idade ativa para trabalho ou estudo (2010)

Fonte: Governo do Estado de São Paulo, 2017. Modificado pela equipe Fipe.

Centrando a análise em Paulínia, observa-se que a localidade acolhia, em 2010,
trabalhadores e/ou estudantes advindos de Cosmópolis, Sumaré e Campinas, no caso dos
fluxos pendulares estabelecidos entre este último município e Paulínia, visualiza-se, no
mapa, uma relação de reciprocidade. Disso, depreende-se que:


Muito embora Paulínia receba, diariamente (com base nos dados de 2010), um
contingente de trabalhadores e/ou estudantes advindos de Campinas, entende-se
que a exportação da população ativa, no sentido inverso, aduz a uma compensação
no impacto causado pelo uso diário da infraestrutura local;



É ressaltado, nos casos de Sumaré e Cosmópolis, que os fluxos pendulares são
monodirecionais, convergindo para Paulínia uma soma que varia entre 7.257 e
12.927 trabalhadores e estudantes em idade ativa. É importante que essa
população flutuante que vai se servir da infraestrutura municipal, seja considerada
nas políticas de planejamento local e integrada.
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2.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, depreende-se que Paulínia se sobressai, especialmente, por efeito da
aptidão econômica alicerçada em seu polo industrial, cuja influência, nesse caso,
extrapola a circunscrição regional. Ademais, destaca-se, no âmbito da RMC, a relação de
Paulínia com Campinas, Cosmópolis, Americana e Sumaré, uma vez que existe uma
relação de fluxos pendulares estabelecidos com Campinas, sede da RMC, e em função
das conurbações com os demais, fato que impacta diretamente na dinâmica urbana local.
Em termos gerais, Paulínia, também se projeta em razão da sua taxa de crescimento
geométrico anual, a maior da RMC, indicando a potencialidade de expansão deste
município, e de sua atratividade com relação ao mercado imobiliário regional. A criação
do Polo Cultural no Brasil 500 aponta para uma perspectiva ampliada de
desenvolvimento, onde se busca aplicar os proventos da indústria em atividades de outra
ordem, de modo que, além de servir aos interesses econômicos, contribua para que a
cidade atinja a sua função social.
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3.

QUESTÕES AMBIENTAIS

A presente seção apresenta a caracterização dos aspectos ambientais do município de
Paulínia, destacando as temáticas que se relacionam com o ordenamento e planejamento
da cidade, a saber:


Clima;



Geomorfologia;



Recursos hídricos;



Cobertura vegetal;



Áreas ambientalmente protegidas;



Áreas de restrição à ocupação.

Diante da importância do tema, ao final, serão apresentadas as considerações finais dos
aspectos levantados.
3.1

CLIMA

O município de Paulínia está localizado na zona climática classificada como tipo “Cwa”,
conforme a classificação de Köppen1, caracterizado pelo clima tropical de altitude com a
ocorrência de invernos secos e verões quentes, cujas temperaturas médias são superiores
a 22°C nos meses mais quentes e inferiores a 21,6°C nos meses mais frios.
A classificação como tipo “C” é atribuída aos climas temperados chuvosos e quentes. Já
“w” indica que as chuvas são concentradas no verão e o inverno é seco. A última letra
indica a temperatura, sendo que “a” simboliza verão quente com temperatura média do
mês mais quente superior a 22°C (Neves, 2005).
A média da temperatura anual é de 21,7°C, sendo julho o mês mais frio (média de 17,6°C)
e os meses de janeiro, março e dezembro os mais quentes do ano (média de 25,0°C),
conforme apresentado na Tabela 3.

1

Metodologia de divisão do clima, criada por Wladimir Köppen, em 1900, que considera a vegetação nativa
relacionada diretamente com o clima, de forma que as fronteiras climáticas são selecionadas de acordo com
os limites da vegetação (USP, 2018).
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Tabela 3: Temperaturas e chuvas médias mensais/anuais para o município de
Paulínia
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Ano
Mínima
Máxima

Temperatura (ºC)
Mínima Média Máxima Média
20,0
31,0
18,7
29,8
19,0
31,0
15,2
27,7
12,5
25,7
11,1
24,6
10,5
24,8
11,8
26,9
13,8
27,8
15,5
28,4
16,5
29,0
19,0
31,0
15,3
28,1
10,5
24,6
20,0
31,0

Média
25,0
24,2
25,0
21,5
19,1
17,8
17,6
19,4
20,8
22,0
22,7
25,0
21,7
17,6
25,0

Chuva (mm)
255,8
189,7
158,8
63,5
64,1
41,3
31,2
26,9
69,2
119,0
139,7
200,4
1.359,6
26,9
255,8

Fonte: CEPAGRI/UNICAMP, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Já a precipitação mensal média no município de Paulínia apresenta variabilidade sazonal,
possuindo índices anuais que se mantêm em torno dos 1.359,6 mm. Os meses de verão
são aqueles que possuem maiores valores médios chegando a 255,8 mm em janeiro,
enquanto que os meses de inverno são os mais secos com precipitação média de 26,9 mm
em agosto, conforme apresentado na Figura 8.
Figura 8: Regime pluviométrico no município de Paulínia

Hietograma - Paulínia
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Precipitação média (mm)
Fonte: CEPAGRI/UNICAMP, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.
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3.2

GEOMORFOLOGIA

Segundo a divisão geomorfológica do Estado de São Paulo (Almeida, 1964), o município
de Paulínia está inserido entre dois domínios geomorfológicos distintos, a Depressão
Periférica Paulista e o Planalto Ocidental.
No geral, o território é homogêneo, registrando-se declividades baixas, que não
ultrapassam 30% de inclinação, e pequenas variações de altitude, de até 115 metros,
caracterizando um relevo entre plano e suave. Os bairros mais altos de Paulínia se
localizam nas regiões norte e leste da cidade, como os bairros Marieta Dian, São José e
Parque das Indústrias (Paulínia, 2018).
Nos rios Atibaia e Jaguari se localizam as menores altitudes da Depressão Periférica
Paulista, entre 560 e 600 metros acima do nível do mar. Nessa área a morfologia
caracteriza-se por amplas colinas com topos aplainados e presença das fácies fluviais
típicas de planícies inundáveis, que chegam a atingir cerca de 10 metros de espessura
(Paulínia, 2018).
Conforme o Artigo 3º da Lei Federal nº 6.766/1979, não é permitido o parcelamento do
solo em terrenos com declividade superior a 30%, salvo se atendidas as exigências
específicas das autoridades competentes. Dá-se destaque ao inciso V do Artigo 4º do
Código Florestal Brasileiro2, que aponta a necessidade de se preservar as áreas com
declividades superiores a 45 graus impróprias aos usos urbanos e agropecuários.
A caracterização das potencialidades, fragilidades e restrições geotécnicas dos terrenos
no município de Paulínia foram realizadas com base na análise dos tipos de terrenos e da
relação entre a declividade e os processos morfogenéticos atuantes nos diferentes setores
das encostas.
As declividades apresentadas na Figura 9, na projeção UTM 23S – Sirgas 2000 foram
elaboradas, considerando as cinco classes de inclinação, em que se estabelece a relação
entre elas e os processos morfogenéticos atuantes. As classes de declividade adotadas e

2

Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

CI 5660

20

as suas relações com a dinâmica superficial foram estabelecidas com base em Scholz (in
Demeck, 1972), IBGE (1994) e Gilsanz (1996) e estão apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4: Relação entre inclinação das vertentes e processos dominantes
Inclinação de Vertentes
0 a 2 % - Plano
2 a 8% - Suave ondulado
8 a 15 % - Suave ondulado a
ondulado
15 a 30 % - Ondulado a
Forte ondulado
30 a 45% - Forte Ondulado

Processos Dominantes
Escoamento difuso muito lento a lento
Alagamentos e inundações
Escoamento difuso lento a médio
Escoamento difuso é médio a rápido
Escoamento concentrado lento
Deslocamento lento de massas de solo
Escoamento difuso rápido
Escoamento concentrado rápido
Deslocamentos lentos e rápidos de massas de solo
Escoamento difuso muito rápido
Escoamento concentrado muito rápido
Deslocamentos rápidos de massas de solo e rocha

Fonte: Pires Neto 1996. Baseado em Scholz (in Demeck, 1972), IBGE (1994) e Gilsanz (1996).
Elaborado pela equipe Fipe.

Em Paulínia, o relevo é majoritariamente suave ondulado (60,58%), seguido de plano
(22,24%), suave ondulado a ondulado (17,08%), até ondulado a forte ondulado (0,10%),
conforme apresentado na Tabela 5.
Tabela 5: Declividades no município de Paulínia
Inclinação de Vertentes
0 a 2 % - Plano
2 a 8% - Suave ondulado
8 a 15 % - Suave ondulado a ondulado
15 a 30 % - Ondulado a
Forte ondulado
30 a 45% - Forte Ondulado
Total

Área no município (m²)
30.909.905,43
84.196.470,66
23.741.506,38

% dentro do município
22,24
60,58
17,08

136.112,61

0,10

0,00
138.983.995,10

0,00
100

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe.

Destaca-se que o município de Paulínia não apresenta restrições de parcelamento de solo,
segundo a Lei Federal nº 6.766/1979, pois não foram identificadas áreas com declividade
superior a 30%.
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Figura 9: Mapa Clinográfico

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

3.3

RECURSOS HÍDRICOS

O diagnóstico dos recursos hídricos foi estruturado em três etapas:


Recursos hídricos superficiais;



Classificação dos corpos d’água; e



Qualidade das águas superficiais.

Em cada etapa, buscou-se contextualizar e caracterizar os seus aspectos quantitativos e
qualitativos, conforme apresentado a seguir.
3.3.1

Recursos hídricos superficiais

O município de Paulínia está localizado integralmente na Unidade de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Piracicaba, Capivari e Jundiaí – UGRHI 05, que abrange 65
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municípios3, com área de drenagem de 14.178,00 km², onde Paulínia ocupa 0,98% (o
equivalente a 138,98 km²).
A hidrografia principal inclui os rios Atibaia, Atibainha, Cachoeira, Camanducaia,
Capivari, Corumbataí, Jaguari, Jundiaí e Piracicaba. Trata-se ainda de um dos grandes
produtores de água para abastecimento da Macrometrópole Paulista, através do Sistema
Produtor Cantareira (SIGRH, 2022).
O município apresenta três sub-bacias hidrográficas, conforme apresentado na Tabela 6
e na Figura 10. A porção mais representativa do município é ocupada pela sub-bacia do
Rio Atibaia, correspondendo a 49,56% do território, seguida da sub-bacia do Rio Jaguari
que corresponde a 31,52% e por fim pela sub-bacia do Ribeirão Quilombo, que ocupa
18,92% (Paulínia, 2018).
Tabela 6: Características das sub-bacias localizadas no município de Paulínia
Sub-Bacia Hidrográfica
Rio Atibaia
Rio Jaguari
Ribeirão Quilombo
Total

Área da Bacia dentro do Município
de Paulínia (km²)
68,88
43,81
26,29
138,98

% da área da Bacia em
relação à área do Município
de Paulínia
49,56
31,52
18,92
100

Fonte: Paulínia, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.

3

Águas de São Pedro, Americana, Amparo, Analândia, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões,
Bragança Paulista, Cabreúva, Campinas, Campo Limpo Paulista, Capivari, Charqueada, Cordeirópolis,
Corumbataí, Cosmópolis, Dois Córregos, Elias Fausto, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Ipeúna,
Iracemápolis, Itatiba, Itirapina, Itu, Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jundiaí, Limeira, Louveira,
Mairiporã, Mogi Mirim, Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova
Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das
Pedras, Saltinho, Salto, Santa Bárbara D’Oeste, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, Santo Antônio de
Posse, São Pedro, Socorro, Sumaré, Tietê, Torrinha, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista, Vinhedo.
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Figura 10: Mapa de Sub-Bacias e principais Recursos Hídricos

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022; ANA, 2019; CETESB, 2019, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Os principais cursos d’água do município de Paulínia são apresentados na Tabela 7.
Tabela 7: Principais cursos d’água presentes no município de Paulínia
Principais cursos d'água
Rio Atibaia
Rio Jaguari
Ribeirão Anhumas
Demais lagoas e represas municipais
Total

Área (ha) dentro do município de Paulínia
83,90
31,29
2,66
89,36
207,21

Fonte: Paulínia, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.

A utilização de bacias e sub-bacias hidrográficas como unidades de planejamento urbano
possibilita a integração das análises de uso e ocupação do solo com a gestão de recursos
hídricos, contribuindo para a eficácia no controle da ocupação urbana, além de permitir a
possibilidade de verificação dos impactos decorrentes da urbanização nos recursos
hídricos, considerando as escalas local e regional.
Vale destacar que os recursos hídricos superficiais são protegidos por legislações
específicas, os quais deverão ser respeitados para os usos e as intervenções, como institui
a Política e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Lei Federal
nº 9.433/1997).
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3.3.2

Classificação dos corpos d’água

O Decreto Estadual nº 10.755, de 22 de novembro de 1977 4, é responsável pelo
enquadramento dos corpos de água no Estado de São Paulo em relação à classificação
prevista no Decreto Estadual nº 8.468, de 8 de setembro de 19765.
No município de Paulínia, são observados corpos d’água com as seguintes classificações:


Classe 2;



Classe 3; e



Classe 4.

A Tabela 8 apresenta os usos preponderantes de cada classe e a sua incidência territorial.
Tabela 8: Características das classes dos corpos d’água no município de Paulínia
Classe


2







3

4








Usos Preponderantes
Abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional;
Proteção das comunidades aquáticas;
Recreação de contato primário;
Irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins,
campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a
ter contato direto;
Aquicultura e atividade de pesca.
Abastecimento para consumo humano, após tratamento
convencional ou avançado;
Irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;
Pesca amadora;
Recreação de contato secundário;
Dessedentação de animais.

Navegação;
Harmonia paisagística.

Localização


Rio Jaguari e seus
afluentes;

Rio Atibaia e seus
afluentes;

Ribeirão do Quilombo.



Demais cursos d’água
localizados nas subbacias do município de
Paulínia.



Demais cursos d’água
localizados
principalmente na Subbacia do Rio Jaguari,
exceto o Córrego Ponte
Funda (Classe 1).

Fonte: São Paulo, 1977 e Brasil, 2005. Elaborado pela equipe Fipe.

4

Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores na classificação prevista no Decreto
nº 8.468, de 8 de setembro de 1976 e dá providências correlatas.
5
Aprova o Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle
da poluição do meio ambiente.
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3.3.3

Qualidade das águas superficiais

A qualidade das águas superficiais é monitorada, no município de Paulínia, pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb, através de quatro índices
descritos abaixo, por meio de dois pontos de amostragem: um no Rio Atibaia (Código
Cetesb – ATIB02800) e outro no Ribeirão Anhumas (Código Cetesb – NUMA04900):


IQA - Índice de Qualidade da Água;



IAP - Índice de Qualidade das Águas para fins de Abastecimento Público;



IET - Índice de Estado Trófico;



IVA - Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática.

A Figura 10, apresentada anteriormente (subseção 3.3.1 Recursos hídricos superficiais),
ilustra a localização espacial e a Tabela 9 o código do ponto, local de amostragem e
coordenadas geográficas.
Tabela 9: Descrição da rede de monitoramento da qualidade das águas em
Paulínia
Corpo Hídrico
Rio Atibaia
Ribeirão
Anhumas

Código CETESB
ATIB02800

Classe
2

Latitude S
- 22 45 41

Longitude W
- 47 10 24

NUMA04900

4

- 22 45 56

- 47 06 00

Fonte: Cetesb, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

A seguir, são apresentados os indicadores: IQA, IET, IAP e IVA, entre os anos de 2016
a 2020.
3.3.3.1 IQA – Índice de Qualidade da Água
O IQA incorpora nove variáveis relacionadas a seguir, consideradas relevantes para a
avaliação da qualidade das águas, tendo como determinante principal a sua utilização para
abastecimento público (CETESB, 2020): coliformes fecais, pH, Demanda Bioquímica de
Oxigênio – DBO, nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez, resíduos totais e
oxigênio dissolvido.
A ponderação determina uma das cinco categorias da qualidade das águas brutas, com
variação em uma escala de 0 a 100, conforme apresentado na Figura 11.
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Figura 11: Classificação do IQA

Fonte: Cetesb, 2020.

A Tabela 10 apresenta os valores de IQA para os pontos de monitoramento no município
de Paulínia entre os anos de 2016 a 2020.
Tabela 10: IQA médio anual (Período: 2016 a 2020)
Corpo Hídrico

Ponto de Amostragem

Rio Atibaia

ATIB02800

Ribeirão Anhumas

NUMA04900

Ano
2020
2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016

IQA Médio
(Categoria)
27
52
55
47
48
73
33
36
42
42

Fonte: Cetesb, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Os dados disponíveis mostram que, no ponto ATIB02800, a categoria de qualidade da
água apresentava tendência de melhoria e enquadrou-se como regular nos anos de 2016 e
2017 e boa nos anos de 2018 e 2019. Porém, na última amostragem (2020), apresentou
um IQA de 27, enquadrado como categoria ruim.
Já o ponto de amostragem NUMA04900 apresentou a tendência contrária do ponto
ATIB02800, sendo classificado nos anos de 2016 e 2017 como regular e nos anos de 2018
e 2019 como ruim. No último ano de medição (2020) apresentou IQA de 73, classificado
como categoria boa.
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3.3.3.2 IAP – Índice de Qualidade das Águas para fins de Abastecimento Público
O IAP apresenta cinco categorias descritas na Figura 12, sendo o resultado da ponderação
do IQA e do ISTO - Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas, composto pelo grupo
de substâncias que afetam a qualidade organolépticas da água (cor, odor e sabor), bem
como de substâncias tóxicas (CETESB, 2020).
Figura 12: Classificação do IAP

Fonte: Cetesb, 2020.

A Tabela 11 apresenta os valores de IAP dos pontos de monitoramento no município de
Paulínia entre os anos de 2016 a 2020.
Tabela 11: IAP médio anual (Período: 2016 a 2020)
Corpo Hídrico

Ponto de Amostragem

Rio Atibaia

ATIB02800

Ribeirão Anhumas

NUMA04900

Ano
2020
2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016

IAP Médio
(Categoria)
14
24
44
24
47
Não monitorado
Não monitorado
Não monitorado
Não monitorado
Não monitorado

Fonte: Cetesb, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Os dados disponíveis para o ponto ATIB02800 mostram que, no período de 2016 a 2020,
os valores médios anuais alternaram entre as categorias regular (anos de 2016 e 2018),
ruim (anos de 2017 e 2019), sendo no de 2020 que apresentou o pior valor (14)
enquadrado na categoria péssima.
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A Cetesb não realizou o monitoramento do IAP no ponto denominado NUMA04900 entre
os anos de 2016 a 2020.
3.3.3.3 IET – Índice de Estado Trófico
O IET detém seis classificações (Figura 13) e tem por finalidade classificar os corpos
d’água em diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao
enriquecimento por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas
e cianobactérias (CETESB, 2020).
Figura 13: Classificação do IET

Fonte: Cetesb, 2020.

A Tabela 12 apresenta os valores de IET para os pontos de monitoramento no município
de Paulínia entre os anos de 2016 a 2020.
Tabela 12: IET médio anual (Período: 2016 a 2020)
Corpo Hídrico

Ponto de Amostragem

Rio Atibaia

ATIB02800

Ribeirão Anhumas

NUMA04900

Ano
2020
2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016

IET Médio
(Categoria)
58
60
57
57
60
Não monitorado
69
67
61
65

Fonte: Cetesb, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Os dados disponíveis para o ponto ATIB02800 mostram que, no período de 2016 a 2020,
a média do IET classifica o estado trófico do Rio Atibaia no município de Paulínia entre
CI 5660

29

eutrófico (anos de 2016 e 2019) e mesotrófico (anos de 2017, 2018 e 2020), com
tendência de enriquecimento com nutrientes e moderado para crescimento planctônico,
em geral, suporta espécies de ictiofauna.
Já o ponto de monitoramento NUMA04900, apresentou no período de 2020 a 2016 uma
queda na classificação do IET, passando de eutrófico em 2017, para supereutrófico nos
anos de 2016 e 2018, até chegar a hipereutrófico em 2020, devido ao aporte de nutrientes
tanto do escoamento superficial quanto de seus corpos de água contribuintes que, tem
como consequência o estabelecimento da comunidade fitoplanctônica, levando a uma
piora nas condições tróficas do Ribeirão Anhumas.
3.3.3.4 IVA – Índice de Qualidade das Águas para Proteção da Vida Aquática
Segundo a Cetesb (2020), o IVA tem o objetivo de avaliar a qualidade das águas para fins
de proteção da fauna e flora em geral, por meio da identificação da presença e da
concentração de contaminantes químicos tóxicos, seu efeito sobre os organismos
aquáticos (toxicidade) e duas das variáveis consideradas essenciais para a biota (pH e
oxigênio dissolvido).
O valor resultante do índice considera cinco classificações de qualidade, ilustradas na
Figura 14.
Figura 14: Classificação do IVA

Fonte: Cetesb, 2020.

A Tabela 13 apresenta os valores de IVA dos pontos de monitoramento no município de
Paulínia entre os anos de 2016 a 2020.
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Tabela 13: IVA médio anual (Período: 2016 a 2020)
Corpo Hídrico

Ponto de Amostragem

Rio Atibaia

ATIB02800

Ribeirão Anhumas

NUMA04900

Ano
2020
2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016

IVA Médio
(Categoria)
3,8
4,3
3,5
3,8
4,3
Não monitorado
6,3
6,1
4,5
6,1

Fonte: Cetesb, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Os dados disponíveis para o ponto ATIB02800 mostram que, em todos os anos
amostrados (2016 a 2020), o valor médio do IVA foi enquadrado na categoria regular.
Já no ponto NUMA04900, o índice apresentou condição regular no ano de 2017, sendo
que nos demais anos (2016, 2018 e 2019) ficou enquadrado na categoria ruim. No ano de
2020 não ocorreu o monitoramento do IVA pela Cetesb no Ribeirão Anhumas.
3.4

COBERTURA VEGETAL

O município de Paulínia está localizado, em sua maior parte, no bioma Cerrado com
12.610,00 ha (equivalente a 90,73% do território), enquanto que 1.288,40 ha (equivalente
a 9,27% do território) pertencem à Mata Atlântica, localizada na porção sul do território
(IF, 2020).
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2022), o Cerrado é o segundo maior bioma da
América do Sul e ocupa uma área de 2.036.448 km², compondo aproximadamente 22%
do território brasileiro. O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do
mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas (MMA, 2022).
A Lei Estadual nº 13.350/2009 disciplina a utilização e proteção da vegetação nativa do
Bioma Cerrado no Estado e a Resolução Sima nº 64/2009 dispõe sobre a utilização e
proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado no Estado de São Paulo e define o
detalhamento dos estágios de regeneração nas diferentes fisionomias deste bioma.
Já o bioma da Mata Atlântica, originalmente, ocupava mais de 1,3 milhões de km² em 17
estados do território brasileiro, em que grande parte se estendia pela costa nacional.
Contudo, sabe-se que a ocupação e atividade antrópica neste bioma foram intensas, e este
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foi reduzido a 29% de sua cobertura original. Ademais, diante destas circunstâncias, ainda
é estimada a existência de cerca de 20 mil espécies vegetais, detendo aproximadamente
35% de todas as espécies presentes no Brasil (MMA, 2022).
O mapeamento realizado, com base no Inventário Florestal do Estado de São Paulo (IF,
2020), indica a existência de 1.640,58 ha de áreas vegetadas no município, o que
representa aproximadamente 11,80% de seu território total, divididas em duas
fitofisionomias:


Floresta Estacional Semidecidual;



Formação Pioneira com Influência Fluvial.

Dentre elas, predomina a Floresta Estacional Semidecidual que abrange 8,66% (1.203,38
ha) do município de Paulínia, seguida da Formação Pioneira com Influência Fluvial,
representando 3,15% do território (437,20 ha). A Tabela 14 mostra esta situação, que
também se encontra ilustrada na Figura 15.
Tabela 14: Classificação da cobertura vegetal no município de Paulínia
Fitofisionomia
Floresta Estacional Semidecidual
Formação Pioneira com Influência Fluvial
Área sem cobertura vegetal
Total

Área no Município (ha)
1.203,38
437,20
12.257,82
1.3898,40

% dentro do município
8,66
3,15
88,19
100

Fonte: IF, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.
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Figura 15: Mapa Cobertura Vegetal

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022; IF, 2020. Elaborado pela equipe Fipe

De maneira geral, o município possui fragmentos vegetais distribuídos de forma
heterogênea, com destaque para a presença da vegetação da Floresta Estacional
Semidecidual, com ocorrência em toda a área do município, mas evidenciado na porção
central, enquanto que a Formação Pioneira com Influência Fluvial ocorre em áreas onde
há presença de cursos hídricos, mais concentrada ao sudoeste do território de Paulínia,
sendo também observada a nordeste, porém com menor incidência.
Segundo o mapa de áreas prioritárias para a restauração da vegetação nativa, estabelecido
pela Resolução Sima nº 07/2017, o município de Paulínia possui a classe de prioridade
denominada “muita alta”. Devido a essa classificação, a compensação ambiental no caso
de concessão de autorização para supressão de vegetação nativa ocorre de certa forma em
que:


Em estágio inicial de regeneração, deverá ser compensada área equivalente a duas
vezes a área autorizada, segundo o parágrafo 1º, inciso IV do artigo 4º da
Resolução Sima nº 7, de 18 de janeiro de 2017;
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Em estágio médio de regeneração, a área a ser compensada será três vezes a área
autorizada, segundo o parágrafo 2º, inciso IV do artigo 4º da Resolução Sima nº 7,
de 18 de janeiro de 2017;



Em estágio avançado, a área a ser compensada deverá ser de seis vezes a área
autorizada, segundo o parágrafo 3º, inciso IV do artigo 4º da Resolução Sima nº 7,
de 18 de janeiro de 2017;



E em casos de supressão em APP, deverá ainda ser somada área equivalente à área
de supressão, previsto pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, (Sima,
2017).

Na porção do município que se encontra sobre a Mata Atlântica, as áreas florestadas são
protegidas e regulamentadas pela Lei Federal nº 11.428/2006, que dispõe sobre a
utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras
providências, sendo vedado o corte e a supressão de vegetação para os remanescentes
florestais, nos seguintes casos:


Quando abriga espécies da flora e da fauna silvestres ameaçadas de extinção;



Quando exerce a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle de
erosão;



Quando forma corredores entre remanescentes de vegetação primária ou
secundária em estágio avançado de regeneração;



Quando protege o entorno de unidades de conservação;



Quando apresenta excepcional valor paisagístico reconhecido pelos órgãos
executivos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama. A
manutenção das áreas reflorestadas reflete na regulação do ciclo hidrológico,
atenuando os impactos de eventos climáticos extremos, como secas e enchentes,
e aumentando a resiliência e disponibilidade hídrica dos mananciais.

3.5

ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS

Tratam-se de áreas defendidas por leis ambientais, que colaboram para a proteção do
patrimônio natural do país. Sendo assim, tanto a conservação quanto a perpetuação da
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biodiversidade, são representadas por estas Áreas Ambientalmente Protegidas, além de
colaborarem para a manutenção das culturas tradicionais (SIMA, 2016).
A caracterização das principais áreas de interesse ambiental (3.5.1 Unidades de
Conservação e 3.5.2 Zonas Especiais de Proteção Municipal – Lei Complementar
nº 60/2016) existentes no município de Paulínia têm com objetivo de:


Ordenar o território municipal, evitando o surgimento de potenciais conflitos com
o uso e a ocupação do solo;



Proteger as nascentes e os corpos hídricos, uma vez que a relação destes com a
produção de águas é interdependente;



Reconhecer boas práticas quanto ao uso adequado dos espaços ambientalmente
protegidos;



Garantir os serviços ecossistêmicos prestados por estas áreas, de modo a melhorar
a qualidade ambiental e de vida da população.

3.5.1

Unidades de Conservação

Unidades de Conservação – UCs são espaços territoriais, incluindo seus recursos
ambientais, com características naturais relevantes, que têm função de assegurar a
representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes
populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais,
preservando o patrimônio biológico existente (BRASIL, 2000).
Os dois grupos e as 12 categorias de UCs estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidade
de Conservação – SNUC (Lei Federal nº 9.985/2000) são apresentados na Tabela 15.
Tabela 15: Grupos e categorias de UCs
Grupo

Unidades de
Proteção
Integral - PI
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Descrição
A proteção da natureza é o principal objetivo
dessas unidades, por isso as regras e normas
são mais restritivas. Nesse grupo, é permitido
apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou
seja, aquele que não envolve consumo, coleta
ou danos aos recursos naturais. Exemplos de
atividades de uso indireto dos recursos naturais
são: recreação em contato com a natureza,
turismo ecológico, pesquisa científica,
educação e interpretação ambiental, entre
outras.

Categorias

1.
2.
3.
4.
5.

Estação Ecológica (EE);
Reserva Biológica;
Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais (PE);
Monumento Natural;
Refúgio de Vida Silvestre (RVS).
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Grupo

Unidades de
Uso
Sustentável US

Descrição
São áreas que visam conciliar a conservação da
natureza com o uso sustentável dos recursos
naturais. Nesse grupo, atividades que
envolvem coleta e uso dos recursos naturais
são permitidas, mas desde que praticadas de
uma forma que a perenidade dos recursos
ambientais renováveis e dos processos
ecológicos esteja assegurada.

Categorias
Área de Relevante Interesse Ecológico
(ARIE);
7. Floresta Nacional (Flona);
8. Reserva de fauna;
9. Reserva de Desenvolvimento Sustentável
(RDS);
10. Reserva Extrativista;
11. Área de Proteção Ambiental (APA);
12. Reserva Particular o Patrimônio Natural
(RPPN).
6.

Fonte: SNUC, 2000. Elaborado pela equipe Fipe.

Todas as UCs, de acordo com o Artigo 27 da Lei Federal nº 9.985/2000, devem dispor do
Plano de Manejo, abrangendo a área da unidade e sua respectiva Zona de Amortecimento.
A ausência de Planos de Manejo condiciona o uso e a ocupação destas áreas ou em suas
Zonas de Amortecimento às normas e legislações vigentes, bem como ao atendimento às
exigências estabelecidas pelo órgão administrador ou gestor.
As interferências potenciais em Unidades de Conservação ou Zonas de Amortecimento
são regulamentadas pela Lei Federal nº 9.985/2000 e Resolução Conama nº 428/2010, e
devem respeitar os objetivos apresentados nos instrumentos de criação e, caso existentes,
as diretrizes dos Planos de Manejo das UCs.
No município de Paulínia, são registradas:


Uma UC do grupo de proteção integral: o Parque Natural Municipal do Cerrado;
e



A Zona de Amortecimento de uma UC de uso sustentável da Área de Relevante
Interesse Ecológico – ARIE da Mata de Santa Genebra.

A seguir, serão detalhadas cada uma das UCs.
3.5.1.1 Parque Natural Municipal do Cerrado
O Parque Natural Municipal do Cerrado tem como função principal preservar o
remanescente do Cerrado por toda sua extensão, tanto a fauna quanto a flora. Hoje, o
parque ocupa 9,98 ha dentro do município de Paulínia, o que corresponde a 0,07 da área
total de Paulínia.
Até o fechamento deste relatório, não foram encontradas informações sobre a existência
de um Plano de Manejo.
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Segundo a Lei Municipal nº 2.815/20066, fica expressamente proibida em toda a área do
parque qualquer forma de parcelamento do solo, bem como edificações de qualquer
espécie, exceto pelos equipamentos públicos necessários à consecução dos objetivos do
parque, sendo os mesmos integrados à área e compatíveis com a preservação do
patrimônio natural.
3.5.1.2 Área de Relevante Interesse Ecológico – Arie da Mata de Santa Genebra
A Arie se enquadra como Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que tem como
função compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da parcela dos
seus recursos naturais.
Como um dos componentes da UC, a Zona de Amortecimento trata das áreas que
constituem o entorno da Unidade de Conservação. A área total da Zona de
Amortecimento – ZA da Arie Mata de Santa Genebra é de 1.290,70 ha, e encontra-se no
Bioma da Mata Atlântica. No município de Paulínia, a ZA possui apenas 116,05 ha, o que
corresponde a 0,83% da totalidade territorial da localidade.
Nesta zona, as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de mitigar impactos ambientais sobre a Unidade, o que está previsto no artigo
2º, inciso XVIII da Lei nº 9.985/2000, do SNUC.
Ademais, cumpre mencionar a existência da Lei Municipal nº 3.485/2015, que dispõe
sobre as diretrizes e normas para o uso e ocupação de solo na Zona de Amortecimento da
Área de Relevante Interesse Ecológico da Mata de Santa Genebra (Brasil, 2015).
A Tabela 16 apresenta as características das UCs com interferência no perímetro de
Paulínia.

6

Dispõe sobre a criação do Parque Natural Municipal do Cerrado e dá outras providências.
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Tabela 16: Grupos e categorias de UCs
Nome da UC
Categoria
Grupo
Bioma
Instrumento de criação
Data de criação
Área (ha)
% dentro do município
Zona de Amortecimento dentro do
Município de Paulínia (ha)

Parque Natural Municipal do Cerrado
Área de Proteção Ambiental
Unidade de Proteção Integral
Cerrado
Lei Municipal nº 2.815/2006
04 de julho de 2006
9,98
0,07

Órgão Gestor (Supervisão e
Fiscalização)

Secretaria de Defesa e Desenvolvimento do Meio
Ambiente da Prefeitura Municipal de Paulínia.

Plano de Manejo

Não possui.
Preservar o remanescente da vegetação denominada
Cerrado existente por toda a sua extensão, bem como
da fauna característica.

Estudos científicos (mantendo-se intactos
todos os elementos naturais);

Atividades de lazer e recreação;

Atividades destinadas à educação ambiental;

Administração do parque.

Objetivos

Usos Permitidos

ARIE Mata de Santa Genebra
Área de Proteção Ambiental
Unidade de Conservação de Uso Sustentável
Mata Atlântica
Decreto Federal nº 91.885/1985
05 de novembro de 1985
251,7
0,83

Não possui.

116,05
Conselho Consultivo formado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio e pela Fundação José Pedro de Oliveira (criado em 15
de dezembro de 2014 pela Portaria ICMBio nº 135/2014).
Possui (Portaria ICMBio nº 64/2010).
Compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da parcela dos
seus recursos naturais.





Atividades Não Permitidas
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Qualquer forma de parcelamento do solo,
bem como edificações de qualquer espécie;

Corte e abate de árvores, coleta de
exemplares da flora do Parque, salvo para
fins educacionais e/ou científicos;

Prática de qualquer ato de caça, perseguição,
apanha, coleta, aprisionamento e abate de
exemplares da fauna do Parque;

Introduzir animais domésticos na área do
Parque.

Na Zona de Amortecimento:
Atividades industriais não incômodas e de pequeno porte (área
construída menor que 3.000,00 m²);
Edificações residenciais, seguindo especificações dispostas no art. 6º da
Lei Municipal nº 3.485/2015.
Na Zona de Amortecimento:

Instalação de atividades industriais ou minerárias nas áreas rurais;
Instalação de atividades industriais incômodas e atividades industriais
especiais, nas áreas urbanas;
Instalação de depósitos, aterros ou qualquer tipo de área de descarte de
resíduos sólidos de qualquer natureza;
Implantação de fossas sépticas de quaisquer tipos ou qualquer forma de
tratamento de efluentes líquidos sem que haja viabilidade de conexão ao
sistema público de tratamento de esgotos;

Lançamento direto de águas pluviais nos corpos d`água;

Captações de águas superficiais ou subterrâneas;
Instalação de telecomunicações em geral e outros sistemas transmissores
de radiação eletromagnética não ionizante;
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Nome da UC

Parque Natural Municipal do Cerrado


ARIE Mata de Santa Genebra
Instalação de indústrias e empreendimentos de fabricação de celulose,
fabricação de solventes, produtos preparados para limpeza e polimento,
desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas, fabricação de tintas,
esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes e secantes.

Fonte: SNUC, 2000; Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.
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A Figura 16 ilustra a localização das áreas ambientalmente protegidas de Paulínia.
Figura 16: Mapa de Áreas Ambientalmente Protegidas

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

3.5.2

Zonas Especiais de Proteção Municipal – Lei Complementar nº 60/2016

3.5.2.1 Zona Especial de Proteção – ZE
A Lei Complementar nº 60/2016, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do
solo no município, estabelece a Zona Especial de Proteção (ZE), com objetivo de
preservar o patrimônio paisagístico de Paulínia. O Art. 6º da referida legislação esclarece
que as ZEs devem incorporar o patrimônio paisagístico do município, com foco para a
proteção dos cursos d’água, vegetação nativa que apresente interesse paisagístico, matas
localizadas nas cabeceiras dos cursos d’água e áreas marginais aos igarapés.
Especificamente, são citados os Rios Atibaia e Jaguari, cujas margens devem ser
preservadas, através de ZE instituída por meio de faixas “non aedificandi”. Indica-se,
ainda, que as medidas de proteção devem considerar o Código Florestal (Lei Federal
nº 12.651). Conquanto o §2º aponte que a ZE será objeto de planos específicos,
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submetidos à aprovação da Câmara Municipal e mantidos sob controle da Prefeitura,
aproveita-se o ensejo para reforçar que, apesar da autonomia institucional do município,
no caso das competências legais concorrentes (definidas pela CF/88) deve haver uma
compatibilização entre a legislação municipal, estadual e federal.
Os usos permitidos na Zona Especial de Proteção – ZE são aqueles que colaboram para
preservação de áreas de valor paisagístico, protegendo cursos hídricos e propiciando
melhorias de condições ambientais, como mencionado acima.
3.5.2.2 Zona Especial de Amortecimento da ARIE Mata de Santa Genebra – ZEA
A Lei nº 3.485/2015 estabelece diretrizes e normas para o uso e ocupação de solo da Zona
Especial de Amortecimento da ARIE Mata de Santa Genebra – ZEA.
A aprovação de qualquer empreendimento na Zona de Amortecimento da Arie Mata de
Santa Genebra, além da legislação federal, estadual e municipal, deverá observar os
seguintes critérios (Artigo 2º):


A obrigatoriedade de aprovação pelo órgão gestor da Unidade de Conservação, a
Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO;



A obrigatoriedade de obtenção prévia de licenciamento ambiental junto aos
órgãos competentes;



Não será permitida a implantação de fossas sépticas de quaisquer tipos ou
qualquer forma de tratamento de efluentes líquidos sem que haja viabilidade de
conexão ao sistema público de tratamento de esgotos;



Não será permitido o lançamento direto de águas pluviais nos corpos d`água,
devendo os sistemas de drenagem ser projetados para direcionar o escoamento
para caixas de retenção de sedimentos e detritos e de infiltração, com posterior
direcionamento para os corpos d`água, adotando-se as medidas necessárias para
evitar o desenvolvimento de processos erosivos;



Não serão permitidas captações de águas superficiais ou subterrâneas, devendo
ser utilizado exclusivamente o sistema público de abastecimento, salvo nos casos
de sistemas de combate a incêndios para a unidade de conservação ou irrigação
de reflorestamento de áreas verdes.
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As atividades não permitidas (Artigo 3º) foram listadas na Tabela 16.
Os projetos de parcelamento do solo na Zona de Amortecimento deverão observar os
seguintes critérios (Artigo 5º):


A utilização obrigatória de pavimentos ecológicos na implantação do sistema
viário dentro da Zona de Amortecimento, assim entendidos por “concregrama” ou
“pisograma”, exceto em vias municipais marginais às rodovias estaduais,
admitindo-se, excepcionalmente, a utilização de outros que possam ser
enquadrados na definição de pavimentos ecológicos pelos órgãos gestores;



A área mínima dos lotes objeto de parcelamento deverá ser de 1.000,00 m² (mil
metros quadrados), independentemente de sua finalidade;



A proibição de lotes que confrontem com as áreas verdes públicas;



As áreas verdes públicas deverão ser contornadas pelo sistema viário ou contíguas
aos sistemas de lazer e área institucional;



As calçadas ou passeios públicos deverão ter largura mínima de 3,00 m (três
metros), sendo 1,50 m (um metro e meio) para passagem de pedestres e 1,50 m
(um metro e meio) totalmente permeáveis, gramadas e arborizadas;



A obrigação de arborização dos logradouros públicos (ruas e sistema de lazer),
com o plantio de espécies autóctones da Arie Mata de Santa Genebra;



As redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outros serviços deverão
ser constituídas de cabos isolados e pré-reunidos, ou totalmente subterrâneos;



Os sistemas de iluminação que necessitem de posteamento a ser instalado na Zona
de Amortecimento devem ser encaminhados em forma de projetos específicos,
para anuência da Fundação José Pedro de Oliveira – FJPO, nos quais constará a
descrição das tecnologias e equipamentos pretendidos (postes, luminárias,
lâmpadas, dentre outros), destacando-se, porém, que de qualquer forma, as luzes
deverão ser difusas, sem foco aberto, e não atrativas para insetos.
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3.6

ÁREAS COM RESTRIÇÃO À OCUPAÇÃO

Para a análise das áreas com restrição à ocupação, serão caracterizados, a seguir, os
principais aspectos que restringem, impedem ou condicionam a urbanização no município
de Paulínia, a saber:


Áreas de Preservação Permanente, conforme dispõe o Código Florestal (Lei
Federal nº 12.651/2012);



Áreas Ambientalmente Protegidas;



Áreas com declividade superior a 30%, condicionada pela Lei Federal
nº 6.766/79;



Setores de risco suscetíveis à inundação e movimentos gravitacionais, em
atendimento ao Art. 42-B da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).

