
Introdução 
 
 

O município de Campinas passou por diversos e complexos processos de ocupação, 

urbanização e conurbação. Assim como em todo processo de organização espacial, verificam-se 

variadas formas de ocupação das terras na atual disposição do município, que, de alguma forma, 

receberam ou recebem influência do meio físico.  
 

“A configuração geomorfológica de relevo e drenagem, foram adequados para a constituição 

de povoamentos naquela precisa etapa da história paulista ... os ricos depósitos sedimentares de 

origem paleozóica da Depressão Periférica abrangidos pelo quadrilátero paulista do açúcar e, 

especialmente, pelas circunvizinhanças de Campinas, acolheram generosamente o engenho de cana e 

suas relações sociais de produção” (SANTOS, 2002).  

 

Estas informações permitem inferir sobre a existência de uma estreita relação entre os 

geossistemas e os tipos de uso e ocupação das terras desde o período inicial da constituição da cidade 

de Campinas. 

Pretende-se, portanto, verificar, a partir da evolução histórica do uso e ocupação das terras do 

município, do conhecimento das condições físicas naturais locais (geossistemas) e da análise 

geográfica, quais as relações existentes entre os sucederes históricos, os geossistemas locais e a atual 

disposição sócio-espacial na cidade, ou seja, de que maneira as condições físicas do município 

influenciaram nas formas de ocupação presentes, A rede hidrográfica, diferentes tipos de solos, formas 

de relevo e a litologia, entre outras variáveis, contribuíram significativamente para a atual disposição 

da organização espacial que se faz presente no território campineiro.  

 

Materiais e Métodos 

 

Para realização do proposto foram utilizadas as cartas topográficas, cartas hidrográficas, mapa 

de solos, mapa litológico, mapa da vegetação e mapa da cidade (todos em escala 1:50.000).  Também 

foram levantas e realizadas  consultas à bibliografia referentes ao  tema proposto. 

 Buscou-se compreensão das influências dos geossistemas nas organizações espaciais de 

Campinas, entendendo-a como um sistema funcional e estruturado espacialmente, de forma que os  

elementos que compõem o geossistema e o sistema antrópico,  se relacionam entre si, se influenciam e 

originam através do processo de ocupação, novas formas de organizações espaciais, levando-se em  

consideração que: 
“a organização espacial é um sistema complexo e, como tal, devem ser considerados, em seu 

estudo, o todo, as partes e as inter-relações. A simples interação entre elementos só poderá formar 



sistema, se for capaz de criar algo que funcione como todo, e este só poderá ser entendido pelo estudo 

de suas partes, bem como estas só poderão ser compreendidas como partes de uma mesma totalidade” 

(QUARESMA e PEREZ FILHO, 2006).  

 

Para tanto, realizou-se a justaposição das cartas e mapas consultados, originando um mapa das 

unidades geossistêmicas do município, que, quando cruzado com as informações da evolução histórica 

da cidade, possibilitou entendimento das principais influências que o meio físico exerceu sobre as 

organizações espaciais e influências que o sistema antrópico exerceu sobre o mesmo, numa relação co-

evolutiva que compreende a totalidade. 

 
 
Breve Histórico da Ocupação do Solo Campineiro 
 

 

Devido às intenções de incrementar as descobertas das minas goianas e assegurar o território 

nacional, adotaram-se medidas que facilitassem acesso ao interior do país, a exemplo do Caminho dos 

Goiases, realizado no começo do século XVIII por Luis Pedroso de Barros, foragido, que se ofereceu 

para tal ofício mediante indulto de suas culpas. O caminho partia de São Paulo e chegava até a região 

de Casa Branca, passando por Jundiaí e pelas campinas, localizadas em áreas, até então, conhecidas 

como Mato Grosso devido às suas frondosas florestas. 

Com a abertura do Caminho dos Goiases começaram a ser solicitadas concessões de sesmarias 

ao longo da estrada, sendo que a primeira da qual há referência no território do município de 

Campinas foi concedida a Antonio da Cunha Abreu, em 1728, em um dos três lugares (região da atual 

Igreja do Carmo – Centro) conhecidos como os campinhos. 

Ao longo da primeira metade do século XVIII o caminho passou a ser percorrido por 

aventureiros de todas as classes e procedências, principalmente a partir de 1730, momento no qual 

houve surto de varíola na cidade de São Paulo e consequente abandono por considerável parte de sua 

população. O constante fluxo de pessoas pelo caminho fez surgir exploração de pousos ao longo da 

estrada, atividade que pareceu tão rendosa que, além de fazer surgir grande quantidade de estalagens 

na região, estimulou seus proprietários a mudarem o original caminho com fins de conseguir maior 

concorrência ao seu pouso, tornando a região cada vez mais acessível.  

Inicialmente habitada pelos proprietários de estabelecimentos de hospedaria e abrigo aos 

viajantes, com o tempo, a região de Mato Grosso começou a ser conhecida devido ao espalhamento da 

notícia da produtividade das suas terras, e, em razão das abundantes colheitas, passou também a ser 

ocupada por lavradores e pessoas ávidas por melhorar sua situação de vida, de forma que antigas 

sesmarias começaram a ser vendidas, em lotes, aos agricultores que mudavam para a região.  



Em 1773, comprovando habitação de forma mais fixa na região, é edificada a primeira igreja, 

conhecida como Velha Matriz, na qual em 1774 celebrou-se missa oficializando a fundação da 

Freguesia Nossa Senhora de Conceição de Campinas, sendo Francisco Barreto Leme reconhecido 

como seu fundador, além de que, em 1797, a freguesia é elevada à categoria de vila, intitulada Vila de 

São Carlos. 

Já no final do século XVIII, tem início produção de cana de açúcar, esta, mesmo não 

conseguindo superar a produção do nordeste do país, teve bons resultados em Campinas, mas logo foi 

substituída pela produção de café. Especula-se que no início do século XIX já havia cultura de café, na 

área hoje conhecida por Distrito de Sousas, em terras de Bernardo José de Sampaio. A produção 

cafeeira apresentava menor trabalho se comparada com a produção de cana de açúcar, além de que o 

produto começava a despontar no mercado. 

Em 1842, estimando uma população de mais de 10.000 habitantes, a Vila São Carlos é elevada 

à categoria de cidade com o nome Campinas. Nesse período, a cultura cafeeira já predominava nas 

paisagens da região. Em torno de 1850 registra-se cerca de 300 produtores de café (IBGE, 1952), a 

cidade sofre um surto de desenvolvimento econômico e urbano por conta da infra-estrutura criada pelo 

cultivo de tal produto. O município de Santos, também forte produtor, reduz drasticamente a sua 

produção devido ao descuido em relação ao solo que se encontrava drasticamente erodido, já que ele 

era produzido em regiões de declive, o que incentivou ainda mais a instalação do cultivo em 

Campinas. O café-campinas passou a ser reconhecido no mundo todo pela sua qualidade.  

Em 1870, Campinas já era o mais rico município paulista. Ainda que a elite cafeeira local fosse 

bastante conservadora, permitiu-se grande desenvolvimento e progresso técnico, já que estes 

favoreciam cultivo e escoamento da produção. Nesse período criou-se o Instituto Agronômico de 

Campinas, instalaram-se diversas indústrias na região, foi fundada a Companhia Mogiana de Estradas 

de Ferro, a Companhia Campineira de Iluminação à Gás e considerável quantidade de bancos. Além 

disso, Campinas era politicamente e economicamente favorecida por campineiros que exerciam altos 

cargos na política nacional, a exemplo de Campos Salles (um dos criadores do partido republicano, 

exerceu cargos como deputado, vereador, senador, governador e presidente da república) e Francisco 

Glicério (ministro da agricultura, deputado e senador).  

No início do século XX a economia brasileira começa a dar sinais de decadência e a economia 

cafeeira não resiste à crise de 1929, suscitando à queima e erradicação de milhões de sacas e pés de 

café. No entanto, estudos realizados no Instituto Agronômico de Campinas possibilitaram a expansão 

do cultivo de algodão, incentivando a indústria têxtil e estimulando o desenvolvimento industrial que 

era incipiente em outros tempos. 