3.6.1

Área de Preservação Permanente – APP

As APPs são áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012).
Para efeitos didáticos, a Figura 17 ilustra os três grupos de situações geradoras de APP.
Figura 17: Tipologias de Áreas de Preservação Permanente

Fonte: Brasil, 2012. Elaborado pela equipe Fipe.

A vegetação natural intitulada como formação pioneira com influência fluvial, conforme
detalhado no tópico 3.4 “Cobertura Vegetal”, é fragmentada ao longo do território e ocupa
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uma área de 437,20 ha (o que representa 3,15% da área total do município), com
predominância nas margens dos rios. Não há incidência de mangue e restinga, portanto,
não há APP de vegetação no território de Paulínia.
As APPs de corpos hídricos e nascentes representam 6,96% do território (966,71 ha),
cujos critérios de proteção são estabelecidos pelo Artigo 4º da Lei Federal nº 12.651/2012,
conforme descrito a seguir:


Nascente: são consideradas APPs as áreas no entorno das nascentes e dos olhos
d’água perenes, em qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de
50 m;



Rios e Córregos: são consideradas APPs as faixas marginais de qualquer curso
d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros7, desde a borda da
calha do leito regular, sendo a faixa mínima de APP gerada variável, conforme a
largura do curso d’água (Tabela 17);
Tabela 17: APP gerada de acordo com a largura dos rios e córregos
Largura do curso d'água
Até 10m
De 10 a 50m

APP gerada (m)
30
50

De 50 a 200m

100

De 200 a 600m

200

Fonte: Brasil, 2012. Elaborado pela equipe Fipe.



Reservatórios d’água artificiais: no entorno dos reservatórios artificiais
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’águas naturais, a faixa de
APP é definida no licenciamento ambiental;



Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a um
hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção, vedada nova supressão de
áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental.

Classificação da dinâmica hídrica dos cursos d’água: rios, ribeirões e córregos (Artigo 2º do Decreto
Regulamentar Federal nº 7.830/2012). Rio perene: são cursos d’água que possuem um leito definido e que
há presença de água ao longo de todo o ano. Rio intermitente: são cursos d’água que possuem um leito
definido e que têm água durante meses, secando apenas nos períodos de estiagem. Rio efêmero: são cursos
d’água que surgem apenas durante as fortes chuvas, decorrentes da saturação do solo, mas que horas depois
deixam de existir. São diferentes dos rios intermitentes, que têm um leito mais ou menos definido e que
têm água durante meses, secando apenas nos períodos de estiagem.
7
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O município não possui áreas com incidência de APPs de declividade8.
3.6.2

Áreas ambientalmente protegidas

O território de Paulínia apresenta incidência de uma UC, o Parque Natural Municipal do
Cerrado, que ocupa uma área de 9,98 ha (0,07% do território) na região central do
município, entre os bairros de João Aranha e Cascata, e da Zona de Amortecimento da
Arie Mata de Santa Genebra, que ocupa uma área de 116,05 ha (0,83% do território) na
porção sul do território e detém diretrizes, limitações e restrições ambientais e
urbanísticas estabelecidas na Lei Municipal nº 3.485/2015.
Ainda, segundo o zoneamento municipal (Lei Complementar nº 60/2016), Paulínia possui
uma Zona Especial de Proteção – ZE, localizada entre as margens dos rios Atibaia e
Jaguari, além de dois fragmentos isolados nos bairros de Bonfim e Jardim Ypê.
Tanto a UC como as áreas localizadas na ZE são passíveis de restrição para ocupação
antrópica de acordo com a legislação vigente e foram detalhadas no tópico 3.5 “Áreas
Ambientalmente Protegidas”.
3.6.3

Área com declividade superior a 30% – Lei Federal nº 6.766/1979

Ao longo do território de Paulínia não foram identificadas áreas com inclinação superior
a 30%, nas quais incidem as condicionantes impostas pela Lei Federal nº 6.766/1979,
conforme detalhado anteriormente no tópico 3.2 “Geomorfologia”.
3.6.4

Setores de risco suscetíveis à inundação e movimentos gravitacionais

Já os setores de risco suscetíveis à inundação e movimentos gravitacionais foram
identificados através das informações disponibilizadas na carta na escala 1:25.000
denominada “Suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações –
Município de Paulínia – novembro de 2018” (SGB/CPRM, 2018).

8

Conforme Art. 4º da Lei Federal nº 12.651/2012, são consideradas APP de declividade: (i) Encostas ou
partes destas com declividade superior a 45º; (ii) Áreas com altitude superior a 1.800 m;= e (iii) Topo de
morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 m e inclinação média maior que 25º.
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Ao todo, foram mapeadas 1.930,73 ha de áreas suscetíveis à inundação (13,89% do
território), sendo 1.155,03 (8,31% do território) de classificação média e 775,70 (5,58%
do território) de classificação alta, concentradas ao longo das margens dos principais
cursos d’água do município (Rios Atibaia e Jaguari, Ribeirão do Quilombo e Córrego
Ponte Funda).
O município possui mapeados 51,50 ha (0,37% do território) de áreas sujeitas a
movimentos gravitacionais de classificação média, concentradas nas proximidades do
bairro Boa Esperança e nos afluentes do Rio Jaguari e Atibaia, conforme apresenta a
Figura 18.
Figura 18: Mapa de Áreas de Restrição à Ocupação

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022; CPRM, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.

Nesse contexto, a revisão do Plano Diretor, Código de Obras e Edificações e Código de
Posturas do município de Paulínia deverá considerar o levantamento e a análise das áreas
que restringem, impedem e condicionam a ocupação urbana, com objetivo de indicar
propostas para o ordenamento territorial adequadas à demanda habitacional e aos aspectos
de conservação do meio ambiente.
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3.7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das informações apresentadas na presente seção, identificaram-se os seguintes
desafios em relação aos aspectos ambientais para a elaboração da revisão do Plano
Diretor, Código de Obras e Edificações e Código de Posturas do município de Paulínia:


O relevo municipal é majoritariamente suave ondulado (60,58%), seguido de
plano (22,24%), suave ondulado a ondulado (17,08%), até ondulado a forte
ondulado (0,10%), porém, não apresenta restrições de parcelamento de solo,
segundo a Lei Federal nº 6.766/19799;



Necessidade de elaboração de medidas de preservação aos corpos hídricos
superficiais, com destaque para a delimitação das nascentes, seguindo as diretrizes
do Código Florestal (Lei nº 12.651/2012);



Presença de remanescentes florestais de acordo com a Lei Federal nº 11.428/2006
(Lei da Mata Atlântica) e vegetação nativa do Bioma Cerrado (Lei Estadual
nº 13.350/2009), os quais devem ser protegidos a fim de manter a regulação do
ciclo hidrológico, atenuando os impactos de eventos climáticos extremos, como
secas e enchentes e aumentando a resiliência e disponibilidade hídrica dos
mananciais do município;



Baixo índice de cobertura vegetal – 11,81% (1.640,58 ha) do território, o que
indica a necessidade de fomento nas práticas de restauração florestal;



Necessidade de elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do
Cerrado em consonância com as leis de uso e ocupação do solo municipais.

9

Não existem áreas com declividade superior a 30%.
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4.

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Nesta seção será apresentada a análise dos principais indicadores socioeconômicos de
Paulínia, com vistas a compreender o processo de produção do espaço através da
dinâmica populacional e econômica, estruturado da seguinte forma:


Caracterização demográfica;



Caracterização econômica;



Principais indicadores de qualidade de vida; e



Considerações finais.

4.1

CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA

Abordar-se-á os temas referentes ao perfil da população que contempla os seguintes
aspectos:


População urbana e rural, bem como sua evolução ao longo das últimas décadas;



Taxa geométrica de crescimento da população;



Perfil etário;



Natalidade;



Taxa de migração;



Domicílios; e



Projeção populacional.

4.1.1

População urbana e rural

De acordo com dados da estimativa da população elaborada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, Paulínia possuía 114.508 habitantes em 2021. Segundo a
mesma fonte, a Região Metropolitana de Campinas – RMC apresentava 3.342.707
habitantes, sendo que Paulínia representava 3,4% do contingente populacional regional.
Quando comparado o dado do IBGE com a previsão disponibilizada pela Fundação
Seade, nota-se uma divergência. De acordo com este órgão, a estimativa de 2021 é de
106.781 habitantes, sendo 7.727 a menos do que o indicado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, conforme mostra a Tabela 18.
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Tabela 18: Comparativos de dados populacionais de Paulínia, EMC e ESP,
segundo o IBGE e o Seade
Recorte

Paulínia
RMC
ESP

Dados
População
Densidade demográfica (hab/km²)
População
Densidade demográfica (hab/km²)
População
Densidade demográfica (hab/km²)

IBGE Censo
2010

IBGE Estimativa
2021

82.146
592,17
2.792.855
766,21
41.262.199
166,23

114.508
825,12
3.342.707
917,02
46.649.132
187,93

Fundação
Seade
Estimativa
2021
106.781
769,43
3.220.291
849,27
44.892.912
180,86

Fonte IBGE, 2021; Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Apesar do crescimento visto de 1980 para 1990, em que a população rural passou de 1.654
habitantes para 3.485; em 2021, esta parcela da população foi de apenas 99 pessoas. Já a
urbana passou de 18.919 em 1980, para 106.682 residentes em 2021 (Seade, 2021), o que
equivale a um incremento populacional de 463%, demonstrando a intensidade do
crescimento urbano ocorrido ao longo das últimas três décadas, conforme a Figura 19.

1980

1990
2000
2010
População Urbana
População Rural

99

76

562

50.601
3.485

31.026
1.654

18.919

81.749

106.682

Figura 19: Evolução populacional urbana e rural entre 1980 e 2021

2021

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Os dados acima revelam que o município apresenta, desde 1980, perfil urbano, frente à
pequena representatividade da população rural. Este fenômeno pode estar relacionado a
forte atratividade que o município vem exercendo nas últimas décadas, considerando a
sua posição estratégica, próxima aos importantes centros econômicos e à cidade polo de
sua Região Metropolitana, além de sua acessibilidade regional.
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4.1.2

Taxa geométrica de crescimento da população

A Taxa Geométrica de Crescimento – TGC da população, expressa, em termos
percentuais, o crescimento médio do número de habitantes em determinado período de
tempo. A Figura 20 ilustra a evolução deste indicador para Paulínia, RMC e ESP.
Figura 20: Taxa geométrica de crescimento da população (em % a.a.) para
Paulínia, RMC10 e ESP
6

5,29

4,81

5
3,89

4
3

2,59
2,12

2,45

1,82

2

1,82
1,09

1

1,26
0,78

0
0
1980/1991

1991/2000
ESP

2000/2010
RMC

2010/2021

Paulínia

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Nota-se que Paulínia apresenta maior dinâmica demográfica, desde a década de 1980,
quando comparado ao Estado de São Paulo e a região em que se insere. No período de
2000 a 2010, a taxa de crescimento anual no município foi 2,6 vezes maior que a da RMC.
Apesar da queda observada nesta última década, Paulínia obteve incremento populacional
superior aos demais recortes analisados, com impacto na demanda e no crescimento de
áreas urbanizáveis.
4.1.3

Perfil etário

Apesar da transição demográfica observada a nível nacional, Paulínia ainda apresenta
pirâmide etária com maior concentração de população jovem e adulta, como mostra a

10

A Região Metropolitana de Campinas apresenta população com valor zero no período de 1980 a 1991
pois sua criação ocorreu no ano 2000.
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Figura 21. Nota-se que nas três faixas etárias com maior número de pessoas, os homens
são a maioria, assim como nos grupos de menor idade. A partir de 40 anos há o
predomínio de mulheres.
Figura 21: Pirâmide etária de Paulínia, em 2021
75 ou +
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
10%

8%

6%

4%

2%

0%

Masculina

2%

4%

6%

8%

10%

Feminina

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

A Tabela 19 reúne a população de Paulínia por grupo populacional e gênero, apontando
a participação de cada classe no total de residentes na localidade traduzindo o gráfico e
as conclusões apresentadas acima.
Tabela 19: Divisão populacional de Paulínia, por grupo, em 2021
Grupos
populacionais
Idade escolar (de
0 a 19 anos)
Jovens (de 20 a
29 anos)
Adultos (de 30 a
59 anos)
Idosos (60 anos
ou mais)
Total

População
Homem

Mulher

Total

Participação em relação
ao grupo
Homem
Mulher

Participação em
relação à
população total

14.293

13.879

28.172

50,73%

49,26%

26,38%

8.581

8.430

17.011

50,44%

49,55%

15,93%

23.695

24.508

48.203

49,15%

50,84%

45,14%

6.125

7.270

13.395

45,72%

54,27%

12,54%

52.694

54.087

106.781

49,34%

50,65%

100,00%

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.
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4.1.4

Natalidade

A taxa de natalidade observada em Paulínia no ano de 2019, último dado disponível, foi
de 14,77, colocando o município na 2ª posição na relação nascidos vivos e população
estimada, dentre os 20 que compõem a RMC, sendo que a localidade que apresentou
maior natalidade foi Monte Mor, com taxa de 16,6. Sobre o mesmo aspecto, a Tabela 20
mostra que o indicador municipal teve decréscimo de 3,53 pontos entre 2000 e 2010, e de
1,62 pontos entre 2010 e 2017.
A taxa de fecundidade de Paulínia, que é dado pela relação entre o número de nascidos
vivos e a população feminina em idade fértil (15 a 49 anos), tem sido superior que a da
RMC e do Estado em todos os períodos analisados.
Tabela 20: Indicadores de natalidade e fecundidade, entre 2000 e 2019
Período
2000
2010
2019
Evolução
2000-2019

Taxa de natalidade
Paulínia
RMC
19,92
17,16
16,39
13,86
14,77
12,61
-25,85%

-26,51%

ESP
18,92
14,59
13,09

Taxa de fecundidade
Paulínia
RMC
66,46
58,71
55,04
47,74
51,98
45,58

-30,18%

-21,78%

-22,36

ESP
65,56
51,12
48,14
-26,57

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

No geral, comparando os indicadores apresentados entre 2000 e 2019, e na perspectiva
dos três recortes territoriais, a evolução das taxas se mostra semelhante, ainda que
Paulínia apresente taxas de natalidade e de fecundidade mais altas.
4.1.5

Taxa de migração

O processo de migração local é definido pelo Seade e adota duas vertentes:


Saldo migratório anual: dado pela diferença entre o número de imigrantes (pessoas
que saem de determinada região) e emigrantes (pessoas que entram em
determinada região), por um período de tempo;



Taxa anual de migração: resultado da divisão entre o saldo migratório de um
período e a população média do intervalo de tempo adotado por mil habitantes.

Na Tabela 21 estão compilados os dados descritos acima, os quais demonstram que o
saldo migratório do município se apresentou muito dinâmico ao longo das últimas
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décadas, sendo positivo em todo o período analisado, resultando numa média de 1.365
emigrantes por ano, com a taxa de migração diminuindo em 2000, mas voltando ao
patamar anterior no ano de 2010. Cumpre destacar que a taxa anual de migração de
Paulínia, em 2010, foi 12 vezes superior ao do município polo da região metropolitana –
Campinas, que, naquele ano, foi de apenas 2,75, contra 33,43 da localidade em análise.
Tabela 21: Saldo migratório e taxa anual de migração em Paulínia, entre
1991 e 2010
Período
1991
2000
2010

Saldo migratório anual
924
948
2.223

Taxa anual de migração (por
mil habitantes)
33,53
21,68
33,43

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Com relação à dinâmica populacional expressada por esses índices, é importante
considerar os fatores que impactam na pressão exercida pelo fluxo migratório em
Paulínia:


Existência de uma malha viária hiper conectada, que permite o deslocamento
diário entre os municípios de entorno, notadamente Campinas;



Proximidade da cidade polo da região metropolitana da qual faz parte e da capital
do Estado;



Existência de áreas livres e sem restrições ambientais à ocupação.

Os dados reforçam a necessidade de atualizar a regulação do ordenamento territorial e o
planejamento futuro, expressando o momento de grande dinâmica urbana vivenciado por
Paulínia, de modo a minimizar os ônus decorrentes desse processo.
4.1.6

Domicílios

Utilizando dados da Fundação Seade (2021), em 2015, Paulínia tinha 29.649 domicílios
ocupados, com uma média de 3,21 moradores por domicílio, conforme mostra a Tabela
22.
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Tabela 22: Domicílios em Paulínia, entre 2000 e 2015
Ano
2000
2005
2010
2015
Evolução
2000-2015

Domicílios
13.769
18.271
24.244
29.649

Habitantes por domicílio
3,72
3,62
3,38
3,21

115,3%

-13,7%

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Para o ano de 2020, a projeção elaborada pela Fundação Seade indicou a presença de
34.355 domicílios, com uma média de 3,06 moradores por domicílio. Para 2040, as
projeções indicam aumento de 40,1%, chegando a 48.135 domicílios, com uma média de
2,65 moradores por domicílio (Tabela 23).
Tabela 23: Projeção de domicílios em Paulínia até o ano de 2040
Ano
2020
2025
2030
2035
2040
Evolução 20202040

Domicílios
34.355
38.830
42.585
45.620
48.135

Habitantes por domicílio
3,06
2,94
2,83
2,73
2,65

40,1%

-13,4%

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

4.1.7

Projeção populacional

O dinamismo do crescimento populacional de Paulínia observado desde 1980 tende a
manter-se nos próximos anos, segundo projeções da Fundação Seade. Para 2040, estimase que o município chegue a 127.779 habitantes, o que representa aumento de 19,7%
quando comparado a 2021.
Neste contexto, entre 2020 e 2030 Paulínia terá uma taxa anual de crescimento de 1,38%,
e entre 2030 e 2040 a taxa diminuirá para 0,59%, mas ainda assim sua população crescerá
mais do que a média da RMC e ao ESP.
O crescimento populacional de Paulínia e a taxa de crescimento anual de cada década são
apresentados nas Figuras 22 e 23, respectivamente.
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Figura 22: Projeção de crescimento populacional de Paulínia
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Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Figura 23: Taxa anual de crescimento populacional (%)
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Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

A Tabela 24 mostra que o índice de envelhecimento de Paulínia era de 60,92%, em 2020,
o que corresponde à proporção de pessoas de 60 anos ou mais para cada 100 indivíduos
entre 0 a 14 anos. Em 2030, essa relação será de 94,90%, e em 2040 de 147,65%, o que
significa que a população idosa irá ultrapassar a população jovem, intensificando a
transição demográfica da pirâmide etária do município.
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Tabela 24: Índice de envelhecimento da população de Paulínia
Grupo populacional
0-14 anos
15-59 anos
60 anos ou mais
Índice de envelhecimento

2020
20.830
71.517
12.690
60,92%

2030
21.800
77.695
20.690
94,90%

2040
20.047
78.132
29.600
147,65%

Fonte: Fundação Seade, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Conforme os dados expostos, a população idosa será a que mais crescerá, demandando
diretrizes de políticas públicas setoriais, especialmente das áreas de saúde pública e de
mobilidade urbana.
Cabe ressaltar que as projeções apresentadas nesse item não consideram a ocorrência de
interferências externas, com impacto no acréscimo de habitantes, dada a dinâmica
econômica e populacional inerente da inserção de Paulínia na Região Metropolitana de
Campinas.
4.2

CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA

Para a melhor compreensão do perfil econômico de Paulínia, serão analisados os
indicadores do Produto Interno Bruto (PIB), do mercado de trabalho e das principais
atividades produtivas do município.
Primeiramente, destaca-se que Paulínia possui a segunda maior economia da Região
Metropolitana de Campinas (RMC) e o maior polo petroquímico da América Latina,
produzindo aproximadamente 20% de todo o refino de petróleo no Brasil, sendo
abastecida principalmente pelo petróleo do Pré-Sal da Bacia de Santos.
O polo petroquímico do município teve como marco a instalação Refinaria de Paulínia
(Replan), em 1972, sendo hoje a maior refinaria da Petrobras, com capacidade de
processamento de 69 mil m³/dia de petróleo. A partir deste polo, outras indústrias foram
atraídas para a cidade, tendo como destaque atualmente a Braskem, Bann Química,
Rhodia, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Klabin, Boehringer Ingelheim, entre outras, que
transformaram Paulínia em um município industrializado, com elevado PIB per capita,
alto nível de formalização e qualificação da mão de obra.
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Ressaltasse que, apesar do cenário de desindustrialização no Estado de São Paulo, os
empregos industriais não perderam relevância nos últimos anos, mantendo sua
participação na economia local.
Devido à forte representatividade industrial, o setor de comércio e serviços também se
manteve pujante e registrou alta do emprego na última década, principalmente dos
serviços de transporte de cargas.
A seguir, serão detalhados os principais indicadores econômicos do município.
4.2.1 Produto Interno Bruto – PIB
O PIB de Paulínia totalizou R$ 37,4 bilhões em 2019, de acordo com os últimos dados
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE), sendo a segunda
maior economia da Região Metropolitana de Campinas (RMC), ao representar 17,19%
das riquezas geradas na região, atrás apenas do município de Campinas (30,29%),
conforme demonstrado na Tabela 25.
Tabela 25: PIB dos municípios da Região Metropolitana de Campinas (RMC), a
preços correntes, em R$ mil, participação e variação anual média, 2010 e 2019
Município
Campinas
Paulínia
Indaiatuba
Sumaré
Hortolândia
Jaguariúna
Americana
Vinhedo
Valinhos
Itatiba
Santa Bárbara d'Oeste
Nova Odessa
Monte Mor
Cosmópolis
Artur Nogueira
Pedreira
Santo Antônio de Posse
Holambra
Engenheiro Coelho
Morungaba
Total

2010
38.195.022
14.141.349
7.651.292
9.488.102
8.763.446
4.104.913
7.236.090
4.623.768
3.937.796
3.394.630
3.475.487
1.598.463
1.924.685
859.253
572.380
756.061
423.858
381.993
283.627
328.941
112.141.155

2019
65.874.913
37.374.076
16.730.487
14.844.491
14.730.642
12.348.796
11.950.333
9.663.649
6.561.112
6.371.895
6.179.789
3.877.549
3.473.460
1.732.688
1.270.689
1.264.212
1.177.821
1.006.520
531.113
507.151
217.471.385

Participação
2010
34,06%
12,61%
6,82%
8,46%
7,81%
3,66%
6,45%
4,12%
3,51%
3,03%
3,10%
1,43%
1,72%
0,77%
0,51%
0,67%
0,38%
0,34%
0,25%
0,29%
100,00%

2019
30,29%
17,19%
7,69%
6,83%
6,77%
5,68%
5,50%
4,44%
3,02%
2,93%
2,84%
1,78%
1,60%
0,80%
0,58%
0,58%
0,54%
0,46%
0,24%
0,23%
100,00%

Variação anual
média
(2010-2019)¹
6,24%
11,40%
9,08%
5,10%
5,94%
13,02%
5,73%
8,54%
5,84%
7,25%
6,60%
10,35%
6,78%
8,10%
9,27%
5,88%
12,03%
11,37%
7,22%
4,93%
7,64%

¹ Variação anual média nominal.
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.
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No que se refere à variação nominal do PIB de Paulínia, no período de 2010 a 2019, o
município registrou crescimento anual médio de 11,4%, desempenho superior ao
registrado na RMC (7,64% ao ano) e no Estado de São Paulo (6,84% ao ano), conforme
exposto na Tabela 26.
Tabela 26: PIB a preços correntes de Paulínia, da RMC e do Estado de São Paulo,
em R$ mil, 2010 e 2019
Localidade
Paulínia
RMC
Estado de São Paulo

2010
14.141.349
112.141.155
1.294.695.988

2019
37.374.076
217.471.385
2.348.338.000

Variação anual média
(2011-2019)¹
11,40%
7,64%
6,84%

¹ Variação anual média nominal.
Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Em 2019, o PIB per capita de Paulínia, que expressa a divisão da riqueza gerada no
município pelo número de habitantes, foi de R$ 341.553, o maior entre os 20 municípios
da RMC, sendo superior ao PIB per capita da RMC (R$ 66.609) e do Estado de São Paulo
(R$ 52.992).
No comparativo entre 2010 e 2019, o PIB per capita de Paulínia registrou variação anual
média positiva de 7,91%, superior à da RMC (5,86%) e à do Estado do São Paulo (5,98%),
conforme detalhado na Tabela 27.
Tabela 27: Ranking do PIB per capita dos municípios da RMC e variação anual
média, 2010 e 2019
Localidade
Paulínia
Jaguariúna
Vinhedo
Holambra
Indaiatuba
Nova Odessa
Hortolândia
Monte Mor
Campinas
Itatiba
Sumaré
Valinhos
Santo Antônio de Posse
Americana
Morungaba
Santa Bárbara d'Oeste
Pedreira
Engenheiro Coelho
Cosmópolis
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2010
PIB per
Ranking na
capita (R$)
RMC
172.141
1º
92.597
2º
72.604
3º
33.829
11º
37.906
7º
31.173
13º
45.590
4º
39.303
5º
35.333
9º
33.461
12º
39.298
6º
36.813
8º
20.541
15º
34.343
10º
27.936
14º
19.292
16º
18.197
17º
18.044
18º
14.608
19º

2019
PIB per
Ranking na
capita (R$)
RMC
341.553
1º
214.806
2º
122.747
3º
67.416
4º
66.489
5º
64.439
6º
63.810
7º
58.112
8º
54.710
9º
52.722
10º
52.558
11º
50.785
12º
50.529
13º
49.877
14º
37.230
15º
31.941
16º
26.382
17º
25.567
18º
23.981
19º

Variação
anual média
7,91%
9,80%
6,01%
7,96%
6,44%
8,40%
3,81%
4,44%
4,98%
5,18%
3,28%
3,64%
10,52%
4,23%
3,24%
5,76%
4,21%
3,95%
5,66%
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2010
PIB per
Ranking na
capita (R$)
RMC
12.929
20º
39.904
#
31.407
#

Localidade
Artur Nogueira
Média RMC
Estado de São Paulo

2019
PIB per
Ranking na
capita (R$)
RMC
23.355
20º
66.609
#
52.992
#

Variação
anual média
6,79%
5,86%
5,98%

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

4.2.2 Valor Adicionado
A partir da análise da distribuição do Valor Adicionado da economia de Paulínia, observase a predominância das atividades industriais, que representaram 55,4% das riquezas
geradas no município, seguida pelos serviços, com participação de 41,0% (Figura 24).
No comparativo entre 2010 e 2019, observa-se a manutenção do perfil econômico do
município, que apresentou ligeiro aumento da participação da indústria, com aumento de
1,7 ponto percentual, ao passo que a representatividade dos serviços declinou 0,4 ponto
percentual.
A atividade agropecuária contribuiu com apenas 0,1% das riquezas geradas, tendo efeito
econômico praticamente nulo para o município.
Figura 24: Participação do Valor Adicionado de Paulínia, por setor econômico,
2010 e 2019
2019

2010
4,9% 0,0%

41,4%

3,5% 0,1%

41,0%
53,7%

55,4%

Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.
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4.2.3 Trabalho e rendimento
Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, a População Economicamente Ativa
(PEA)11 de Paulínia cresceu 72,5% entre os anos de 2000 e 2010, de 26.707 para 46.082
pessoas, o que significou o aumento do número de pessoas ocupadas em alguma atividade
remunerada ou procurando exercer atividade remunerada (Tabela 28).
A PEA de Paulínia superou significativamente a tendência observada na RMC, que
registrou alta de 28,6%, e no Estado de São Paulo, com elevação de 18,5%. Estes
resultados demonstram que, na primeira década do século, o município se tornou um polo
atrativo para a migração de pessoas, aumentando a oferta de trabalhadores em Paulínia.
Tabela 28: Pessoas de 10 anos ou mais, por condição de atividade, 2000 e 2010
Paulínia

Condição de
atividade
Total
PEA
PNEA

2000

2010

42.68
7
26.70
7
15.98
0

70.04
7
46.08
2
23.96
5

RMC
Var.
%

2000

2010

1.951.91
1
1.185.35
72,5%
1

2.438.96
5
1.524.69
7

50,0%

914.268

64,1%

766.560

Estado de São Paulo
Var.
2000
2010
%
30.673.92 35.723.25
25,0%
16,5%
5
4
18.259.93 21.639.77
28,6%
18,5%
0
6
12.413.99 14.083.47
19,3%
13,4%
5
8
Var.
%

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. Elaborado pela equipe Fipe.

Ainda de acordo com dados censitários, observa-se maior nível de formalidade no
mercado de trabalho de Paulínia, quando comparado com dados da RMC e do Estado de
São Paulo, devido à elevada participação do setor industrial.
Conforme demonstrado na Tabela 29, a participação de trabalhadores com carteira de
trabalho assinada aumentou de 63,8% para 64,6% entre 2000 e 2010, indicando maior
formalização das condições de trabalho no período, ou seja, foram criados empregos de
melhor qualidade.

11

. População Economicamente Ativa (PEA) representa a população que está inserida no mercado de
trabalho ou procurando a se inserir nele.
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Tabela 29: Perfil da ocupação de Paulínia, da RMC e do Estado de São Paulo,
2000 e 2010
Posição na ocupação e categoria do
emprego no trabalho principal
Empregado
Empregado - com carteira de trabalho
assinada
Empregado - militar e funcionário
público estatutário
Empregado - outro sem carteira de
trabalho assinada
Não remunerado em ajuda por membro
do domicílio
Trabalhador na produção para o próprio
consumo
Empregador
Conta própria
Total

2000

2010

80,6%

77,2%

São
Paulo
75,6%

63,8%

54,8%

0,9%

Paulínia

RMC

Paulínia

RMC

São Paulo

79,4%

79,4%

77,9%

49,4%

64,6%

64,6%

58,9%

3,2%

4,3%

2,8%

2,8%

3,5%

15,8%

19,2%

21,9%

12,1%

12,1%

15,5%

0,8%

0,8%

1,0%

0,9%

0,9%

1,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,5%

2,8%
15,5%
100,0%

3,6%
18,3%
100,0%

3,5%
19,7%
100,0%

2,5%
17,0%
100,0%

2,5%
17,0%
100,0%

2,3%
18,3%
100,0%

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. Elaborado pela equipe Fipe.

Segundo dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgados
pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, entre os anos de 2010 e 2020, o
número de postos de trabalho formais de Paulínia passou de 40.900 para 43.765, elevação
anual média de 0,68% (Tabela 30), ou de 7,0% em todo o período.
Em sentido oposto, o salário real médio12 dos empregos formais teve retração de 4,37%,
ao cair de R$ 4.601,44, em 2010, para R$ 4.400,57 em 2020.
Tabela 30: Evolução do mercado de trabalho formal de Paulínia e salário real
médio, 2010 a 2020, a preços de dez/2020
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CAGR13 2010-2020
Variação 2010-2020

Empregos
Salário médio
Variação anual
formais
(R$)
40.900
4.601,44
44.432
8,6%
4.493,47
48.457
9,1%
4.576,19
43.256
-10,7%
4.488,82
40.025
-7,5%
4.747,75
43.876
9,6%
4.520,06
40.881
-6,8%
4.731,43
40.792
-0,2%
4.941,05
41.600
2,0%
4.953,04
45.546
9,5%
4.523,37
43.765
-3,9%
4.400,57
0,68%
#
-0,45%
7,00%
#
-4,37%

Variação
anual
-2,3%
1,8%
-1,9%
5,8%
-4,8%
4,7%
4,4%
0,2%
-8,7%
-2,7%
#
#

Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

12
13

Salário real, deflacionado pelo índice de preços ao consumidor amplo (IPCA).
Taxa de Crescimento Anual Composta (Compound Annual Growth Rate - CAGR).
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Na segmentação dos principais setores empregadores do município, no ano de 2020,
observou-se a concentração dos empregos nos serviços, responsável por 20.891 postos de
trabalho, ou 47,7% de todos os postos de Paulínia (Tabela 31).
A indústria é o segundo segmento mais importante para geração de emprego, com 12.156
postos (27,8% do total), seguida pelo comércio, com 7.932 postos (18,1%).
Tabela 31: Distribuição dos postos de trabalho e salário médio de Paulínia, a
preços de dez/2020, por setor de atividade, 2010 e 2020
2010
Grandes Grupos
IBGE
Indústria
Construção Civil
Comércio
Serviços
Agropecuária
Total

Vínculos

Participação

11.395
4.733
6.925
17.543
304
40.900

27,9%
11,6%
16,9%
42,9%
0,7%
100,0%

2020
Salário
médio
(R$)
5.836,39
4.101,48
3.208,79
4.538,25
1.459,97
4.600,90

Vínculos
12.156
2.503
7.932
20.891
283
43.765

Participação
27,8%
5,7%
18,1%
47,7%
0,6%
100,0%

Salário
médio
(R$)
5.953,00
3.625,00
2.916,00
4.184,00
2.136,00
4.401,00

Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

4.2.4 Perfil Produtivo
Indústria de transformação
A indústria de transformação, principal motriz econômica do município devido ao Polo
Petroquímico de Paulínia, registrou relativa estabilidade nos postos de trabalho na última
década, conforme dados da Rais, divulgado pelo Ministério da Economia e apresentados
na Tabela 32.
A fabricação de produtos químicos foi a principal empregadora da indústria de Paulínia,
com 3.667 postos de trabalho em 2020, avanço de 2,3% frente ao registrado em 2011.
A fabricação de produtos derivados de petróleo, segunda mais relevante, com 1.025
postos de trabalho registrados em 2020, foi em direção contrária e apresentou queda de
25,9% no número de empregados, quando comparado ao contingente de 2011.
Por outro lado, a queda de empregos no setor petroquímico foi compensada pelo aumento
de vagas no setor têxtil (+91,7%), papel e celulose (+21,3%) e farmoquímico (+79,2%),
o que contribui para que os empregos totais da indústria de transformação de Paulínia
crescessem 0,9% entre 2011 e 2020.
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Apesar dos empregos industriais terem ficado próximos à estabilidade, diversos
municípios no Estado de São Paulo registram queda da atividade industrial e redução dos
empregos, o que coloca Paulínia em destaque no cenário estadual.
Tabela 32: Distribuição de estabelecimentos e postos de trabalho da indústria de
transformação em Paulínia, Grupo CNAE 2.0, 2010 e 2020
Estabelecimentos
Grupo CNAE 2.0
Fabricação de Produtos Químicos
Fabricação de Coque, de Produtos
Derivados do Petróleo e de
Biocombustíveis
Fabricação de Produtos Têxteis
Fabricação de Celulose, Papel e
Produtos de Papel
Fabricação de Produtos
Farmoquímicos e Farmacêuticos
Manutenção, Reparação e Instalação
de Máquinas e Equipamentos
Fabricação de Máquinas e
Equipamentos
Fabricação de Produtos Alimentícios
Fabricação de Produtos de Borracha e
de Material Plástico
Fabricação de Produtos de Minerais
Não-Metálicos
Demais
Total

Vínculos

36

34

-5,6%

Part.
2020
14,7%

3

3

0,0%

1,3%

1.384

1.025

-25,9%

9,6%

2

5

150,0%

2,2%

484

928

91,7%

8,7%

4

5

25,0%

2,2%

720

873

21,3%

8,2%

4

4

0,0%

1,7%

485

869

79,2%

8,2%

26

52

100,0%

22,5%

530

733

38,3%

6,9%

2011

2020

Var.%

2011

2020

3.586

3.667

2,3%

Part.
2020
34,5%

Var.%

7

14

100,0%

6,1%

540

461

-14,6%

4,3%

17

16

-5,9%

6,9%

507

425

-16,2%

4,0%

9

6

-33,3%

2,6%

419

350

-16,5%

3,3%

13

16

23,1%

6,9%

447

301

-32,7%

2,8%

67
188

76
231

13,4%
22,9%

32,9%
100,0%

1.445
10.547

1.007
10.639

-30,3%
0,9%

9,5%
100,0%

Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Comércio e serviços
Conforme mencionado anteriormente, o setor de serviços é o principal segmento
econômico no que se refere à geração de empregos formais, tendo grande importância
para a economia local.
Apesar dos efeitos negativos da pandemia de Covid-19, que acarretou o fechamento dos
estabelecimentos em diversos períodos como medida sanitária para conter a proliferação
do vírus, no comparativo entre 2010 e 2020, o setor de comércio e serviços registrou
número de empregos formais 13,7% maior (Tabela 33).
Entre os grupos de atividade, os serviços de transporte rodoviário de carga foram os mais
representativos, com 5.046 postos, ou 17,3% do total, apresentando expressivo aumento
dos empregos formais, com alta de 51,4% entre 2010 e 2020. De forma semelhante, a
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atividade de armazenamento, carga e descarga, atrelada à cadeia logística, também
registrou alta, de 12,3%, ao passar de 751 para 843 empregos.
Tabela 33: Distribuição de estabelecimentos e postos de trabalho do comércio e
serviços em Paulínia, Grupo CNAE 2.0, 2010 e 2020
Estabelecimentos
Grupo CNAE 2.0
Transporte Rodoviário de Carga
Administração do Estado e da Política
Econômica e Social
Comércio Atacadista Especializado em Outros
Produtos
Atividades de Limpeza
Comércio Varejista Não-Especializado
Transporte Ferroviário e Metroferroviário
Comércio Varejista de Produtos Novos não
Especificados Anteriormente e de Produtos
Usados
Armazenamento, Carga e Descarga
Restaurantes e Outros Serviços de Alimentação
e Bebidas
Educação Infantil e Ensino Fundamental
Demais
Total

Vínculos

2010

2020

Var.%

159

202

27,0%

Part.
2020
10,0%

4

4

0,0%

0,2%

5.229

4.745

-9,3%

16,3%

84

78

-7,1%

3,8%

1.927

1.859

-3,5%

6,4%

12
42
1

15
51
1

25,0%
21,4%
0,0%

0,7%
2,5%
0,0%

711
1.024
520

1.844
1.524
1.099

159,4%
48,8%
111,3%

6,3%
5,2%
3,8%

189

169

-10,6%

8,3%

1.117

869

-22,2%

3,0%

10

14

40,0%

0,7%

751

843

12,3%

2,9%

107

142

32,7%

7,0%

490

716

46,1%

2,5%

550,0%
36,9%
28,9%

1,9%
64,7%
100,0%

197
10.334
25.633

663
9.937
29.145

236,5%
-3,8%
13,7%

2,3%
34,1%
100,0%

6
39
959 1.313
1.573 2.028

2010

2020

Var.%

3.333

5.046

51,4%

Part.
2020
17,3%

Fonte: Ministério da Economia – Secretaria de Trabalho, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

Agropecuária
Devido ao perfil demográfico e produtivo de Paulínia, cuja população está concentrada
em área urbana, não há atividade econômica agropecuária de relevância no município,
haja vista a quase nula participação no valor adicionado.
4.3

PRINCIPAIS INDICADORES DE QUALIDADE DE VIDA

Esta subseção se ocupa da análise dos principais indicadores de qualidade de vida
referentes ao município de Paulínia, a partir de um comparativo com os dados
equivalentes à Região Metropolitana de Campinas, ao município sede da RMC e ao
Estado de São Paulo (ESP) – vide Tabela 34.
Foram selecionados para o diagnóstico:


Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M): expressa o nível de
desenvolvimento humano, variando de zero a um:
o Muito Baixo: de 0 a 0,499;
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o Baixo: 0,500 a 0,599;
o Médio: 0,600 a 0,699;
o Alto: 0,700 a 0,799; e
o Muito Alto: acima de 0,800.


Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS): classifica os municípios em
cinco grupos de desenvolvimento, abrangendo indicadores sintéticos de riqueza,
longevidade e escolaridade, a partir da combinação de variáveis expressas em uma
escola de 0 a 100, onde 100 representa a melhor situação. Acerca dos grupos:
o Desiguais: municípios com níveis de riqueza elevados, mas indicadores
sociais insatisfatórios (longevidade e/ou escolaridade baixo);
o Dinâmicos: municípios com níveis de riqueza elevados, e indicadores sociais
satisfatórios (longevidade e escolaridade médio/alto);
o Em transição: municípios com níveis de riqueza baixos, mas indicadores
sociais intermediários (longevidade e/ou escolaridade médio);
o Equitativos: municípios com níveis de riqueza baixos, mas bons indicadores
sociais (longevidade e escolaridade médio/alto); e
o Vulneráveis: municípios mais desfavorecidos do estado com baixos níveis de
riqueza, longevidade e escolaridade.



Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS): adota como base o censo
demográfico do IBGE (2010), distribuindo a população local em sete grupos de
vulnerabilidade social:
o 1-Baixissima;
o 2-Muito Baixa;
o 3- Baixa;
o 4- Média (urbanos);
o 5- Alta (urbanos);
o 6- Muito Alta (aglomerados subnormais); e
o 7- Alta (Rural).
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Índice de Gini: mensura a desigualdade de renda média, relacionando dados de
renda e pobreza, numa escala de zero a um, onde um corresponde à completa
desigualdade na distribuição;



Renda per capita: indicador que auxilia no conhecimento do grau de
desenvolvimento econômico do local, definido pela soma da renda de todos os
indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes, dividido pelo
número total de indivíduos desse universo amostral.

Tabela 34: Demonstrativo comparado dos indicadores de qualidade de vida de
Paulínia, Campinas, RMC e ESP
Índice
IDH-M-(2010)
IDH-M- Renda
IDH-M-Longevidade
IDH-M-Educação
IPRS (2018)
Riqueza
Longevidade
Escolaridade
IPVS (2010)
1 - Baixíssima
2 – Muito Baixa
3 - Baixa
4 – Média (urbanos)
5 – Alta (urbanos)
6 – Muito Alta (aglomerados sub.)
7 – Alta (rural)
Índice de Gini (2010)
Renda per capita (R$)
% extremamente pobres
% de pobres

Paulínia
0,795
0,800
0,864
0,727
Grupo dinâmico
57
78
65
5,90%
43,80%
36,60%
8,10%
5,20%
0,40%
0,48
1.160,90
0,63%
2,56%

Campinas
0,805
0,829
0,860
0,731
Grupo dinâmico
48
76
56
15,40 %
44,70 %
17,40 %
9,30 %
5,40 %
7,80 %
0,56
1.390,83
1,06%
3,16%

RMC
0,792
0,798
0,858
0,726
46
76
57
8,30%
47,60%
24,90%
9,00%
6,90%
3,30%
0
0,52
1.148,94
0,73%
2,74%

ESP
0,783
0,789
0,845
0,719
44
72
53
6,10%
40,10%
18,00%
19,20%
11,10%
4,40%
1%
0,56
1.084,46
1,16%
4,66%

Fonte: Atlas Brasil, 2010. Fundação Seade, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.