Em 1939 o município já contava com quase uma centena de fábricas, e da década de 1930 à 

década de 1960, presencia-se predominância econômica da atividade industrial na região.  Verifica-se 



nesse período a pavimentação da Rodovia Anhanguera e um grande desenvolvimento na infra-

estrutura de transportes, o que estimula a produção agrícola e industrial e realiza grande articulação 

entre atividades agropecuárias, industriais e terciárias. O setor terciário se expande e desenvolve 

fortemente serviços financeiros, de transporte e comércio. A indústria na região se torna atividade 

predominante nesse período, sendo responsável por 3% da produção industrial do estado de São Paulo 

(1,5% da produção nacional), fazendo com que a cidade receba expressiva quantidade de migrantes a 

partir da década de 70, ocasionando também um expressivo aumento das condições precárias de vida. 

Nesse período 8% da população campineira residia em auto-construções, de forma que, a partir da 

década de 70, a população favelada apresenta índices de crescimento maiores que a da população total, 

aumentando as habitações em áreas de risco (CANO e BRANDÃO, 2002). 

A partir da década de 80, Campinas apresenta grande crescimento do terceiro setor.  

 
Ocorre a implantação de shoppings, supermercados, ampliação e consolidação das 

instituições de ensino e pesquisa, ampliação da oferta de serviços profissionais (médicos, dentistas, 

advogados etc.) e de serviços voltados para empresas (marketing, consultoria, contabilidade), 

contribuindo com dinamização do setor imobiliário e conseqüentemente a realização de grande 

especulação imobiliária (CANO e BRANDÃO, 2002). 

 

Todo esse processo de crescimento econômico, demográfico e urbano gerou conurbação que 

inclui Campinas e seus municípios vizinhos. Essa urbanização, que foi acentuada a partir da década de 

70, obteve como característica a periferização dos espaços urbanizados com a formação de grandes 

vazios urbanos.  

A partir desse período, obteve-se expressivo crescimento da região sudoeste do município 

devido à instalação industrial que privilegiou grandes eixos rodoviários, à abertura do aeroporto de 

Viracopos, à implantação do Distrito Industrial de Campinas e à construção de vários conjuntos 

habitacionais populares. 

Houve também grande crescimento do vetor Anhanguera sentido interior, essa região: 

 
 “caracteriza-se pela localização de populações pobres, expulsas de áreas urbanas mais 

valorizadas, principalmente nos municípios de Hortolândia e Sumaré, limítrofes de Campinas na sua 

porção oeste. Ao contrário deste vetor, em direção a Valinhos e Vinhedo verifica-se uma ocupação 

diferenciada de padrão médio e alto. (Prefeitura Municipal de Campinas, Plano Diretor, 1995, p.10). 

 

Já a expansão norte-nordeste é incentivada pela construção da Rodovia D. Pedro I, pela 

instalação da Unicamp, do campus 1 da Puccamp, da refinaria Replan e outros. O processo de 

ocupação desta porção do município apresenta uma dinâmica diferenciada da apresentada pela região 



sudoeste do município, limitando intensa ocupação urbana devido à grande quantidade de áreas 

agrícolas ainda produtivas, da presença de grandes instituições e principalmente devido ao alto valor 

da terra.   

Enquanto que a região centro-leste do município, distritos de Sousas e Joaquim Egídio, apesar 

de abrigar um conjunto de moradias populares da Cohab, a urbanização se expandiu com a presença 

majoritária de condomínios e loteamentos de alto padrão, que tiveram os seus lotes valorizados com a 

implantação de APA (área de proteção ambiental), de forma que suas porções de terra são ocupadas 

principalmente para uso residencial de alto padrão, além de ainda possuir grandes extensões rurais.    

Em 2000 foi constituída a Região Metropolitana de Campinas, abrangendo 19 municípios e 

Campinas considerada a sua sede. Possui cerca de 2.633.523 habitantes (IBGE, 2007), considerável 

parque industrial, considerável estrutura agrícola e agroindustrial e atividades terciárias altamente 

especializadas, mas também expressiva proliferação de favelas, violência e pobreza que aprofundam 

as desigualdades sociais.     

 

 

 Descrição das características naturais do município 

 

Campinas, localizada no sudeste brasileiro, estado de São Paulo, está a cerca de cem 

quilômetros ao norte da capital paulista, no limite de duas zonas morfológicas, sendo elas o Planalto 

Atlântico e a Depressão Periférica Paulista. 

 

Planalto Atlântico - Também conhecido por escudos, se trata de uma grande área formada pelo 

afloramento de rochas ígneas (granitos) e metamórficas (gnaisses e xistos). Essas rochas constituem os 

terrenos brasileiros mais antigos, pois suas origens remontam as antigas eras da história geológica 

(período pré-cambriano).  

O planalto é composto por formas de relevo desde escarpadas, com desníveis de 800 a 1000 

metros (serra do mar), até formas de relevo amorreadas conhecidas por meias-laranjas, por serem  

arredondadas, pela ação do intemperismo, com desníveis de 100-200 metros e inclinação moderada. 

 

Depressão Periférica Paulista – Essa área é relativamente baixa quando comparada com o 

Planalto Atlântico. É formada predominantemente por terrenos sedimentares (era paleozóica e 

mesozóica) e “seu relevo apresenta-se pouco movimentado, colinoso, de vertentes suaves, com 

altitudes oscilando entre 550 e 700 metros e declives que não fazem ângulo de mais de 10º” 

(CHRISTOFOLETTI, 1972, p. 25). 



A Depressão Periférica Paulista foi formada por sucessivas deposições de diferentes tipos de 

materiais. Alguns deles, em ordem de deposição, resumidamente, são os seguintes: Sedimentos 

glaciais e fluvio glaciais do Grupo Tubarão (período carbonífero, era paleozóica), calcários e folhelhos 

do Grupo Passa Dois (período permiano, era paleozóica), arenito da Formação Botucatu e Bauru 

(período cretáceo, era mesozóica) e depósitos de aluvião (período pós-cretáceo, final da era mesozóica 

e início da cenozóica). 

Além das deposições sedimentares, a referida zona morfológica, no final da era mesozóica, 

período cretáceo, sofreu também a intrusão de material magmático (diabásio) que penetrou pelas 

camadas de rochas sedimentares já existentes e se consolidou no interior delas (Formação Serra 

Geral). A alteração deste material realizada pelo intemperismo químico e físico, originou o solo 

conhecido por “terra roxa”, que apresenta excelente produtividade agrícola e está presente em algumas 

regiões do município de Campinas.   

 

Litologia –O município de Campinas é caracterizado por possuir três unidades litológicas: o 

cristalino (Planalto Atlântico, pré-cambriano), o sedimentar (Depressão Periférica Paulista) e diabásios 

(intrusões magmáticas). 

Na porção cristalina estão localizadas as rochas mais antigas, sendo seus exemplares mais 

comuns os granitos e gnaisses, consolidados no início da formação da crosta terrestre. A parte 

cristalina está situada à leste e nordeste do município de Campinas. 

Na porção sedimentar do município encontram-se diferentes rochas provenientes de 

sedimentação, que são fundamentalmente argilitos, siltitos e arenitos.  
 

“Na parte meridional do município, vamos encontrar uma extensa área de sedimentação 

mais recente, com depósitos formados principalmente por: areias e cascalhos...” enquanto que “Na 

parte setentrional ... as rochas sedimentares aí existentes cedem lugar ao aparecimento de 

intrusivas básicas (diabásios). Formam uma faixa de largura variável, seguindo aproximadamente a 

direção de sudeste a noroeste” (CHRISTOFOLETTI, 1972, p. 36). 

 

Relevo – As formas de relevo, assim como as outras variáveis geossistêmicas, estão associadas 

à litologia, que combinadamente, definem as zonas morfológicas que abrangem o município. Portanto, 

para fins didáticos, pode-se distinguir as formas de relevo em: formas de relevo da área sedimentar e 

formas de relevo da área cristalina.  

Formas de relevo da área sedimentar: formas colinosas (vertentes de fraca declividade sobre 

rochas do carbonífero), patamares interfluviais (formas de relevo mais planas ainda, assentadas sobre 

terrenos arenosos do plioceno, apresentam interflúvios largos e aplainados), planícies fluviais (terrenos 

baixos e planos – várzeas - que acompanham os leitos dos corpos de água que correm através das 



rochas sedimentares) e formas colinosas da área das intrusivas (formas colinosas suaves que variam 

em 600 e 630 metros com seus corpos de água a 20 ou 30 metros abaixo) (CHRISTOFOLETTI, 1972).  