A partir dos dados da Tabela 34, depreende-se que:


De acordo com os dados do último censo do IBGE (2010), Paulínia apresentava,
à época, um valor de IDH-M alto, ligeiramente inferior ao índice atribuído à
Campinas, respectivamente, 0,795 e 0,805, ambos superiores ao IDH-M da RMC
e do Estado de São Paulo:
o O índice de 0,795, atribuído ao IDH-M de Paulínia, enseja um alto grau de
qualidade de vida da população;
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o Dentre os fatores alçados para o IDH-M, destaca-se o índice correspondente
à longevidade, onde o valor apresentado para Paulínia supera os demais
analisados;
o Considerando que Campinas sedia a RMC, o que pressupõe um capital
financeiro e político mais vultoso, que tende a reverberar nos indicadores de
qualidade de vida, é especialmente relevante o fato de que os índices
atribuídos à Paulínia sejam bastante próximos aos de Campinas,
demonstrando o potencial de desenvolvimento daquele município.


No tocante ao IPRS, correspondente ao ano de 2018, Paulínia apresentou valores
superiores à Campinas, à RMC e ao Estado de São Paulo, sendo enquadrado no
grupo de municípios dinâmicos, o que significa nível de riqueza elevado e
indicadores sociais satisfatórios, com destaque, novamente (considerando que
esse fator também foi relevado no IDH-M), para a longevidade;



De acordo com o IPVS, alçado mediante o censo do IBGE de 2010, a maior parte
da população de Paulínia (43,80%) está enquadrada no grupo 2, em que o índice
de vulnerabilidade social é considerado muito baixo. Esse valor se aproxima do
que é observado para o município de Campinas, a RMC e o Estado de São Paulo,
apresentando variação máxima de 3,8% para mais, que é o caso da RMC com
47,60% da população integrado ao grupo 2:
o No entanto, unindo os grupos 1, 2 e 3, que correspondem à baixa
vulnerabilidade social, em diferentes níveis (baixa, muito baixa e baixíssima),
o município de Paulínia soma 86,3% da população nessa faixa, contra 77,5%
em Campinas, 80,8% na RMC, e 64,2% no Estado de São Paulo, indicando
uma situação social mais satisfatória no primeiro.

O gráfico da Figura 25 ilustra a classificação proposta, para termos analíticos deste
diagnóstico, subdividindo o índice de vulnerabilidade social em baixo (correspondendo
ao somatório dos grupos 1,2 e 3 do IPVS desenvolvido pela Seade), médio, alto e muito
alto (seguindo as categoriais instituídas pelo Seade, excetuando a população rural).
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Figura 25: IPVS comparado de Paulínia, Campinas, a RMC e o Estado de
São Paulo (% população)
86,3

77,5 80,8
64,2

19,2
8,1 9,3 9
Baixo

5,2 5,4 6,9

Médio

Paulínia

11,1

Alto

Campinas

RMC

7,8
0,4

3,3 4,4

Muito Alto
(aglomerados
subnormais)
ESP

Fonte: Seade, 2010. Elaborado pela equipe Fipe.

o Ademais, como Paulínia apresenta a menor parcela populacional (0,40%) em
estado de vulnerabilidade social “muito alta” sugere-se que a taxa de
regularidade urbanística no município é elevada;
o Destaca-se os valores nulos ou inexpressivos concernentes à vulnerabilidade
social da população rural que se deve, sobretudo, à primazia da urbanização.


No âmbito integrado da distribuição de renda e nível de pobreza, aferido pelo
Índice de Gini (2010), depreende-se que Paulínia detém as melhores condições de
vida (0,48), enquanto que as menos favoráveis foram observadas em Campinas e
no Estado de São Paulo (ambos com 0,56):
o Apesar de o município de Campinas apresentar um valor de renda per capita
(R$1.390,83) superior ao de Paulínia (R$1.160,90), deduz-se, a partir do
Índice de Gini, que vigora neste município um maior grau de equidade,
sugerindo que, em termos relativos, o impacto da renda sobre a demanda de
comércio e serviços é proporcionalmente maior em Paulínia;
o A porcentagem da população pobre e extremamente pobre em Paulínia é
inferior ao observado em Campinas, na RMC e no Estado de São Paulo,
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reiterando o que fora sugerido acerca do nível de equidade socioeconômica
em Paulínia ser maior do que nos demais.
4.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o exposto nesta seção dos principais aspectos socioeconômicos, destacamse os seguintes:


Paulínia apresenta tendências similares aos grandes centros urbanos, em que se
nota a desaceleração do crescimento populacional, e consequentemente, o
envelhecimento da população, o que demanda aumento dos serviços de saúde para
uma população cada vez mais idosa e adequação da oferta de ensino público,
tendo em vista esta diminuição de população em idade escolar;



O número de habitantes por domicílio diminuirá constantemente no decorrer das
próximas décadas, pois, no período 2020-2040, a população aumentará 21,32%,
enquanto os domicílios terão incremento de 40,11%, apontando para a
necessidade do município se preparar para esta expansão, assegurando a
infraestrutura urbana necessária;



Paulínia é um município industrializado, com elevado PIB per capita (maior que
o da RMC e do ESP), alto nível de formalização e qualificação da mão de obra, e,
mesmo diante do cenário de desindustrialização no Estado de São Paulo, nos
últimos anos, os empregos industriais não perderam relevância, mantendo sua
participação na economia local;



No período 2010-2020, o número de postos de trabalho formais passou de 40.900
para 43.765 (elevação média de 0,68% a.a.), mas a renda média caiu de
R$ 4.601,44 para R$ 4.400,57;



O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) classifica Paulínia
como município de alto grau de qualidade de vida, com destaque para a
longevidade da população, superior às médias de Campinas, da RMC, e do ESP,
enquanto o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) para o município é
considerado muito baixo.
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5.

ANÁLISES TERRITORIAIS

A presente seção analisa o município de Paulínia, sob o prisma socioespacial, a fim de
compreender a história de sua formação; os aspectos legais concernentes ao uso e
ocupação do solo; e a política de planejamento e gestão local, abrangendo os programas
habitacionais e os planos de expansão.
5.1

HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO

De início, cumpre realizar uma breve exposição acerca da ocupação de Paulínia,
considerando os elementos catalisadores desse processo. Ocorre que Paulínia, antes de se
tornar município, era um bairro da cidade de Campinas, sob o topônimo de José Paulino.
Em 1944, este bairro foi elevado à categoria de distrito e, em 1964, houve o
desmembramento que garantiu a autonomia política e administrativa da então Paulínia.
Acerca da consolidação deste processo emancipatório (Jorge Wassall e Silva Schicchi,
2011), destacam-se os seguintes pontos:


Implantação da indústria Rhodia, em 1941, e sua locação no bairro José Paulino,
como o dinamizador do desenvolvimento da região, levando a população a
pleitear uma autonomia política com relação a Campinas;



Em 1972 foi instalada a Replan, a maior refinaria da Petrobrás, atraindo mais
indústrias para Paulínia, sobretudo na área petroquímica. O exposto culminou em
múltiplas transformações urbanas;



Com o desenvolvimento da indústria local, um contingente notório de migrantes
foi atraído para o município; constituindo um perfil populacional heterogêneo.
Isso, de acordo com Jorge Wassall e Silva Schicchi (2011, p.40), “facilitou a
assimilação das mudanças propostas no espaço da cidade observadas nas últimas
décadas, como a criação de uma nova centralidade”.

Conforme exposição de Nínivy Calasans (2017):


A partir da década de 2000, o setor imobiliário desponta como catalizador do
desenvolvimento urbano local, imbuído pela valorização imobiliária estratégica
(vide Seção 2), destacando-se os loteamentos e condomínios de alto padrão;
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Em 2000, identifica-se a tendência de crescimento da mancha urbana em direção
aos municípios limítrofes:
o Houve um crescimento no sentido nordeste, em direção à Cosmópolis, região
que fora apontada pelo plano urbanístico de 1969 como ponto de partida para
o crescimento urbano, em razão da proximidade com a Replan;
o Nas regiões sul e sudoeste, com ênfase nas áreas próximas a Sumaré,
percebeu-se um maior adensamento, constituído, especialmente, por
loteamentos populares; e
o Nos sentidos sul e sudeste, prosperaram os condomínios fechados de classe
média e alta, em direção a Campinas.

Dando seguimento à análise histórica da expansão de Paulínia, propõe-se um comparativo
entre os anos 2000 e 2020. Para tanto, apresenta-se, na Figura 26, os mapas das manchas
urbanas nos referidos anos.
Figura 26: Evolução da Mancha Urbana no Município de Paulínia (2000-2020)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022. MapBiomas, 2020. Elaborado pela Equipe Fipe.

A partir da observação dos mapas, foram verificados três focos de crescimento:


Em linhas gerais, os mapas apontaram para uma tendência de adensamento do
território, com a ocupação dos interstícios entre as áreas já ocupadas;



No ponto 1, é factível que a indústria e a rodovia SP-332 tenham atuado como
elementos atrativos para o crescimento, ainda que a praça de pedágio (implantada
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em 2009) se constitua como uma barreia para o espraiamento da ocupação neste
vetor;


Ressalta-se o ponto 2 como a porção que mais cresceu. Como possibilidade,
anota-se os processos migracionais correlatos aos fluxos estabelecidos em função
da conurbação com Sumaré;



O ponto 3, apesar de apresentar, em termos absolutos, um crescimento menos
expressivo, destaca-se por apontar um potencial vetor de crescimento, associado
à proximidade entre Paulínia e Campinas, investindo na conurbação entre os
municípios.

Isso posto, ressalva-se que, apesar de terem sido alçados aspectos concernentes ao
crescimento urbano, com indicação de potenciais elementos atrativos e vetores, reservase à subseção 5.3 o aprofundamento da questão.
5.2

ASPECTOS LEGAIS

Este item trata dos aspectos legais que regulamentam o ordenamento territorial de
Paulínia, partindo do balanço da aplicabilidade do Plano Diretor (Lei Municipal
nº 2.852/2006) e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar
nº 60/2016). Antes de analisar as ressonâncias da legislação urbanística na produção do
espaço municipal, cumpre esquematizar os principais aspectos dos referidos instrumentos
legais.
Enfatiza-se que, no caso de Paulínia, no concernente à política urbana, identifica-se uma
consonância entre o ordenamento jurídico municipal (Lei Municipal nº 2.852/2006 e Lei
Complementar nº 60/2016) e a legislação federal (Art. 182 e 183, CF/88 e Lei
nº 10.257/2001).
5.2.1

Plano Diretor Municipal de Paulínia (Lei Municipal nº 2.852/2006)

Conforme consta na apresentação do PDM (Título I), este se define como um instrumento
legal “básico” da política de desenvolvimento do município, cujo objetivo é estabelecer
diretrizes voltadas para o planejamento urbano, a fim de alcançar o pleno
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desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, em prol do bem-estar
de seus habitantes.
O PDM de Paulínia é composto por 107 artigos organizados em títulos, capítulos e seções,
seguindo a estrutura trazida pela Tabela 35.
Tabela 35: Estrutura do PDM de Paulínia
TÍTULO
TÍTULO I
APRESENTAÇÃO
TÍTULO II
DO CONSELHO DA CIDADE
DE PAULÍNIA

CAPÍTULO

SEÇÃO

-

-

-

-

CAPÍTULO I
ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE
AMBIENTAL
CAPÍTULO II
DAS ÁREAS VERDES
CAPÍTULO III
DO SISTEMA HÍDRICO

TÍTULO V
DO DESENVOLVIMENTO
SÓCIO-ECONÔMICO
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CAPÍTULO IV
DO SANEAMENTO AMBIENTAL
INTEGRADO

SEÇÃO I
DO ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
SEÇÃO II
DO ESGOTO SANITÁRIO
SEÇÃO III
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
SEÇÃO IV
DO CONTROLE DE
ZOONOSES
SEÇÃO V
DA DRENAGEM URBANA

CAPÍTULO I
DA MOBILIDADE URBANA

SEÇÃO I
DO SISTEMA VIÁRIO

CAPÍTULO I
DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

-

CAPÍTULO II
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SEÇÃO I
DA HABITAÇÃO
SEÇÃO II
DA EDUCAÇÃO
SEÇÃO III
DA SAÚDE
SEÇÃO IV
DO ESPORTE
SEÇÃO V
DA CULTURA
SEÇÃO VI
DO TURISMO
SEÇÃO VII
DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
SEÇÃO VIII
DAS OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS

TÍTULO III
DO MEIO AMBIENTE

TÍTULO IV
DO DESENVOLVIMENTO
URBANO

-
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TÍTULO

CAPÍTULO

TÍTULO VI
DO ORDENAMENTO
TERRITORIAL

CAPÍTULO I
DO ZONEAMENTO
-

TÍTULO VII
DO USO E DA OCUPAÇÃO
DO SOLO

TÍTULO VIII
ESTRATÉGIAS DA
POLÍTICA TERRITORIAL

TÍTULO IX
SISTEMA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO,
FISCALIZAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO POPULAR

TÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

-

CAPÍTULO I
DA OCUPAÇÃO DO SOLO
CAPÍTULO II
DO PARCELAMENTO DO SOLO
CAPÍTULO I
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO
OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIOS,
DO IPTU PROGRESSIVO NO TEMPO E
DA DESAPROPRIAÇÃO COM
PAGAMENTO EM TÍTULOS, DO
DIREITO DE SUPERFÍCIE
CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
AMBIENTAL
CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CAPÍTULO I
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL
CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO III
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR
CAPÍTULO IV
FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
-

SEÇÃO
SEÇÃO IX
DA DEFESA CIVIL
SEÇÃO X
DA SEGURANÇA PÚBLICA
SEÇÃO XI
DA PROMOÇÃO SOCIAL
SEÇÃO I
DOS USOS GERADORES DE
INCOMODIDADES
SEÇÃO II
DOS USOS GERADORES DE
INTERFERÊNCIA NO
TRÁFEGO
SEÇÃO III
DOS USOS GERADORES DE
IMPACTO À VIZINHANÇA E
DOS EMPREENDIMENTOS
DE IMPACTO
-

-

-

-

-

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2006. Elaborado pela equipe Fipe.

Este PDM possui caráter estratégico, focado em diretrizes e princípios gerais cuja eficácia
jurídica depende de legislações complementares, tais como:


Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (Lei Complementar nº 60/2016);



Código de Obras e Edificações de Paulínia (Lei Municipal nº 241/ 1970); e
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Código de Posturas do Município de Paulínia (Lei Municipal nº 1950/1995).

Além dos elencados, cita-se os planos setoriais e temáticos, os planos plurianuais, as leis
federais e estaduais em vigor, com ressalvas para os limites da autonomia municipal,
dentre outros instrumentos legais listados no Art. 105 da Lei Municipal nº 2.852/2006,
responsáveis por conferir substância ao Plano Diretor, permitindo que o mesmo se cumpra
nos casos concretos.
Para a discussão que será empreendida nesta subseção, além do PDM, dedica-se espaço
à Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo (tratada mais adiante). Contudo, chamase atenção para o fato de que o Código de Obras e o Código de Posturas do Município –
instruções normativas inter-relacionadas com as primeiras – foram publicados,
respectivamente, em 1970 e 1995, apontando uma assincronia com relação ao PDM
vigente (2006). Esse fato sobreleva que, para além de uma revisão periódica no Plano
Diretor, é fundamental, que o mesmo ocorra com as legislações correlatas. No caso em
questão, a dissonância é intensificada posto que o PDM (2006) – base para o planejamento
e a gestão de Paulínia – delineou uma política urbana diferente daquela que fora
recepcionada pelos códigos de obra e posturas, dificultando e, em alguns casos,
impossibilitando a compatibilização em razão do anacronismo proeminente, conforme
será detalhado na Seção 6.
Adentrando na análise do Plano Diretor, propõe-se como tópico inicial a “Política
Integrada”, sugerida no corpo legal tanto no âmbito municipal – entre secretarias e órgãos
da gestão interna – como no plano interinstitucional, suscitando o cooperativismo entre
entidades políticas independentes, e de natureza diversa, tais como os municípios
vizinhos e as instituições privadas. Acerca deste tema, destaca-se alguns incisos do Art.
9º da Lei nº 2.852/2006, concernentes aos objetivos da política de planejamento e gestão
urbana que, in verbis (grifou-se):


IV. Promover políticas setoriais, compatibilizando o desenvolvimento urbano
com a proteção do meio ambiente, através de sua utilização racional, voltada à
conservação e recuperação do patrimônio natural, em benefício das atuais e
futuras gerações;
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VII. Buscar compatibilização do desenvolvimento local com o dos municípios
vizinhos, visando à efetiva integração regional;



IX. Estimular parcerias entre setores público e privado em projetos de
urbanização e ampliação e transformação dos espaços públicos da Cidade,
mediante o uso de instrumentos para o desenvolvimento urbano atendendo às
funções sociais da cidade.

Diante do conteúdo trazido pelos incisos, entende-se que o ideário de desenvolvimento
sustentável, cujo conceito aparece em outras partes do PDM, constitui como um dos
alicerces para a política integrada e setorial. A integração, nesse caso, visa compatibilizar
diretrizes e planos de ação que abordem o desenvolvimento urbano, considerando o meio
ambiental natural e cultural.
Em referência ao inciso seguinte, que recomenda a compatibilização do desenvolvimento
local com o dos municípios vizinhos, é preconizada a cooperação intermunicipal. No caso
de Paulínia, em virtude da situação de conurbação com Sumaré, Americana e Cosmópolis,
sobretudo a relação entre o primeiro município e os dois últimos, onde se estabelece uma
“tríplice fronteira” acentua-se a importância da política de planejamento integrada.
Exemplifica-se o exposto a partir da jurisdição fluida sobre parte do território da tríplice
fronteira aludida, e sua população, como é o caso do Residencial Marieta Dian que, apesar
de estar integrado à Paulínia, fazendo uso da infraestrutura deste município, localiza-se,
geograficamente, no território de Cosmópolis (outras informações acerca deste e de casos
correlatos foram tratadas na seção que aborda as questões e influências regionais).
O desenvolvimento local dos municípios mencionados gera efeito sobre os demais,
podendo alavancar ou retrair o crescimento do território vizinho. As taxas de densidade e
o potencial econômico, impactam, dentre outros aspectos, no preço do solo, influenciando
fortemente nas migrações e fluxos pendulares intermunicipais. Assim, sem uma visão
holística e uma cooperação regional, o Plano Diretor que for plasmado sobre o fragmento
local de uma realidade ampliada, tende à limitação do seu alcance, comprometendo sua
eficiência.
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Dentre os instrumentos trazidos pelo art. 78 constam, apenas: parcelamento, edificação
ou utilização compulsórios; IPTU progressivo no tempo; desapropriação com títulos da
dívida pública; e direito de superfície. Não havendo menção à operação urbana
consorciada, instrumento que adere ao propósito do cooperativismo público-privado.
Aproveitando o ensejo, em que se trata dos instrumentos urbanísticos como mecanismos
jurídicos voltados para a consecução da função social da cidade e da propriedade, abrese um parêntesis para citar a aderência, pelo município, ao Estudo de Impacto de
Vizinhança-EIV e à Reurb.
Apesar das diretrizes trazidas pelo Plano Diretor carecerem de legislação específica que
provenha eficácia direta aos instrumentos urbanísticos, a EIV foi regulamentada pela Lei
nº 2.874/2017 (tendo sido estabelecido um roteiro para a elaboração deste estudo,
ancorado na citada lei, nas leis municipais nº 3471/2015 e nº 3.472/2015, assim como, na
Lei Federal nº 6966/1979). Segundo os técnicos municipais, apesar da inovação do
instrumento, sua regulamentação é genérica e há necessidade de atualização e melhoria
das regras de contrapartidas e procedimentos, uma vez que o processo de aprovação é
moroso.
Quanto à Reurb, tem-se que a mesma já se encontra chancelada pela Lei Federal
nº 13.465/2017, cumprindo, no entanto, fazer referências a alguns pontos relativos à
política de regularização urbanística constantes no PDM. Mediante o disposto no art. 81
do Plano Diretor, in verbis:


Art.81 – O Município deverá incorporar as ocupações desordenadas, loteamentos
irregulares, visando sua regularização urbanística e fundiária, mediante a
utilização dos meios urbanísticos próprios:
o I. Criação de Áreas Especiais de Re-qualificação [Sic] e Interesse Social;
o II. Concessão do direito real de uso;
o III. Concessão de uso especial para fins de moradia;
o IV. Usucapião especial de imóvel urbano; e,
o V. Assistência técnica urbanística, jurídica e social, gratuita.

CI 5660

77

A previsão de ações de reurbanização é necessária para a consolidação das ocupações
irregulares, cumprindo com o dever constitucional do Estado de garantir moradia digna.
Chama-se atenção para o fato de o Plano Diretor declarar, em suas diretrizes
habitacionais, que a população já residente constitui grupo prioritário no acesso à terra e
à moradia, mediante o barateamento de novas unidades, a regularização fundiária e
urbanística (Art. 47, III). Esse destaque é consideravelmente relevante, haja vista as
situações de conurbação de Paulínia e seu potencial atrativo com relação à população dos
municípios vizinhos.
Algumas outras considerações acerca do PDM de Paulínia:


Não foi instituído o Macrozoneamento do Município;



Desde a sua promulgação em 2006, o PDM passou por uma única atualização, em
2009, alterando, no art. 103, de 24 para 48 meses o prazo para que o Poder
Executivo encaminhe para Câmara Municipal:
o I. Código do Meio Ambiente;
o II. Código de Obras;
o III. Código de Posturas;
o IV. Código Tributário Municipal;
o V. Código de Normas Técnicas; e
o VI. Disciplinamento das regras necessárias à implantação do Plano Diretor.



Foi constatado que, mesmo com a ampliação do prazo, não foi consumada a
instrução dada pelo art. 103 do PDM.

Por fim, convém assinalar que a Lei Complementar nº 54/2012 – Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo do Município de Paulínia, revogada pela Lei Complementar
nº 60/2016 – demarca, para o município, o perímetro urbano já existente e o perímetro
urbano a ampliar (vide Figura 27).
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Figura 27: Mapa do Perímetro Urbano (Anexo – Lei Complementar nº 54/2012)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2012. Elaborado por equipe Fipe.

Assim, ainda que o PDM (2006) não tenha indicado áreas de expansão, propriamente
ditas, a lei complementar (2012) trouxe um direcionamento. Observando-se o mapa
(Figura 27), ciente de que os usos rurais remanescentes no município se concentram na
porção nordeste, leva-se a crer, mediante a demarcação dessa região como alvo de
expansão, que a intenção da política de planejamento municipal é tornar o território
integralmente urbano.
5.2.2

Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município de Paulínia (Lei
Complementar nº 60/2016)

A Lei visa atender ao escopo programático do PDM (2006) através de instruções
normativas concernentes à ordenação do território municipal, por meio da instituição de
procedimentos, e parâmetros urbanísticos, gerais e específicos, para as ações de
parcelamento, uso e ocupação do solo. Dentre os produtos desta legislação, cumpre
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realçar o zoneamento do município, e respectivas categoriais de uso, instrumento
fundamental para a política de planejamento e gestão urbana. Destaca-se ainda que a
legislação em tela se constitui como a consolidação das alterações realizadas desde 1991,
quando foi publicada a Lei Complementar nº 01, que dispunha sobre o parcelamento, uso
e ocupação do solo no município de Paulínia
A Lei Complementar nº 60/2016 é constituída por 54 artigos, seguindo a estrutura
disposta na Tabela 36.
Tabela 36: Estrutura da Lei Complementar nº 60/2016
TÍTULO
TÍTULO I
DOS OBJETOS E
DEFINIÇÕES

CAPÍTULO

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS DE
USO

CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DAS
CATEGORIAS
TÍTULO II
DO ZONEAMENTO

CAPÍTULO III
DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

TÍTULO III
DAS NORMAS
ESPECÍFICAS
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS

CAPÍTULO IV
DO PARCELAMENTO DO SOLO
CAPÍTULO I
DA POLUIÇÃO SONORA, VISUAL E
AMBIENTAL
CAPÍTULO II
DO CERTIFICADO DE USO
-

SEÇÃO

SEÇÃO I
DA CLASSIFICAÇÃO DAS ZONAS
SEÇÃO II
DAS DISPOSIÇÕES DA ZONA
ESPECIAL DE PROTEÇÃO
SEÇÃO I
DA CATEGORIA RESIDENCIAL
SEÇÃO II
DA CATEGORIA DE SERVIÇOS
SEÇÃO III
DA CATEGORIA INDUSTRIAL
SEÇÃO IV
DA CATEGORIA INSTITUCIONAL
SEÇÃO V
DA CATEGORIA ESPECIAL
SEÇÃO I
DOS PADRÕES DE USO E
OCUPAÇÃO DO SOLO
SEÇÃO II
DA OCUPAÇÃO E
APROVEITAMENTO DO SOLO
SEÇÃO III
DAS CONFORMIDADES E NÃO
CONFORMIDADES
-

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016. Elaborado pela equipe Fipe.

Inicia-se a análise com a exposição dos objetivos da Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação, trazidos em seu Art. 1º, in verbis:
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I – Assegurar a reserva dos espaços necessários, em localizações adequadas,
destinadas ao desenvolvimento das diferentes atividades urbanas;



II – Assegurar a concentração equilibrada das atividades e de pessoas no território
do Município, mediante controle do uso e do aproveitamento do solo;



III – Estimular e orientar o desenvolvimento urbano;



IV – Preservar e manter os espaços verdes existentes;



V – Otimizar o aproveitamento dos elementos infraestruturais e de serviços
implantados;



VI – Dotar o Município de um sistema de hierarquização de vias de circulação;



VII – Definir, assegurar e incentivar os usos e ocupações mais adequados para as
diferentes categorias das vias de circulação.

A respeito do que foi apresentado, pontua-se que a circunstância geográfica de Paulínia,
marcada pelas conurbações com Sumaré, Americana e Cosmópolis, e pela conectividade
com Campinas, sede da região metropolitana na qual os referidos municípios encontramse inseridos, influencia fortemente nos aspectos abarcados pela lei, ensejando que a
política de planejamento adote uma escala ampliada.
Pressupõe-se a imprescindibilidade de que a política de planejamento e gestão urbana de
Paulínia atente ao fato de haver um grupo populacional, residente nos municípios
vizinhos, com ênfase para a circunscrição da tríplice fronteira – Paulínia, Americana e
Cosmópolis –, que faz uso da infraestrutura urbana do primeiro município, configurando,
assim, uma população virtual. É factível que esse grupo populacional se concentre nas
áreas próximas das fronteiras, o que justificaria o reforço na infraestrutura urbana dessas
regiões.
Adentrando no escopo da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, ilustra-se, na
Figura 28, o mapa de zoneamento que consubstancia a ordenação territorial proposta pela
legislação em estudo. Ao que se observa, o zoneamento municipal vigente considera todo
o território de Paulínia como urbano – confirmando o intento sinalizado pela LUOS de
2012 de expandir o perímetro urbano a ponto de abarcar todo o território municipal
(Figura 28).
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Figura 28: Mapa de Zoneamento de Paulínia (Anexo – Lei Complementar
nº 60/2016)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016.

Acerca das Zonas de Uso, 13 no total, dispõe-se (Art. 5º):


ZRE – Zona residencial especial;



ZR1 – Zona predominantemente residencial de baixa densidade;



ZR1A – Zona residencial especial de baixa densidade;



ZR2 – Zona predominantemente residencial de baixa a média densidade;



ZR3 – Zona predominantemente residencial de média densidade;



ZEIS – Zona especial de interesse social;
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ZC1 – Zona mista com predominância de comércio e serviços de média a alta
densidade;



ZC1A – Zona mista com predominância de comércio e serviços de baixa
densidade;



ZUD – Zona diversificada de uso industrial, comércio e serviços;



ZUPI – Zona predominantemente industrial de médio porte;



ZUI – Zona industrial de grande porte;



ZE – Zona especial de proteção;



ZEA – Zona Especial de Amortecimento da ARIE Mata de Santa Genebra.

Sobre o uso do solo, foram considerados cinco tipos genéricos: residencial; comércio e
serviços; industrial; institucional; e especial. Atrelados a estes, foram também criadas
subcategorias disciplinando usos mais específicos (vide tabela 37):
Tabela 37: Categorias e Subcategorias de uso
CATEGORIA

RESIDENCIAL

COMÉRCIO E SERVIÇO

INDUSTRIAL

INSTITUCIONAL

ESPECIAL

SUBCATEGORIA
RES.1 (residencial unifamiliar)
RES.2 (pluridomiciliar horizontal I)
RES.3 (pluridomiciliar vertical I)
RES.4 (pluridomiciliar vertical II)
RES.5 (unidomiciliar misto)
RES. 6 (pluridomiciliar misto)
RES 7. (pluridomiciliar horizontal II)
RES.8 (pluridomiciliar horizontal III)
CS.1 (unicomercial)
CS.2 (pluricomercial horizontal I)
CS.3 (pluricomercial horizontal II)
CS.4 (pluricomercial vertical I)
CS.5 (pluricomercial)
I.1 (industrial de nível)
I.2 (industrial de nível II)
I.3 (industrial de nível III)
INST1 (equipamentos institucionais de nível I)
INST.2 (equipamentos institucionais de nível II)
INST.3 (equipamentos institucionais de nível III)
INST.4 (equipamentos institucionais de nível IV)
ESP.1 (edificações provisórias de pequeno porte)
ESP.2 (equipamentos destinados à recreação e ao lazer)
ESP.3 (equipamentos para esportes, espetáculos teatrais e congêneres)
ESP.4 (equipamentos para comercialização de artigos diversificados)
ESP.5 (serviços de exploração e extração diversos)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016. Elaborado pela equipe Fipe.

Em linhas gerais, destaca-se o grau de detalhamento trazido pela Lei, articulando uma
variedade de usos a parâmetros conformes. São delineados no corpo legal quais os
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critérios de inclusão da edificação nos grupos, somando os aspectos físicos da construção,
sua implantação, bem como, as atividades realizadas.
Para o estabelecimento das categorias e subcategorias de uso, levam-se em consideração
os fatores:


Características de ocupação dos lotes;



Acessos;



Localização;



Tráfego;



Serviços urbanos;



Níveis de ruído;



Vibrações; e



Poluição ambiental.

Com vistas a prevenir que o enquadramento das atividades adote como fundamento
razões de ordem subjetiva, seja através de uma reinvindicação do requerente ou da
apreciação do técnico municipal, a lei especifica quais são as atividades admitidas em
cada subcategoria, prevendo para os casos omissos que:


Art.14. Cabe à Comissão Permanente de Estudo e Revisão do Uso e Ocupação do
Solo do Município de Paulínia, relacionar, classificar e solicitar a apresentação do
licenciamento ambiental fornecido pelos órgãos competentes (Cetesb, Agência
Ambiental), quando necessário, aos estabelecimentos que se enquadrarem nas
categorias de uso individualizadas neste capítulo e não constantes na listagem de
usos.

Embora a classificação dos usos, nos casos comuns, busque a harmonização das
atividades com o entorno, em termos pragmáticos, o condicionamento da ocupação às
categorias alçadas, gera um modelo de ordenação territorial ineficiente, haja vista que os
usos são dinâmicos. A lei, no entanto, apresenta, para além das categorias e subcategorias
abordadas (Tabela 37), outros critérios para disciplinar o uso e a ocupação do solo, tal
como a infraestrutura viária (Figura 29), de modo que:
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Art. 16. O uso e a ocupação do solo urbano são definidos e organizados pela
estruturação e hierarquização do sistema viário urbano do município;



Art. 19. Para efeito de uso e ocupação do solo urbano a que se refere o “caput” do
art. 16, são considerados como:
a) vias principais – aquelas que permitem a passagem e a maior vazão do fluxo
de tráfego de todos os tipos e portes de veículos, interligando regiões da cidade,
possuindo geralmente grande extensão e largura;
b) vias secundárias – aquelas que permitem vazão média coletando e distribuindo
o fluxo de tráfego dentro das zonas e/ou bairros;
c) vias locais – aquelas que permitem exclusivamente acesso aos lotes
residenciais e possuem menor extensão e largura.
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Figura 29: Mapa de Classificação das Vias de Paulínia
(Anexo – Lei Complementar nº 60/2016)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016.

Ademais, a legislação em análise acresce, ainda, a zona como fundamento de definição
de uso e ocupação do solo, de modo que se entrecruzam os critérios provenientes de três
sistemas: uso, via e zona. Nas Figuras 30 e 31 seguem exemplos (quadros anexos da Lei
Complementar nº 60/2016) dos parâmetros específicos por categoria de uso, por zona e o
quadro síntese que reúne estes dois sistemas ao condicionante viário.
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Figura 30: Quadros de referência para o uso e a ocupação do solo em Paulínia
(Anexo – Lei Complementar nº 60/2016)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016.
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Figura 31: Quadros síntese referentes aos parâmetros de uso e a ocupação do solo em Paulínia
(Anexo – Lei Complementar nº 60/2016)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016.
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Ante o exposto, o uso e ocupação do lote ou da edificação podem ser considerados
(Art.34):


Conforme: quando se adequa às características estabelecidas, sendo o uso
permitido e incentivado;



Não conforme: quando o uso, ocupação ou aproveitamento do lote esteja
inadequado às características estabelecidas.

De acordo com o art. 34, §1º dessa lei, o uso não conforme poderá ser tolerado desde que:


Sua existência seja regular (comprovada com documento oficial da Prefeitura) e
anterior à promulgação da Lei Complementar nº 60/2016;



Não será admitida a substituição do uso desconforme anterior por outro que
agrave a dissonância com relação ao novo zoneamento;



É vedado, para esses casos, ampliação na ocupação ou aproveitamento do solo
(qualquer obra que no cômputo final incorra em aumento de área construída);



Para que os usos anteriores sejam aceitos, estes devem adequar-se aos níveis de
poluição ambiental (inclusive, sonora) exigíveis para a zona.

Conclui-se que o uso e a ocupação do solo em Paulínia são regulados por um sistema
complexo que sobrepõe parâmetros de natureza distinta, e casos de exceção. A leitura dos
quadros referenciais (Figuras 30 e 31) não é intuitiva, o que pode ser considerada uma
fragilidade da legislação.
Já no que concerne ao parcelamento, institui o Art.39, in verbis:


O parcelamento do solo para fins urbanísticos caracterizado por plano de
arruamento ou de loteamento, ou por desmembramento de terreno ou por
desdobro de lote, está sujeito à prévia aprovação da Prefeitura e às disposições
desta Lei Complementar e da Lei Municipal que dispõe sobre Loteamentos
Urbanos, Loteamentos Fechados e Condomínios (Lei Municipal nº 3.316/2012).

Em se tratando de condomínios e loteamentos, cumpre acenar que a Lei Federal
nº 13.465/2017 (Lei do Reurb), promulgada após a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação
do solo de Paulínia (2016), também disciplina a regularização nos casos de “Condomínios
de Lote”, cuja característica principal é a incorporação de área e equipamentos públicos.
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É vedado, por instrução legal (Art.39 §1º), o parcelamento de terrenos em áreas de risco:
terras alagadiças ou sujeitas à inundação; solos que tenham sido aterrados com materiais
tóxicos; terrenos com declividade igual ou superior a 30%. Neste caso, se realizadas obras
de correção, o parcelamento passa a ser admitido.
Nas Figuras 32 e 33 constam as condicionantes de parcelamento referentes às zonas de
uso (Art.39, §2º):
Figura 32: Condicionantes de parcelamento por zona (zonas residenciais e ZEIS)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016.
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Figura 33: Condicionantes de parcelamento por zona (comércio e indústria)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016.

Por fim, faz-se alguns apontamentos acerca do conteúdo desta lei:


Não se faz menção às áreas de expansão no corpo do texto, tampouco são
indicadas no mapa de zoneamento, ou em qualquer outro anexo. Ademais,
rememora-se que esta lei revogou a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo
de 2012, e que esta última continha a delimitação da área urbana existente e a área
urbana a ampliar, sugerindo uma tendência de expansão;



Tal como o PDM (2006), esta lei não institui o macrozoneamento do município e,
assim sendo, incorre-se em hiatos na determinação dos padrões urbanísticos,
comprometendo a gestão do ordenamento territorial. Como exemplo, cita-se a
indicação feita pela presente legislação para a adoção da “Outorga Onerosa do
Direito de Construir” (Art.40), cuja aplicação é dificultada em razão da ausência
de

coeficientes

básicos

que

deveriam

ter

sido

estabelecidos

pelo

macrozoneamento;


Ainda no âmbito da “Outorga Onerosa”, demarca-se sua não admissão pelo Plano
Diretor (2006), contrariando o disposto no Art.28 da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto
da Cidade), segundo o qual, a competência para implementação desse instrumento
urbanístico é do PDM, in verbis:
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o 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;
o §2º O plano diretor poderá fixar coeficiente de aproveitamento básico único
para toda a zona urbana ou diferenciado para áreas específicas dentro da zona
urbana;
o §3º O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos
coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a
infraestrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área.


O Art. 4º da referida norma admite alterações nos perímetros das zonas de usos,
por ato do poder executivo, desde que o projeto de alteração conte com a anuência
expressa dos proprietários, cujos lotes representem, no mínimo, 75% (da área total
das quadras atingidas pelo projeto de alteração). Segundo dados da Prefeitura,
desde 2016, foram realizadas cinco modificações no zoneamento, via decreto, de
maneira pontual e conforme demanda dos proprietários e interessados. Apesar da
necessidade de anuência da Comissão Permanente de Estudo e Revisão do Uso e
Ocupação do Solo do Município de Paulínia, pode-se aferir que este item traz uma
fragilidade e insegurança jurídica à legislação, em função da discricionariedade e
do processo.

5.2.3

Identificação dos potenciais vetores de expansão urbana

A fim de identificar potenciais vetores de expansão, procede-se com uma análise do uso
e ocupação do solo em Paulínia, confrontando o que é posto pela legislação, ou seja, quais
as prerrogativas da política de planejamento, com a situação atual do município, a partir
de imagens de satélite. Também, serão considerados o contexto regional e a infraestrutura
urbana já existente.
Conforme o disposto na subseção anterior, o Plano Diretor (2006) e a Lei de
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (2016) vigentes no município de Paulínia não
delineiam as áreas de expansão, nem seus potenciais vetores.
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Retomando o zoneamento produzido pela Lei Complementar nº 60/2016, e relacionando
as zonas às regiões do município (Figura 34) – implementadas pela Lei nº 3.265, de 01
de março de 2012 –, busca-se elucidar, através da regulação de uso e ocupação, a corrente
política de ordenamento territorial.
Figura 34: Mapa de Zoneamento com demarcação das Regiões de Paulínia

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

De acordo com o mapa, consta a distribuição (Tabela 38):
Tabela 38: Distribuição das zonas por região
REGIÃO
NORDESTE
NOROESTE
OESTE
SUL
SUDESTE
CENTRO

ZONAS PRESENTES
ZUI; ZUPI; ZUD; ZC1; ZR3; ZRE; ZE
ZR2; ZR3; ZC1; ZEIS; ZE
ZR1; ZR2; ZR3; ZEIS; ZC1; ZUD; ZE
ZR1; ZR1A; ZR2; ZR3; ZC1; ZC1A; ZUD
ZUD; ZC1; ZR2; ZR3
ZC1; ZR1A; ZR2; ZR3; ZEIS; ZE

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2016. Elaborado pela equipe Fipe.

Com base nas informações impressas na Figura 35 e na Tabela 29, atesta-se que, na
Região Nordeste, prevalece o uso industrial, com destaque para o Polo Petroquímico na
ZUI, ocupando a maior parte da região. Ademais, é ressaltada a indicação, dada pelo
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zoneamento (2016) de uma extensa faixa para ZR3 – Zona Predominantemente
Residencial de Média Densidade – em uma área que, atualmente, tem feições rurais,
reforçando o que foi esboçado acerca do intento do município de urbanizá-la (Figura 27).
A partir de sensoriamento remoto, Silva e Matias (2020) elaboraram mapas de uso e
ocupação de Paulínia. Para a categorização, os autores utilizaram uma sistemática própria,
com os usos divididos em subclasses e unidades, adotando como recorte o ano de 2019
(Figura 35).
Figura 35: Mapa de uso e ocupação da terra em Paulínia (2019)

Fonte: Silva e Matias, 2020.