Formas de relevo da área cristalina: formas amorreadas (base em rochas graníticas, 

declividades mais elevadas); baixadas ou planícies alveolares (principalmente confluência de rios); 

serra das cabras (constituição granítica, situa-se a leste do município, altitudes oscilam entre 930 e 

950 metros, mais elevada região de Campinas); serra dos cocais (juntamente com serra das cabras 

forma as maiores saliências do município, apresenta altitudes entre 830 e 850 metros, seus desníveis 

são de 100 a 120 metros) e área dos matacões (área granítica que apresenta blocos de rochas mais ou 

menos arredondados originados por meteorização e erosão) (CHRISTOFOLETTI, 1972). 

Embora a classificação de relevo tenha sido dividida entre a área cristalina e a área sedimentar, 

vale lembrar que não há mudança abrupta nas formas de relevo quando migramos de uma zona 

morfológica para outra, no caso estudado,  havendo, essencialmente, mudança gradativa de relevos 

colinosos suavemente ondulados na área sedimentar para relevos amorreados de inclinação moderada 

a forte na área cristalina. 

 

Hidrografia – Percorrem pelo município de Campinas os rios Atibaia e Capivari, que 

juntamente com os seus afluentes, contemplam a totalidade dos corpos de água presentes na região.  

O rio Atibaia atravessa o município em sua porção nordeste no sentido SE-NO, recebe em seu 

caminho o deságüe do ribeirão das Cabras e ribeirão Anhumas. Estes, por suas vezes, possuem 

afluentes de menor volume de água que entrecortam o município em várias direções e regiões, 

inclusive em área urbana. Seus afluentes muitas vezes são soterrados ou desviados em detrimento do 

uso e ocupação do solo.  

O rio Capivari cruza o município em sua porção sul e sudoeste, a direção da drenagem é L-O e 

também possui grande quantidade de afluentes que cruzam o município em diversas regiões e 

direções. 

Além dos corpos de água existentes no município, é grande a quantidade de canais 

considerados de ordem zero, que são formas de relevo originadas pela erosão do escoamento 

superficial proveniente de água pluvial e que assume o papel de desembocar a água da chuva nos 

canais de ordem subseqüente, funcionando como espécie de funil para a água que não infiltra. 

 

Solos – Predomina em Campinas cinco diferentes tipos de solos. Na área cristalina estão 

dispostos solos podzolizados (argissolos) com cascalho e solo podzólico vermelho amarelo, o primeiro 

é formado pela decomposição da rocha granítica, é pouco profundo e apresenta cascalhos, enquanto 

que o segundo é originário da decomposição do gnaisse. Ambos estão presentes na região de Sousas e 

Joaquim Egídio, embora o segundo extrapole seus limites e chegue até próximo ao sul do município. 



Na área sedimentar encontram-se latossolos roxos, latossolo vermelho amarelo e solos 

hidromórficos. O latossolo roxo é originário das rochas intrusivas, portanto bastante profundo, 

popularmente conhecido como terra-roxa, possibilita grande produtividade para cultivo agrícola.  

O latossolo vermelho amarelo, está associado às deposições arenosas do período seco,  presente 

em grandes extensões do território campineiro, principalmente sudoeste e oeste e possui baixa 

fertilidade. 

 Os solos hidromórficos estão presentes principalmente em algumas planícies de inundação, da 

bacia do rio Atibaia. São solos úmidos com muita presença de carbono, é diminuto no município 

campineiro.  

 

Cobertura vegetal – A cobertura vegetal foi muito alterada pelo processo de uso e ocupação 

das terras. Recentemente, com a intensa urbanização, é pequena a quantidade de cobertura vegetal 

original, exceto em pequenas áreas de conservação. No entanto pretende-se descrever suas feições 

primitivas. 

Grande parte do território campineiro apresentava a vegetação de floresta. Esse tipo de 

vegetação era densa, composta por árvores de grande porte, latifoliadas, diretamente relacionada com 

a fertilidade do solo proveniente de rochas intrusivas e cristalinas.  Eram encontradas nas porções 

leste, nordeste, norte e sudoeste (em pequenas regiões) do município. 

No caso das regiões sul e sudoeste do município, mesmo sob as mesmas condições climáticas, 

originou-se vegetação de cerrado, constituída por arbustos e árvores de pequeno porte que se 

distribuem de modo esparso.  

Embora ocupem pequenas áreas, os campos constituem o terceiro tipo de cobertura vegetal, são 

constituídos por vegetação de pequeno porte, principalmente gramíneas.   