O mapa da Figura 35 aponta que, na porção nordeste, acima da faixa industrial, onde o
município prescreve o uso residencial de média densidade (ZR3), predominavam, até
2019, florestas e culturas temporárias. Outra área de cultura temporária, cuja conversão
de uso é implícita pelo zoneamento (2016), considerando a prescrição para usos urbanos,
é o extremo sul do município, entre a divisa com Sumaré e o Parque Brasil 500.
Com base no que já foi discutido ao longo desta seção de análise territorial, e na seção
referente aos aspectos regionais, evidenciou-se que o município tem especial interesse no
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desenvolvimento urbano do entorno do Parque Brasil 500, posto que esta área foi
escolhida como nova centralidade urbana, tendo sido nela instalados os prédios da
prefeitura e demais equipamentos da administração pública, assim como o complexo
cultural que desponta como um dos atrativos regionais de Paulínia.
Seguindo com a análise das tendências de expansão urbana, utiliza-se como referencial
as glebas já demarcadas para projetos futuros – tendo sido emitidas diretrizes para a
implantação de loteamentos ou condomínios –, considerando a localização das mesmas e
suas relações com a infraestrutura já existente e os polos atrativos de ocupação. No mapa
da Figura 36 aparecem os vetores de crescimento identificados.
Figura 36: Potenciais vetores de expansão de Paulínia (2019)

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

A partir do mapa, observa-se que as glebas prospectadas para loteamentos se encontram
espalhadas pelas regiões noroeste, oeste, sul e sudeste. No mais, foram identificados dois
vetores de expansão margeando a rodovia SP-332 (Rod. Professor Zeferino Vaz) e a
perimetral Av. Prof. José Lozano Araújo, esta última conectando Paulínia com Sumaré.
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Em geral, o papel exercido pelos eixos viários ante a produção do espaço urbano tende a
ser preponderante e, no caso de Paulínia, verificam-se algumas especificidades regionais
que intensificam essa influência. Acerca do entendimento sobre estas, bem como sobre
os demais aspectos que se acham adossados para a formação dos vetores de expansão,
pontua-se:


A SP-332 constitui uma das principais vias de conexão entre os municípios da
RMC. No caso de Paulínia, a rodovia corta parte considerável do território,
atravessando o Rio Atibaia, e articulando o Polo Industrial (base econômica do
município), o centro, as regiões sul e sudeste com Campinas. Em razão do já
discutido potencial atrativo desse município, e dos decorrentes fluxos pendulares
e migracionais – com o insuflado preço do solo de Campinas impulsionando o
mercado imobiliário de Paulínia e municípios vizinhos –, verifica-se que a
facilidade de acesso à via SP-332 tende a atrair investimentos, direcionando um
dos vetores de expansão;



A Unicamp é um ponto de atração vetorial, e sua localização interfere diretamente
no processo de expansão de Paulínia. Justifica-se o exposto a partir do fato de que
esta universidade é um dos principais agentes promotores dos fluxos pendulares e
migratórios explicitados no tópico anterior;



No caso do vetor paralelo à Av. Prof. José Lozano Araújo – sendo esta perimetral
o limiar entre as regiões oeste e sul – é preciso considerar:
o Ações do município tem demonstrado interesse no desenvolvimento do
entorno do bairro Parque Brasil 500. Esta inferência apoia-se na transferência
da sede da Prefeitura, assim como de outros equipamentos da administração
pública, para esse bairro, corroborando para a formação de uma nova
centralidade – além dos edifícios com programas administrativos, também
está localizado no Parque Brasil 500 o complexo cultural de Paulínia.
Pondera-se, também, a implantação do “Paulínia Shopping” na divisa do
bairro Nossa Senhora Aparecida com o Parque Brasil 500, somando-se como
elemento propulsor da produção do espaço. Diante desse contexto, constituise um vetor paralelo à Av. Prof. José Lozano Araújo, uma vez que esta
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perimetral é a principal via de conexão entre a infraestrutura urbana
preexistente, consolidada, inclusive a região Centro, e o Parque Brasil 500;
o O maior perímetro de conurbação de Paulínia é estabelecido com o município
de Sumaré. Contudo, percebe-se que em determinada parte da fronteira,
apesar da consolidação urbana na porção do território de Sumaré, vazios são
observados do outro lado da divisa (regiões sul e sudeste de Paulínia). Se esta
situação, por si só, já é capaz de fomentar a expansão da malha urbana de
Paulínia, incorrendo em um crescimento da conurbação, o fato de a Av. Prof.
José Lozano Araújo ser a principal via de integração entre os dois municípios,
intensifica o processo;
o Por fim, destaca-se que a Av. Prof. José Lozano Araújo – que no território de
Sumaré adota o topônimo de Rod. Adauto Campo Dall’Orto – interliga a SP332 (Rodovia Professor Zeferino Vaz) à SP-330 (Rodovia Anhanguera),
outorgando à Av. José Lozano Araújo uma importância que extrapola a
circunscrição municipal, mais um fundamento para que o vetor de expansão
indicado seja paralelo a esta perimetral.
Os tópicos alçados buscaram delinear os argumentos que levaram à definição dos vetores
de expansão. Contudo, cumpre registrar que tais vetores não encerram as tendências de
crescimento urbano. Vê-se, por exemplo, uma inclinação para a consolidação urbana na
porção territorial situada entre a tríplice fronteira de Paulínia, Americana e Cosmópolis e
a margem do Rio Atibaia – vide glebas na Figura 39.
No caso das glebas situadas mais ao norte do mapa (Figura 39), localizadas no bairro João
Aranha, percebe-se o que o vislumbre da expansão do mesmo já havia sido aventado pelo
PDM (2006): em três incisos do título sobre desenvolvimento urbano, são indicados a
criação de novas vias de acesso deste bairro aos bairros vizinhos, assim como
melhoramentos e ampliação de equipamentos urbanos no entorno. Ademais, pode-se
afirmar que a ausência de pedidos de diretrizes no sentido nordeste do município está
associada a inexistência (e ao alto custo) da transposição da SP-33, bem como a praça de
pedágio existente na altura do km 132,5 desta rodovia, o que acaba por criar uma barreira
física e pecuniária para o desenvolvimento deste vetor.
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5.3

CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

A Política Habitacional de Paulínia é de competência da Secretaria Municipal de
Habitação – SMH, que tem por objetivo desenvolver e implantar programas e projetos
habitacionais voltados às necessidades da população de baixa renda, assegurar políticas
fundiárias que garantam a função social da terra urbana, promover melhorias das
condições de habitabilidade das habitações existentes, promover a regularização de áreas
com assentamentos irregulares, entre outros objetivos, conforme estabelece a Lei
Complementar nº 82/2022.
A SMH possui a seguinte estrutura administrativa:


Chefia de Gabinete, que tem por objetivo auxiliar o titular da pasta e coordenar as
atividades administrativas da pasta, entre outros objetivos;



Departamento de Políticas Habitacionais – DEPHAB, que tem por objetivo
coordenar o as ações dos programas sociais que adotem soluções de moradia para
a população de baixa renda ou sem habitação, bem como coordenar o
reassentamento temporário de famílias removidas por obras públicas, risco ou
calamidades, entre outros objetivos. Este departamento subdivide-se em:
o Divisão de Obras Habitacionais – DIOHAB, que tem por objetivo promover
a urbanização em áreas ocupadas por população de baixa renda, coordenar e
elaborar programas e projetos para conjuntos habitacionais, edificações e
parcelamentos de interesse social e atividades de produção de moradia, entre
outros objetivos; e
o Divisão de Programas de Habitação – DEPHAB, que tem por objetivo
desenvolver e implementar os programas de habitação, auxiliar nas atividades
de políticas de habitação para moradores de baixa renda e em situação de
vulnerabilidade, acompanhar ações voltadas para acompanhamento das ações
para ocupação e pós-ocupação de unidades habitacionais, entre outros
objetivos.
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5.3.1

Aglomerados subnormais

Segundo dados oficiais do IBGE (2019), não existem aglomerados subnormais14 no
território de Paulínia. Entretanto, há a indicação da existência de uma favela localizada
em Sumaré, na divisa com Paulínia, denominada Jardim Salerno, com 243 domicílios.
Vista por imagem de satélite, verifica-se que a ocupação tem o potencial de se expandir
na direção de Paulínia, visto que já existem caminhos abertos no sentido da localidade
em estudo, que partem do aglomerado citado.
De acordo com informações recebidas da Prefeitura, apesar de não constar na base dados
do IBGE, Paulínia (na proximidade da favela de Sumaré) conta com um loteamento
irregular, com aproximadamente de 31 domicílios, que além de carecerem de
infraestrutura urbana, despejam seus dejetos no Ribeirão Quilombo, o qual está situado
nos fundos da ocupação. A Figura 37 apresenta a localização desta ocupação. Além desta
área próxima de Sumaré, cumpre mencionar a existência de outros quatro loteamentos
irregulares no município, conforme ilustra a Figura 38.

Segundo o IBGE (2022), “Aglomerado Subnormal é uma forma de ocupação irregular de terrenos de
propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral,
caracterizados por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização
em áreas com restrição à ocupação. No Brasil, esses assentamentos irregulares são conhecidos por diversos
nomes como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares,
mocambos e palafitas, entre outros”.
14
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Figura 37: Ocupações irregulares em Sumaré (em preto) e Paulínia (em vermelho)

Paulínia

JARDIM SALENO

OCUPAÇÃO
IRREGULAR
DE PAULÍNIA

Sumaré
Fonte: IBGE, 2019; Google Earth, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.
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Figura 38: Loteamentos irregulares de Paulínia

4

5
2
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1

Elaborado pela equipe Fipe.

5.3.2

Política Habitacional na legislação urbanística

Observando a política habitacional conforme descrita no Plano Diretor (Lei Municipal nº
2.852/2006, Art.47), tem-se os seguintes objetivos:


Incluir, nos programas de assistência social, alternativas de adaptação de melhoria
das condições de moradia;



Estabelecer critérios que garantam o acesso dos moradores antigos da cidade, da
mulher, do idoso e dos portadores de necessidades especiais à habitação popular;



Dar prioridade de acesso à terra e à moradia para população de baixa renda já
estabelecida no município, mediante o barateamento da produção de novas
unidades, a regularização fundiária e urbanística de assentamentos precários;
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Prover recursos financeiros, institucionais, técnicos e administrativos para
investimentos em habitações de interesse social, diretamente pelo Poder Público,
ou por meio de parcerias com entidades técnicas e comunitárias sem fins
lucrativos, inclusive, promovendo sua captação em fontes privadas e
governamentais, fora do Município;



Coibir as ocupações em áreas de risco ambiental, áreas de preservação ambiental
e outras áreas não edificáveis, a partir de ações integradas dos setores municipais
responsáveis pelo planejamento, controle urbano, defesa civil, obras e serviços
públicos e as redes de agentes comunitários ambientais e de saúde;



Desenvolver projetos habitacionais com construções verticais para melhor
ocupação da área física da cidade;



Estabelecer critérios rígidos para concessão de direito à moradia popular; e



Priorizar a construção de loteamentos fechados, independentemente do padrão
habitacional.

Segundo a Lei Complementar nº 60/2016 (LPUOS), na Zona Especial de Interesse Social
– ZEIS (Figura 39), poderão empreender o poder público e a iniciativa privada, e, quando
for fruto desta última, deve-se atender a demanda do Cadastro Municipal de Habitação
antes de ser liberado para os demais interessados.
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Figura 39: Localização das ZEIS

Fonte: Lei Complementar nº 60/2016. Elaborado pela equipe Fipe.

Em relação aos parâmetros de parcelamento, a área mínima do lote pode atingir 140m²,
com frente mínima de 7 metros, enquadrando-se assim como um loteamento popular. Na
Lei, tal definição aponta que esta tipologia de empreendimento pode ser promovida em
corresponsabilidade com o Poder Público, Cooperativas Habitacionais, ou Companhias
de Habitação, ou ainda que venham a atender à população de renda baixa, com uso
exclusivamente residencial.
No caso da Zona Residencial 3 – ZR3, cujo lote mínimo deve ter 200m² e a frente mínima
de 8 metros, a execução de conjuntos habitacionais de interesse social, pela
Municipalidade, Cohab ou CDHU, pode atender aos seguintes parâmetros: lote mínimo
reduzido para 160m², com frente mínima de 8 metros.
Além disso, na ZEIS e na ZR3 é permitida a construção de moradias econômicas. Tais
moradias devem ser construídas em terreno seco e não alagadiço, respeitando os seguintes
critérios:
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Área máxima de 250m²;



Ter no máximo 60m² de área construída;



Ser constituída de, no máximo, 1 sala, 3 dormitórios, 1 banheiro e 1 cozinha, e ser
edificada apenas com o pavimento térreo.

Segundo a definição desta categoria, o projeto seria fornecido pela Prefeitura sem a
responsabilidade técnica, desde que o interessado já possua um responsável técnico, o
que acaba por inutilizar a aplicabilidade de tal categoria. Cumpre mencionar que tal
dispositivo conflita com o Art. 4º da Lei Municipal nº 241/1970 (Código de Obras e
Edificações), que dispensa a necessidade de responsável técnico para moradias
econômicas.
5.3.3

Programas habitacionais

Segundo dados da Cohab – Campinas, Paulínia conta com dois conjuntos habitacionais,
que atualmente já se encontram totalmente inseridos na malha urbana, sendo eles:


José Paulino Nogueira, com 246 unidades habitacionais, entregue em 1971; e



Presidente Médici, com 198 unidades habitacionais, entregue em 1976.

Conforme dados da Caixa Econômica Federal (2018), o Residencial Vida Nova teve
como foco a Faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, com 593 unidades
habitacionais entregues em 2015. O conjunto é composto por casas térreas e localiza-se
com bairro Alto dos Pinheiros (Figura 40).
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Figura 40: Residencial Vida Nova

Fonte: Google Earth, 2021.

Recentemente, a Prefeitura Municipal de Paulínia realizou o Conjunto Habitacional Bom
Retiro (Figura 41), com 1.320 unidades habitacionais de apartamentos, em parceria com
a iniciativa privada, no bairro Bom Retiro. As famílias contempladas respeitaram os
seguintes critérios:


Cadastro no PAS (Programa de Ação Social);



Sem casa própria; e



Enquadramento nas regras do Programa Minha Casa Minha Vida, e, nas regras de
financiamento da Caixa Econômica Federal.

O valor médio da unidade habitacional foi de R$115 mil. A totalidade do empreendimento
foi finalizada em 2021.
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Figura 41: Conjunto Habitacional Bom Retiro

Fonte: Google Earth, 2021.

5.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Município de Paulínia, desmembrado de Campinas no ano de 1964, deve sua
independência política e administrativa, bem como o seu desenvolvimento subsequente,
ao crescimento econômico advindo da implantação da indústria no seu território, com
destaque para o polo petroquímico gerado em torno da Replan.
Atualmente, a economia pungente, apresentando um dos maiores PIB’s da RMC, e a
situação geográfica do município, conurbado com Sumaré, Campinas, Americana e
Cosmópolis, estabelecendo com estes dois últimos uma fronteira tríplice, têm
influenciado os rumos do seu crescimento.
A economia de Paulínia, conforme mencionado, é centrada, sobretudo na indústria, tendo,
no polo oposto, frações mínimas de participação da agropecuária no valor adicionado do
PIB. Esse fato reverbera, inclusive, no tratamento que é dado pela legislação urbanística
às áreas rurais. Apesar do PDM (2006) e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do
Solo (2016) não terem instituído um macrozoneamento municipal, a primazia territorial
é urbana.
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Pontua-se quanto à legislação urbanística vigente, a inexistência de áreas demarcadas para
expansão e os inúmeros conflitos entre os usos industriais e residenciais. Contudo, a
análise empreendida neste diagnóstico indicou dois principais vetores de crescimento, um
seguindo a SP-332 no sentido Paulínia-Campinas, e outro seguindo a perimetral Av. Prof.
José Lozano Araújo, no sentido Paulínia-Sumaré.
Além disso, cumpre mencionar que a inserção de Paulínia no contexto da RMC e sua
forte atratividade impulsionam a demanda por habitação no município. Quando a
demanda por habitação para as camadas mais baixas supera a disponibilidade existente,
esta se manifesta principalmente como favelas ou outros tipos ocupações irregulares no
território.
Os programas habitacionais implantados na última década aumentaram a oferta de
habitação para as camadas mais baixas, mas ainda são insuficientes para suprir uma
demanda que é crescente no município.
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6.

ASPECTOS DA ATIVIDADE EDILÍCIA E DE POSTURAS

Esta seção caracteriza os aspectos da atividade edilícia e de posturas no município de
Paulínia, contidas no Código de Obras e Edificações e no Código de Posturas,
respectivamente.
6.1

CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL E LEGAL DE OBRAS

O Código de Obras e Edificações (COE) de Paulínia foi instituído pela Lei Municipal
nº 241/1970, com o objetivo de disciplinar toda construção e demolição realizada na zona
urbana ou de expansão urbana do município, por meio de 171 artigos.
Esta norma foi objeto de quatro alterações, dadas pelas leis:


Lei Ordinária nº 695/1980;



Lei Ordinária nº 1.320/1990;



Lei Ordinária nº 1.642/1992; e



Lei Ordinária nº 1.658/ 1992.

A leitura feita considerou as leis citadas, apresentando o COE no estado atual de sua
aplicação. A Tabela 39 apresenta a estrutura do Código de Obras e Edificações, com os
itens subsequentes analisando as normas.
Tabela 39: Estrutura do Código de Obras e Edificações de Paulínia
TÍTULO

TÍTULO I
PARTE GERAL

TÍTULO II
NORMAS
GENÉRICAS DAS
EDIFICAÇÕES
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CAPÍTULO
CAPÍTULO I
APLICAÇÃO DO CÓDIGO

CAPÍTULO II
PROCESSAMENTO DE
PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CAPÍTULO I
IMPLANTAÇÃO DO
CANTEIRO
CAPÍTULO II
VENTILAÇÃO, INSOLAÇÃO E
ILUMINAÇÃO

SEÇÃO
SEÇÃO I
PROFISSIONAIS HABILITADOS PARA
CONSTRUIR
SEÇÃO II
APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DE
PROJETOS
SEÇÃO III
LICENÇA PARA CONSTRUIR
SEÇÃO IV
VISTORIA (HABITE-SE)
SEÇÃO V
DEMOLIÇÕES
-

-
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TÍTULO

TÍTULO III
NORMAS
ESPECÍFICAS

CAPÍTULO
CAPÍTULO III
DIMENSÕES MÍNIMAS DOS
COMPARTIMENTOS
CAPÍTULO IV
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E PROCESSOS
CONSTRUTIVOS
CAPÍTULO I
APLICAÇÃO

-

-

-

CAPÍTULO II
LOCAIS DE MORADIA

SEÇÃO I
HABITAÇÕES INDIVIDUAIS
SEÇÃO II
HABITAÇÕES COLETIVAS EM EDIFÍCIOS
SEÇÃO III
HOTÉIS, PENSÕES E MOTÉIS
SEÇÃO IV
ASILOS

CAPÍTULO III
DOS LOCAIS DE TRABALHO
BUROCRÁTICO

SEÇÃO I
ESCRITÓRIOS E CONSULTÓRIOS

CAPÍTULO IV
DOS LOCAIS DE
ABASTECIMENTO

SEÇÃO I
COMÉRCIO VAREJISTA
SEÇÃO II
AÇOUGUES E PEIXARIAS
SEÇÃO III
SUPERMERCADOS
SEÇÃO IV
BARES, RESTAURANTES E MERCEARIAS
SEÇÃO V
MERCADOS VAREJISTAS
SEÇÃO VI
POSTOS DE SERVIÇO

CAPÍTULO V
GARAGENS PÚBLICAS

-

CAPÍTULO VI
DOS LOCAIS DE PRODUÇÃO

CAPÍTULO VII
DEPÓSITOS DIVERSOS

CAPÍTULO VIII
ESCOLAS
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SEÇÃO

SEÇÃO I
ARTESANATOS E OFICINAS
SEÇÃO II
INDÚSTRIAS E OFICINAS
SEÇÃO III
INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
SEÇÃO IV
DA INDÚSTRIA QUÍMICA E
FARMACÊUTICA LABORATÓRIOS DE
ANÁLISES E PESQUISAS - DROGARIAS
SEÇÃO I
DEPÓSITO DE LIXO
SEÇÃO II
DEPÓSITO DE CARBURETO DE CÁLCIO
SEÇÃO III
DEPÓSITO DE CENÁRIOS
SEÇÃO IV
DEPÓSITO DE EXPLOSIVOS
SEÇÃO V
DEPÓSITO DE FITAS
CINEMATOGRÁFICAS
SEÇÃO VI
DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS
-
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TÍTULO

CAPÍTULO
CAPÍTULO IX
LOCAIS DE REUNIÃO E
DIVERSÕES PÚBLICAS EM
GERAL

SEÇÃO
SEÇÃO I
CASAS OU LOCAIS DE REUNIÃO
SEÇÃO II
CINEMAS E TEATROS
SEÇÃO III
ESTÁDIOS E GINÁSIOS DE ESPORTES

CAPÍTULO X
DOS LOCAIS DE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR

-

CAPÍTULO XI
PENALIDADES

SEÇÃO I
MULTAS
SEÇÃO II
EMBARGO DE OBRAS
SEÇÃO III
INTERDIÇÃO DO PRÉDIO OU
INDEPENDÊNCIA
SEÇÃO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 1970. Elaborado pela equipe Fipe.

O primeiro título visa, além de apresentar a aplicabilidade da Lei, informar quais são os
profissionais habilitados a se responsabilizar pelo projeto e execução de obras, e quais os
procedimentos necessários para a realização de obra ou demolição de maneira legal.
Em relação à responsabilidade técnica, a Lei informa que toda construção deve ter um
“construtor responsável”, mas conforme a norma, são admitidos reformas, aumento ou
construção de dependência isolada sob responsabilidade do proprietário, desde que:


As mudanças obedeçam às normas do Código de Obras e Edificações;



Que a área a ser construída seja de no máximo 30m²; e



Que as mudanças não exijam estrutura ou arcabouço de concreto armado.

Também estão dispensadas de responsabilidade técnica as moradias econômicas cujos
projetos são fornecidos pela prefeitura, e que não ultrapassem os 60m². Independente da
modalidade, a dispensa de responsável técnico pode ser feita apenas uma vez por imóvel,
cuja fiscalização se torna extremamente difícil.
Tal disposição é incompatível com as Leis Federais nº 6.496/1977 e nº 12.378/2010, que
definem penalidades para a execução de obras sem responsabilidade técnica de
profissional. Segundo a legislação citada, a responsabilidade está expressa por meio da
emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART por engenheiros, ou de
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT por arquitetos-urbanistas.
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Conforme o Art. 6º do Código de Obras e Edificações, para a aprovação pela prefeitura
de projetos de construção, modificação ou demolição, o interessado deverá apresentar os
seguintes documentos:


Requerimento, contendo nome do proprietário, endereço, a natureza e destino da
obra, área construída ou demolida, e autor do projeto;



Planta de locação (3 vias), contendo em escala não inferior a 1:500, as dimensões
e áreas do lote, acessos ao lote e posição na quadra, lotes vizinhos e sua
numeração, orientação, posição da construção projetada, com afastamento das
divisas, e curvas de nível;



Projeto arquitetônico, contendo plantas de cada pavimento, com indicação de uso
e dimensões, cortes longitudinal e transversal, elevação da fachada voltada para a
via pública (com todos os desenhos citados anteriormente em escala 1:100), com
indicação de elementos estruturais e memorial descritivo, com este último
devendo conter o nome do proprietário e os responsáveis técnicos de projeto e
execução; e



Projeto de esgoto, conforme normas ABNT.

Conforme o Art. 9º, após a conclusão das obras de acordo com o projeto aprovado, e da
construção do passeio e fixação de placa de numeração, o interessado pode solicitar o
Habite-se. O referido artigo também abre margem para que, a critério da Prefeitura, possa
ser emitido o Habite-se em caráter parcial, desde que preencha as seguintes condições:


Não haver perigo para o público e para os habitantes da parte concluída;



Seja assinado termo fixando o prazo de conclusão de obras; e



Que a parte concluída obedeça às condições de uso do Código de Obras e
Edificações.

Como a própria nomenclatura denota, o segundo Título visa normatizar aspectos gerais e
comuns às variadas edificações.
Em relação às aberturas de ventilação, insolação e iluminação, o Código apresenta certa
confusão entre os Art. 18 e 23, pois no primeiro é afirmado que as aberturas de iluminação
e ventilação devem ter área superior a 1/6 da área de piso do compartimento que atendem,
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enquanto no segundo é dito que as aberturas de insolação, iluminação e ventilação devem
apresentar as seguintes áreas mínimas:


1/8 da área útil do compartimento, quando voltada para o logradouro, área de
frente ou área de fundo;



1/7 da área útil do compartimento, quando voltada para espaço aberto em duas
faces opostas (corredor); e



1/6 da área útil do compartimento, quando voltada para espaço livre fechado.

Outro artigo problemático é o 20, que afirma que as vergas nos vãos de iluminação não
podem ultrapassar a 1/6 do pé-direito, o que é irrelevante para o cálculo de iluminação,
que considera a área de abertura. Além disso, exige-se que pelo menos metade da área
iluminada deve ser destinada à ventilação.
Dentre as normas, ainda é afirmado que não é considerado ventilado ou iluminado os
compartimentos que tenham profundidade, a partir da abertura, maior que três vezes o pé
direito. A norma dispensa iluminação direta e natural nos seguintes casos:


Corredores e halls com menos de 10m² e largura máxima de 1,5 metros;



Banheiros e corredores de edifícios residenciais, que tenham ventilação artificial
por poços ou dutos independentes para cada peça;



Compartimentos específicos que justifiquem sua ausência, como cinemas, desde
que tenham ventilação mecânica ou ar condicionado; e



Portarias, depósitos de utensílios ou malas, armários até 2 m² e depósito de lixo
em edifícios.

A Lei ressalta que, no caso de ventilação mecânica ou por ar condicionado, o Habite-se
só será concedido com projeto elaborado por profissional especializado, em que se
indique os equipamentos e cálculos necessários, assim como a instalação do equipamento,
conforme Art. 22.
O Art. 24 apresenta a área de iluminação conforme a altura do edifício, entretanto, sua
redação dificulta o entendimento da norma, propondo-se que durante a revisão do Código
de Obras e Edificações o artigo seja reformulado.
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Também estão expressas no Código as áreas, dimensões mínimas e pé-direito dos
compartimentos, estando dispostas na Tabela 40. Entretanto, prédios de apartamento ou
outras edificações com mais de três pavimentos poderão reduzir a área e dimensões
mínimas em 20%. Outro fator apontado na Lei, é que toda a habitação deve ter no mínimo
35m² de construção, com um quarto, uma sala, um banheiro e uma cozinha.
Tabela 40: Valores mínimos de compartimentos
Compartimento
Salas
Quartos
Cozinha
Banheiros
Quarto de empregada
Instalação Sanitária
Área de serviço
Locais de trabalho burocrático
Lojas

Área
12m²
10m²
5m²
3m²
6m²
2,5m²
12 m²
14 m²

Dimensão
3m
2,8m
1,8m
1,5m
2m
1m
1,2m
2,85m
3m

Pé-direito
2,5m
2,5m
2,5m
2,25m
2,5m
2,25m
2,4m
2,4m
3m

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 1970. Elaborado pela equipe Fipe.

Em relação às áreas mínimas de circulação contidas no Art. 26, elas devem obedecer às
seguintes regras:


Corredores internos de residências: 10% do comprimento, com um mínimo de
0,80 metros;



Circulação coletiva até 20 metros de comprimento: 8% do comprimento, com um
mínimo de 1,20 metros;



Circulação entre 20 e 50 metros de comprimento: 6% do comprimento, com um
mínimo de 1,20 metros;



Circulação de mais 80 metros de comprimento: mínimo de 3 metros.

O referido Artigo também traz valores de pé direito mínimos para halls, corredores e
garagens. Além disso, o Artigo traz duas definições importantes:


Define-se como sobreloja o pavimento imediatamente acima da loja e
caracterizado pelo seu pé-direito reduzido. Pode um prédio comportar mais de
uma sobreloja, e, neste caso, o teto da mais alta das sobrelojas não poderá
ultrapassar a metade da altura total do prédio;
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Define-se como mezanino ao pavimento intermediário de um compartimento com
pé-direito mínimo de 4,50 m. Sua área não deverá ser superior a 1/3 da área total
deste compartimento.

No terceiro título são apresentadas normas de acordo com o uso que se fará da edificação.
Estão presentes também neste título os artigos referentes às penalidades previstas para a
desobediência ao Código de Obras e Edificações. Ressalta-se que o Capítulo de
penalidades poderia estar melhor alocado no Título I, próximo dos artigos referentes aos
procedimentos de aprovação de projetos, onde encontraria sintonia com o assunto
abordado.
Para apresentar as normas específicas, o Código segrega por tipos de uso, sendo eles:


Locais de moradia, que incluem habitações individuais, edifícios de habitações
coletivas, hotéis, motéis, pensões, internatos, quartéis e asilos;



Locais de trabalho burocrático, sendo aqueles destinados exclusivamente à
realização de atividades administrativas e assessoriais, como escritório e
consultórios;



Locais de abastecimento, sendo aqueles destinados à venda ou guarda de produtos
alimentícios e combustíveis;



Garagens de uso coletivo, chamadas no Código de garagens públicas;



Locais de produção, em que se incluem as edificações destinadas ao exercício de
trabalho manual ou mecânico para produzir e ou consertar qualquer artigo;



Depósitos diversos, como de lixo, explosivos e inflamáveis;



Escolas;



Locais de reunião e diversões públicas em geral, onde pode haver aglomeração de
pessoas, como cinemas, teatros, auditórios, estádios, ginásio de esportes, salas de
conferências, salões de esportes e salões de baile; e



Locais de assistência hospitalar.

O texto a seguir detalha os regramentos mais importantes observados no Código.
Ressalta-se que os usos não estão definidos de acordo com a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE, mas por definições genéricas da Lei.

CI 5660

114

Normas para usos específicos
Para a habitação individual com mais de 35m², deve ser prevista uma área de pelo menos
10m² para a guarda de veículo dentro do lote. Para as habitações coletivas em edifícios,
as vagas de estacionamento devem ser previstas na proporção de 1 carro para cada 3
quartos, devendo ser considerada a área de 25 m² para o estacionamento e circulação de
cada automóvel.
Como dito no Título II, toda habitação com mais de 35m² deve ter uma sala, um banheiro,
um quarto e uma cozinha, entretanto, qualquer apartamento deve obrigatoriamente
apresentar estes compartimentos. A norma abre uma exceção para a junção de salas e
quartos, desde que a área seja de pelo menos 20m² e dimensão mínima de 3 metros.
Outro fator de interesse nos edifícios de habitação coletiva está a obrigação de instalação
de tubos de queda e depósitos de lixo, com capacidade para acumular durante 48h o lixo
proveniente dos apartamentos. Destaca-se que tal entrou em desuso, pois a limpeza e
manutenção destes tubos se torna difícil.
Em relação aos locais de abastecimento, o Art. 55 apresenta uma contradição sobre os
valores mínimos permitidos para galerias de comércio varejista – num primeiro momento,
o artigo afirma que a largura mínima deve ser de 4 metros e o pé-direito mínimo de 2,4
metros, para depois indicar que os valores mínimos de largura e pé-direito serão de 1/20
de seu comprimento.
Para supermercados a norma afirma que depósitos e câmaras frigoríficas deverão ocupar
no mínimo 30% da área total, o que acaba limitando as possibilidades de escolhas de
produtos a serem vendidos, pois não necessariamente todos os supermercados vendem os
diferentes tipos de produtos na mesma proporção.
Para mercados varejistas há a exigência de que eles possuam circulação interna de
caminhões, com largura de no mínimo 4 metros, o que pode inviabilizar mercados
menores, que não necessitem ou mesmo não podem prover dentro de seu lote espaço para
carga e descarga. Essa disposição não ocorre para supermercados, que pelo porte estariam
mais aptos a ter espaço disponível para circulação interna de caminhões.
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Assim, pode-se afirmar que o Código de Obras e Edificações possui algumas exigências
desnecessárias, principalmente para o comércio e serviços. Estes fatores podem até
melhorar os espaços de uso comum dentro das edificações, porém não deveriam ser objeto
de análise por parte da Prefeitura, pois além de não criarem situações de perigo, os
prejuízos seriam exclusivamente dos proprietários/empreendedores.
As garagens de uso coletivo, seja de condomínios ou de empreendimentos comerciais, de
serviços ou industriais são denominadas “garagens públicas”, o que pode levar a uma
compreensão errônea de sua natureza, se públicas, ou seja, livres para estacionamento de
qualquer pessoa, ou privadas, ou seja, permitidas apenas para clientes ou funcionários de
estabelecimentos comerciais, de serviços ou industriais. Entretanto, o fator mais
importante a ser ressaltado sobre o tema é que não estão expressas as dimensões mínimas
para a vaga de estacionamento.
Para as escolas, o COE afirma que o pé-direito médio não pode ser inferior a 3,2 metros,
com um mínimo de 2,5 metros em qualquer ponto, denotando preciosismo desnecessário
dado pela norma. Também estão definidos que as paredes das salas de aula e dos
corredores deverão ser do piso ao teto, revestidos com material liso, impermeável e
resistente a frequentes lavagens, e com pintura de cor clara. Tais parâmetros limitam a
utilização de materiais em escolas voltadas para público não infantil, e que naturalmente
demandam menos serviço de limpeza.
Para cinemas e teatros, o Código delimita - desnecessariamente - em 15 o número máximo
de poltronas para as filas. Tal norma coloca o Theatro Municipal de Paulínia em
desconformidade com a legislação edilícia do município, pois o mesmo possui fileiras
com até 34 poltronas (Figura 42).
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Figura 42: Theatro Municipal de Paulínia

Fonte: Solé Associados, 2022.

Em relação aos locais de assistência hospitalar, o Código obriga a instalação de
“incineração de lixo séptico”. Tal obrigação já não se faz plausível, pois geralmente o
lixo hospitalar é recolhido e incinerado em outro local por empresa especializada neste
tipo de resíduo.
Penalidades
Como já tratado acima, o posicionamento das regras de penalidades não é o mais
adequado no contexto do código, pois estão alocadas como uma norma específica de
natureza igual àquelas referentes aos diversos usos, sendo na verdade uma norma
relacionada aos procedimentos da prefeitura com relação à prática da atividade edilícia
no município.
Dito isto, está previsto que desobediências ao Código podem gerar às seguintes
penalidades:


Multas;



Embargos administrativos;



Interdição do prédio ou dependências; e



Demolição.
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Conforme o Art. 149, entende-se que as multas são discricionárias, pois são impostas pelo
“Diretor respectivo” com vista no auto de infração lavrado por fiscal, após a constatação
de irregularidade. De acordo com as normas, os valores das multas serão calculados com
base na gravidade da infração, nas suas circunstâncias, e nos antecedentes do infrator.
Entretanto, as multas são delimitadas entre 1/10 e 2 salários mínimos regionais, sendo
recomendado que os valores sejam fixados com base na unidade fiscal do município (no
caso, UFP), tal como ocorre em outros municípios.
Concomitantemente com a aplicação de multas, também é possível embargar a obra,
desde que constatadas as seguintes situações:


Execução sem o alvará de licença, nos casos que for necessário;



Desrespeito ao respectivo projeto, em alguns de seus elementos, ou a execução se
iniciar sem eles;



Não observância das notas do alinhamento ou nivelamento, ou a execução se
iniciar sem elas;



Iniciada sem a responsabilidade de profissional matriculado na Prefeitura; e



Risco de estabilidade, com perigo para o público ou para o pessoal que a executa.

A interdição do prédio ou de dependência se fará com objetivo de impedir sua ocupação,
provisória ou permanente, quando constatados os seguintes casos:


Uso diferente daquele afirmado no projeto, quando verificado por dois fiscais;



Ausência de licença necessária ou projeto aprovado, devendo aguardar a
aprovação e o licenciamento, ficando sujeito às multas estipuladas;



Desacordo flagrante com o projeto aprovado ou licença concedida;



Não atendimento ao mínimo de conforto e segurança estabelecidos no Código;



Eminente perigo de caráter público.

De acordo com o Art. 165, a demolição total ou parcial poderá ser imposta nos seguintes
casos:


Construção ou reparo clandestino, ou seja, quando for executada sem alvará de
licença ou prévia a provação do projeto;
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Construção feita sem observância do alinhamento ou nivelamento fornecido, ou
sem as respectivas notas, ou com desrespeito da planta aprovada nos seus
elementos essenciais;



Obra julgada com risco eminente de caráter público, quando o proprietário não
quiser tomar as providências que a Prefeitura sugerir para a sua segurança;



Obra em execução, ou já executada, que ameace ruir e que o proprietário não
queira demolir ou não possa reparar por falta de recurso por disposição
regulamentar.

6.1.1

Análise dos processos atuais de aprovação de projetos e licenciamento de
obras

Conforme informado pela Prefeitura, atualmente a aprovação de obras residenciais
unifamiliares é feita por meio de Projeto Simplificado (Portaria nº 01/2012), enquanto
que as obras comerciais e industriais devem ser analisadas através do projeto completo,
conforme dispõe o Código de Obras e Edificações.
O processo de aprovação e emissão do Habite-se apresenta as seguintes etapas:


Os interessados e responsáveis pelo empreendimento obrigatoriamente devem
solicitar um boletim informativo (Figura 43) na Secretaria de Planejamento e
Controle Urbano, onde constarão as diretrizes que devem ser respeitadas para
elaboração do projeto, como recuos e taxas de permeabilidade;



Após elaborado o projeto, o interessado deve protocolar requerimento na
Secretaria de Obras, onde é recolhida a taxa de análise (referente à área
construída), sendo exigidos:
o Ficha de INSS;
o Documento do proprietário;
o Projeto (completo ou simplificado);
o

Memorial descritivo (apenas em casos de regularização); e

o ART/RRT do profissional de projeto e de execução.

CI 5660

119



Caso aprovado, a prefeitura emite o alvará de obras e está permitida a construção.
Cumpre destacar que no caso de novas construções, o fiscal vistoria o local antes
de iniciar o processo de aprovação, uma vez que existe a multa para a
regularização;



Após a construção, o interessado deve solicitar o Habite-se, momento em que o
fiscal fará a vistoria do imóvel e, caso aprovado, é emitido o referido documento.

Conforme apontado pela Prefeitura, para projetos comerciais ou industriais, o processo é
quase o mesmo, porém, dependendo do porte, poderá ser exigido o Estudo de Impacto de
Vizinhança – EIV.
A Prefeitura entende como habitação multifamiliar os conjuntos que tenham mais de
cinco unidades habitacionais, devendo juntamente com as habitações verticais e
loteamentos obedecer às seguintes obrigações para sua aprovação:


Apresentar as diretrizes urbanísticas da Secretaria de Planejamento (que são
definidas pela Comissão de Uso e Ocupação do Solo, quando a área for maior de
5.000m²), cartas de diretrizes da Sabesp e CPFL, os projetos de terraplanagem e
de drenagem;



Caso esteja tudo nos conformes, o empreendimento possui a aprovação prévia,
que resulta na Certidão de Conformidades. Esta certidão deverá instruir o processo
de aprovação pelo Graprohab, quando for necessário;



Na sequência, o interessado deve entrar com dois pedidos, um de aprovação final
e outro de aprovação do EIV – a ser analisado por diversas secretarias e pelo
Comdema, que aprova e estabelece contrapartidas para o empreendimento. Após
a aprovação, é emitido um parecer final com um termo de compromisso, que
vincula a contrapartida do empreendedor com aquele empreendimento;



Feito isso, a Secretaria de Planejamento procede com a aprovação final, devendo
ser apresentado pelo interessado:
o O certificado do Graprohab, quando necessário;
o Projeto final de terraplanagem;
o Projeto de pavimentação, sinalização, iluminação, arborização urbana, e
lixeiras, juntamente com o orçamento de execução do projeto.
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Figura 43: Exemplo de Boletim Informativo

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022.
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6.2

CARACTERIZAÇÃO INSTITUCIONAL E LEGAL DE POSTURAS

O Código de Posturas de Paulínia foi instituído pela Lei Municipal nº 1.950/1995, tendo
como objetivo instituir normas disciplinadoras da higiene pública, do bem-estar público,
das instalações, da localização e do funcionamento de estabelecimentos comerciais,
industriais e prestadores de serviços, bem como as correspondentes relações jurídicas
entre o Poder Público Municipal e os munícipes, por meio de 412 artigos.
O Código de Posturas recebeu quatro atos que o alteram e um que o regulamenta, sendo
eles:


Lei Ordinária nº 2.487/2001;



Lei Ordinária nº 2.826/2006;



Lei Ordinária nº 2.830/2006;



Lei Ordinária nº 3.218/2011; e



Decreto Municipal nº 7.591/2019.