 

Relacionando características físicas – Como já citado Campinas apresenta duas principais 

zonas morfolóficas, contidos nessas zonas encontram-se diferentes tipos de terrenos com diferentes 

formas de relevo e graus de inclinação. 

Vale lembrar que rochas de diferentes composições e estruturas possuem diferentes 

comportamentos diante dos processos de intemperismo e erosão, portanto, diferentes rochas originam 

diferentes formas de relevo e diferentes solos (conseqüentemente diferentes vegetações) a depender 

dos fatores endógenos e exógenos de atuação. 

Portanto a combinação das variáveis dos geossistemas permite que se identifique (em escala 

1:50000), 5 unidades geossistemicas na área abrangida pelo município de Campinas. Sendo elas: 

 



Unidade 1. Contida no Planalto Atlântico, localizada a leste e sudeste do município, esta 

unidade apresenta terrenos amorreados de inclinação moderada nas proximidades de Sousas (Serra das 

Cabras) e terrenos amorreados de inclinação forte nas proximidades de Joaquim Egídio e Valinhos 

(Serra dos Cocais), ambos sustentados pelo embasamento cristalino que é constituído por gnaisses, 

granitos e xistos. 

A decomposição dos gnaisses e granitos deu origem ao solo podzólico vermelho amarelo 

(argissolo vermelho amarelo) e ao solo podzólico com cascalho. A impermeabilidade das rochas 

condicionou um padrão dendrítico de drenagem que, com considerável densidade, é responsável por 

grande taxa de erodibilidade, constante arredondamento das formas e modelamento de matacões. 

Essas condições propiciaram o desenvolvimento de densas florestas. 

 

Unidade 2. Contida na Depressão Periférica Paulista, localizada a norte e pequena porção 

central do município, esta unidade apresenta terrenos colinosos suavemente ondulados. Local onde 

ocorreu intrusão de diabásio no final da Era Mesosóica, propiciando a penetração de grandes massas 

de rochas básicas entre as camadas das rochas sedimentares. A decomposição dessa lava vulcânica 

consolidada deu origem ao latossolo roxo, popularmente conhecido por terra roxa. Esse solo possui 

grande fertilidade e possibilitou o desenvolvimento de floresta latifoliada.  

 

Unidade 3. Contida na Depressão Periférica Paulista, localizada a sul, sudoeste e pequenas 

porções ao norte do município, esta unidade apresenta terrenos colinosos ondulados sustentados 

principalmente pela deposição fluvio glacial de arenito e siltito do Grupo Tubarão (período 

carbonífero, era mesozóica), que intemperizados deram origem ao latossolo vermelho amarelo. Sua 

sedimentação deu origem a um material principalmente arenoso, atribuindo uma textura relativamente 

grosseira ao solo.  

O padrão de drenagem da região é principalmente o paralelo, e sua densidade pode ser 

considerada razoavelmente baixa. Neste tipo de terreno é comum o desenvolvimento de voçorocas e 

ravinas, até porque, além de o solo possuir textura relativamente grosseira, sua razoável fertilidade 

permitiu apenas o desenvolvimento de vegetação típica de cerrado, pouco densa.   

 

Unidade 4. Contida na Depressão Periférica Paulista, localizada em algumas porções de sul, 

sudoeste e extremo norte do município, esta unidade também apresenta terrenos colinosos ondulados 

sustentados principalmente pela deposição fluvio glacial de arenito e siltito do Grupo Tubarão 

(período carbonífero, era mesozóica), que intemperizados deram origem ao latossolo vermelho 

amarelo, assim como ocorrido na unidade 3. No entanto, devido à heterogeneidade do material 



proveniente das deposições fluvio glaciais, nesses locais desenvolveu-se um solo com textura mais 

argilosa (algumas vezes até devido à ação de bacias), do que aquele que se desenvolveu na unidade 3.    

Devido ao solo possuir textura mais argilosa do que o verificado na unidade 3, foi possível o 

desenvolvimento de vegetação de floresta, densa, com árvores de grande porte. 

 

Unidade 5. Planícies fluviais presentes ao longo dos canais de água. São partes mais baixas, 

também denominadas como várzeas, que podem ser inundadas em períodos de cheias. São formadas 

por sedimentos aluvionares e devido à intensa presença da água são constituídas principalmente por 

solo hidromórfico.  