A leitura feita considerou as alterações citadas, apresentando a norma no estado atual de
aplicação. A Tabela 41 apresenta a estrutura do Código de Posturas, com os itens
subsequentes analisando as normas.
Tabela 41: Estrutura do Código de Posturas
TÍTULO

TÍTULO I
DA HIGIENE PÚBLICA
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CAPÍTULO
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II
DA HIGIENE DOS PASSEIS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS
CAPÍTULO III
DA HIGIENE DAS HABITAÇÕES
UNIFAMILIARES E PLURIFAMILIARES
CAPÍTULO IV
DA HIGIENE DAS EDIFICAÇÕES NA
ÁREA RURAL
CAPÍTULO V
DA HIGIENE DOS SANITÁRIOS
CAPÍTULO VI
DA HIGIENE DOS POÇOS E FONTES
PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DOMICILIAR
CAPÍTULO VII
DA INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE
FOSSAS

SEÇÃO
-

-

-

-

-
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TÍTULO

CAPÍTULO
CAPÍTULO VIII
DA HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO

CAPÍTULO IX
DA HIGIENE NOS
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,
INDUSTRIAIS E PRESTADORES DE
SERVIÇOS EM GERAL
CAPÍTULO X
DA HIGIENE NOS HOSPITAIS, CASAS
DE SAÚDE, CASAS DE REPOUSO,
MATERNIDADES E CONGÊNERES
CAPÍTULO XI
DA HIGIENE NOS
ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS
CAPÍTULO XII
DA PREVENÇÃO SANITÁRIA NOS
CAMPOS ESPORTIVOS
CAPÍTULO XIII
DAS PISCINAS
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SEÇÃO
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
SEÇÃO II
DOS GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
SEÇÃO III
DO TRANSPORTE DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
SEÇÃO IV
DOS UTENSÍLIOS,
VASILHAMES E
OUTROS MATERIAIS
SEÇÃO V
DA EMBALAGEM E
ROTULAGEM
SEÇÃO VI
DOS
ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAIS E
COMERCIAIS DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS
SEÇÃO VII
DOS SUPERMERCADOS
SEÇÃO VIII
DAS CASAS DE
CARNES E DAS
PEIXARIAS
SEÇÃO IX
DA HIGIENE NOS
HOTÉIS, PENSÕES,
RESTAURANTES,
CAFÉS E
ESTABELECIMENTOS
CONGÊNERES
SEÇÃO X
DOS VENDEDORES
AMBULANTES DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

-

-

-

-
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TÍTULO

CAPÍTULO
CAPÍTULO XV
DA PREVENÇÃO CONTRA A
POLUIÇÃO DO AR E DE ÁGUAS DO
CONTROLE DE DESPEJOS
INDUSTRIAIS
CAPÍTULO XVI
DA LIMPEZA DOS TERRENOS
CAPÍTULO XVII
DA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS
CURSOS DE ÁGUA E DAS VIELAS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II
DA MORALIDADE PÚBLICA
CAPÍTULO III
DO RESPEITO AOS LOCAIS DE CULTO
CAPÍTULO IV
DO SOSSEGO PÚBLICO
CAPÍTULO VI
DO CONTROLE DOS DIVERTIMENTOS
E FESTEJOS PÚBLICOS

TÍTULO II
DO BEM-ESTAR PÚBLICO

CAPÍTULO VI
DOS MEIOS DE PUBLICIDADE E
PROPAGANDA
CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO ESTÉTICA DOS
EDIFÍCIOS
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SEÇÃO

-

SEÇÃO I
DOS DIVERTIMENTOS
E FESTEJOS PÚBLICOS
SEÇÃO II
DOS CLUBES
ESPORTIVOS
AMADORES E DE SEUS
ATLETAS
SEÇÃO III
DAS INVASÕES E
DEPREDAÇÕES NOS
LOGRADOUROS
PÚBLICOS
SEÇÃO IV
DA DEFESA DA
ARBORIZAÇÃO
PÚBLICA
SEÇÃO V
DOS TAPUMES A
ANDAIMES E DOS
MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO NOS
PASSEIOS
SEÇÃO VI
DA OCUPAÇÃO DE
PASSEIOS COM MESAS
E CADEIRAS
SEÇÃO VII
DOS CORETOS E
PALANQUES
SEÇÃO VIII
DAS BARRACAS
SEÇÃO I
DA CONSERVAÇÃO
DOS EDIFÍCIOS
SEÇÃO II
DA UTILIZAÇÃO DOS
EDIFÍCIOS
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TÍTULO

TÍTULO III
DA LOCALIZAÇÃO E DO
FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, INDÚSTRIAS,
PRESTADORES DE SERVIÇO
OU SIMILARES
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CAPÍTULO

CAPÍTULO VIII
DO REGISTRO, LICENCIAMENTO,
PROIBIÇÃO E CAPTURA DE ANIMAIS
NAS ÁREAS URBANAS E DE
EXPANSÃO URBANA
CAPÍTULO IX
DAS QUEIMADAS E DOS CORTES DE
ÁRVORES E DAS PASTAGENS
CAPÍTULO X
DA EXTINÇÃO DE FORMIGUEIROS
CAPÍTULO I
DA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO II
DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO III
DA CASSAÇÃO DA LICENÇA DE
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
CAPÍTULO IV
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DE ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E
PRESTADORES DE SERVIÇOS
CAPÍTULO V
DO EXERCÍCIO DO COMÉRCIO
AMBULANTE
CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO DE CASAS E
LOCAIS DE DIVERSÕES PÚBLICAS

SEÇÃO
SEÇÃO III
DAS VITRINAS,
BALCÕES E
MOSTRUÁRIOS
SEÇÃO IV
DOS ESTORES
SEÇÃO V
DOS TOLDOS
SEÇÃO VI
DOS MASTROS NAS
FACHADAS DOS
EDIFÍCIOS
SEÇÃO VII
DOS MUROS DE
SUSTENTAÇÃO

-

-

-

-

-

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
SEÇÃO II
DOS CLUBES
NOTURNOS E OUTROS
ESTABELECIMENTOS
DE DIVERSÕES
SEÇÃO III
DOS SALÕES DE
BAILES E DOS
ENSAIOS NAS
SOCIEDADES
CARNAVALESCAS
SEÇÃO IV
DOS CIRCOS E DOS
PARQUES DE
DIVERSÕES
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TÍTULO

TÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA

CAPÍTULO
CAPÍTULO VII
DA LOCALIZAÇÃO E DO
FUNCIONAMENTO DE BANCAS DE
JORNAIS E REVISTAS
CAPÍTULO VIII
DO FUNCIONAMENTO DE LOCAIS
PARA ESTACIONAMENTO E GUARDA
DE VEÍCULOS
CAPÍTULO IX
DO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS
DE CONSERTOS DE VEÍCULOS
CAPÍTULO X
DO ARMAZENAMENTO, COMÉRCIO,
TRANSPORTE E EMPREGO DE
INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II
DA INTIMAÇÃO
CAPÍTULO III
DAS VISTORIAS

TÍTULO V
DA ACEITAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES

-

TÍTULO VI
DA INFRAÇÃO E DAS
PENALIDADES

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO II
DA ADVERTÊNCIA E DA SUSPENSÃO
CAPÍTULO III
DA EXCLUSÃO DE PROFISSIONAL OU
FIRMA E DA CASSAÇÃO DE LICENÇA
DE FUNCIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL,
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SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES
SEÇÃO II
DO ARMAZENAMENTO
DE INFLAMÁVEIS
SEÇÃO III
DO TRANSPORTE DE
INFLAMÁVEIS E
EXPLOSIVOS
SEÇÃO IV
DA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE
POSTOS DE SERVIÇO E
DE ABASTECIMENTO
DE VEÍCULOS
CAPÍTULO IX
DA AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DE
POSTOS DE REVENDA
DE GÁS LIQUEFEITO
DE PETRÓLEO - GLP
CAPÍTULO XII
DA EXPLORAÇÃO DE
PEDREIRAS,
BARREIRAS OU
SAIBREIRAS
CAPÍTULO XIII - DA
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-

-

126

TÍTULO

CAPÍTULO
INDUSTRIAL OU PRESTADOR DE
SERVIÇOS
CAPÍTULO IV
DAS MULTAS
CAPÍTULO V
DO EMBARGO
CAPÍTULO VI
DA DEMOLIÇÃO E DO DESMONTE
CAPÍTULO VII
DAS COISAS APREENDIDAS
CAPÍTULO VIII
DOS NÃO DIRETAMENTE PUNÍVEIS E
DA RESPONSABILIDADE DA PENA

SEÇÃO

-

-

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

-

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 1995. Elaborado pela equipe Fipe.

O primeiro Título do Código de Posturas visa dar regramentos que garantam a higiene do
ambiente público e privado. Conforme expresso no primeiro capítulo do Título I, Art. 6º,
para assegurar a melhoria constante das condições de higiene, a Prefeitura fiscalizará os
seguintes aspectos:


A higiene dos passeios e logradouros públicos;



A higiene das habitações unifamiliares e plurifamiliares;



A higiene das edificações na área rural;



A higiene dos sanitários;



A higiene dos poços e fontes de abastecimento de água domiciliar;



A instalação e limpeza de fossas;



A higiene da alimentação pública;



A higiene nos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços
em geral;



A higiene nos hospitais, casas de saúde e maternidades;



A higiene nos estabelecimentos educacionais;



A prevenção sanitária nos campos esportivos;



A higiene nas piscinas de natação;



A existência de vasilhame apropriado para coleta de lixo e a sua manutenção em
boas condições de utilização e higiene;



A prevenção contra a poluição do ar e de águas, e o controle de despejos
industriais;
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A limpeza dos terrenos;



A limpeza e desobstrução dos cursos de águas e das valas.

Nota-se que o Código de Posturas, para além de versar sobre a ordem e o convívio urbano,
adentra no escopo de atribuições dos Códigos Sanitários. Atualmente, muitas das normas
descritas são atribuições da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, por
exemplo. Além disso, ainda sob o viés sanitarista, encontram-se artigos que poderiam
estar alocados no Código de Obras e Posturas, por versarem sobre elementos obrigatórios
em edificações.
Assim, para habitações, estabelecimentos institucionais, comerciais ou de serviço estão
previstas normas que garantam a higiene, variando de acordo com sua característica de
uso. Em relação à higiene de habitações unifamiliares e plurifamiliares, por exemplo, há
normas prevendo a segregação de águas pluviais da rede sanitária, bem como normas que
garantam a limpeza do reservatório de água, que são normalmente objeto do Código de
Obras. Entretanto, para locais de preparo de alimentos estão previstas regras que tratam,
por exemplo, dos objetos utilizados na cozinha e sobre o transporte dos alimentos, que
são normalmente objeto do Código Sanitário.
Em relação às normas para o espaço público, o Código de Posturas impõe à população o
dever de cooperação com a Prefeitura para a conservação e limpeza da cidade, pontuando
deveres e proibições na limpeza de passeios e logradouros públicos. Pode-se resumir que
seu foco é assegurar a higiene do espaço público pela não interferência de questões
sanitárias individuais sobre o todo, e imputando a responsabilidade individual na limpeza
do espaço público que defronta com a propriedade individual.
O segundo Título do Código de Posturas impõe à Prefeitura zelar pelo bem-estar público,
impedindo o mau uso da propriedade particular e o abuso do exercício dos direitos
individuais que afetam a coletividade.
Neste sentido, ao referir-se à perturbação do sossego, conforme o Art. 155, é descrito que
compete à Prefeitura licenciar e fiscalizar todos e quaisquer tipos de instalação de
aparelhos sonoros, engenhos que produzem ruídos, instrumentos de alerta, advertência,
propaganda ou sons de qualquer natureza, que, pela intensidade de volume, possam
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constituir perturbação ao sossego público ou da vizinhança. Dito isso, entende-se que
todo tipo de aparelho sonoro capaz de perturbar o sossego da vizinhança da vizinhança
deve ser licenciado, mesmo os aparelhos sonoros instalados em residências para uso
pessoal, o que torna inexequível o seu licenciamento e a sua fiscalização.
No Art. 161, existem normas para moradores de apartamentos que não possuem
parâmetros objetivos, como a proibição de uso para qualquer atividade que gere fluxo
“exagerado” de pessoas. Há também normas que, além de não possuírem qualquer
parâmetro objetivo, são na verdade fruto de preconceito social de períodos passados,
como a proibição de “alugar [...] ou emprestar apartamento [...] a pessoas de conduta
duvidosa e de maus costumes, que possam comprometer o decoro dos demais
moradores”.
Como dito, muitos artigos estão estruturados com base em costumes arcaicos, fato que se
observa também na livre utilização de sinos de igrejas, conventos e capelas para indicar
horas ou anunciar a realização de atos religiosos, que devem apenas evitar os toques entre
22h e 5h.
Outro exemplo a ser dado está no Art. 174, que além de denotar antigos valores culturais,
também possui norma sem qualquer parâmetro para a fiscalização. No referido artigo,
proíbe-se em festejos carnavalescos o uso de fantasias indecorosas, sem explicitar o que
isto significa. Outro fator que merece revisão está na proibição de apresentar-se
mascarado ou fantasiado nos logradouros públicos fora do período carnavalesco.
De modo geral, pode-se afirmar que muitas das normas presentes Código de Posturas não
apresentam parâmetros objetivos que auxiliem a fiscalização, ficando a cargo do fiscal o
entendimento do que pode ou não ser autuado. Assim, o que se observa é o uso da
legislação para a afirmação de diretrizes e o uso de termos vagos. Tal fato é notado, em
mais de um exemplo, em relação às normas de clubes amadores, em que o Art. 175 afirma
que a Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Recreação, exercerá “rigorosa
fiscalização no sentido de ser mantido o espírito em níveis elevados pelos clubes
esportivos amadores e pelos seus atletas nas competições esportivas”, o que não possui,
mais uma vez, qualquer parâmetro objetivo.
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Partindo para outros pontos relevantes no texto, destaca-se que o Código de Posturas trata
a arborização pública de maneira genérica, apontando que nos jardins públicos é proibida
a realização de piqueniques (convescotes) ou a prática de qualquer esporte. Assim, abrese brecha que bosques e parques do município sejam subutilizados pela população, pois
teriam limitações nas atividades de lazer. A existência de normas que versem sobre tais
espaços é necessária, mas não deveriam impedir atividades de lazer de maneira geral a
todos os espaços públicos arborizados.
Em relação à ocupação de passeios com mesas e cadeiras, ela está delimitada à Zona
Turística, o que atualmente não existe no município, colocando todos os estabelecimentos
comerciais que usem a calçada com mesas e cadeiras em desconformidade com a Lei.
Além disso, nota-se uma primazia em criar autorizações específicas para muitas
atividades que não necessariamente precisariam existir, como a necessidade de pedir
autorização para a panfletagem no município. Sobre o tema ainda se estabelece que tais
panfletos não podem ter dimensões inferiores a 10x15cm, nem superiores a 30x45cm, o
que não deveriam ser objeto de estudo pela municipalidade.
O terceiro Título trata das normas referentes à permissão, ao funcionamento e a
localização dos estabelecimentos comerciais, industriais, e de serviços. Apesar das
normas de praxe existentes em qualquer município, como a necessidade de licença para
o funcionamento de atividades econômicas, encontram-se no Código de Posturas artigos
que engessam desnecessariamente o funcionamento destes estabelecimentos.
Como primeiro exemplo, está a delimitação de atividades que podem ser exercidas no
pavimento térreo de edifícios de apartamentos, sendo permitidas algumas poucas
atividades de serviços: consultórios médicos ou dentários, escritórios, cabeleireiros,
institutos de beleza e modistas. Há também a imposição de horários de funcionamento
para estabelecimento de diversos setores, o que poderia ser substituído por regramentos
exclusivos para modalidades que impactem no convívio urbano.
Em relação aos vendedores ambulantes, o Art. 277 possibilita que os mesmos estacionem
em local público, desde que seja “temporário e de interesse público”, ou seja, sem
explicitar qual o tempo máximo e o que se entende por interesse público. Neste contexto,
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propõe-se que a norma seja alterada para delimitar que o estacionamento seja
condicionado para o tempo necessário de atendimento de clientes, a fim de não gerar
dúvidas de interpretação.
Além disso, o estacionamento deve obedecer às seguintes prescrições:


Em ruas secundárias, ficando proibido em Avenidas e Praças;



Distante 15 metros, no mínimo, de qualquer esquina, medidos a partir do ponto
de cruzamento dos alinhamentos das respectivas vias; e



Na faixa de rolamento junto à guia.

Como visto, o estacionamento de vendedores ambulantes pode ocorrer em vias
secundárias, mas não há menção às vias locais, e também que deve ocorrer na faixa de
rolamento junto à guia, o que pode ser desnecessário para vendedores ambulantes com
material pequeno que podem circular nas calçadas sem gerar transtorno para os
transeuntes.
O artigo ainda proíbe o estacionamento nos seguintes casos:


Aos mercadores de flores, frutas, legumes, pescados e outros gêneros
semelhantes, cujos resíduos ou detritos possam prejudicar a limpeza dos
logradouros da zona comercial central da cidade, definida pelo Plano Diretor
Físico do Município;



A menos de 100 metros do estabelecimento comercial, que negocie com o mesmo
artigo;



A menos de 200 metros dos locais onde estejam sendo realizadas feiras livres.

Em relação à permissão de exploração de novas pedreiras, as mesmas não podem operar
nas áreas urbanas e de expansão urbana do município, a menos de 200m de distância de
qualquer habitação, abrigo de animais, fonte ou manancial. Dessa forma, entende-se que
a operação da mina de brita da Galvani Engenharia em proximidade da malha urbana está
preservada.
Os títulos IV, V e VI tratam, respectivamente, da fiscalização; da aceitação das
instalações, e, das infrações e penalidades.
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Como dito, o Título IV apresenta as etapas da Prefeitura no processo de fiscalização,
apresentando a possibilidade de intimação e vistorias aos estabelecimentos para fazer o
cumprimento do Código.
Com apenas três artigos, o Título V informa apenas que os estabelecimentos poderão
iniciar suas atividades apenas após a aceitação das instalações (se for o caso) pela
Prefeitura.
Sobre as penalidades contidas no Título VI, quando o infrator for proprietário das
instalações, as penalidades aplicáveis são as seguintes:


Advertência;



Multa;



Embargo dos serviços de execução das instalações;



Desmonte, parcial ou total das instalações.

Quando o infrator for profissional responsável por projeto de instalação ou pela execução
das mesmas, poderão ser aplicáveis as seguintes penalidades:


Advertência;



Suspensão;



Exclusão do registro de profissionais legalmente habilitados, existente na
Prefeitura;



Multa;



Embargo dos serviços de execução das instalações, quando executados em
desacordo com dispositivos deste Código;



Desmonte, parcial ou total, das instalações, quando executadas em desobediência
ao Código e que não possam ser colocados em concordância com seus
dispositivos.

Conforme o Art. 369, o não cumprimento de intimação relativa às exigências à segurança
das instalações, à proteção à saúde e à vida dos trabalhadores das referidas instalações, à
segurança pública, ao sossego e repouso da vizinhança, a Prefeitura pode tomar uma das
seguintes providências, conforme a gravidade do caso:
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Demolição, parcial ou total, das instalações por meio do pessoal da Prefeitura,
depois de realizada a vistoria administrativa e obtida autorização do Prefeito;



Embargo do funcionamento das instalações;



Corte da linha de fornecimento de energia elétrica, requisitada à empresa
concessionária do serviço de energia elétrica pelo órgão competente da Prefeitura.

O valor das multas é estipulado de acordo com o tipo e sua gravidade, e em caso de
reincidências as mesmas serão aplicadas em dobro. Para infrações relativas à higiene
pública, por exemplo, poderão ser impostas multas que variam de 30 a 2.000 UFPs.
Considerando que o valor da UFP para 2022 é de R$ 4,2462, tais multas podem variar de
R$127,38 a R$8.492,40. Entretanto, existem multas com valores irrisórios, como nos
casos das infrações concernentes a muros e cercas, muralhas de sustentação e fechos
divisórios, que variam de 0,83 a 8,26 UFPs, ou seja, de R$3,52 a R$35,07.
O último título da Lei apresenta normas diversas que não puderam ser inseridas em
Títulos anteriores. Dentre elas, destacam-se a instituição da Comissão Técnica Especial
da Prefeitura e da Comissão Consultiva do Código de Posturas.
A Comissão Técnica Especial da Prefeitura deverá ser composta de engenheiros e
arquitetos, além de funcionários devidamente habilitados, e terá as seguintes atribuições:


Realizar as vistorias administrativas que se fizerem necessárias para a localização
e o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de
serviços;



Realizar sindicância nos casos de aplicação das penalidades de suspensão e de
exclusão referidos no Código;



Estudar e dar parecer sobre casos omissos e sobre aqueles que, apesar de não se
enquadrarem estritamente nos dispositivos do Código, possam vir a ser
considerados em face de condições e argumentos especiais apresentados;



Outros casos especiais que se tornarem necessários diante das prescrições do
Código.
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Por outro lado, a Comissão Consultiva do Código de Posturas possui as seguintes
finalidades:


Opinar sobre casos omissos no Código;



Encaminhar, a quem de direito, sugestões sobre emendas ou alterações a serem
introduzidas neste Código, ditadas pela experiência ou pela evolução da ciência,
da técnica ou das condições das estruturas e dos equipamentos urbanos e rurais do
Município;



Opinar sobre todas as propostas de alterações do Código, inclusive as do Poder
Executivo.

6.2.1

Levantamento e análise dos principais conflitos de posturas identificados no
município

Conforme informado pela Prefeitura, os conflitos de posturas de Paulínia se diversificam
para além das atividades previstas no Código.
A atividade de carros de venda de comida, conhecidos como food trucks, principalmente
na Av. José Paulino, aumentou consideravelmente nos últimos anos, com a sua
permanência na via pública interferindo nas vagas de estacionamento disponíveis, além
de outros conflitos no trânsito, visto que necessita estar parado no leito carroçável, rente
à calçada, para seu funcionamento. A Lei Municipal nº 3.126/2010, regulamentada pelo
Decreto Municipal nº 6.118/2011, define os parâmetros de uso do solo público,
entretanto, não constam informações acerca do uso da via pública para o funcionamento
de food trucks, pois a licença de uso do solo público se dará apenas por meio de
edificação. Visando fechar tal brecha, a Lei Municipal nº 3.652/2018 dispõe sobre as
atividades de food trucks em vias públicas, mas que não possui aplicabilidade imediata,
pois necessita de futuras regulamentações.
Recentemente, a Prefeitura iniciou o cadastro de food trucks no seu site. O objetivo é
colher informações referentes à quantidade e distribuição deste no território de Paulínia,
de modo a subsidiar futuras políticas de qualificação e regularização deste setor. Entendese que tais informações poderão auxiliar na revisão do Código de Posturas.
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Ainda em relação ao uso de vias públicas, a Prefeitura informa que as feiras livres não
possuem regulamentação específica, cuja localização e funcionamento estão à margem
de qualquer controle municipal.
Outro fator que precisa de resolução no município está na definição das atribuições dos
fiscais de posturas, da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e dos fiscais da receita,
da Secretaria de Negócios da Receita. O Código de Posturas institui obrigações tributárias
para estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, mas a divisão das
responsabilidades ainda é muito tênue, gerando inúmeros conflitos administrativos.
Referente à fiscalização de posturas, a Prefeitura informou que conta com poucos fiscais
para esta atividade. Conforme discutido com os gestores e técnicos municipais, uma das
possibilidades para resolução de tal problema poderia estar na ampliação das atividades
da guarda municipal, incluindo nas suas atribuições atividades referentes às posturas.
Conforme visto no Código de Posturas, a multa para determinadas infrações é irrisória, e
tal fato é explicitado também pelos gestores e técnicos municipais. Conforme apontando,
a aplicação de multas tão baixas não surte qualquer efeito para o infrator, que tende a
permanecer em desconformidade com o Código de Posturas.
6.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades edilícias e de postura de Paulínia possuem conflitos que dificultam a
atuação da Prefeitura na fiscalização e criam diferentes entendimentos sobre as normas
estabelecidas. Dentre os conflitos abordados, pode-se destacar:


Ao contrário do que diz o Código de Obras, para a modalidade de moradias
econômicas, não é permitido realizar obras sem um responsável técnico;



Além de possuir a redação de difícil compreensão em alguns artigos, existem
normas referentes à insolação, iluminação e ventilação que conflitam entre si;



O Código de Obras e Edificações possui algumas exigências desnecessárias para
estabelecimentos comerciais e de serviços, que podem até melhorar a disposição
dos espaços comuns, mas não deveriam ser objeto de análise para a Prefeitura,

CI 5660

135

pois além de não criarem situações de perigo, os prejuízos seriam exclusivamente
dos proprietários/interessados;


Cinemas e teatros estão desnecessariamente limitados a ter fileiras de no máximo
15 poltronas, o que coloca o Theatro Municipal de Paulínia em desconformidade
com a legislação edilícia do município;



Ao contrário do Código de Posturas, as multas do Código de Obras não estão
definidas em UFPs;



O Código de Posturas para além de versar sobre a ordem e o convívio urbano,
adentra no escopo de atribuições dos Códigos Sanitários;



Faltam, no Código de Posturas, parâmetros objetivos que balizem a atuação dos
fiscais, ficando a cargo de cada agente fiscalizador o entendimento do que pode
ou não ser autuado;



O Código de Posturas carrega normas fruto de preconceito social de períodos
passados, caracterizando-o como arcaico;



O Código de Posturas impõe que todos os aparelhos sonoros capazes de perturbar
a vizinhança devem ser licenciados pela Prefeitura, mesmo os de uso pessoal,
tornando a regra inexequível;



A ocupação do passeio público por mesas e cadeiras é restrita à Zona Turística,
que não existe no município;



Há conflitos provenientes da presença de food trucks no município, que não
possuem regramentos na legislação vigente;



Existem multas de valor irrisório que não geram qualquer efeito para cessar as
práticas irregulares no município;



A atuação de fiscais da Prefeitura é conflitante, pois não há uma clara delimitação
de atuação entre os fiscais de posturas, da Secretaria de Obras, e os fiscais da
receita, da Secretaria de Negócios da Receita.
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7.

CONSIDERAÇÕES QUANTO À INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS

Esta Seção 7 é dedicada à caracterização da infraestrutura urbana existente em Paulínia,
composta pelos seguintes aspectos:


Saneamento ambiental, considerando os quatro eixos do setor;



Mobilidade urbana, apresentando a caracterização do sistema viário urbano, o
transporte individual, coletivo e ativo; e


7.1

Distribuição dos equipamentos sociais.
SANEAMENTO AMBIENTAL

A caracterização dos aspectos de saneamento básico no município de Paulínia considerou
seus quatro eixos, objetivando a apresentação de uma análise sucinta, porém pertinente
ao escopo deste diagnóstico. Neste sentido, serão abordadas as condições de atendimento
dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta
e tratamento de resíduos sólidos em todo o território urbano.
Tais serviços devem necessariamente estar atrelados a diretrizes e ações propostas, não
apenas na revisão do Plano Diretor, como também em seus instrumentos específicos e
legislações municipais e da região, a saber:


Política Nacional de Saneamento Básico, instituída pela Lei Federal nº
11.445/2007;



Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, que traz as metas nacionais para
a universalização dos serviços de saneamento básico (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2013);



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de Paulínia,
instituído pela Lei Municipal nº 3.621/2018; e



Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PMGRS do município
de Paulínia, aprovado pelo Decreto nº 6.919/2015.

Os itens subsequentes contêm detalhes da prestação de serviços, breve diagnóstico e
características operacionais de cada sistema de saneamento.
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7.1.1

Sistema Integrado de Abastecimento de Água – SIAA

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB (2018), desde 1978 a Sabesp
é a responsável pelos serviços de água e esgoto no município, com o último contrato de
concessão com a empresa sendo firmado em 2020, para mais 30 anos de concessão.
O município está inserido dentro do perímetro do Consórcio PCJ – Consórcio
Intermunicipal das Bacias Piracicaba, Capivari e Jundiaí, sendo abastecido pelo Rio
Jaguari. O sistema de abastecimento de Paulínia é denominado Sistema Integrado de
Abastecimento de Água – SIAA, que atende também os municípios de Hortolândia e
Monte Mor (Figura 44).
Figura 44: Bacia PCJ

Rio Jaguari

Paulínia

Fonte: ANA, 2013. Elaborado pela equipe Fipe.

7.1.1.1 Índices e indicadores operacionais do SIAA
Inicialmente, serão apresentados os principais índices e indicadores operacionais do
SIAA como um todo, composto por uma análise histórica de cada um destes parâmetros
avaliados para Paulínia, destacando-se os essenciais ao planejamento urbano, a saber:


Índices de atendimento total e urbano;



Índice de eficiência (perdas por distribuição);



Quantidade de ligações ativas; e
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Extensão da rede de distribuição de água.

Segundo dados do SNIS (2020), 100% da população urbana do município é atendida com
abastecimento de água - através de uma rede com extensão total de 492,95 km. Em relação
à expansão do sistema, conforme dados apresentados na Tabela 42, houve crescimento
das ligações ativas de água e da extensão da rede de abastecimento de respectivamente
12,45% e 3,47%, nos últimos anos, com incremento total de 16,5 km de redes adutoras
entre 2015 e 2020.
Tabela 42: Evolução das ligações ativas, das economias ativas e da extensão de
adutoras de água, entre 2015 e 2020
Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evolução 20152020

Quantidade de
ligações ativas de
água
33.471
34.765
35.367
35.889
36.674
37.611

Quantidade de
economias ativas
de água
36.610
38.543
39.624
40.747
41.526
42.719

12,45%

16,68%

Extensão da rede
de água (km)
476,37
483,22
492,72
492,84
492,84
492,92
3,47%

Fonte: SNIS, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Quando se avalia a distribuição da água tratada, é de suma importância que sejam
considerados não apenas os volumes de produção do sistema, mas também as perdas de
distribuição e de faturamento que ocorrem devido aos vazamentos nas adutoras,
reservatórios, estações elevatórias e demais estruturas, como por ligações clandestinas e
ausência/precariedade de micromedição (hidrômetros). Segundo o SNIS (2020), o índice
de perdas por distribuição (ou perdas reais) no município é de 24,35%, como pode ser
visto na Figura 45.
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Figura 45: Evolução do índice de perdas na distribuição de água tratada, em
Paulínia entre 2015 e 2020
40%
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2015
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29,75%

27,82%

30,80%

33,50%

25,35%

24,21%

Fonte: SNIS, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Nota-se uma queda nas porcentagens de perdas reais do sistema de abastecimento de água
no período de 2018 a 2020, passando de 33,50% em 2018, para 24,21% em 2020, relativas
principalmente ao sistema de distribuição, indicando melhoria do sistema neste quesito.
7.1.1.2 Infraestrutura do sistema
Segundo o PMSB, o sistema funciona com base na economia de rede e é composto pelas
seguintes etapas: Captação, Adução de Água Bruta, Estações de Tratamento de Água
(ETA), Adução de Água Tratada, Reservação, Rede de Distribuição e Ligações.
A captação é realizada no Rio Jaguari, ao norte do município, onde a água é pressurizada
por meio de estações elevatórias e transportada por adutoras até a estação de tratamento
de água – ETA.
A ETA de Paulínia (Figura 46) possui capacidade nominal de 600L/s, o que supriria a
necessidade da população até o ano de 2027, quando estaria com 195 mil habitantes,
segundo projeções do IBGE (PMSB Paulínia, 2018). Durante a passagem pela ETA, a
água passa pelos processos de pré-cloração, pré-alcalinização, coagulação, floculação,
decantação, filtração, desinfecção e fluoretação.
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Figura 46: Estação de tratamento de água – ETA de Paulínia

Fonte: Sabesp, 2020.

Após o tratamento a água é encaminhada para reservação, inicialmente reservatórios de
distribuição e depois em centros de reservação de bairros, espalhados em regiões
estratégicas das cidades, conforme a Figura 47, possuindo a capacidade de reservar até
14.563m³ de água (PMSB Paulínia, 2018).
Figura 47: Centros de reservação

Fonte: PMSB de Paulínia, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.

Dos reservatórios, a água é passada por adutoras e sub adutoras até entrar na rede de
distribuição que chega aos domicílios, onde estão as ligações.
7.1.1.3 Qualidade da água distribuída
Segundo o PMSB de Paulínia (2018), a qualidade da água distribuída para a população é
aferida pela Vigilância Sanitária Municipal, que coleta diariamente amostras em pontos
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estratégicos da rede, e em quantidade de acordo com o número mínimo exigido pela
Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Os parâmetros analisados são: turbidez,
cor, cloro residual livre, flúor, coliformes totais e coliformes termotolerantes.
7.1.1.4 Outras fontes de água potável
Além do sistema de abastecimento de água operado pela Sabesp, o PMSB de Paulínia
indica a existência de outras fontes de água potável no município, sendo elas: nascentes,
poços e fontanário.
No Plano, não há a segregação de valores ou mesmo a indicação exata dos locais que são
abastecidos por poços e nascentes, limitando-se a apresentar um mapa de quantidade de
abastecimentos por poços ou nascentes em cada setor censitário, ilustrado na Figura 48.
Figura 48: Número de abastecimentos por poços ou nascentes

Fonte: PMSB de Paulínia, 2018.

Outra fonte de água disponível para a população é o fontanário, que conta com quatro
bicas de água e sua utilização não possui custos para a população. O PMSB de Paulínia
apresenta mapa de localização do fontanário (situado no bairro Bela Vista) e de mais outra
bica de água (Figura 49). Entretanto, o texto não faz menção alguma a este outro local,
impossibilitando mais uma vez a total compreensão do tema.
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A qualidade da água disponibilizada para a população também é aferida por meio de
testes, cuja periodicidade (trimestrais e semestrais) e critérios de análise estão de acordo
com as legislações vigentes, sendo elas:


Ministério da Saúde, Portaria nº 2.914/2011 – Consumo Humano – Periodicidade:
Semestral;



Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), Resolução nº 396/2008 – Água
subterrânea – Periodicidade: Semestral;



Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), RDC 275/2002 – Água
mineral – Periodicidade: Trimestral.

Figura 49: Localização de fontanário e de bica d'água conforme o PMSB de
Paulínia

Fonte: PMSB de Paulínia, 2018.
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7.1.1.5 Outorgas
Segundo o PMBS de Paulínia (2018, p. 114), outorga “é o ato administrativo mediante o
qual o poder público outorgante [...] faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso
de recursos hídricos”. A outorga de captação da concessionária no Rio Jaguari está
disposta na Portaria DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica) nº 2.298/2011. As
demais outorgas existentes no município estão indicadas na Tabela 43.
Tabela 43: Uso de recursos hídricos no município de Paulínia
Usuários
Agricultura
Comerciante
Concessão
Condomínio
Construtora
Empresa de serviço de lavagem
Industrial
Irrig/aqui
Irrigante
Loteador
Minerador
Outros
Público
Us. Urbano
Us. Rural
Total

Quantidades
10
18
36
4
19
3
375
11
21
12
14
192
56
59
63
893

Fonte: PMSB de Paulínia, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.

7.1.2

Sistema de esgotamento sanitário – SES

Neste tópico serão caracterizados os serviços operacionais e a infraestrutura de
esgotamento sanitário de Paulínia, considerando os aspectos que envolvem a demanda
por coleta e tratamento de efluentes e a sua gestão. Assim como para a análise do sistema
de abastecimento de água, o diagnóstico aqui apresentado também está vinculado aos
demais instrumentos municipais de planejamento urbano, em especial, o Plano Municipal
de Saneamento Básico, de 2018. Da mesma forma que ocorre com o abastecimento de
água, o serviço de esgotamento sanitário nas áreas urbanas do município também é de
responsabilidade da Sabesp.
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7.1.2.1 Índices e indicadores operacionais do SES
Neste item são apresentados os principais indicadores operacionais do Sistema de
Esgotamento Sanitário – SES de Paulínia, além de uma análise histórica de cada um dos
parâmetros avaliados para o município, destacando-se aqueles que possuem relação
específica com o planejamento urbano, a saber:


Índices de coleta e tratamento de esgotos;



Quantidade de ligações ativas; e



Extensão da rede coletora.

A Tabela 44 apresenta os principais indicadores do SES existentes no município,
objetivando breve análise qualitativa dos serviços prestados.
Tabela 44: Principais indicadores do SES de Paulínia
Ano

População
Total

População
Total
Atendida

2015
2016
2017
2018
2019
2020

97.702
100.128
102.499
106.776
109.424
112.003

97.612
100.035
102.404
106.677
109.323
111.899

Índice
de
Atend.
Total
(%)
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90
99,90

Ligações
ativas de
esgoto

Volume
coletado
(1000m³/a.a)

Volume
tratado
(1000m³/a.a)

31.337
32.005
32.823
33.874
34.646
36.004

4.366
5.413
5.590
5.795
6.113
6.320

4.237
5.229
5.405
5.683
6.113
6.320

Extensão
da rede
coletora de
esgoto
(km)
190,20
224,26
230,05
232,11
232,22
232,36

Fonte: SNIS, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

De acordo com os dados do SNIS, o índice de coleta de esgoto em Paulínia é de 99,90%,
com todo o volume coletado sendo tratado, desde 2019. Entretanto, tal dado contrasta
com as informações constantes no PMSB de Paulínia (2018), que apontam uma cobertura
de 92% para a coleta de esgoto e 98% de tratamento. Outro dado conflitante é a extensão
da rede coletora, que no Plano indica 224km de extensão, enquanto o SNIS aponta
232,11km.
Segundo o PMSB de Paulínia, o SES é composto por sistema de coleta de esgotos, sistema
de transporte, sistema de tratamento de esgoto e disposição final, e sistema de tratamento
de esgoto e disposição final do lodo da estação de tratamento de esgoto – ETE (que será
tratado na sessão de resíduos sólidos, pois a Norma NBR nº 10.004/04 define lodo como
resíduo sólido). Tais sistemas serão descritos a seguir.
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7.1.2.2 Sistema de coleta de esgotos
Segundo o PMSB de Paulínia, a rede coletora cobre quase a totalidade da área urbana,
transferindo para o coletor tronco o esgoto coletado e destinando-o para o tratamento na
ETE ou o despejo in natura nos rios Atibaia e Anhumas. Entretanto, deve-se salientar que
100% do esgoto coletado na bacia contribuinte do Jaguari é encaminhado para a ETE.
Em localidades não atendidas pela rede coletora o esgoto, o mesmo é despejado em fossa
séptica, com a prefeitura auxiliando no seu escoamento e encaminhando os dejetos para
a unidade da Sabesp de Hortolândia, onde recebe o tratamento necessário. Entretanto, nas
áreas mais afastadas ainda existem fossas rudimentares (ou seja, que não possuem o
tratamento de impermeabilização), sobre as quais a prefeitura não possui nenhum
controle, conforme mostra a Figura 50.
Figura 50: Escoamento por fossa séptica (esquerda) e por fossa rudimentar
(direita) em 2010

Fonte: PMSB de Paulínia, 2018.
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7.1.2.3 Sistema de transporte
Segundo o PMSB de Paulínia, o esgoto gerado é transportado principalmente por recalque
através de 34 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) presentes nos seguintes bairros,
conforme mostra a Tabela 45.
Tabela 45: Relação das EEEs
Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nome da EEE
Amélia Quintal
Campos Do Conde I - 01
Campos Do Conde I - 02
Campos Do Conde II
Cooperlotes
ETE Paineiras - Entrada
ETE Paineiras - Saída
Final – Sta. Cecília
Jd. Europa
Jd. Leonor
Jd. Okinawa 1 (Externa)
Jd. Okinawa 2 (Interna)
João Aranha
Marieta Dian
Morro Alto
Pq. Bom Retiro 01
Pq. Bom Retiro 02
Pq. Bom Retiro 03
Pq. Da Figueira
Pq. Dos Servidores
Res. Athenas
Res. Aurora
Res. Green Ville
Res. Olinda
Res. Pazetti
Res. Raízes
Res. Serra Azul - 01
Res. Serra Azul - 02
Res. Viacava
Res. Villa Lobos
Rosamélia
São José
São Luiz
Sta. Terezinha

Bairro
Jd. Amélia
Campos Do Conde I
Campos Do Conde I
Campos Do Conde II
Pq. Bom Retiro
Betel
Betel
Sta. Cecília
Jd. Europa
Jd. Leonor
Res. Real Parque
Res. Okinawa
João Aranha
Marieta Dian
Morro Alto
Pq. Bom Retiro
Pq. Bom Retiro
Pq. Bom Retiro
Pq. Da Figueira
Pq. Dos Servidores
Res. Athenas
João Aranha
Betel
Res. Olinda
Res. Pazetti
Res. Raízes
Res. Serra Azul
Nova Veneza
Res. Viacava
Res. Villa Lobos
Alto De Pinheiros
São José
Betel
Morumbi

Fonte: PMSB de Paulínia, 2018.
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Figura 51: EEE Pq. Bom Retiro 01

Fonte: Sabesp, 2020.

Para o transporte do esgoto também existem tubulações interceptadoras e emissárias, com
diâmetros de 600 a 800 mm, que transportam os esgotos para a ETE, ou para o lançamento
do esgoto tratado pela ETE na sua destinação final, com esta última tarefa realizada
apenas por emissários.
7.1.2.4 Sistema de tratamento de esgoto e disposição final
Há no município duas estações de tratamento de esgoto, a ETE Central (que despeja o
esgoto tratado no Rio Atibaia) e a ETE Betel (que despeja o esgoto tratado no Rio
Anhumas). Até o seu lançamento nos rios, o esgoto passa pelos seguintes estágios nas
ETEs:


Gradeamento grosseiro e estação elevatória de esgoto bruto;



Tanques de aeração (Figura 52);



Lagoas de decantação; e



Desinfecção.

CI 5660

148

Figura 52: Tanques de aeração

Fonte: Sabesp, 2017 apud PMSB, 2018.

7.1.3

Sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos

A presente subseção é dedicada a breve caracterização dos serviços do sistema de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos, tendo em vista sua origem, volume, periculosidade,
caracterização e forma de destinação e disposição final adotada, considerando a seguinte
classificação:


Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD e comerciais (RSC) convencionais;



Resíduos recicláveis;



Resíduos industriais;



Resíduos da Construção Civil – RCC; e



Outros Resíduos.

A escolha de tal abordagem visa dar visibilidade para os tipos de resíduos que mais
impactam os poderes públicos municipais, e especificamente Paulínia.
Mesmo contando com o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de
2015, os dados e informações técnicas deste eixo foram coletadas principalmente do
PMSB de Paulínia (2018) por dispor de informações mais recentes e por compilar parte
do material já elaborado no PMGRS.
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A Prefeitura Municipal de Paulínia é a responsável pelos serviços de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos no município, e segundo o PMSB, cabe a ela, direta ou
indiretamente:


Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos;



Estabelecer sistema de coleta seletiva;



Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno
ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;



Encarregar-se e realizar as atividades de responsabilidade dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos
produtos e embalagens quando definidas por acordo setorial ou termo de
compromisso mediante a devida remuneração pelo setor empresarial, na forma
previamente acordada entre as partes;



Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;



Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;



Priorizar a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação.

A Prefeitura é autorizada a contratar empresas que prestem tais serviços, com a coleta de
resíduos domiciliares (RSD) e comerciais (RSC) sendo feita pela empresa Filadélfia
Locação e Construção Eireli – EPP.
Conforme dados analisados, o principal gerador de resíduos em Paulínia é o setor
industrial, seguindo pelo da construção civil, explicitado na Figura 53.
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Figura 53: Divisão dos diversos tipos de resíduos gerados na cidade de Paulínia

Fonte: PMSB, 2018.