 

 

Fundamentos teóricos/metodológicos 

 

Dadas as descrições físicas e históricas, se fazem necessários alguns fundamentos teóricos que 

facilitarão o entendimento do próximo item.  

Não se pode perder de vista que a organização espacial trata do resultado de como a sociedade 

se relaciona com o meio físico, homem e natureza co-evoluindo, de forma dinâmica e constante, a 

partir de complexos processos sociais, econômicos, culturais e políticos. Além de que, na sociedade 

capitalista, a relação do homem com a terra, imprimindo-lhe caráter de propriedade privada, apresenta-

se como componente fundamental da organização espacial. 

O solo, enquanto propriedade privada, é tido como mercadoria, mercadoria esta que possui 

valor de troca e valor de uso, porém uma mercadoria que não se desloca livremente e que é 

indispensável a qualquer sujeito. Essas singularidades colaboram para estipular seus valores de uso e 

de troca e, portanto, para definir a distribuição espacial das classes sociais sobre o solo, pois o acesso 

do sujeito ao solo, depende do seu poder aquisitivo. Dessa forma, pessoas de alto poder aquisitivo se 

concentram em lugares dotados de condições físicas privilegiadas (sejam elas naturais ou não), que 

conseqüentemente possuem alto valor de troca, enquanto que pessoas de baixo poder aquisitivo se 

concentram nos lugares que restam, ou seja, aqueles que as classes sociais altas não se interessaram. 

 

 

Resultados e Discussões 

 

O longo Caminho dos Goiases passava obrigatoriamente pelas terras do atual município de 

Campinas antes de chegar nas minas de ouro do interior paulista. Esse caminho exigia dias de trilha 

em meio a densas florestas (como sugere o nome mato grosso) sobre embasamento cristalino, ou seja, 



morros com inclinação de moderada a forte (características aqui descritas na unidade geossistêmica 1). 

Após dias de viagem nessas condições, anseia-se por um local plano, com água de qualidade e mata 

mais esparsa para o abrigo.  

Os terrenos planos são facilmente encontrados na Depressão Periférica Paulista, na qual 

Campinas localiza parte de seus terrenos. A região atualmente intitulada Campinas também apresenta 

drenagem adequada e de qualidade para o consumo, além de conter também algumas diminutas 

extensões com vegetação de campos, que foram os primeiros locais do município a serem ocupados.  

"Eram três campinhos de grama no meio de uma densa Mata Atlântica... por isso veio o nome de 

campinas.” (www.campinas.sp.gov.br). Essas características físicas fizeram destas terras o local ideal 

para se descansar antes de prosseguir o referido caminho em direção as minas do interior. 

Como local ideal para descanso, a região foi inicialmente ocupada por donos de estalagens que 

com o tempo se mostraram muito rendosas e que se multiplicaram ao longo dos anos. 

Com o aumento das hospedarias na região, desenvolveu-se uma agricultura de subsistência.  

Essa pequena agricultura apresentava produtividade que incentivou espalhamento de notícias que 

divulgavam a fertilidade das terras da região e atraiam muitos lavradores. Estes lavradores iniciaram 

pequena exploração de cana de açúcar, que, apesar de produtiva, não conseguiu superar a produção 

realizada no nordeste, sendo aos poucos substituída pela cultura do café. Esse período marca uma 

ocupação mais efetiva das porções dotadas de material proveniente das intrusões de diabásio, pois elas 

apresentam condições bastante propícias para a agricultura (características descritas pela unidade 

geossistêmica 2).  

O desenvolvimento da cultura de café, possibilitado pela fertilidade e manejo adequado do 

solo, permitiu investimento em infra-estrutura e aprimoramento das técnicas utilizadas, o que 

possibilitou incipiente desenvolvimento industrial.  

Nesse momento, barões e fazendeiros começaram a vender terras localizadas no centro para 

comprar outras localizadas no norte e assim expandir suas produções, pois no norte estão presentes os 

solos mais férteis do município. As terras vendidas no centro eram compradas principalmente por 

imigrantes que vinham trabalhar na atividade industrial, incitando surgimento de muitos cortiços nessa 

localidade. Com o aumento da produção de café em direção ao norte, a quantidade de fazendas 

aumentou significativamente, o produto apresentava alto preço no mercado internacional e as áreas 

rurais do município se tornaram as mais valorizadas. 