7.1.3.1 Resíduos sólidos domiciliares (RSD) e comerciais (RSC)
Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) correspondem aos resíduos resultantes das
atividades domésticas, podendo ser composto por resíduos secos (embalagens de
materiais recicláveis ou de materiais compostos como embalagens “longa vida”) e
resíduos úmidos (restos de alimentos, folhas, cascas, entre outros).
Os resíduos sólidos comerciais (RSC) correspondem aos resíduos sólidos variados
resultantes das diferentes atividades comerciais existentes no município, podendo ser
orgânicos, no caso de bares e restaurantes, ou de materiais recicláveis no caso de
escritórios e bancos.
A coleta de RSD e RSC é realizada de segunda a sábado no município, com a coleta em
cada região podendo ser realizada em período de até 3 dias, com coletas diurnas e
noturnas. Segundo o SNIS (2020), a coleta domiciliar é feita diariamente para 50% da
população, ou em intervalos de 2 a 3 dias para os outros 50% restantes da população.
7.1.3.2 Resíduos Recicláveis
Conforme dados do PMSB, Paulínia possui um programa de gestão de resíduos sólidos,
denominado Programa Lixo Zero, instituído na rede de ensino e nas indústrias, mas
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expandido também para o âmbito urbano, com alguns bairros possuindo contêineres para
depósito de lixo orgânico (verde) e reciclável (azul). Cumpre mencionar que não está
claro no Plano, se estes contêineres se referem às lixeiras inteligentes com fundo falso
que depositam o lixo em grandes recipientes escondidos no solo, ação que torna Paulínia
referência no assunto. Após a coleta dos resíduos, eles passam por triagem na Cooperlínia
Ambiental do Brasil, e os resíduos não recicláveis são encaminhados para o aterro. Além
dessa cooperativa, Paulínia conta com outra empresa que também recebe resíduos
recicláveis (Inova, situada no bairro do Betel)
Segundo dados de 2015 do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 35% do
montante reciclado na cidade é proveniente da separação já realizada pela população.
Deste modo, espera-se que atualmente a taxa de adesão da população com a coleta seletiva
seja ainda maior.
7.1.3.3 Resíduos industriais
Os resíduos industriais são a maioria dos resíduos produzidos em Paulínia, mas
juntamente com os resíduos da construção civil possuem pouca influência da Prefeitura.
Em 2015, havia 127 empresas que possuíam o Certificado de Movimentação de Resíduos
de Interesse Ambiental – Cadri, que aprovava o encaminhamento de resíduos de interesse
ambiental a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final,
licenciados ou autorizados pela Cetesb. A partir destes documentos o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos informou que estas empresas produziam anualmente
932.354 toneladas de resíduos. A maior parte destes resíduos foi encaminhada para fora
da cidade, conforme Tabela 46.
Tabela 46: Cidades destinos dos resíduos industriais
Cidade destino
Jundiaí
Paulínia
Balsa Nova – PR
Pedro Leopoldo – MG
Betim - MG
Total

Quantidade (t/ano)
827.754
35.437
22.590
13.150
5.276
904.207

Fonte: PMSB, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.
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7.1.3.4 Resíduos da construção civil
Os resíduos provenientes da construção civil e da demolição apresentam a seguinte
classificação:


Classe A – Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (concreto,
tijolos, telhas, argamassa etc.);



Classe B – Resíduos recicláveis para outras destinações (plásticos, papel, metais,
vidros, madeiras e gesso);



Classe C – Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou
recuperação (redação dada pela Resolução nº 431/11);



Classe D – Resíduos perigosos oriundos do processo de construção (tintas,
solventes, óleos etc.).

Durante o processo de construção, tais resíduos não são separados, o que dificulta a
reutilização e o correto descarte dos diferentes tipos de resíduos, e sua disposição final
em aterros diminuem consideravelmente a vida útil do mesmo.
Em Paulínia, o descarte destes resíduos e o transporte são feitos por empresas de
caçambas, que, posteriormente, encaminham o material coletado para o aterro do
município.
7.1.3.5 Aterro
Os RSD, RSC, resíduos da construção civil e os resíduos não recicláveis são
encaminhados para o Aterro em Regime de Codisposição com Resíduos Sólidos
Domiciliares, do Centro de Gerenciamento de Resíduos – CGR Paulínia, localizado na
porção sudoeste do município, na Estrada Municipal PLN 190, Parque da Represa.
Segundo PMSB (2018), o aterro está sob responsabilidade da empresa Estre Ambiental,
porém recentemente o aterro foi comprado pela empresa Orizon Valorização de Resíduos,
que pretende, além de manejar os resíduos, produzir energia elétrica a partir do metano
gerado pelo grande volume de lixo.
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O complexo da CGR – Paulínia é composto por:


Unidade de Triagem, Beneficiamento e Armazenamento de Resíduos da
Construção Civil;



Unidade de Biorremediação de Solos Contaminados; Unidade de Valorização de
Resíduos – UVR para a produção de Combustível Derivado de Resíduos – CDR;



Unidade de Queima Centralizada de Biogás;



Unidade de Triagem e Reciclagem de Resíduos Urbanos Cooperlínia.

Recentemente o CGR passou por obras de expansão, visando substituir o aterro em
operação que se encontrava próximo sua capacidade total, com o novo aterro ocupando
agora o outro lado da Estrada Municipal PLN 190, conforme Figura 54.
Figura 54: CGR Paulínia
Setorização do CGR
1.

Antigo aterro

2.

Aterro

em

operação

atual
3.

3

Unidade de Valorização
de Resíduos

1

4.

Unidades de Apoio do
CGR

4

2

5.

Unidade

de

Biorremediação de Solos
Contaminados

5

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe.

O antigo aterro estava em operação desde 2000 e possuía a capacidade de receber 5.000
t/dia de resíduos, tanto de Paulínia quanto de outros municípios da RMC. A ampliação
visou aumentar a capacidade volumétrica em cerca 10.800.000m³, mantendo a capacidade
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de recebimento de 5.000 t/dia, com uma vida útil de 7 anos e 10 meses. A altura final
deste novo aterro deve ser de 65 metros.
Apesar do entorno imediato destes aterros não possuir ocupação humana, nota-se a
proximidade que a mancha urbana de Paulínia se aproxima do aterro, em loteamentos
periféricos.
7.1.3.6 Outros Resíduos
Paulínia conta com outros programas de reciclagem ou descarte adequado para outros
tipos de resíduos, dentre os quais:


Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: O principal resíduo
proveniente da operação de uma ETE é o lodo, que passa por processo de
desidratação, diminuindo a massa bruta a ser transportada e eliminando a maioria
dos componentes que poderiam contaminar o meio ambiente. Posteriormente é
encaminhado ao aterro sanitário;



Resíduos de fontes especiais – Eletroeletrônicos: Em sua grande maioria, são
destinados pela empresa à Oxil – Manufatura Reversa e Destinação de Resíduos
Eletroeletrônicos, que faz a destinação correta dos componentes embarcados;



Pneus: Ponto de coleta de pneus disponibilizado pela Prefeitura, em que a empresa
Reciclanip faz a destinação adequada deste material em empresas destinadoras
licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e homologados pelo Ibama.

7.1.4

Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais

O estudo da drenagem urbana e manejo de águas pluviais é de suma importância para se
identificar as sub-bacias hidrográficas mais propensas a eventos de enchentes e
alagamentos, assim como para apontar o seu potencial de adensamento e de expansão
urbana.
No Estado de São Paulo, os serviços de gestão de drenagem urbana e manejo das águas
pluviais (DMAPU) são conduzidos pelas prefeituras municipais e, na esfera estadual,
mediante atuação do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE). No âmbito da
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gestão municipal, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos é a responsável pela
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas de Paulínia.
O Plano Diretor de Paulínia, instituído por meio da Lei Municipal nº 2.852/2006, indica
as seguintes diretrizes para a manutenção do sistema de drenagem urbana:


Controlar o processo de impermeabilização do solo;



Proteger os cortes e aterros contra a erosão;



Escoamento rápido das águas de chuvas evitando-se inundações e empoçamento
de água nas vias;



Disciplinar a ocupação nas cabeceiras e várzeas das bacias do Município,
preservando a vegetação existente e visando a sua recuperação;



Implementar a fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas e fundos
de vale; e



Definir mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas de
interesse para drenagem, tais como parques lineares, áreas de recreação e lazer, e
manutenção da vegetação nativa.

Até o momento, apesar da indicação do Plano Diretor de 2006, Paulínia não conta com
Plano de Drenagem Urbana. Portanto, as avaliações apresentadas nessa seção foram
extraídas do PMSB (2018).
Cumpre mencionar que a ausência de um planejamento específico para a gestão do
manejo de águas pluviais pode resultar na implementação de medidas isoladas. Além
disso, é desconsiderada a importância da visão sistêmica deste eixo do saneamento básico,
tanto em suas soluções próprias quanto às relacionadas aos demais eixos (água, esgoto e
limpeza urbana e resíduos sólidos).
7.1.4.1 Macrodrenagem
Os elementos de macrodrenagem funcionam como principais condutores da vazão de uma
bacia, recebendo as contribuições do sistema de microdrenagem, lançando no corpo
receptor final. Esta corresponde à rede de maior porte, que recebe as águas já
concentradas.
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A gestão da macrodrenagem é feita a partir das bacias de drenagem, que são definidas
como a área de um sistema de escoamento de águas superficiais, originadas de nascentes
e de chuva, ocupada por um rio e seus afluentes e limitada pelo interflúvio que divide
uma bacia das bacias vizinhas. Assim sendo, a drenagem é influenciada por fatores
climatológicos e geológicos, ocasionando variações nos padrões.
O território de Paulínia é cortado por cursos d’água de variados portes, que compõem a
rede de macrodrenagem. Conforme já mencionado na subseção 2.3, os principais rios que
cortam o município estão apresentados na Figura 55.
Sobre o padrão de drenagem, o PMSB de Paulínia dá a seguinte explicação:
“O padrão de drenagem, identificado segundo a classificação apresentada por Christofoletti
(1974), é o dendrítico subsidiário, em que a configuração geral da drenagem assemelha-se
a uma árvore e os tributários unem-se à corrente principal em sua maioria formando ângulos
agudos” (PMSB, 2018, p. 214).
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Figura 55: Águas superficiais de Paulínia

Fonte: PMSB, 2018.

7.1.4.2 Microdrenagem
A microdrenagem urbana é constituída por um sistema de condutos em nível de
loteamento ou de rede primária e tem a função de captação de águas de chuvas escoadas
superficialmente nas áreas urbanizadas (telhados, lotes, ruas, praças). Os elementos da
rede de microdrenagem são as pavimentações das ruas, sarjetas, bocas de lobo, galerias
de águas pluviais e canais de pequenas dimensões.
O sistema de drenagem em Paulínia é do tipo separador absoluto. No entanto, isso não se
reflete necessariamente em uma maior proteção ambiental, uma vez que se o escoamento
for lançado diretamente no corpo receptor, sem um prévio tratamento, poderá acarretar
maiores danos ao ecossistema local do que um sistema unitário bem projetado.
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Segundo dados do SNIS (2020), para o ano de 2020, a taxa de cobertura de pavimentação
e meio-fio, na área urbana, era de 90%, e a taxa de cobertura de vias públicas com redes
ou canais pluviais subterrâneos na área urbana era de 56,3%. Em relação aos dispositivos
de captação de águas pluviais, o município possuía uma densidade de 44 unidades/km²
(calculado pelo quantitativo de dispositivos de captação dividido pela área urbana do
município).
7.1.4.3 Áreas de risco
Segundo dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, não existe no
município risco à suscetibilidade à erosão, e também a eventos hidrológicos críticos de
enxurrada, inundação, enchente ou alagamento – tema já tratado no item 3.6.4.
Entretanto, o PMSB de Paulínia, por se aproximar da realidade do município aponta para
a presença de áreas de alagamento. Apesar de a área urbana possuir sistema de drenagem,
após um período de chuva surgem pontos de acúmulo de água nas vias, indicando a
necessidade de se investir no sistema de drenagem urbana para amenizar estes problemas
no município.
Partindo de dados compilados no PMSB de Paulínia, existem 17 pontos de alagamento
no município, causados pelos seguintes fatores:


Presença de construções muito próximas ao leito ou avançando sobre os córregos;



Adoção de parâmetros técnicos inadequados para o projeto das canalizações, com
reflexo na capacidade das mesmas, principalmente no Bairro de São José por falta
de galeria de águas pluviais; e



Processo desordenado de impermeabilização da cidade.

Além disto, o Plano informa que nas bacias do Atibaia e, principalmente, Jaguari, as
velocidades de escoamento superficial são superiores que nas demais. Assim, a
conservação da vegetação ciliar assume maior relevância para a prevenção das cheias e
redução na erosão do solo. A Figura 56 apresenta tais pontos no município, enquanto a
Tabela 47 aponta a situação destes locais à época da realização do PMSB (2018).
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Figura 56: Pontos de alagamento no município de Paulínia

Fonte: PMSB, 2018.

Tabela 47: Pontos de alagamento de Paulínia
Ponto

Bairro

Localização

1

Centro

Av. José Paulino
com Av. Dr. Heitor
Nascimento

2

Centro

Avenida Doutor
Roberto Moreira

3

Centro

Av. Paulista, entre
Aldo Dian e Ângelo
Beraldo

CI 5660

Situação
Fluxo de água fluvial proveniente do bairro Jardim América se
acumula na Av. Dr. Heitor Nascimento, no balão com Av. José
Paulino.
O sistema de drenagem não atende mais a demanda. Há
necessidade de novo estudo no sistema de drenagem e limpeza
das bocas-de-lobo.
Próximo ao Portal Futurista ao lado do Parque Zeca Malavazzi
necessita de limpeza das galerias e bocas-de-lobo.
O Sistema de escoamento é antigo e não atende mais o grande
volume de água proveniente das ruas adjacentes e da APP
localizada ao final da Rua Hercília G. Navarro.
Para amenizar o problema em períodos de chuvas deve-se efetuar
limpeza geral da APP localizada na Rua Hercília G. Navarro e
bocas-de-lobo, localizadas na mesma via e também na Av.
Paulista entre as ruas Aldo Dian e Ângelo Beraldo.
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Ponto

Bairro

Localização

4

Centro

Av. Brasil

5

João
Aranha

6
7
8
9

João
Aranha

Praça Pres. Artur
Bernardes, 478
Rua Elisa Barreto
Pontes
Rua Antônio Tonon
Rua Alice Favaró
Av. Alice Favaro

10

Pq. Flores

Av. Brasília, acesso
ao poliesportivo

11

Pq. Brasil
500

Av. Prefeito José
Lozano de Araújo
(Prefeitura e Teatro)

12

Santa
Terezinha

Rua Antônio
Joaquim Ribeiro

13

Vila
Nunes

Rua José Paulino
com Avenida
Paulista (Rotatória
Fontanário)

14

Vila
Bressani

Rua Argemiro Piva,
284

15
16

Vila
Bressani

Rua São Bento
Rua dos Estados

17

Vila
Bressani

Rua Bahia

Situação
Seria indicada a construção de caixa de contenção de sólidos
antes das bocas-de-lobo.
Sistema de drenagem não atende mais a demanda da Bacia. É
necessária a limpeza das bocas-de-lobo constantes devido
acúmulo de folhagem e sujeira.
Redimensionar o sistema de drenagem e limpeza da galeria de
água fluvial.
Nessa região do João Aranha que compreende essas ruas, o
sistema de escoamento não atende o grande volume de água
proveniente das ruas adjacentes.
Sistema de captação de água fluvial é antigo necessitando de
novo projeto com inclusão de uma nova linha de tubulação para
escoamento para o parque das Flores.
É necessário realizar um estudo no sistema de drenagem da
microbacia, bem como o reflorestamento para conter a voçoroca.
Fluxo de água fluvial da própria avenida acumulada na baixada
causando transtorno com aquaplanagem.
Limpeza do sistema de drenagem devido acúmulo de folhagem e
sujeira.
É necessária realizar a Limpeza de boca-de-lobo devido à
folhagem, mato e sujeira proveniente de roçagem e podas.
Fluxo de água fluvial proveniente dos bairros Bela Vista e Sítio
Santa Rosa e da própria Av. Paulista acumulam na rotatória do
Fontanário onde o sistema de drenagem está insuficiente e
demanda novo projeto e reformulação do sistema.
Foi realizada a manutenção da caixa e relocação de tampa,
evitando o transbordamento da mesma (não testado com chuva
forte).
É necessária realizar a limpeza das galerias e bocas-de-lobos
amenizaria o sistema.
Fluxo de água fluvial proveniente do bairro Vila José Paulino
Nogueira acumula no final
1º Ponto – Fluxo de água fluvial proveniente do bairro Vila
Bressani e adjacentes seguem para o final da Rua dos Estados e
para a Rua São Bento, sendo necessária limpeza constante das
bocas-de-lobo, devido ao acúmulo de folhagem e sujeira e
também o sistema de drenagem é antigo e não atende mais a
demanda.
2º - Fluxo de água do sitio Cabreúva e do Bairro Jardim Ypê e
parte do Bairro Bressani acumula próximo a Departamento de
Zoonose, sendo necessária limpeza constante das bocas-de-lobo,
devido acúmulo de folhagem e sujeira.
Fluxo de água fluvial proveniente do bairro Vila José Paulino
Nogueira se acumula no final da Rua Bahia.
O sistema de drenagem não atende mais a demanda. Há
necessidade de novo estudo no sistema de drenagem e limpeza
de bocas-de-lobo.

Fonte: PMSB, 2018.

Segundo o PMSB, o Monitoramento Meteorológico do município é realizado pela
Cepagri-Unicamp. Paulínia também possui o Plano Municipal para Situações de
Desastres, que consiste em um conjunto de medidas planejadas pela Prefeitura para
socorrer com rapidez e eficácia vítimas atingidas por Situação de Emergência ou Estado
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de Calamidade Pública. Os procedimentos são desencadeados pela Secretaria Municipal
de Proteção e Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.
7.2

MOBILIDADE URBANA

A caracterização dos componentes do sistema de mobilidade urbana presentes em
Paulínia englobará:


Aspectos institucionais e legais, que definem as responsabilidades e diretrizes
sobre a temática;



Caracterização do sistema viário regional, municipal e urbano;



Transporte individual motorizado;



Transporte público coletivo; e



Transporte não motorizado, composto pelo sistema de transporte a pé e
cicloviário.

A presente análise se baseou nos seguintes documentos:


Plano Diretor de Paulínia, Lei Municipal nº 2.852/2006;



Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Paulínia, Lei Complementar
nº 60/2016;



Diagnóstico

Preliminar

dos

Problemas

Metropolitanos,

do

Plano

de

Desenvolvimento Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Campinas
(RMC), de 2018;


Edital para a Concorrência Pública nº 003/2021, de Concessão do Serviço de
Transporte Público Coletivo de Paulínia.

Cumpre mencionar que o município de Paulínia ainda não conta com Plano de
Mobilidade, documento fundamental para o planejamento da mobilidade no âmbito
municipal, mesmo com a sua obrigatoriedade dada pela Lei Federal nº 12.587/2012.
Entretanto, ressalta-se que a municipalidade iniciou recentemente, e em paralelo à revisão
do Plano Diretor, o processo de elaboração deste instrumento.
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7.2.1

Aspectos legais

Segundo o Plano Diretor de Paulínia (2006), a política de mobilidade urbana do município
deveria ser implantada por meio do Plano Diretor de Transportes, que ao tratar dos
deslocamentos de pessoas e veículos, deveria seguir as seguintes diretrizes:


Respeitar o direito fundamental do cidadão ao transporte;



Garantir a circulação das pessoas e dos bens necessários ao funcionamento do
sistema social e produtivo;



Priorizar as intervenções físicas, sejam estas do tipo implantação ou pavimentação
de vias, nos locais onde trarão maior benefício à população;



Conceber as ações municipais de modo a garantir a prioridade do transporte
coletivo público frente ao transporte individual no sistema viário;



Desenvolver os meios não motorizados de transporte, estimulando a circulação de
pedestres e ciclistas com segurança;



Reconhecer a importância dos pedestres;



Proporcionar mobilidade às pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;



Utilizar os instrumentos urbanísticos previstos na Lei do PDM, quando da
implantação de todo e qualquer empreendimento habitacional, comercial,
industrial ou de outra natureza acarretar aumento significativo de demanda de
circulação e transporte, visando transferir os custos desse impacto para o
empreendedor;



Estimular a circulação dos pedestres em relação aos veículos e dos veículos
coletivos em relação aos particulares, priorizando os investimentos e o uso do
sistema viário para o pedestre e o meio de transportes coletivos;



Priorizar investimentos no sistema viário, no que tange aos equipamentos de
gerenciamento do trânsito, sinalização, operação, fiscalização e infraestrutura
propriamente dita, visando a sua estruturação e integração municipal e regional;



Adequar obras de complementação do sistema viário estrutural para melhoria da
fluidez e da segurança do trânsito;



Estabelecer uma política de planejamento, integrando os Sistemas Viário e de
Operação de Transportes aos Sistemas Intermunicipal, Estadual e Federal;
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Disciplinar a circulação do transporte de carga que utiliza a malha viária no
município, minimizando a sua interferência na área urbanizada principalmente
para cargas perigosas;



Minimizar os efeitos nocivos gerados pelos veículos automotivos; como a
poluição sonora, atmosférica e acidentes;



Criar anel viário para que o transporte de cargas seja retirado da área urbana do
município;



Planejar o sistema viário segundo critérios de conforto e segurança, da defesa do
meio ambiente, obedecidas as diretrizes da estrutura urbana;



Estabelecer mecanismo de controle e participação da sociedade, tanto na
formulação quanto na implementação da política do transporte e circulação;



Contribuir para ampliar a inclusão social, principalmente das pessoas com
deficiência permanente;



Estabelecer a segurança do cidadão em seu deslocamento como critério de
eficiência da política de transporte e circulação independentemente do modo de
transporte que utiliza, combatendo todas as formas de violência no trânsito;



Estabelecer diretrizes e procedimentos que possibilitem a mitigação do impacto
da implantação de empreendimentos polos geradores de tráfego, quanto ao
sistema de circulação e de estacionamento, harmonizando-os com o entorno, bem
como para a adaptação de polos existentes, eliminando os conflitos provocados;



Criar condições para que a iniciativa privada possa, com recursos próprios,
viabilizar a implantação de dispositivos de sinalização e obras viárias, necessários
ao sistema viário, inclusive, em decorrência dos empreendimentos mencionados
no inciso anterior;



Incentivar a integração intermodal do transporte de cargas e de passageiros;



Ordenar um sistema de circulação de cargas, de forma a minimizar a interferência
com o sistema viário intra-urbano, em especial na área central; e
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Entretanto, conforme mencionado acima, até hoje o referido plano é figura inexistente no
município. Cumpre mencionar que a pasta responsável pelo tema em Paulínia é a
Secretaria Municipal de Transportes.
7.2.2

Caracterização do sistema viário regional e municipal

Segundo a Lei Complementar nº 60/2016, o sistema viário do município de Paulínia é
dividido em três categorias:


Vias Principais - Aquelas que permitem a passagem e maior vazão do fluxo de
tráfego de todos os tipos e portes de veículos, interligando regiões da cidade,
possuindo geralmente grande extensão e largura;



Vias Secundárias - Aquelas que permitem vazão média coletando e distribuindo
o fluxo de tráfego dentro das zonas e/ou bairros;



Vias Locais - Aquelas que permitem exclusivamente acesso aos lotes residenciais
e possuem menor extensão e largura.

Importante notar que apesar de não serem citadas no corpo do texto da Lei, as vias
principais se dividem em vias especiais e vias arteriais, e cada uma destas se se
subdividem em 1ª e 2ª categorias, conforme o “Quadro 2” anexo da Lei Complementar
nº 60/2016. Este anexo trata das características técnicas, declividades, dimensões
máximas e mínimas exigidas para as vias de circulação que compõem o sistema viário de
Paulínia, dispostas na Tabela 48 deste texto. Também é apresentado o mapa
“Classificação das Vias”, destacando a localização das vias principais e secundárias,
conforme Figura 57.
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Tabela 48: Características das vias de circulação
Vias
Principais
Característica

Largura mínima
Faixa
carroçável
mínima
Passeio lateral (de
cada lado da via)
Canteiro
central
mínimo
Declividade mínima
Declividade máxima
Extensão máxima

Via especial
1ª
2ª
categoria categoria
(*)
(*)

Via arterial
1ª
2ª
categoria categoria
34 m
28 m

Secundária

Local

Circulação de
pedestres

20 m

14 m

4m

(*)

(*)

20 m

16 m

14 m

8m

-

(*)

(*)

4m

3m

3m

3m

-

(*)

(*)

6m

6m

-

-

-

0,5%
6%

0,5%
6%

0,5%
8%

0,5%
8%

0,5%
10%

0,5%
8%

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

0,5%
10%
600
m

500 m

(*) Projeto específico para cada caso.
Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2016. Elaborado pela equipe Fipe.
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Figura 57: Mapa de classificação de vias de Paulínia

Fonte: Prefeitura Paulínia, 2016.

Do ponto de vista regional, a conectividade de Paulínia com a RMC ocorre
principalmente pelas vias SP-332 – Rod. Professor Zeferino Vaz e Av. Pref. José Lozano
Araújo.
A SP-332 – Rod. Professor Zeferino Vaz (sob responsabilidade da concessionária Rota
dos Bandeirantes) é o principal eixo de ligação regional, conectando o município à
Campinas. Sua importância afirma-se também pelo fato de também ser a principal
conexão rodoviária dos municípios de Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro
Coelho, sendo a passagem por Paulínia obrigatória para acessar Campinas. A via estendese desde a capital paulista até o município de Mogi Guaçu.
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A segunda via de maior importância de conexão regional é a Av. Pref. José Lozano
Araújo, que se transforma na Rod. Adauto Campo Dall’Otto ao sair de Paulínia,
conectando-se com Sumaré e permitindo o acesso a SP-330 – Rod. Anhanguera, que parte
de São Paulo, passa por Campinas e termina no município de Igarapava. Compreendendo
o papel de centralidade da cidade de Campinas, a ligação da Av. Pref. José Lozano Araújo
com a SP-330 possibilita mais uma conexão na crescente rede viária que se forma no
entorno da sede da RMC (Figura 58).
Figura 58: Sistema viário metropolitano, com destaque para Paulínia

Fonte: PDUI, 2018. Modificado pela equipe Fipe.

Saindo da escala regional e voltando para a escala municipal, nota-se que as duas vias
principais citadas anteriormente ganham eixos paralelos: Av. José Paulino e Av. Antônio
Batista Piva, que servem para conectar outras vias no interior da cidade e transferir o
fluxo de veículos para as vias expressas em pontos específicos. Composto por vias
secundárias e locais, o sistema viário local está rodeado por vias expressas e de trânsito
rápido, apontando para possibilidade de gargalos no trânsito nos locais de transição entre
vias de diferentes tipos.
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Outro fator que merece destaque na caracterização do sistema viário de Paulínia está na
presença de pedágio na SP-332 Rod. Prof. Zeferino Braz, que obriga o pagamento de
tarifa para todos os veículos que vão ao sentido de Cosmópolis e desejem fazer o retorno
para Paulínia. Assim, quem trabalha no Complexo Petroquímico e mora em Paulínia,
acaba ficando obrigado a pagar o pedágio diariamente para poder retornar para Paulínia.
7.2.3

Frota e motorização

A análise da frota e motorização municipal irá avaliar o transporte individual motorizado,
o qual corresponde às viagens realizadas por motoristas ou passageiros de automóveis,
caminhões, motocicletas e outros.
Partindo de dados expostos no PDUI (2018) da RMC (com base na pesquisa OD RMC
de 2011), os principais fluxos originados por transporte individual são iniciados e
finalizados dentro do município, enquanto as viagens de transporte coletivo assumem
relevância intermunicipal, com alto fluxo de viagens motivadas pelo trabalho que advém
de municípios da porção norte da RMC, especialmente de Cosmópolis. Dessa forma,
pode-se afirmar que a frota de veículos individuais transita principalmente dentro do
município, enquanto as viagens intermunicipais são realizadas principalmente por
transporte coletivo. A Tabela 49 e as Figuras 59 e 60 ilustram estes dados.
Tabela 49: Viagens motorizadas de Paulínia
Destino
Viagens internas de Paulínia
Americana
Arthur Nogueira
Campinas
Cosmópolis
Hortolândia
Indaiatuba
Itatiba
Jaguariúna
Monte Mor
Nova Odessa
Pedreira
Santa Bárbara d`Oeste
Sumaré
Valinhos
Vinhedo
Total

Viagens
108.472,50
1.041,30
509,30
18.865,50
8.196,70
2.090,90
244,00
144,90
168,40
150,10
65,30
47,70
212,90
6.267,50
632,40
47,70
147.975,80

Participação
73,30%
0,70%
0,34%
12,75%
5,54%
1,41%
0,16%
0,10%
0,11%
0,10%
0,04%
0,03%
0,14%
4,24%
0,43%
0,03%
100,00%

Fonte: PDUI, 2018. Elaborado pela equipe Fipe.

CI 5660

169

Figura 59: Principais fluxos de viagens de transporte particular

Fonte: PDUI, 2018. Modificado pela equipe Fipe.

Figura 60: Principais fluxos de viagens de transporte coletivo

Fonte: PDUI, 2018. Modificado pela equipe Fipe.

Em relação à frota, segundo dados do Denatran para o ano de 2020, Paulínia possui uma
frota de 81.973 veículos, dos quais 49% são de veículos de passeio. Seguindo tendência
observada nacionalmente, Paulínia ampliou em 60% o número total de veículos entre os
anos de 2010 e 2020, passando de 50.897 para 81.873. A Tabela 50 indica a evolução da
frota, a participação do automóvel e da motocicleta no total de sua composição, bem como
a taxa de motorização (frota/100 habitantes), no período de 2010 a 2020.
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Tabela 50: Evolução da frota em Paulínia, entre 2010 e 2020
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Evolução
2010-2020

Frota
total

Automóveis

Motocicletas e similares

Total

% frota total

Total

% frota total

50.897
54.801
58.733
62.902
66.399
68.678
71.011
73.298
76.832
79.835
81.873

30.802
32.738
34.995
37.371
39.490
41.174
42.851
44.212
46.327
48.078
49.190

60,52%
59,74%
59,58%
59,41%
59,47%
59,95%
60,34%
60,32%
60,30%
60,22%
60,08%

8.290
8.946
9.488
9.681
9.860
9.962
10.097
10.338
10.649
11.106
11.415

16,29%
16,32%
16,15%
15,39%
14,85%
14,51%
14,22%
14,10%
13,86%
13,91%
13,94%

81.825
84.310
86.873
89.511
92.231
95.033
96.955
98.915
100.915
102.956
105.037

Taxa de
Motorização
(frota/100hab.)
62,20
65,00
67,61
70,27
71,99
72,27
73,24
74,10
76,14
77,54
77,95

60,90%

59,70%

-0,73%

37,70%

-14,40%

28,37%

25,31%

População

Fonte: Seade, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

Na década analisada houve estabilidade na participação do automóvel (-0,07%), enquanto
a frota de motocicletas diminuiu a sua participação na contabilização total (-14,4% no
período). A taxa de motorização evoluiu 25,31%, entre 2010 e 2020, demonstrando o
crescimento do uso de veículos motorizados.
7.2.4

Transporte coletivo

Segundo o PDM de Paulínia, o Sistema de Transporte Público de Passageiros é formado
pelo Serviço de Transporte Coletivo, Escolar e Táxi, possuindo os objetivos:


Garantir transporte coletivo urbano eficiente e seguro, como agente de
desenvolvimento urbano e integração social, aprimorando-se sua integração
físico-tarifária;



Promover a contínua melhoria dos serviços objetivando o aumento da oferta e
aumento da velocidade operacional do sistema;



Estabelecer um novo padrão de atendimento que considere o desenvolvimento
tecnológico de veículos e equipamentos e garanta qualidade, quantidade adequada
e preço socialmente justo;



Desenvolver ações para a melhoria da qualidade do transporte de escolares através
da adoção de novas tecnologias veiculares e capacitação de condutores;
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Integrar o sistema de transporte coletivo urbano ao setor de serviços, assegurando
que itinerários estabelecidos facilitem ao munícipe o seu acesso à escola, posto de
saúde, farmácias, correios, bancos, lazer;



Conciliar os traçados das linhas de transporte coletivo às vias com melhores
condições de fluidez e segurança, menor intensidade de uso residencial e maior
acessibilidade a comércio e serviços;



Compatibilizar os serviços de transporte intermunicipal de curta distância ao
sistema de transporte coletivo urbano do Município;



Garantir condições de acesso a todas as pessoas com deficiência, contribuindo
assim para a integração e o exercício de seus direitos de cidadania;



Desenvolver ações visando ganhos de eficiência do transporte coletivo
diminuindo o custo de prestação do serviço, buscando novas formas de
financiamento para o setor, que resulte na redução do gasto dos usuários;



Obter uma tarifa socialmente justa, que garanta a mobilidade e acessibilidade
principalmente dos setores mais carentes da população;



Estabelecer

política

de

controle

efetivo,

adequado

e

rigoroso

para

aperfeiçoamento da qualidade do transporte urbano no município dentro do
princípio da isonomia, redefinindo trajetos de linhas e estabelecimento de
convênios para o pagamento de bilhete único;


Aumentar a oferta de transporte coletivo nos finais de semana;



Delimitar via exclusiva para tráfego de transporte coletivo;



Implantar novo terminal de transporte coletivo em local adequado;



Ampliar o horário de atendimento (das 5 da manhã até 0h); e



Dotar os pontos de ônibus de coberturas e bancos adequados.

Em Paulínia, os serviços de transporte público coletivo são operados pelo Consórcio
Mobilidade Paulínia, formado pelas empresas Rápido Sumaré Ltda. e Terra Auto Viação
Transportes Ltda., vencedoras da concorrência pública nº 003/2021, operando sob o nome
MOV Paulínia. O edital da concessão estabelece que a empresa vencedora deve manter
em operação 13 linhas, com as rotas já estabelecidas, conforme Tabela 51 e Figura 61.
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Tabela 51: Linhas do sistema de transporte
Linha
99
100
101
102
104
200
201
202
203
204
207
301
302

Denominação
Parque das Árvores
Marieta Dian
João Aranha
Jardim Leonor
Replan – São José
Replan
Núcleos
Parque Represa
Cooperlotes
Residencial Pazetti
Vida Nova
Betel
Betel / Parque das Árvores

Passageiros
(média mês)
8.968
65.644
143.965
88.158
2.505
9.382
29.727
37.026
141.213
31.174
18.233
16.398
1.391

Participação na
rede
1,5%
11,1%
24,2%
14,8%
0,4%
1,6%
5,0%
6,2%
23,8%
5,3%
3,1%
2,8%
0,2%

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

A partir dos dados exibidos na Tabela 51, nota-se que as principais linhas do município
são a 101 – João Aranha e a 203 – Cooperlotes, que juntas transportam quase metade de
todos os passageiros registrados – totalizando 593.784 ao mês.
Figura 61: Sobreposição das linhas de transporte coletivo no sistema viário

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2021.

Como ilustra a figura acima, múltiplas linhas utilizam as mesmas vias, especialmente na
região central da cidade. A sobreposição de tantas linhas de transporte coletivo em uma
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mesma via demandou a criação de 12 corredores de ônibus, que são apresentados na
Figura 62. Os ônibus da MOV também operam na rodoviária da cidade, ocupando sete
baias das 11 disponíveis. Das baias restantes, duas são ocupadas por ônibus da EMTU
(que realiza o transporte público intermunicipal), e as outras duas são disponibilizadas
para linhas rodoviárias.
Segundo o edital de concessão, foram determinadas e mapeadas as áreas de influência das
linhas de ônibus, apontando para uma cobertura espacial de 85% da área urbana. Tal valor
foi calculado com base na distância máxima de 500m para cada lado do eixo viário
(diâmetro de 1.000m), que seria a área de cobertura da rede. A cobertura da rede é
apresentada na Figura 63.
Figura 62: Corredores do Transporte Coletivo Urbano do Município de Paulínia

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2021.
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Figura 63: Cobertura do sistema de transporte coletivo público

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2021.

7.2.5

Transporte não motorizado

Este item tem como objetivo caracterizar, de forma breve, a infraestrutura disponível para
o transporte não motorizado, que é realizado por propulsão humana (também conhecido
como transporte ativo), compreendendo os deslocamentos a pé ou de bicicleta.
7.2.5.1 Transporte a pé
As calçadas e passeios, além da infraestrutura de transposição de barreiras, como
passagens inferiores e em nível, e os pontos de travessia de pedestres, constituem o
sistema de transporte a pé do município. Foi possível observar as seguintes características
relacionadas ao sistema pedonal:


A topografia da cidade é majoritariamente suave ondulada (2 a 8% de inclinação)
ou plana (2 a 8% de inclinação), favorecendo a caminhabilidade;



A grande maioria das calçadas possui pavimentação, entretanto, ainda se
encontram quadras sem calçadas pavimentadas, devido aos lotes lindeiros ainda
não terem sido ocupados (Figura 64);
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A conservação de calçadas em bairros residenciais é mais problemática, com
superfícies irregulares e infraestrutura voltada à acessibilidade deficiente;



A utilização de calçadas para a o estacionamento de veículos e depósito de
materiais de construção, principalmente em bairros residenciais mais afastados do
centro (Figura 65).

Figura 64: Trecho de quadra não ocupada, sem calçada, no bairro Jardim Europa

Fonte: Google Earth, 2021.

Figura 65: Calçadas sem conservação utilizadas para o depósito de materiais de
construção, no bairro Bom Retiro

Fonte: Google Earth, 2021.
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7.2.5.2 Transporte por bicicleta
O sistema cicloviário básico é composto por:


Bicicleta: meio de transporte barato, não poluente e que ocupa pequeno espaço na
rede viária;



Ciclovias: estruturas separadas do tráfego motorizado, o que proporciona aos
ciclistas maior segurança e conforto;



Ciclofaixas: faixas de rolamento para a bicicleta, indicadas pela aplicação de
pintura e por colocação de dispositivos delimitadores, com o objetivo de separálas do fluxo de veículos automotores;



Ciclorrotas: caminhos que representam uma rota recomendada para o ciclista, com
o trajeto sem qualquer segregação ou sinalização contínua, sendo um espaço
compartilhado com os veículos automotores;



Bicicletários: espaços restritos para estacionamento de bicicletas, de maior porte
e fechado com algum tipo de controle de acesso, podendo ser público ou privado;
e



Paraciclos: suportes físicos, nos quais se prende a bicicleta, podendo fazer parte
do mobiliário urbano ou ser implantado em uma área restrita.

Favorecida pelas baixas declividades, Paulínia passou a contar com duas ciclovias nos
últimos anos (Figura 66):


Ciclovia Edivaldo Santimaria – Vadão, com cerca de 2,90km de extensão, liga o
Fontanário até o bairro João Aranha, mas que possui problemas de conservação
da pavimentação; e



“Nova Ciclovia”, com nome ainda não definido, com cerca de 5,7km de extensão,
com trajeto circular entre o Rodoshopping, o bairro Santa Teresinha e o bairro
Jardim América.

Além das ciclovias citadas, no entorno do Parque das Flores está presente uma pequena
ciclofaixa que liga a malha viária com os caminhos internos do parque.
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Figura 66: Ciclovias de Paulínia

Fonte: Google Earth, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

Ressalta-se o potencial para a ampliação da rede cicloviária, pois como já dito, 60,58%
do território municipal é suave ondulado (2 a 8% de inclinação), com outros 22,24%
sendo plano (0 a 2% de inclinação). Além disto, Paulínia possui grande quantidade de
vias com largura capaz de comportar ciclovias ou ciclorotas, muitas delas com canteiro
central amplo, como a Av. Pres. Getúlio Vargas ou a Av. Antônio Batista Piva.
Neste sentido, aponta-se que a formulação do Plano de Mobilidade, que ocorre
concomitantemente à revisão do Plano Diretor, pode compreender melhor o tema no
município, e assim, traçar diretrizes que visem ampliar e conectar a rede cicloviária
existente.
7.3

DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

Neste item serão apresentados os dados relativos aos principais indicadores sociais, bem
como a distribuição dos estabelecimentos públicos, a fim de compreender a
disponibilidade espacial dos serviços ofertados à comunidade, com relação a:
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Educação;



Saúde;



Assistência Social;



Esporte, lazer e cultura; e



Segurança Pública.

As análises serão feitas com base em dados secundários apresentados em tabelas, gráficos
e figuras, fornecendo uma análise integrada sobre os temas. Cada tema será analisado por
regiões da cidade (Figura 67), de modo a entender como cada porção do território de
Paulínia está servida com equipamentos públicos. A única região não citada nesta análise
é a Região Nordeste, pois é composta principalmente pelo complexo petroquímico e
outros usos não urbanos, não dispondo de equipamentos públicos. A lista completa de
equipamentos sociais que embasaram esta análise encontra-se no Anexo I.

CI 5660

179

Figura 67: Regiões de Paulínia

Fonte: Prefeitura de Paulínia. Elaborado pela equipe Fipe.

7.3.1

Educação

Segundo a Lei Complementar nº 82/2022 do Município de Paulínia, compete à Secretaria
Municipal de Educação coordenar a política municipal de educação, coordenar e avaliar
o Plano Municipal de Educação, e executar e supervisionar os serviços de ensino
maternal, infantil, fundamental e médio, assegurar o ingresso e a permanência de todas
as crianças e jovens nas Unidades da rede de ensino municipal, entre outras funções.
O município possui Plano Municipal de Educação, cujo planejamento é de 2015 a 2025.
Aprovado pela Lei Municipal nº 3.444/2015, o plano dispõe sobre metas e ações para
todos os ciclos de educação, inclusive para a educação especial, que englobam o acesso
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de alunos com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e
superdotação.
7.3.1.1 Indicadores educacionais
Segundo dados censitários (IBGE, 2010), a taxa de alfabetização das pessoas com 15 anos
ou mais em Paulínia era de 96,53%, muito próxima à média da RMC (96,25%) e acima
da média do Estado, com 95,67%.
Para mensurar a qualidade do ensino e acompanhar os resultados de políticas
educacionais, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
– Inep criou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, indicador bianual
que varia de zero a 10 e compila os principais dados de fluxo escolar e desempenho em
avaliações. Com base nas últimas informações disponíveis (INEP, 2019), o Ideb dos anos
iniciais do ensino fundamental da rede pública administrada pela municipalidade era de
6,6, pouco acima da meta projetada (6,4). Já o dos anos finais era de 5, pouco abaixo da
meta projetada (5,1).
Quanto ao número de matrículas na rede municipal de ensino apresentado na Tabela 52,
nota-se que entre 2015 e 2020 houve um aumento de 6,06% no número de matrículas na
Educação Infantil, e de 5,62% no Ensino Fundamental. A Educação Especial apresentou
a maior variação, chegando a um crescimento de 36,1%. O ensino médio apresentou uma
ligeira queda (-3,2%).
Tabela 52: Variação do número de matrículas na rede de ensino municipal
Ano
2015
2020
Variação no
período

4.615
4.895

Matrículas na
Educação
Especial
227
377

Matrículas no
Ensino
Fundamental
8.064
8.518

+6,06%

+36,10%

+5,62%

Matrículas na
Educação Infantil

Matrículas no
Ensino Médio
437
423
-3,20%

Fonte: Seade, 2020. Elaborado pela equipe Fipe.

Segundo dados compilados pelo Seade, a taxa de abandono no ensino fundamental, de
competência municipal, em 2015 era de 0,4%, o que se manteve até o ano de 2019. A
taxa de aprovação que de 92,9% passou para 95,2%. Em relação ao Ensino Médio a taxa
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de abandono é nula neste período, enquanto a taxa de aprovação aumentou em menos de
1% (Tabela 53).
Tabela 53: Taxa de abandono, reprovação e aprovação da rede municipal de
ensino fundamental e médio, entre 2015 e 2019
Ano
2015
2019

Taxa de
Abandono do
Ensino
Fundamental
0,4
0,4

Taxa de
Reprovação
do Ensino
Fundamental
6,5
4,4

Taxa de
Aprovação do
Ensino
Fundamental
92,9
95,2

Taxa de
Abandono
do Ensino
Médio
0

Taxa de
Reprovação
do Ensino
Médio
4,4
3,6

Taxa de
Aprovação
do Ensino
Médio
95,6
96,4

Fonte: Seade, 2019. Elaborado pela equipe Fipe.

Segundo o último Censo Demográfico (2010), a maior parte da população de Paulínia
acima de 25 anos não possuía instrução ou tinha apenas o ensino fundamental incompleto,
o que representou 35,28% do total do município, média inferior à da RMC, com 39,64%.
Os habitantes que iniciaram, mas não concluíram o ensino médio, foram de 14,49%,
enquanto os que terminaram foram de 33,12%. A finalização da educação superior ficou
restrita a 16,83% da população adulta. A Figura 68 demonstra o perfil educacional dos
adultos de Paulínia, por grau de instrução.
Figura 68: Grau de instrução da população acima de 25 anos, em Paulínia e na
RMC, em 2010

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 2010. Elaboração equipe Fipe.
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As unidades escolares de Paulínia são apresentadas a seguir, juntamente com a sua
distribuição pelas regiões municipais.
7.3.1.2 Distribuição de equipamentos educacionais por regiões
Para a análise espacial dos equipamentos educacionais foi considerado seu raio de
atendimento ideal, de acordo com o que fora proposto por Gouvêa (2008 apud NEVES,
2015).
O primeiro acesso da criança ao sistema educacional se dá pela creche, que educa e cuida
de crianças de 0 a 3 anos. Paulínia possui 21 creches municipais, e convênio com 25
creches privadas, totalizando 46 unidades disponíveis para a população. Orientando a
leitura de acordo com as regiões, tem-se a seguinte distribuição de creches:


Região Central: Conta com cinco creches da prefeitura e uma creche conveniada,
com distribuição uniforme na região;



Região Sul: Conta com duas creches públicas e uma creche conveniada,
concentradas na área de maior densidade demográfica, notando-se uma possível
insuficiência no Parque Brasil 500, que não possui nenhuma creche;



Região Sudeste: Conta com apenas uma creche pública;



Região Oeste: Conta com seis creches públicas e 10 creches conveniadas, com
boa distribuição nos bairros Parque Bom Retiro, Vila Monte Alegre e Vila
Bressani, mas possuindo apenas uma creche no bairro Parque da Represa, o que
pode ser insuficiente para suprir a demanda dos bairros do entorno;



Região Noroeste: Conta com sete creches públicas e 15 creches conveniadas, com
boa distribuição da região.

Considerando o raio de atendimento de 300m, nota-se que apesar da quantidade de
creches existentes em cada região, existem lacunas de atendimento, notadamente em áreas
pouco ocupadas.
Compreendendo que a distribuição das creches públicas é feita de maneira proporcional
na cidade, a falta de creches públicas em determinados locais força o poder municipal a
firmar parcerias com creches privadas, que não seguem o critério de distribuição
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proporcional. Assim verifica-se que a oferta de vagas em creches conveniadas que estão
muito próximas umas das outras (Figura 69).
Figura 69: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de educação – creches
e Emei

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

Em relação à Educação Infantil, que atende crianças de 4 a 5 anos, Paulínia possui 20
Escolas Municipais de Ensino Infantil – Emei, distribuídas da seguinte maneira:


Região Central: Conta com três Emeis, com distribuição uniforme na região;



Região Sul: Conta com três Emeis, concentradas na área de maior densidade
demográfica, notando-se uma possível insuficiência no Parque Brasil 500, que não
possui nenhuma;



Região Sudeste: A região não possui Emei, com a demanda local necessitando ser
suprida pelas Emeis da Região Sul;



Região Oeste: Conta com sete Emeis, distribuídas de maneira equidistante nos
bairros Jardim Flamboyant, Vila Monte Alegre, Vila José Paulino Nogueira e Vila
Bressani, mas possuindo apenas uma Emei no bairro Parque Bom Retiro, o que
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pode ser insuficiente para suprir a demanda local, e nenhuma Emei Parque da
Represa, Nova Veneza e Balneário Tropical;


Região Noroeste: Conta com sete Emeis, mas sem nenhuma escola no norte do
bairro João Aranha, o que dificulta o acesso aos equipamentos.

Para a análise das Emeis também foi considerado o raio de atendimento 300m. Deste
modo, verifica-se uma distribuição heterogênea, com falhas na cobertura de pontos mais
distantes do centro, em regiões pouco adensadas (vide Figura 69).
O Ensino fundamental de Paulínia é oferecido tanto por escolas municipais quanto
estaduais, sendo 15 escolas administradas pelo município e três pelo estado, totalizando
18 escolas. A distribuição destas escolas nas regiões municipais é dada da seguinte
maneira:


Região Central: O ensino fundamental é oferecido em três escolas municipais e
uma estadual, com distribuição uniforme na região e contemplando todo o
território regional;



Região Sul: Conta uma escola municipal, no bairro Santa Terezinha;



Região Sudeste: Conta com uma escola municipal no bairro Betel;



Região Oeste: Conta com quatro escolas municipais, distribuídas de maneira
equidistante, mas sem oferta para o Parque da Represa, necessitando de linha de
transporte escolar para o atendimento ao bairro;



Região Noroeste: O ensino fundamental é oferecido em seis escolas municipais e
duas escolas estaduais, com as principais áreas urbanizadas sendo atendidas.

Dado o raio de atendimento para escolas de ensino fundamental de no máximo 1.500m,
considera-se que Paulínia possui a maioria das regiões atendidas, com a presença de
transporte escolar nas áreas sem oferta (Figura 70).
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Figura 70: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de educação – ensino
fundamental

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

O ensino médio é oferecido em doze escolas, sendo seis municipais e seis estaduais. A
distribuição de escolas que oferecem esta modalidade de ensino segue a seguinte forma:


Região Central: Conta com uma escola municipal e duas escolas estaduais;



Região Sul: Nenhuma escola da região oferece o ensino médio;



Região Sudeste: Conta com duas escolas que oferecerem esta modalidade de
ensino, sendo uma delas técnica;



Região Oeste: Conta com quatro escolas que oferecem esta modalidade de ensino,
sendo uma delas técnica;



Região Noroeste: Conta com uma escola municipal e duas escolas estaduais,
distribuídas de maneira uniforme na região.

Para escolas de ensino médio Gouvea (2018) indica um raio de atendimento de 3.000m,
o que aponta para a quase totalidade do município atendida (Figura 71).
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Figura 71: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de educação – ensino
médio

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

Considerando a localização das escolas técnicas, notadamente, o Centro Municipal de
Ensino Profissionalizante – Cemep, na Região Oeste, e a Escola Técnica de Paulínia –
Etep, na Região Sudeste, nota-se que esta modalidade de ensino é de acesso prejudicado
para parte da população das regiões Nordeste e Oeste (Figura 72).
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Figura 72: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de educação – ensino
profissionalizante

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

A distribuição não uniforme de equipamentos aumenta a demanda por transporte escolar
nos primeiros anos, e pelo transporte público para os anos seguintes.
7.3.2

Saúde

Conforme a Lei Municipal nº 3.539/2017, já revogada em 2022, a Secretaria Municipal
de Saúde seria responsável por planejar, organizar, controlar e avaliar os serviços públicos
de saúde, executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, de alimentação e
nutrição, e da saúde do trabalhador, entre outras funções. Entretanto, com a aprovação da
reorganização administrativa dada pela Lei Complementar nº 82/2022, não estão
presentes os objetivos para esta pasta, apenas dos órgãos e departamentos internos.
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7.3.2.1 Indicadores de saúde
Os principais índices que refletem o nível de saúde da população são: esperança de vida
ao nascer e mortalidade infantil.
A esperança de vida ao nascer, em Paulínia, cresceu 3,57 anos entre 2000 e 2010,
passando de 73,26 anos, para 76,283 anos, respectivamente. Em nível nacional, para o
ano de 2010 a esperança de vida ao nascer era de 73,83 anos, estando o município a frente
da média nacional.
Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil em Paulínia caiu de 17,4 óbitos por mil
nascidos vivos para 12,62 óbitos por mil nascidos vivos. A mortalidade até 5 anos de
idade seguiu a mesma tendência de queda. A evolução dos dados relativos à longevidade
e mortalidade permite a avaliação da melhora substancial da qualidade de vida da
população local, como mostra a Tabela 54.
Tabela 54: Taxas de longevidade e mortalidade em Paulínia
Ano
2000
2010

Esperança de vida ao
nascer (anos)
73,26
76,83

Mortalidade infantil
(óbitos/1.000 nascidos vivos)
17,40
12,62

Mortalidade até 5 anos de idade
(óbitos/1.000 nascidos vivos)
20,24
14,14

Fonte: Atlas Brasil, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

As unidades de saúde disponíveis no município serão apresentadas a seguir, entendendoas de acordo com a sua distribuição no território de Paulínia.
7.3.2.2 Distribuição dos equipamentos de saúde
Paulínia possui um hospital, o Hospital Municipal de Paulínia, localizado na Região
Central. Em relação às Unidades Básicas de Saúde – UBS, Paulínia dispõe de 10 unidades
distribuídas da seguinte forma:


Região Central: Além do Hospital a região conta com uma UBS;



Região Sul: Conta com uma UBS no bairro Jardim Garcia;



Região Sudeste: Conta com uma UBS no bairro Betel;



Região Oeste: Conta com três UBS, com boa distribuição pela região, inclusive
com uma unidade no bairro Balneário Tropical, que é desassistida por outros tipos
de equipamentos;
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Região Noroeste: Conta com 4 UBS bem distribuídas pela região.

Existem no município onze unidades de saúde de especialidades, como tratamento
odontológico, oncológico, de saúde mental e de dependentes químicos. As especialidades
que possuem mais de uma unidade são as de tratamento odontológico (Serod), sendo uma
localizada na Região Central e outra na Região Oeste; e os Centros de Atenção
Psicossocial – Caps, contam com duas unidades, uma na Região Central e outra na Região
Sul. Entretanto, segundo informações da prefeitura, a ausência de Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) sobrecarrega o pronto atendimento do hospital Municipal.
A Figura 73 ilustra a localização dos equipamentos públicos de saúde.
O município também possui centros de vigilância: A Vigilância Epidemiológica localizase na Região Central, enquanto o Centro de Vigilância Sanitária e Centro de Controle de
Zoonoses se localizam na Região Oeste.
Figura 73: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de saúde

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.
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7.3.3

Assistência Social

Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social e Proteção à Pessoa, segundo Lei
Complementar nº 82/2022, formular, implantar, executar e avaliar a Política Municipal
de Assistência Social, por meio da oferta de serviços, programas e projetos
socioassistenciais, na perspectiva de garantir os direitos dos cidadãos previstos na política
municipal de assistência social e de assegurar o comando único de assistência social, de
acordo com o preceituado na PNAS – Política Nacional de Assistência Social, e no SUAS
– Sistema Único de Assistência Social. Também são atribuições da pasta:


Desenvolvimento de atividades comunitárias;



Coordenação de ações e políticas de inclusão e cidadania;



Execução de ações de defesa de segmentos mais vulneráveis da sociedade,
promovendo medidas socioeducativas e/ou de acolhimento institucional, entre
outros.

7.3.3.1 Programas sociais
Para centralizar e focalizar o combate à pobreza, o atual Ministério da Cidadania (através
da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social) mantém o Cadastro Único para
Programas Sociais – CadÚnico, com dados de famílias de baixa renda aptas a usufruírem
de programas governamentais de assistência social. De acordo com os dados de maio de
2022, Paulínia possui 8.561 famílias cadastradas no CadÚnico, possuindo a seguinte
configuração:


3.954 famílias em situação de extrema pobreza (46%);



755 famílias em situação de pobreza (9%);



2.002 famílias de baixa renda (23%);



1.850 famílias com renda acima de ½ salários mínimos.

O Auxílio Brasil, regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.852/2021, e instituído pela
Lei Federal nº 14.284/2021, integra várias políticas públicas de assistência social, saúde,
educação, emprego e renda. No mês de maio de 2022, o município de Paulínia teve 3.361
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famílias beneficiadas pelo programa, totalizando um investimento de R$ 770.619 e um
benefício médio de R$ 229,28.
O Programa Auxílio Gás oferece auxílio financeiro destinado às famílias de baixa renda,
com o objetivo de reduzir o efeito do aumento do preço do gás de cozinha sobre o
orçamento doméstico, instituído pela Lei Federal nº 14.237/2021 e regulamentado pelo
Decreto Federal nº 10.881/ 2021. No mês de maio de 2022, Paulínia teve 1.309 famílias
beneficiadas por este programa, totalizando um investimento de R$ 66.759,00.
7.3.3.2 Distribuição de equipamentos de assistência social no município
Em relação aos equipamentos de assistência social, Paulínia possui:


Dois Centros de Referência da Assistência Social – Cras, localizados nas regiões
Oeste e Noroeste, sendo responsável pela prevenção de situações de
vulnerabilidade ou de risco social;



Um Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas, na Região
Sul, próximo da Região Central, destinado a tratar das consequências e
acompanha as famílias e indivíduos que sofrem violação dos direitos ou que estão
vivendo situação de violência; e



Um Centro de Convivência do Idoso, na Região Central.

Destaca-se que futuramente haverá também uma unidade do Cras no bairro Morro Alto,
na Região Noroeste.
A Figura 74 ilustra a localização dos equipamentos públicos de assistência social de
Paulínia.
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Figura 74: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de assistência social

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

7.3.4

Esporte, Lazer e Cultura

Conforme a Lei Municipal Complementar nº 82/2022, a responsável pelo tema no
município é a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, cujos
departamentos competentes são:


Departamento de Atividades Culturais, que tem por objetivo propor e oferecer
cursos e oficinas culturais, incentivar a pesquisa teórica e prática na área proposta,
fomentar a criação de novos grupos artísticos, entre outras atividades correlatas,
sendo composto por:
o Divisão de Música e Dança;
o Divisão de Teatro, Circo e Artes plásticas; e
o Divisão de Artes Audiovisual e Cinema.
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Departamento de Desenvolvimento e Formação Cultural, que tem por objetivo
desenvolver, organizar, avaliar e comunicar toda necessidade e questões
relacionadas à Secretaria Municipal de Cultura, fomentar ações para o
desenvolvimento cultural do Município, bem como trazer políticas culturais
destinadas à formação cultural dos munícipes, incentivar a proteção do patrimônio
histórico e cultural do Município, bem como averiguar possibilidades de proteção
de conteúdo imaterial, sendo composto por:
o Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural; e
o Divisão de Projetos Culturais.



Departamento de Desenvolvimento de Esportes e Recreação, que tem por objetivo
promover, planejar e executar políticas, programas e projetos de prática esportiva
para munícipes de todas as faixas etárias, fortalecendo o esporte amador e o de
alto rendimento, entre outros objetivos, sendo composto por:
o Divisão de Esportes; e
o Divisão de Recreação.

7.3.4.1 Distribuição dos equipamentos esportivos, de lazer e de cultura
Os equipamentos esportivos, de lazer e de cultura apresentam a seguinte distribuição:


Região Central: Possui cinco equipamentos esportivos, e três parques (Jardim
Botânico, Parque Zeca Malavazzi e Parque Ecológico de Paulínia) e dois
equipamentos culturais;



Região Sul: Possui apenas uma praça esportiva, mas destaca-se pelo complexo de
equipamentos culturais próximo da Prefeitura;



Região Sudeste: Não possui equipamento de esporte, lazer e cultura;



Região Oeste: Possui um ginásio esportivo, duas praças esportivas, dois parques
(Parque da Represa e Parque das Flores) e dois edifícios de cultura, mas destacase que a maioria dos equipamentos se localizam próximos da Região Central; e
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Região Noroeste: Possui um ginásio esportivo, duas praças esportivas, e um
parque (Parque da Amizade), encontrando-se em proximidade do Parque Natural
Municipal do Cerrado.

Neste contexto, cumpre mencionar que a Prefeitura indicou a potencialidade de criação
de um Parque Municipal no restante da gleba do Parque Brasil 500, de sua propriedade,
podendo ser melhor aproveitado pela população. O mesmo se aplica para o Parque
Natural Municipal do Cerrado, que apesar de demarcado pela Lei Municipal
nº 2.815/2006 não possui infraestrutura básica para utilização pela população.
Em relação aos equipamentos culturais, nota-se uma baixa cobertura no território, pois
estão localizados na Região Sul, na proximidade da sede da Prefeitura Municipal de
Paulínia. Além disto, destaca-se a inutilização de diversos equipamentos culturais, tais
como o Sambódromo Municipal e o Theatro Municipal, que necessitam de reformas para
voltar a funcionar novamente.
A Figura 75 ilustra a localização dos equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer
em Paulínia.
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Figura 75: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de cultura, esporte e
lazer

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

7.3.5

Segurança

Segundo a Lei Complementar nº 82/2022 do Município de Paulínia, compete à Secretaria
de Municipal de Segurança Pública promover ações de segurança pública, preventiva e
combativa, estando sob sua tutela a Guarda Municipal de Paulínia, criada através da Lei
Municipal nº 714/1980, cuja sede está na Região Central, mas conta também com posto
avançado no bairro João Aranha.
Colaborando com a segurança, estão presentes no município uma delegacia da Polícia
Militar na Região Sul, responsável pelo policiamento ostensivo, e um Posto da Polícia
Militar Rodoviária, na Rod. Prof. Zeferino Vaz, na Região Nordeste, responsável pelo
patrulhamento e fiscalização nas rodovias estaduais, prestando apoio ao Departamento de
Estradas de Rodagem – DER.
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O município conta também com uma delegacia da Polícia Civil, responsável pela
investigação criminal e elaboração de boletins de ocorrência, entre outros objetivos. A
delegacia encontra-se na região central.
Ainda conforme a Lei Complementar nº 82/2022 do Município de Paulínia, compete à
Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil coordenar e executar as ações correlatas
à defesa civil no município, articulando com Estado e União para atuação conjuntas, além
de criar plano de ação anual visando o atendimento de ações em tempo de normalidade,
como também de ações emergenciais, entre outros objetivos. O Departamento de Defesa
Civil localiza-se no bairro Jardim dos Calegaris, na Região Central.
A Figura 76 ilustra a distribuição desses equipamentos, onde se incluem também os
portais da cidade, utilizados para o monitoramento das entradas de Paulínia.
Figura 76: Mapa de distribuição dos equipamentos públicos de segurança

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.
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7.3.5.1 Indicadores de segurança
Os indicadores de segurança de Paulínia apresentaram melhora no período 2015-2021,
com recuo em quase todas as taxas de delitos, conforme demonstrado na Figura 77 - com
exceção da taxa de homicídios dolosos, que dado o número baixo de ocorrências pode
variar muito. Este fenômeno pode ser reflexo do planejamento e coordenação das
atividades pela secretaria responsável pelo tema. Cabe destaque à queda no número de
furtos, que no período analisado passou de 1.351,1 para 809,1 por 100 mil habitantes.
Figura 77: Taxa de delitos em Paulínia por 100 mil habitantes, entre 2015 e 2021
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Fonte: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 2021. Elaborado pela equipe Fipe.

7.3.6

Análise integrada

Para esta análise integrada dos equipamentos sociais existentes em Paulínia, estes foram
espacializados, utilizando-se como base a compartimentação territorial do município
(ilustrada na Figura 67, no início item 7.3).
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Além de previsão em Lei, a divisão urbanística facilita a compreensão dos padrões e
características gerais de cada porção territorial, inclusive para identificar as diferenças
físicas e estruturais, além das potencialidades e tendências da dinâmica urbana existente.
Esta percepção servirá de embasamento para o estabelecimento de ações e instrumentos
específicos na etapa de proposta da revisão do Plano Diretor. Na análise elaborada nas
seções anteriores, foram identificados um total de 140 equipamentos púbicos em Paulínia.
A Tabela 55 reúne uma breve consideração sobre a distribuição espacial dos
equipamentos públicos, por região.
Tabela 55: Análise integrada dos equipamentos sociais
Região

Centro

Considerações
É a região mais bem servida de equipamentos públicos, sendo auxiliada pela proximidade
de equipamentos de outras regiões que estão próximos dos limites do centro. Destaca-se
principalmente por:




Oferecer todas as modalidades de ensino;
Além do hospital municipal, a região possui a maioria dos centros de
especialidades médicas;



Sul

Sudeste

Oeste

Noroeste

Possuir duas áreas verdes de lazer do município (Parque Ecológico Municipal e
Jardim Botânico) e dois ginásios esportivos.
A região destaca-se pelo complexo de edifícios culturais próximos da Prefeitura, mas que
necessitam de reformas para serem utilizados novamente, e pela oferta de unidades
educacionais dos primeiros anos, notadamente nos bairros Santa Terezinha, Morumbi e
Jardim América. Faltam equipamentos públicos na área urbanizada do Parque Brasil 500
próximo do bairro do Betel, que possui densidade demográfica maior do que áreas
melhores atendidas na região, com destaque para os bairros Morumbi e Santa Terezinha.
Apesar de possuir unidades educacionais de ensino fundamental, médio e técnico, a região
não oferece educação infantil e a cobertura de creches se mostra deficiente.
Somando-se aos equipamentos públicos citados, há uma UBS.
Entretanto, a região não possui nenhum equipamento de cultura, assistência social, esporte
e lazer.
Os bairros no entorno das Av. Antônio Batista Piva e Av. Brasília possuem unidades
educacionais dos primeiros anos espalhados por toda sua extensão. Entretanto, os
equipamentos de esporte e lazer estão localizados principalmente nos bairros Vila Monte
Alegre e Vila Bressani, demandando que haja investimento em novos locais voltados para
cultura, esporte e lazer.
Os bairros menos assistidos em serviços públicos são o Parque da Represa, Nova Veneza
e Balneário Tropical, forçando sua população a se deslocar para conseguir realizar
atividades relacionadas à educação, assistência social, cultura e esporte.
A região é assistida por equipamentos educacionais e de saúde pela maior parte de sua
extensão, com destaque para a oferta de ensino médio, que ocorre em três unidades
educacionais.
Existem três equipamentos esportivos e um de lazer na região, mas faltam opções de
cultura.

Fonte: Elaborado pela equipe Fipe.
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7.4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da análise crítica às informações apresentadas nesta seção, cita-se os desafios
referentes aos aspectos de infraestrutura e serviços públicos:


Paulínia possui um programa de gestão de resíduos sólidos denominado Programa
Lixo Zero, que em 2015 conseguia que 35% do lixo reciclado fosse proveniente
da separação feita pela população;



O aterro municipal foi ampliado, e conta com unidades específicas para triagem,
beneficiamento e armazenamento de resíduos da construção civil; de
biorremediação de solos contaminados; de valorização de resíduos para a
produção de combustíveis; e de triagem e reciclagem dos resíduos urbanos;



Até o momento, apesar da indicação do Plano Diretor de 2006, Paulínia não conta
com Plano de Drenagem Urbana;



Existem 17 pontos de alagamento no município, causados pela presença de
construções muito próximas ao leito ou avançando sobre os córregos; a adoção de
parâmetros técnicos inadequados para o projeto das canalizações, com reflexo na
capacidade das mesmas; e o processo desordenado de impermeabilização da
cidade;



Grande parte dos deslocamentos diários de Paulínia é realizada dentro do
município por meio do modal motorizado individual, enquanto que as viagens
intermunicipais são realizadas principalmente por transporte coletivo;



As linhas de ônibus de Paulínia possuem uma cobertura espacial de 85% da área
urbana;



A cobertura de creches e escolas de ensino infantil demanda melhorias no
município;



Há a demanda por equipamentos culturais em todo o território municipal, pois no
momento eles se concentram principalmente na proximidade da sede da
Prefeitura, assim como a ampliação dos equipamentos de esporte e lazer para
porções da cidade menos assistidas.
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8.

INSTITUCIONAL E LEGISLAÇÃO

Esta seção identifica como o município está organizado administrativamente nas questões
de ordenamento territorial, bem como demonstra como se caracteriza a gestão
democrática de Paulínia.
Para tal, serão apresentados, brevemente:


Estruturação administrativa do poder público municipal;



Órgão colegiado de acompanhamento da Política Urbana; e



Capacidade de investimento do município.

8.1

ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL

E

ATUAÇÃO

DE

ÓRGÃOS

COLEGIADOS PARA ASSEGURAR A GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONTINUIDADE DO
PLANEJAMENTO URBANO
8.1.1

Estrutura administrativa

A estrutura administrativa da Prefeitura de Paulínia é regida pela Lei Complementar
nº 82/2022, que dá sua organização e atribuições gerais das unidades que a compõem,
conforme ilustra a Figura 78.
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Figura 78: Estrutura Administrativa da Prefeitura de Paulínia
SECRETARIA MUNICIPAL DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E JUSTIÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA RECEITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À
PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO
AMBIENTE

PREFEITO
MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCURADORIA
GERAL DO
MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E
EVENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Fonte: Prefeitura de Paulínia, 2022. Elaborado pela equipe Fipe.

Nesse contexto, destaca-se a Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano,
que, segundo a Lei Complementar nº 82/2022, tem por finalidade:


Definir política urbana e de desenvolvimento do Município, auxiliando em sua
execução e operacionalização;



Gerenciar, monitorar e avaliar a execução do Plano Plurianual de Metas, conforme
legislação vigente;



Garantir o planejamento, a orientação, a coordenação e a fiscalização das
atividades referentes ao uso e ocupação do solo e posturas urbanas, bem como
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delimitar as zonas de expansão urbana e de obras particulares, segundo as
diretrizes do Plano Diretor do Município e os demais instrumentos legais previstos
para esta finalidade;


Fiscalizar o licenciamento de loteamentos e desmembramentos de terras e obras
particulares, bem como aprovar plantas e edificações submetidas à apreciação da
Secretaria;



Estabelecer diretrizes para a política municipal de saneamento básico e ambiental,
bem como articular as ações entre os órgãos executivos e regulador do Município;
e



Elaborar, em conjunto com outros órgãos e entidades municipais, estaduais,
nacionais e internacionais, estudos e políticas públicas com o objetivo de
promover o desenvolvimento sustentável do Município.

8.1.2

Gestão democrática

De acordo com a Lei Federal nº 10.257/2001, que estabelece o Estatuto da Cidade,
deverão ser utilizados na gestão democrática da cidade, entre outros, os seguintes
instrumentos:


Órgãos colegiados de política urbana;



Debates, audiências e consultas públicas;



Conferências sobre assuntos de interesse urbano; e



Iniciativa popular de projeto de lei, planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.

Dos órgãos colegiados, os Conselhos Municipais são os veículos mais apropriados para
a tradução dos anseios populares, e também para o controle social da gestão pública. Sua
composição, com integrantes da sociedade civil e do poder público, os tornam meios mais
efetivos para tratar dos assuntos de interesse coletivo e enfrentamento dos desafios que o
desenvolvimento e crescimento urbano apresentam.
Deste modo, o Plano Diretor vigente no município de Paulínia (Lei Municipal
nº 2.852/2006) institui o Conselho da Cidade de Paulínia, órgão de natureza permanente,
consultiva e propositiva. Tal conselho não foi instituído desde então. Entretanto, neste
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momento o referido órgão está em formação para o acompanhamento da revisão do Plano
Diretor, garantindo assim a participação social no referido processo.
Para a atual revisão do Plano Diretor a Prefeitura pode adotar composições semelhantes
a outros municípios que revisaram ou estão em processo de revisão de seus Planos
Diretores, e que souberam, cada um à sua maneira, mesclar a participação de gestores e
técnicos municipais com atores da sociedade civil.
8.2

CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO

O presente item avaliará a capacidade de investimento de Paulínia, composta pela análise
dos principais indicadores de finanças públicas do município, permeando sua arrecadação
e execução das despesas.
Para tratar desta temática, foram utilizados os dados fornecidos pelo Sistema de
Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, importante
ferramenta da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que armazena e estrutura as
informações das contas públicas das três esferas de governo.
Como recorte temporal, foram analisados os anos de 2013 a 2021, contemplando a série
histórica disponível no Siconfi. A análise neste período se torna importante, pois permite
a visualização de possíveis impactos no orçamento municipal quanto à retração
econômica nacional registrada em anos recentes e aos efeitos da crise sanitária decorrente
da pandemia do Covid-19.
Destaca-se que todos os valores foram deflacionados pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), sendo expressos em valores constantes de dezembro de
2021, para expurgar o efeito inflacionário sobre a arrecadação e os gastos públicos.
Este tópico está organizado da seguinte maneira:


Receitas orçamentárias municipais;



Despesas municipais;



Indicadores de finanças públicas; e



Considerações finais.

CI 5660

204

8.2.1 Receitas orçamentárias municipais
Entre 2013 e 2021, a receita orçamentária de Paulínia, que contempla tanto as receitas
próprias quanto as transferências constitucionais, apresentou crescimento real médio de
apenas 0,4% ao ano, ao avançar de R$ 2,0 bilhões para R$ 2,1 bilhões no período
comparativo (Tabela 56).
Desse modo, as receitas reais do município ficaram relativamente constantes, a despeito
das quedas observadas no triênio 2014-2016, justificada pela retração econômica ocorrida
no País durante este período, e em 2020, em decorrência dos efeitos da pandemia do
Covid-19 sobre a atividade econômica.
Tabela 56: Receitas Orçamentárias Municipais, 2013 a 2021, em reais constantes
de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR15

Receita Corrente
1.860.856.889
1.760.336.834
1.659.899.573
1.655.930.709
1.764.532.687
1.823.380.131
1.914.575.890
1.720.578.863
1.997.061.719
0,9%

Receita Corrente
Líquida
1.607.745.014
1.519.575.423
1.411.956.738
1.410.439.936
1.507.016.320
1.557.619.859
1.655.343.390
1.481.087.785
1.714.955.373
0,8%

Receita de
Capital
118.523.164
17.557.393
1.721.658
6.621.401
1.310.470
2.702.426
5.746.052
1.969.856
4.341.760
-33,9%

Receita Corrente
Intraorçamentária
66.592.327
48.980.745
54.266.247
52.416.315
88.146.342
104.044.727
109.136.479
19.274.255
118.045.163
7,4%

Receita
Orçamentária
2.045.972.380
1.826.874.972
1.715.887.479
1.714.968.425
1.853.989.498
1.930.127.285
2.029.458.421
1.741.822.974
2.119.448.642
0,4%

Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

Na análise da participação das transferências constitucionais na composição da receita
orçamentária, observa-se grau elevado de dependência do município, uma vez que as
transferências representaram 73,5% do total, na média de 2013 a 2021, excluso o ano de
2020, cujo resultado atípico exibiu participação de apenas 6,2%. (Tabela 57).
Destaca-se que as transferências registraram crescimento real médio de 1,6% ao ano,
superior ao aumento da receita orçamentária, o que ampliou sua participação de 66,4%
para 72,9% entre 2013 e 2021.

15

Taxa de Crescimento Anual Composta (Compound Annual Growth Rate - CAGR).
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Tabela 57: Transferências Correntes e Receita Orçamentária, 2013 a 2021, em
reais constantes de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Transferências Correntes
(A)
1.359.379.868
1.323.158.678
1.350.953.190
1.335.499.999
1.400.503.127
1.439.540.593
1.409.392.782
108.433.392
1.545.427.771
1,6%

Receita Orçamentária
(B)
2.045.972.380
1.826.874.972
1.715.887.479
1.714.968.425
1.853.989.498
1.930.127.285
2.029.458.421
1.741.822.974
2.119.448.642
0,4%

Razão
A/B
66,4%
72,4%
78,7%
77,9%
75,5%
74,6%
69,4%
6,2%
72,9%
73,5%*

*Média do período, excluso o ano de 2020.
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

Pela ótica da arrecadação própria, importante variável para mensuração da capacidade de
investimentos de Paulínia, destaca-se que houve retração média de 0,5% das receitas
tributárias, favorecendo a queda da participação destas entradas no orçamento municipal,
de 21,0% para 18,8% (Figura 58).
Tabela 58: Relação da receita tributária com a receita corrente, 2013 a 2021, em
reais constantes de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Receita Tributária
(A)
390.291.221
287.815.795
276.976.017
283.795.502
288.226.084
333.760.718
347.410.041
343.200.489
375.032.700
-0,5%

Receita Corrente
(B)
1.860.856.889
1.760.336.834
1.659.899.573
1.655.930.709
1.764.532.687
1.823.380.131
1.914.575.890
1.720.578.863
1.997.061.719
0,9%

Indicador
(A/B)
21,0%
16,4%
16,7%
17,1%
16,3%
18,3%
18,1%
19,9%
18,8%
18,1%*

*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

A Tabela 59 detalha a composição dos principais tributos e taxas que Paulínia arrecadou
entre 2013 e 2021, destacando as altas anuais médias do Imposto Predial e Territorial
Urbano – IPTU (10,6%) – o que reflete o crescimento urbano do município, e das
contribuições (5,6%).
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Tabela 59: Histórico da receita tributária, por tipo de tributo, 2013 a 2021, em
reais constantes de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

IPTU
7.770.170
7.305.836
10.420.400
10.642.154
11.951.309
13.694.174
14.757.612
13.647.301
17.805.159
10,9%

ISSQN
237.117.436
132.562.216
111.464.929
101.757.536
91.459.592
117.660.593
139.017.049
127.934.257
144.528.758
-6,0%

ITBI
21.736.462
19.283.150
18.642.935
14.497.861
16.005.213
17.280.226
15.578.598
17.494.609
26.931.006
2,7%

Taxas
Contribuições Receitas Próprias
11.017.521
49.618.528
327.260.117
11.152.542
50.585.157
220.888.900
10.040.837
47.373.222
197.942.322
10.819.327
53.788.084
191.504.962
9.205.207
57.811.636
186.432.957
8.432.230
59.338.888
216.406.111
9.712.115
66.332.630
245.398.005
11.599.184
70.257.395
240.932.746
9.976.088
76.628.395
275.869.406
-1,2%
5,6%
-2,1%

Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

8.2.2 Despesas municipais
Entre 2013 e 2021, Paulínia apresentou controle favorável da despesa orçamentária, ao
registrar queda anual média de 0,9%, passando de R$ 1,6 bilhão para R$ 1,5 bilhão no
período analisado, conforme expresso na Tabela 60.
Destaca-se que as despesas correntes, que representam os gastos para custear os serviços
públicos, registraram alta de 1,0% ao ano, enquanto as despesas de capital, direcionadas
para realização de investimentos, obtiveram queda expressiva de 14,1% ao ano.
Tabela 60: Participação das Despesas Correntes e de Capital em relação à Despesa
Orçamentária, 2013 a 2020, em reais constantes de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Despesas
Correntes
1.288.926.909
1.392.628.813
1.276.506.530
1.391.468.134
1.377.185.769
1.491.790.787
1.489.945.275
1.381.521.990
1.400.909.418
1,0%

Part. %
80,4%
89,5%
92,3%
90,8%
95,3%
97,1%
95,6%
95,9%
93,8%
92,3%

Despesas de
Capital
314.947.537
164.099.754
106.257.241
140.658.454
68.460.746
43.884.050
67.938.760
59.147.689
92.994.793
-14,1%

Part. %
19,6%
10,5%
7,7%
9,2%
4,7%
2,9%
4,4%
4,1%
6,2%
7,7%

Despesa
orçamentária
1.603.874.446
1.556.728.567
1.382.763.771
1.532.126.588
1.445.646.514
1.535.674.838
1.557.884.035
1.440.669.679
1.493.904.211
-0,9%

*Média do período
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

A Tabela 61 apresenta o comparativo da evolução da receita e despesa orçamentária,
assim como o resultado orçamentário do período, que destaca o crescimento das receitas
(0,4% ao ano) superior ao das despesas (-0,9% ao ano), resultando em elevação média do
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superávit orçamentário (diferença entre receitas e despesas) de 4,4% ao ano, que passou
de R$ 442,1 milhões, em 2013, para R$ 625,5 milhões em 2021.
A razão entre despesa e receita foi, na média do período, de 80,1%, alcançando o índice
de 70,5% em 2021, o menor da série histórica observada. O equilíbrio orçamentário, que
expressa a razão entre superávit orçamentário e receita orçamentária, registrou índice de
29,5% em 2021, acima da média do período, de 19,9%.
Tabela 61: Receitas, despesas e superávit orçamentário, 2013 a 2021, em reais
constantes de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Receita
Orçamentária
2.045.972.380
1.826.874.972
1.715.887.479
1.714.968.425
1.853.989.498
1.930.127.285
2.029.458.421
1.741.822.974
2.119.448.642
0,4%

Despesa
Orçamentária
1.603.874.446
1.556.728.567
1.382.763.771
1.532.126.588
1.445.646.514
1.535.674.838
1.557.884.035
1.440.669.679
1.493.904.211
-0,9%

Superávit
Orçamentário
442.097.934
270.146.405
333.123.708
182.841.838
408.342.984
394.452.447
471.574.386
301.153.294
625.544.431
4,4%

Despesa/Receita
78,4%
85,2%
80,6%
89,3%
78,0%
79,6%
76,8%
82,7%
70,5%
80,1%*

Equilíbrio
Orçamentário
21,6%
14,8%
19,4%
10,7%
22,0%
20,4%
23,2%
17,3%
29,5%
19,9%*

*Média do período.
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

8.2.3 Indicadores de finanças públicas
A seguir será apresentada uma sequência de indicadores que refletem a saúde financeira
do município e sua capacidade de investimento.
Indicador de Dependência
O Indicador de Dependência, demonstrado na Tabela 62, revela o quanto o município
depende das receitas transferidas pelos demais entes para cobrir a despesa orçamentária
do município.
Este índice é dado pelo quociente entre receitas transferidas e despesa orçamentária.
Quanto maior o indicador, mais o município depende de transferências, principalmente
do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), para arcar com suas despesas anuais.
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Tal índice passou de 0,85, em 2013, para 1,03 em 2021, com média de 0,92 no período,
excluso o ano de 2020. Esta elevação expressa que Paulínia aumentou sua dependência
das transferências.
Tabela 62: Indicador de Dependência, 2013 a 2021, em reais constantes de
dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Receita Transferida (A)
1.359.379.868
1.323.158.678
1.350.953.190
1.335.499.999
1.400.503.127
1.439.540.593
1.409.392.782
108.433.392
1.545.427.771
1,6%

Despesa Orçamentária
(B)
1.603.874.446
1.556.728.567
1.382.763.771
1.532.126.588
1.445.646.514
1.535.674.838
1.557.884.035
1.440.669.679
1.493.904.211
-0,9%

Indicador
(A/B)
0,85
0,85
0,98
0,87
0,97
0,94
0,90
0,08
1,03
0,92*

*Média do período, excluso ano de 2020.
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

Indicador de Financiamento dos Gastos
O Indicador de Financiamento dos Gastos, expresso na Tabela 63, demonstra o quanto a
receita tributária representa das despesas correntes. Quanto maior o número, maior a
autonomia do município para arcar com seus gastos.
Entre 2013 e 2021, a média do indicador foi de 23,5%, alcançando o patamar de 26,8%
em 2021, melhor resultado desde 2013.
Tabela 63: Indicador de Financiamentos dos Gastos, 2013 a 2021, em reais
constantes de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Despesa Corrente
(A)
1.288.926.909
1.392.628.813
1.276.506.530
1.391.468.134
1.377.185.769
1.491.790.787
1.489.945.275
1.381.521.990
1.400.909.418
1,0%

Receita Tributária
(B)
390.291.221
287.815.795
276.976.017
283.795.502
288.226.084
333.760.718
347.410.041
343.200.489
375.032.700
-0,5%

Indicador
(A/B)
30,3%
20,7%
21,7%
20,4%
20,9%
22,4%
23,3%
24,8%
26,8%
23,5%*

*Média do período.
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.
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Indicador de Poupança
O Indicador de Poupança representa o déficit ou superávit público, constituindo-se como
o quociente entre a receita corrente e a despesa corrente. Índices superiores a “1”
expressam cenários superavitários, enquanto resultados inferiores a “1” expressam déficit
público.
Entre 2013 e 2021, a poupança pública de Paulínia cresceu em média 0,5% ao ano,
subindo de R$ 571,9 milhões para R$ 596,2 milhões (Tabela 64). Este resultado positivo
evidencia a maior capacidade de realizar novos investimentos no município, a partir do
momento em que há maior geração de caixa nas contas públicas.
Tabela 64: Indicador de Poupança do município, 2013 a 2021, em reais constantes
de dezembro de 2021
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
CAGR

Receita Corrente
(A)
1.860.856.889
1.760.336.834
1.659.899.573
1.655.930.709
1.764.532.687
1.823.380.131
1.914.575.890
1.720.578.863
1.997.061.719
0,9%

Despesa Corrente
(B)
1.288.926.909
1.392.628.813
1.276.506.530
1.391.468.134
1.377.185.769
1.491.790.787
1.489.945.275
1.381.521.990
1.400.909.418
1,0%

Poupança
571.929.980
367.708.021
383.393.043
264.462.575
387.346.918
331.589.344
424.630.615
339.056.873
596.152.301
0,5%

Indicador
(A/B)
1,44
1,26
1,30
1,19
1,28
1,22
1,28
1,25
1,43
1,30*

*Média do período.
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

Indicador de Capacidade de Investimento
Por último, o Indicador de Capacidade de Investimento de Paulínia está composto na
Tabela 65, que expressa as principais variáveis do balanço financeiro do município. A
Capacidade de Investimento16 do município é analisada pela diferença entre a Receita
Efetiva17 e a somatória das despesas correntes e dos gastos com amortização da dívida.
Entre 2013 e 2021, a receita efetiva do município aumentou 0,9% ao ano, ao passo que o
total das despesas correntes avançou 1,0% e as amortizações recuaram 2,0% ao ano.

16
17

Capacidade de Investimento = Receita Efetiva – (Despesa Corrente + Amortização).
Receita Efetiva = Receita Corrente – Operações de Crédito.
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A partir deste resultado, a capacidade de investimento de Paulínia obteve ligeira expansão
de R$ 526 milhões, em 2013, para R$ 557 milhões em 2021, avanço médio de 0,7% ao
ano (Tabela 66). Apesar do aumento pouco expressivo entre 2013 e 2021, destaca-se que
os anos dentro deste período se caracterizaram por uma menor capacidade de
investimento, sendo os anos de início e fim destoantes da média observada, o que denotou
significativo aumento em 2021.
A relação entre Capacidade de Investimento e a Receita Efetiva recuou de 28,2% para
27,9%, com média de 20,6% no período em análise.
Tabela 65: Capacidade de Investimento, 2013 a 2021, em R$ milhões, a preços de
dezembro de 2021
Indicadores
Receita Orçamentária
Receita Corrente
Transferência Corrente
Receita Efetiva
Despesa Corrente
Operações de Crédito
Investimentos
Amortização da Dívida
Despesa corrente +
amortização
Capacidade de
Investimento
Capacidade de
Investimento (%)
Investimento/receita
orçamentária (%)

2013
2.046
1.861
1.359
1.861
1.289
0
267
46

2014
1.827
1.760
1.323
1.760
1.393
0
133
31

2015
1.716
1.660
1.351
1.660
1.277
0
85
18

2016
1.715
1.656
1.335
1.656
1.391
0
118
23

2017
1.854
1.765
1.401
1.765
1.377
0
17
51

2018
1.930
1.823
1.440
1.823
1.492
0
14
30

2019
2.029
1.915
1.409
1.915
1.490
0
30
38

2020
1.742
1.721
108
1.721
1.382
0
25
34

2021
2.119
1.997
1.545
1.997
1.401
0
53
40

1.335

1.424

1.295

1.414

1.429

1.522

1.528

1.416

1.440

526

337

365

242

336

302

386

305

557

28,2%

19,1%

22,0%

14,6%

19,0%

16,5%

20,2%

17,7%

27,9%

25,7%

18,4%

21,3%

14,1%

18,1%

15,6%

19,0%

17,5%

26,3%

Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

A piora da capacidade financeira após 2014 refletiu na retração dos investimentos
efetivamente realizados em Paulínia, que registrou queda anual média de 18,2% em igual
comparativo, totalizando R$ 53 milhões em 2021. Deste modo, mesmo após a
recuperação da capacidade de investimento em 2021, as inversões efetivamente
realizadas não retornaram ao patamar observado no início da série, em 2013.
Tabela 66: Capacidade de Investimento, variação de indicadores 2013 a 2021
Indicadores
Receita Orçamentária
Receita Corrente
Transferência Corrente
Receita Efetiva
Despesa Corrente
Operações de Crédito
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CAGR
2013-2021
0,4%
0,9%
1,6%
0,9%
1,0%
-
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Indicadores
Investimentos
Amortização da Dívida
Despesa corrente + amortização
Capacidade de Investimento
Capacidade de Investimento (%)
Investimento/receita orçamentária (%)

CAGR
2013-2021
-18,2%
-2,0%
1,0%
0,7%
20,8%
19,7%

*Média do período.
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

A Figura 79 ilustra o comparativo da capacidade de investimento, absoluta (R$ mil) e
relativa (%), e os investimentos efetivamente realizados no município, sendo possível
observar que, no período 2017-2020, tiveram resultados significativamente inferiores aos
quatro anos anteriores (2013-2016).
Estes resultados evidenciam a piora da capacidade de investimento do município nestes
anos, sendo fator importante para a implantação das ações previstas no Plano Diretor
Municipal.
Figura 79: Capacidade de investimento e investimentos efetivamente realizados em
Paulínia, de 2013 a 2021, a preços de dezembro de 2021
600

50,0%
45,0%

500

40,0%
35,0%

R$ milhões

400

30,0%
300

25,0%
20,0%

200

15,0%
10,0%

100

5,0%
0

0,0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Capacidade de Investimento (R$ Milhões)
Investimentos
Capacidade de Investimento - (%)
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.
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Indicador de Capacidade de Endividamento
De acordo com o art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 40/2001, os municípios não
poderão registrar Dívida Consolidada Líquida (DCL)18 em proporção superior a 120% da
Receita Corrente Líquida (RCL), sendo estabelecido o patamar superior a 108% como
um nível de alerta do endividamento.
Segundo o histórico do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) divulgado pelo Siconfi, Paulínia
mantém seu endividamento significativamente inferior ao limite máximo permitido,
tendo o maior percentual registrado em 2016, quando a razão DCL/RCL alcançou 38,6%,
conforme destacado na Tabela 67.
A partir de 2017, o município melhorou seus indicadores de endividamento, ao reduzir o
montante das dívidas e aumentar seu caixa disponível, fazendo com que a razão
DCL/RCL fosse de apenas 0,8% em 2021, ou seja, a redução dos investimentos veio
acompanhada da redução das dívidas do município.
Tabela 67: Limites de endividamento máximo permitido, nível de alerta e
endividamento observado em Paulínia, de 2016 a 2021
Indicadores
% Máximo permitido
% Em nível de alerta
% Observado

2016
120%
108%
38,6%

2017
120%
108%
21,9%

2018
120%
108%
30,7%

2019
120%
108%
23,6%

2020
120%
108%
21,3%

2021
120%
108%
0,8%

Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

A Figura 80 expressa a evolução da capacidade máxima de endividamento permitida para
o município de Paulínia, em termos constantes, assim como a projeção para 2030,
lastreada nas taxas médias de crescimento anual da RCL, entre 2013 e 2021.

18

A DLC é composta pela Dívida Consolidada (DC), que expressa as obrigações financeiras do ente da
federação assumidas em contratos superiores a 12 meses, deduzida da disponibilidade de caixa do
município.
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R$ Milhões

Figura 80: Capacidade de endividamento municipal* e Dívida Consolidada
Líquida (DCL) de Paulínia, de 2016 a 2021 e projeção para 2030, a preços de
dezembro de 2021
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2.000,0
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1.547,3
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2017
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1.785,8
1.547,2

1.000,0
500,0
0,0
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Endividamento máximo
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2030

Dívida Consolidada Líquida (DCL)

*O ano de 2030 é uma projeção baseada no CAGR observado entre 2016 e 2021.
Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

Capacidade global de investimentos
Para uma análise estendida da capacidade de investimento do município, a Tabela 68
destaca a capacidade de investimentos com recursos orçamentários e o limite de
endividamento possível pela Resolução do Senado Federal nº 40, sendo que, para o ano
de 2021, o município apresentou R$ 556,6 milhões em recursos orçamentários e
capacidade de endividamento de R$ 1,8 bilhão, totalizando R$ 2,3 bilhões em capacidade
global de investimentos.
A partir das taxas médias de crescimento registradas nos últimos anos, infere-se que,
mantido o histórico recente, Paulínia alcançaria capacidade de investimentos de R$ 3,3
bilhões, considerando seus recursos orçamentários e seu limite de endividamento.

CI 5660

214

Tabela 68: Capacidade de investimento com recursos orçamentários e limite de
endividamento, 2013 a 2020 e projeção para 2030, em R$ milhões reais, a preços de
dezembro de 2021
Indicadores
Capacidade de investimento com
recursos orçamentários
Capacidade de endividamento
Capacidade global de
investimentos

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2030*

241,9

336,0

301,5

386,4

304,7

556,6

592,7

1.400,4

1.547,3

1.598,3

1.726,4

1.547,2

1.785,8

2.766,0

1.642,3

1.883,3

1.899,9

2.112,8

1.851,9

2.342,4

3.358,7

Fonte: Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, 2022. Elaborado
pela equipe Fipe.

8.2.4 Considerações
Após a análise dos principais aspectos das receitas, despesas e indicadores das finanças
públicas municipais, cabe destacar os resultados mais significativos extraídos a partir dos
balanços das contas públicas de Paulínia:


A receita orçamentária apresentou ganhos reais entre 2013 e 2021, com taxa de
crescimento anual médio de 0,4%;



O município possui elevada dependência das transferências constitucionais, que
representaram, em média, 73,5% da receita orçamentária;



As receitas tributárias tiveram recuo médio de 0,5% ao ano, reduzindo sua
participação na composição das receitas correntes de 21,0% para 18,8%;



O município obteve eficiente controle da despesa orçamentária, ao registrar queda
média anual de 0,9%, inferior ao crescimento das receitas, o que favoreceu o
superávit orçamentário;



Contudo, a redução das despesas decorreu da retração dos investimentos do
município, sendo que os investimentos efetivamente realizados caíram 85,9% na
somatória de 2017 a 2020, comparado com os quatro anos anteriores (2013 a
2016), ao passarem de R$ 603,3 milhões para R$ 85,3 milhões; e



Apenas no ano de 2021 os investimentos se recuperaram, alcançando R$ 53,5
milhões.
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9.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Seguindo o Plano de trabalho apresentado no Relatório 01, foram realizadas as seguintes
atividades para a Etapa 2:


Reunião com Grupo de Trabalho, para a coleta de dados primários sobre o
município;



1ª Audiência Pública, para apresentação do Plano de Trabalho e entendimento das
demandas e necessidades locais; e



Apresentação da síntese do diagnóstico municipal aos membros do Grupo de
Trabalho.

A seguir, será apresentado o registro dessas atividades.
9.1

REUNIÃO COM GRUPO DE TRABALHO (COLETA DE DADOS INICIAIS)

A reunião com o Grupo de Trabalho foi realizada no dia 09, do mês de junho, do ano de
2022. Abaixo o conteúdo da ATA da Reunião, que foi assinada e está em posse da
Prefeitura, com seu recolhimento marcado para o dia 07, do mês de julho, de 2022,
quando será realizada a 2ª Reunião com o Grupo de Trabalho.
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9.1.1

Ata de Reunião referente ao projeto de revisão conjunta do Plano Diretor,
Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de Obras e Código de
Posturas de Paulínia
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9.2

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

A 1ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Municipal de Paulínia realizou-se
no Auditório Carlos Tontoli do Paço Municipal, localizado na Av. Pref. José Lozano de
Araújo, Parque Brasil 500, no dia 29 de junho de 2022, com início às 18:50h.
O evento contou com a presença de cerca de cem participantes (Figura 81), incluindo o
prefeito Du Cazellato, o vice-prefeito Paulo Camargo Júnior, o presidente da câmara
Fabio Valadão, o Secretário de Planejamento e Controle Urbano Renato de Camargo
Gonçalves, e vários vereadores municipais. A abertura da Audiência Pública teve
pronunciamento do Prefeito, o qual prestou agradecimento a todos os presentes e
funcionários da Prefeitura.
Figura 81: Lista de presença da 1ª Audiência Pública
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Nota: a página de anotação com numeração 11 a 20 não foi preenchida.
Fonte: Acervo da equipe Fipe.
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De forma a garantir a participação de todos os interessados, a Audiência também se deu
no formato virtual, transmitida ao vivo através do canal oficial da Prefeitura no Youtube,
sendo o recebimento de dúvidas e contribuições dos participantes remotos via link no site
da Prefeitura, informado através de QR Code durante a transmissão.
9.2.1

Divulgação

A divulgação e o chamamento da 1ª Audiência Pública ocorreram em diferentes canais
de comunicação:


Semanário Oficial, cujo edital foi publicado no dia 13 de junho de 2022, com de
15 dias de antecedência do evento (Figura 82);



Veiculação Publicitária no Jornal de Paulínia, Edição 2899/ 24 de junho de 2022
(Figura 83);



Notícias no site oficial da Prefeitura http://www.paulinia.sp.gov.br/planodiretor
(Figura 84);



Duas veiculações que foram ao ar pela Comunica Paulínia, nos dias 27 e 29 de
junho de 2022, por voltas das 11:30hs. (Figura 85);



Faixas disponibilizadas nos pontos de maior fluxo de pessoas (Figura 86); e



Instalação de três painéis publicitários (outdoor) em locais de grande visibilidade
(Figura 87).
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Figura 82: Semanário Oficial

Figura 83: Jornal de Paulínia

Figura 84: Link no site da Prefeitura

Figura 85: Comunica Paulínia

Figura 86: Faixa publicitária na Av.
Osvaldo Piva

Figura 87: Painel publicitário na
Rod. Zeferino Vaz

Fonte: Prefeitura Municipal de Paulínia, 2022.
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9.2.2

Apresentação

A metodologia adotada da Audiência Pública considerou as seguintes etapas:


Recepção dos participantes;



Abertura da Audiência Pública (Figuras 88 e 89);



Apresentação por parte da Equipe da Fipe, através da projeção de slides (Figura
91), quanto ao:
o Escopo contratado;
o Instrumento de Planejamento de Paulínia;
o Etapas do Projeto;
o Participação Social; e
o Próximos passos.



Leitura das contribuições recebidas pelo formulário digital, da ficha de
contribuição (disponível apenas aos participantes que estiveram presentes no
evento) e manifestação presencial dos interessados (Figura 90); e



Encerramento.

Figura 88: Abertura, fala do prefeito
municipal

Figura 89: Registro dos
Participantes

Fonte: Acervo da equipe Fipe.
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Figura 90: Manifestação dos presentes

Fonte: Acervo da equipe da Fipe.

CI 5660

234

Figura 91: Apresentação de slides
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Fonte: Elaborado pela equipe Fipe.

9.2.3

Manifestações e Contribuições

As manifestações dos participantes da 1ª Audiência Pública estão indicadas na Tabela 69,
por ordem de chamada, cujos principais assuntos tratados foram a respeito do
ordenamento do crescimento do município, da mobilidade urbana e da presença do
pedágio na SP-332. As contribuições foram realizadas através de:
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Ficha de contribuição online; e
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Ficha de contribuição presencial, que puderam se manifestar por escrito ou
fazendo o uso da palavra.
Tabela 69: Manifestações – 1ª Audiência Pública

Formato
Online

Participante
Jonas Gabriel Mazzuchelli
Engenheiro
Lúcia Abadia
Abadia Consultoria
Imobiliária

Antônio Castro
Bairro Planalto

Cláudio Pereira de Souza
Bairro Planalto

Carina Cury
Secovi

Alan Cury
IAB

Uso da palavra
Rogério Nunes Borges
Presidente do PTB

Ronaldo dos Santos Souza
CMASP

João Cláudio Granzotto
Imobiliária KGBens
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Reinaldo Oliveira Filho
Balneário Tropical






Edson Thomaz Martins
PT Paulínia





Principais assuntos tratados
Alteração na lei do puxadinho para regularização de
imóveis.
Crescimento ordenado, planejado e conectado;
Sobreposição das legislações – colcha de retalhos;
Paulínia se traduz num oásis na região metropolitana;
Considerar as questões sociais;
Novas centralidades.
Ingressou com ação civil pública para a revisão do Plano
Diretor;
Trânsito intenso do outro lado da ponte;
Recursos do município devem ser melhor distribuídos;
Cidade para todos.
Regularizar as pequenas empresas (em residências);
Rua José Seixas de Queiroz - promover legalização do
comércio.
Expansão urbana – divisa com Campinas;
Conexão na região metropolitana;
Permitir lotes menores de 1.000m²;
Trazer outras funções econômicas além da industrial;
Cidade pluralista.
Paulínia tem espaços que pagam pedágio;
Transpor a rodovia;
Cidade em rede;
Crescimento com qualidade;
Lei de acessibilidade.
Metodologia de avaliação da legislação;
Revisão do código tributário;
Audiências sobre os temas e os territórios;
Evolução da mancha urbana;
Que tipo de indústria o município quer atrair;
Anexou contribuição impressa.
Divulgação anterior do material;
Paulínia 2024;
Mobilidade urbana;
Houve crescimento somente de condomínios de alto
padrão;
Deveria haver atendimento à classe mais baixa;
Distribuição dos equipamentos – compensações (EIV).
Falta de áreas para empresas do município;
Demanda de empresas para se instalarem em Paulínia;
Praça de pedágio estrangulou a cidade;
Áreas disponíveis na Fazenda da Rhodia / bairro
Cascata.
Conurbação urbana – região de Campinas;
Áreas verdes da cidade;
Questão dos públicos no desenvolvimento da cidade;
Frear o desenvolvimento – empreendimentos
irregulares;
Problemas graves de trânsito e mobilidade.
Indústrias agravaram o trânsito – situação insustentável;
Mobilidade urbana;
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Formato

Participante













Alex Alves Moreira
AEAP

Cícero Brito
Vereador






Miguel Samuel
Jardim Leonor

Por escrito

Emerson Wilson Moraes
AEAP






Principais assuntos tratados
Solução a médio prazo deve ser apresentada pela
Prefeitura;
Atuação do mercado imobiliário;
Plano Diretor deve disciplinar o bairro de Betel;
Deslocamento – entrada e saída de Paulínia.
Olhar técnico;
Promover a cidade inteligente – “smart cities”;
Coloca a Associação dos Engenheiros à disposição.
Condomínios em áreas de APP;
Crescimento desordenado;
Lei da passagem da fauna;
Lei do puxadinho – região do São José – regularização;
Informou que vereadores de Paulínia foram até Brasília
para tratar sobre o pedágio;
Replan;
Saúde, educação e segurança pública;
Desburocratizar.
Como será tratada a acessibilidade na mobilidade
urbana.
Resiliência / Mobilidade;
Região do João Aranha;
Avaliação de resiliência da região em relação aos pontos
de escoamento e ligações com SP 332;
Sistema viário do bairro São Luiz, que se dá pela Rua
Simon Pedro Soldeira, no qual não foi contemplado no
EIV do projeto de prolongamento da Av. João Aranha.

Elaborado pela equipe Fipe.

9.2.4

Encerramento

O encerramento da Audiência Pública se deu por volta das 20:45hs, com um breve resumo
por parte da pesquisadora da Fipe, Arquiteta e Urbanista Lauanna Campagnoli, a qual
destacou que o processo participativo segue o Termo de Referência que prevê a realização
de audiências regionais, e que todos os pontos colocados na reunião serão analisados pela
equipe técnica nas próximas etapas.
9.2.5

Anexos

Abaixo serão apresentados os formulários de contribuição recebidos da seguinte forma:


Contribuições dos Participantes presentes (Figura 92);



Contribuições Formulário Online (Tabela 70);



Contribuição Impressa (Figura 93).
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Figura 92: Contribuições presenciais
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Acervo da equipe Fipe.
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Tabela 70: Contribuição on-line
Data / hora

Nome

Bairro

29/06/2022
19:11:03
29/06/2022
19:14:03

Jonas Gabriel
Mazzuchelli
Jonas Gabriel
Mazzuchelli

Cooper
lotes
Cooper
lotes

Instituição /
Entidade

Sugestão ou dúvida sobre o conteúdo
apresentado na 1ª Audiência Pública

Engenheiro

Lei do puxadinho terá alguma alteração ?

Engmazzuche
lli

Terá alguma alteração na lei do puxadinho para
regularização de imóveis?

Fonte: Acervo da equipe Fipe.

Figura 93: Contribuição impressa
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Fonte: Acervo da equipe Fipe.
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9.3

REUNIÃO

COM

GRUPO

DE

TRABALHO (APRESENTAÇÃO

DA SÍNTESE DO

DIAGNÓSTICO)

A reunião19 com o Grupo de Trabalho foi realizada no dia 07 do mês de julho do ano de
2022, com objetivo de apresentar e discutir junto aos membros sobre a síntese do
diagnóstico técnico de Paulínia, objeto deste relatório. Os principais pontos discutidos
são descritos abaixo20:
9.3.1 Descrição dos pontos discutidos na reunião referente ao projeto de revisão
conjunta do Plano Diretor, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo,
Código de Obras e Código de Posturas de Paulínia
Dentre os pontos discutidos, destacam-se:


O Parque Natural Municipal do Cerrado não possui infraestrutura para visitação,
apesar de ser utilizado em ações educacionais. A área se localiza ao lado da
reserva legal de outro empreendimento, o que abre margem para a expansão da
área de parque no futuro. Entretanto, deve-se atentar para que esta expansão não
gere uma zona de amortecimento que inviabilize o desenvolvimento da área
industrial no entorno;



A dinâmica populacional de Paulínia se destaca em relação à RMC e ao ESP,
havendo aumento da taxa geométrica de crescimento ao ano no período 20002020 em relação à 1991-2000. Os técnicos e gestores municipais mencionaram
que o período entre o final da década de 1990 e início da década de 2000 foi
marcado pela realização de concurso público para funcionário da prefeitura, o que

19

A reunião contou com as presenças do Secretário Renato de Camargo Gonçalves, Sr. Decival Ferreira e
Sra. Luciane Baldon (representando a Secretaria Municipal de Planejamento e Controle Urbano), do
Secretário Wladimir Stefani e do Sr. Renan Campos (representando a Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos), do Secretário João Victor Teixeira e do Sr. Jackson Marcelo Benício (representando a
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes), da Sra. Graziella Souza Leão (representando a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente) e da pesquisadora Lauanna Campagnoli
(representando a Fipe).
20
A ata da reunião será anexada no relatório seguinte.
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pode se constituir como um dos fatores para o intenso incremento populacional
observado;


Há outros locais no município com loteamentos irregulares além dos apresentados
pela equipe Fipe, que deverão ser atualizados na Etapa 2;



Há problemas na liberação de comércios de baixo impacto, como adegas, em
locais onde já são permitidos bares – com maior impacto na vizinhança;



A adoção do CNAE para definir os usos permitidos facilita a liberação de
atividades, pois a avaliação passa a ser menos discricionária;



Não há nenhum polo de comércio e serviços na proximidade dos bairros Parque
da Represa ou Balneário Tropical, o que deve ser induzido no zoneamento, pois
atualmente a população local precisa se deslocar até o centro para ter acesso a
comércio e serviços;



Foi comentado sobre a necessidade de criar regras claras para o limite de gabarito,
critérios para aplicação da Outorga Onerosa do Direito de Construir e (re)desenho
das zonas industriais – por ex. desenvolvimento industrial na região do Betel;



A Prefeitura Municipal irá encaminhar à equipe Fipe as leis complementares ao
Código de Obras, como aquelas que tratam sobre estruturas leves;



Negativas do cartório quanto ao desdobro de lotes em loteamentos com registro
averbado que não permite o desmembramento, criando situações em que não é
permitido duas pessoas registrarem a propriedade conjunta de um lote;



Para o processo de aprovação de projetos simplificados deve ser incluído o termo
de compromisso assinado pelo responsável técnico e proprietário afirmando que
cumpriu todos os requisitos técnicos e legislações vigentes;



Incluir na Lei do Código de Obras que futuramente o sistema de aprovação pode
ser feito totalmente por sistema on-line, a ser regulamentado posteriormente;



Apesar da operação de empresas privadas, o município provém os serviços de
caçambas para obras;



Há muitas escolas em Paulínia, mas com portes diferentes, algumas tendo apenas
4 salas de aula, o que explica o aglutinamento entre algumas unidades;
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O Secretário Municipal de Planejamento e Controle Urbano comentou sobre os
próximos passos, o que inclui a formação do Conselho da Cidade de Paulínia, o
qual deverá ser instituído conforme estabelece o Art. 10 do Plano Diretor.
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ANEXO I: LISTA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
TIPO
PREFEITURA
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
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SUBTIPO
SEDE MUNICIPAL
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA

NOME
Prefeitura Municipal de Paulínia
Creche Angelino Pigatto
Creche Antonia Joana Barsi Ferrari
Creche Aquilina Granchi Piva
Creche Benedito Dias de Carvalho Junior
Creche Carolina Rother Ferraz
Creche Francisca Rubino Lozano Araújo
Creche Ferdinando Viacava
Creche José Paulino Nogueira
Creche Júlio Perini I
Creche Lídia George Vedovello
Creche Maria Aparecida Matos Bueno
Creche Neusa Aparecida Pereira Caron
Creche Palma Franca Bandeira Argentin
Creche Padre Anchieta
Creche Padre Antonio Caetano Magalhães Filho
Creche Prefeito José Pavan
Creche Rachel Balista Amatte
Creche Regina Maria Mattos de Souza
Creche Rosa Vassalo Secomandi
Creche Vitória Rivaben Pigatto

ENDEREÇO
AV. José Lozano de Araújo, 1551
Pca Prs Arthur Bernardes, 83
Praça Waldemar Perissinotto, 119
Av. Duque de Caxias, 390
Av. Dos Pioneiros, 561
Rua Prof. Zeferino Vaz. 435,
Rua Jose Antonio Vedovello, 140
Rua Ulisses Barbutti, 50
Rua Guanabara, 131
Rua Tapaiúnas, 210
Av. Osvaldo Piva, 1131
Rua Helio Polezer Junior, 114
Rua Aragaças, 351
Rua Sylvio Viamonte, 588
Rua do Divino Salvador, 582
Rua Carlos Pazetti, 290
Av. Joao de Souza Filho, 260
Rua Caetano Reghine, 60
Rua Giacomo Rovaris, 204
Rua Mon Emilio Jose Salim, 214
Rua Maria das dores Leal de Queiroz, 180

BAIRRO
Parque Brasil 500
Jardim Ibirapuera
Jardim Ibirapuera
Jardim Ibirapuera
Chácaras Santa Terezinha
Chácaras Santa Terezinha
Jardim Flamboyant
Jd. Monte Alegre I
José Paulino Nogueira
Jardim de Itapoan
Jd. Monte Alegre I
Parque da Represa
Jardim Planalto
Alto de Pinheiros
Nova Paulínia
Jardim Vista Alegre
Dona Edith de Campos Fávero
Chácara Santa Cecília
João Aranha
Vila Bressani
Jardim dos Calegaris

Angelus

Rua João Vansan, 440

Residencial São José

Balão Mágico

Av. Duque de Caxias, 922

Jardim Ibirapuera

Balow

Rua Maria das Dores Leal de Queiróz, 700

Vila Angelina

Caminho do Saber

R. João Trevenzolli, 100

Jardim Monte Alegre

Colégio Paulínia

R. Amanã, 423

Jd. Planalto

263

TIPO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

CI 5660

SUBTIPO
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA

NOME

ENDEREÇO

BAIRRO

Crescendo Sempre I (Formiguinha)

R. Itália, 510

Vila Bressani

Crescendo Sempre II (Pintando Futuro)

R. João Ferraz Ribeiro, 607

Parque Dos Servidores

Crescendo Sempre III (Pirilumi)

Av. Armando Furlan, 25

Residencial Viacava

Criativa

Av. Ferdinando Viacava, 1635

Saltinho

Educar

R. Antônio Quirino da Silva, 97

Jardim Monte Alegre

Educare

R. Manoel de Souza, 35

Pa-Tropi

Favo de Mel

R. Claudio dos Santos, 294

Chácaras São José

Gente Miúda

R. José Puccinelli, 1877

Residencial Viacava

Geração Criança

R. Francisco da Silva Brito, 49

Residencial São José

Jardim Da Valéria

R. Angela Espagliari Zarpelon, 290

Parque Bom Retiro

Leãozinho

R. José Jacinto de Campos, 255

Morumbi

Luz do Saber

R. Waldemar Perssinoto, 74

Jardim Ibirapuera

Magnífica

R. Manoel de Souza, 289

Pa-Tropi

Meu Anjo I

R. Sebastião Moraes Barros, 142

Parque Bom Retiro

Meu Anjo II

R. Sebastião Moraes Barros, 92

Parque Bom Retiro

Monteiro Lobato

R. Shirley Ramos Maia de Souza, 233

Parque Dos Servidores

Multiplicando Saber

R. Odecio Jose Mosca, 29

Residencial Marieta Dian

Pequeno Aprendiz I (Monte Alegre)

R. Avelino Beraldo, 108

Jardim Flamboyant
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TIPO

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

SUBTIPO
CRECHE
CONVENIADA
CRECHE
CONVENIADA
EMEI
EMEI
EMEI
EMEI
EMEI
EMEI

EDUCAÇÃO

EMEI

EMEI José Paulino Nogueira

Rua Rio de Janeiro, 155

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

EMEI
EMEI
EMEI
EMEI

EMEI Leonor Jacinto de Campos Pietrobom
EMEI Neusa Aparecida Pereira Caron
EMEI Padre José de Anchieta
EMEI Prefeito José Pavan

Rua Joaquim Dos Santos 20
Rua Adilson Antonio Mengue, 70
Av. Jose Lozano Araujo, 55
Av. Joao De Souza Filho, 260

EDUCAÇÃO

EMEI

EMEI Rachel Balista Amatte

Rua Mansueto Breda, 110

EDUCAÇÃO

EMEI

EMEI Regina Coeli Osti

Rua Ositha Sigrist Pongeluppi, 835

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

EMEI
EMEI

EMEI Rosa Vassalo Secomandi
EMEI Vitória Rivaben Pigatto

Rua Mon Emilio Jose Salim, 214
Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, 180

EDUCAÇÃO

EMEF

EMEF Profª. Flora Aparecida Toledo Lima

Rua Rio de Janeiro, 70

EDUCAÇÃO

EMEF

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

EMEF
EMEF
EMEF
EMEF
EMEF
EMEFM
EMEFM
EMEFM
EMEFM

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

CI 5660

NOME

ENDEREÇO

BAIRRO

Pequeno Aprendiz II (Bom Retiro)

R. Geraldo Pedro Braga, 891

Parque Bom Retiro

Pequeno Principe

Av. Jose Padovani, 916

Chácaras São José

EMEI Alcides Barbuti
EMEI Angelino Pigatto
EMEI Dona Itela Ferro Soldera
EMEI Expedicionário Anísio Dresdi
EMEI Ferdinando Viacava
EMEI Francisca Rubino Lozano Araújo

Praça Pres. Arthur Bernardes, 233
Rua José Bonifácio, 240
Avn Antonio Baptista Piva, 1072
Av. Joao de Souza Filho, 74
Rua Ulisses Barbutti ,50
Rua Jose Antonio Vedovello, 140

Jardim Ibirapuera
Jardim Ibirapuera
Jd. Monte Alegre Ii
Dona Edith de Campos Fávero
Jd. Monte Alegre I
Jardim Flamboyant
Núcleo Hab. José Paulino
Nogueira
Núcleo Hab. Jardim Leonor
Jardim Planalto
Nova Paulínia
Dona Edith de Campos Fávero
Chácaras Nossa Senhora
Auxiliadora
Chácaras Nossa Senhora
Auxiliadora
Vila Bressani
Jardim dos Calegaris
Núcleo Hab. José Paulino
Nogueira

EMEF Prof. José Dalmo Fairback Belfort de
Mattos
EMEF Prof. José Lozano de Araújo
EMEF Profª. Maria Aparecida Caputti Beraldo
EMEF Oadil Pietrobon
EMERF Sol Nascente
EMEF Yolanda Tiziani Pazetti
EMEFM Maestro Marcelino Pietrobon
EMEFM Prof. Domingos de Araújo
EMEFM Vereador Ângelo Corassa Filho
EMEFM Vitor Szcepanski e Souza Silva

Rua Luiz Fávero, 6

Parque das Árvores

Rua Conrado Tergulino, 280
Rua Adilson Antonio Mengue, 70
Rua Ositha Sigrist Pongeluppi, 1256
Rua Rubens Jacinto de Campos, 134
Rua Jose Antonio Vedovello, 40
Rua Aldo Moretti, 181
Av. Constante Pavan, 1001
Av. Luiz Greco, 181
Rua Padre Jose Anchieta, 121

Arruamento Aldo Dian
Jardim Planalto
Chácaras Santa Terezinha
Jardim Vista Alegre
Jardim Flamboyant
Jardim Ouro Negro
Betel
Jd. Monte Alegre Iv
Jardim Vista Alegre
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TIPO

SUBTIPO

EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL
CRECHE
EMEI
EMEI
EMEI
EMEI
EMEF
EEPSG
EMEI
EMEF
EEPSG

EDUCAÇÃO

EEPSG

EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE

EMEF
EMEF
VIGILÂNCIA
ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES

SAÚDE

ESPECIALIDADES

SAÚDE

ESPECIALIDADES

SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE

HOSPITAL
ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES
ESPECIALIDADES
UBS
UBS
UBS
UBS

CI 5660

NOME
CEMEP - Centro Municipal de Ensino
Profissionalizante
ETEP - Escola Técnica de Paulínia
E.M. Professora Elaine Claudia Fabo Montanher
EMEI Carolina Rother Ferraz
EM Felipe Macedo de Barros
EM Professora Maria Elisa Brega
EM Beatriz Fadin da Silva
EM Nelson Alves Aranha Neto
EEPSG Francisco de Araújo Mascarenhas
EM Jandyra Oraggio Salvador
EMEF Maria Regina Ferreira de Mattos e Moura
EEPSG Padre José Narciso Vieira Ehrenberg
EE Professora Adélia Cristina Borgato
Gryszezenko
EM Professora Elvira Cássia de Oliveira
EM Professora Odete Emídio de Souza
Centro de Controle de Zoonoses
Centro de Especialidades Médicas de Paulínia
Centro de Geriatria
Centro de Oncologia
CETREIM - Centro de Terapia e Reabilitação Unidade I
CRDQ - Centro de Referência em Dependência
Química
Hospital Municipal de Paulínia
CAPS II
CAPS
Centro de Saúde Mental Infantil
SEROD - Centro Odontológico Municipal
SEROD - Departamento Odontológico
UBS Amélia Duarte Quintal
UBS Betel (Janaína Coelho C. do Nascimento)
UBS Centro (Governador Laudo Natel)
UBS Centro II

ENDEREÇO

BAIRRO

Av. Brasil, 330

Vila Bressani

Av. Constante Pavan, 1001
Avenida Constante Pavan, 800
Rua Professor Zeferino Vaz, 435
Av. José Paulino, 3440
Av. Antonio Baptista Piva, 2070
Rua João Leme da Silva, 333
Rua Oswaldo Acorsi, 200
Av. Aristóteles Costa, 373
Avenida Guaraná S/Nº
Av Guaraná, 881
R. Campos Sáles, 350

Betel
Betel
Santa Terezinha
Jardim América
Jardim Flamboyant
Parque Bom Retiro
Parque Bom Retiro
Centro
Alto de Pinheiros
Cascata
João Aranha

Av. José Puccinelli, S/N

São José

Rua Mathilde Freitas Bergamaschi, 181
Rua Geraldo Pereira Nascimento, 273
Rua dos Estados, 1.000
Rua Dom João Nery, 176
Av. José Paulino, 2.177
Rua Miguel Vicente Cury, 100

São José II
São José II
Vila Bressani
Nova Paulínia
Centro
Nova Paulínia

Rua Santa Cruz, 624

Jd. Itapuã

Rua Santa Cruz, 253

Nova Paulínia

Rua Miguel Vicente Cury, 100
Avenida dos Pioneiros, 311
Rua Oscar Seixas de Queiroz, 639
Rua Brigadeiro Faria Lima, 43
Rua Divino Salvador, 433
Av. Osvaldo Piva, 1.945
Rua 1, 550
Avenida Alexandre Cazelatto, 310
Rua Presidente Costa E Silva, 444
Rua Izolino Clemente Duarte, 158

Nova Paulínia
Santa Terezinha
Jardim Vista Alegre
Jardim Calegaris
Nova Paulínia
Monte Alegre II
Jd. Amélia
Betel
Nova Paulínia
Jardim América
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TIPO
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE

UBS
UBS
UBS

ENDEREÇO
Rua Shirlei Ramos Maia de Souza, 105
Av. João Aranha, 1.598
Avenida Duque de Caxias, 230

BAIRRO
Parque Bom Retiro
Jardim Planalto
João Aranha

Av. Antonio Baptista Piva, 1180

Monte Alegre II

UBS
UBS
ESPECIALIDADES
VIGILÂNCIA
VIGILÂNCIA

NOME
NULLUBS Cooperlotes
UBS Jardim Planalto
UBS João Aranha (Aristóteles Costa)
UBS Monte Alegre (Vereador Gentil Canhestro
de Oliveira)
UBS Parque da Represa (Benedito M. de Matos)
UBS São José
Centro de Fisioterapia Municipal
Vigilância Epidemiológica
Vigilância Sanitária

SAÚDE

UBS

SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ESPORTE
ESPORTE

Rua Nelson Perini, 398
Av. Pedro Antonio Bordignon, 150
Av. Nove de Julho, 393
Rua Divino Salvador, 548
Rua São Bento, 1065

Balneário Tropital
João Aranha
Nova Paulínia
Nova Paulínia
José Paulino Nogueira

CREAS

CREAS Paulínia

Av. Argentina, 265

Jardim América

CRAS

CRAS João Aranha

Rua Saturnino de Brito

João Aranha

CRAS

CRAS Monte Alegre

Avenida Antônio Baptista Piva, 1614

Parque Bom Retiro

PRAÇA ESPORTIVA
GINÁSIO

Rua 13 de Maio
Rua Prudente Pigatto, 281

Santa Cecília
Centro

Avenida Brasília, 1851

Monte Alegre

GINÁSIO
PRAÇA ESPORTIVA
PRAÇA ESPORTIVA

Praça de Esportes João Julião
Ginásio de Esportes Prefeito Vicente Amatte
Ginásio Poliesportivo dos Trabalhadores “Ettori
di Blasio”
Ginásio de Esportes “Agostinho Fávaro - Lara”
Praça Richard Geraldo Di Blasio
Praça de Esportes Benedito José Gomes

ESPORTE

GINÁSIO

ESPORTE
ESPORTE
ESPORTE

Avenida João Aranha, 1.600

João Aranha

ESPORTE

GINÁSIO

Ginásio de Esportes “Italia Botasso Calegai”

ESPORTE
LAZER
LAZER

PRAÇA ESPORTIVA
PARQUE
PARQUE

LAZER

PARQUE

LAZER
LAZER
LAZER
LAZER
CULTURA

PARQUE
PARQUE
PARQUE
PARQUE

Praça de Esportes “Irmãos Vedovello”
Jardim Botânico - Adelelmo Piva Junior
Parque da Amizade
Parque Ecológico Municipal de Paulínia Armando Müller
Parque Natural Municipal do Cerrado
Parque das Flores
Parque Zeca Malavazzi
Terminal Turístico Luiz Pellatti (Mini-Pantanal)
Acervo do Museu Municipal

Av. Dos Expedicionários / Rua Almirante
Tamandaré
Rua Francisco De Mauro, 223
Rodovia Roberto Moreira, 575
Av. Olivia Fávero Piva, 651

CI 5660

SUBTIPO

Jd. Calegaris
Monte Alegre
Vista Alegre
Alto de Pinheiros

Av. Presidente Getúlio Vargas, S/N
Av. Londres (PLN 418)
Av. Rio Grande do Norte, 578 - 798
Rua Álvaro Ribeiro, 191
Av. Luiz Vicêncio, S/N
Av. Pref. José Lozano Araújo, 1515

Cascata
Jardim Primavera
Jardim Itapoan
Parque Da Represa
Nossa Senhora Aparecida
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TIPO

SUBTIPO

CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
SEGURANÇA
SEGURANÇA
SEGURANÇA
SEGURANÇA

CI 5660

SEDE
POSTO
DELEGACIA
DELEGACIA

NOME
Biblioteca Pública Municipal “Valter Borges de
Salles”
Divisão de Dança
Divisão de Música
Theatro Municipal de Paulínia
Sambódromo de Paulínia
Guarda Municipal
Polícia Militar Rodoviária
Polícia Civil
Polícia Militar

ENDEREÇO

BAIRRO

Rua 13 de Maio, 280

Santa Cecília

Av. Pref. José Lozano Araújo, 1515
Av. Pref. José Lozano Araújo, 1515
Av. Pref. José Lozano Araújo, 1551
Av. Pref. José Lozano Araújo, 1515
Av. Dos Expedicionários, 1432
Rod. Prof. Zeferino Vaz, 190
Av. José Paulino, 1406
Av. José Paulino, 3112

Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora Aparecida
Jardim dos Calegaris
Bonfim
Bova Paulínia
Jardim Europa
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