A chegada de mão de obra imigrante correspondia ao crescimento industrial de Campinas. 

Quando houve desenvolvimento da indústria houve também crescimento do terceiro setor, o que 

possibilitou a prosperidade de muitos imigrantes que trabalhavam com o comércio. As terras do centro 

voltaram a valorizar devido à prosperidade da atividade comercial que lá se fazia, principalmente 



quando adotado Plano de Melhoramentos Urbanos criado por Prestes Maia com intenção de 

“revitalizar” o centro.  

O desenvolvimento das atividades comerciais e agrícolas possibilitou investimento em infra-

estrutura das regiões onde estas atividades estavam localizadas. O centro e o norte do município, nesse 

momento, se tornaram dotados de serviços, desde saneamento básico até disposição de linhas férreas, 

o que valorizou essas terras consideravelmente. 

Com a instantânea valorização das terras localizadas no centro e no norte, verifica-se 

segregação sócio-espacial e consequente periferização das habitações, pois aqueles que chegaram na 

cidade neste momento, ou que não prosperaram economicamente, não obtiveram possibilidades de 

arcar com os altos custos de moradia cobrados nessas valorizadas regiões do município. Têm-se então 

extensão das habitações em direção às regiões sul e sudoeste (unidade geossistêmica 3), de terrenos 

arenosos improdutivos que desenvolvem facilmente processos erosivos como ravinas e voçorocas. Por 

esses motivos essas regiões não apresentaram atrativos para as atividades agrícolas e residenciais 

realizadas até o momento. 

Ressaltam-se as características singulares do solo enquanto mercadoria. A propriedade do solo 

permite o monopólio do acesso, e o fato de não se deslocar e ser indispensável, obriga que seja 

ocupado apenas àquele que está disponível, ou seja, não monopolizado. Nessa situação o próprio 

monopólio garante valorização do produto, pois se as parcelas de terras beneficiadas por condições 

físicas (naturais ou não) estão todas ocupadas, aumenta-se escassez e o preço do produto sobe, pois 

certamente os consumidores esforçam-se por procurar a melhor moradia, na melhor localização, nesse 

caso, centro e norte.    

Deve-se também considerar que no caso analisado os terrenos melhores localizados estavam 

sob posse de uma classe social politicamente influente na cidade, pois, devido ao alto poder 

econômico concedido pelas prósperas atividades produtivas realizadas, essa classe social tinha 

capacidade de manipular decisões e controlar o poder público, possibilitando o direcionamento das 

verbas públicas destinadas à infra-estrutura urbana, prioritariamente, para as proximidades de suas 

glebas de terras. 

Na segunda metade do século XX a ocupação no sul e sudoeste aumenta, principalmente com a 

pavimentação da Rodovia Anhanguera e a implantação dos distritos industriais. Com aumento da 

periferização criam-se grandes vazios urbanos, moradias populares se localizam longe do centro 

comercial, sem serviços de saúde, de transporte eficiente e com redes de saneamento básico 

deficientes. 

Já no final do século XX as terras centrais do município estão absolutamente urbanizadas, as 

terras do norte abrigam grandes extensões utilizadas pela agricultura ou grandes instituições e as terras 

do sul e sudoeste, além de fortemente urbanizadas, estão ocupadas por moradias populares. 



Inicia-se então, a partir de uma complexa especulação imobiliária, adensamento da ocupação 

das terras situadas ao leste. Essas terras, apesar de apresentarem terrenos amorreados de inclinação 

moderada a forte, ainda continham as densas florestas originais (unidade geossistêmica 1). No 

momento em que a cidade sofre inchaço urbano, com conseqüente aumento de poluição do ar, 

poluição sonora e violência, o mercado imobiliário passa a associar qualidade de vida com a fuga 

residencial dos grandes centros urbanos. Portanto, a porção leste do município que ainda não havia 

sido efetivamente ocupada devido à declividade de seus terrenos, agora se mostra como promissora 

região para habitação, pois o mercado imobiliário se aproveita dos traços rurais presentes na vegetação 

ainda preservada desta região e incentiva a sua ocupação com a criação de condomínios e loteamentos 

fechados, acompanhados de infra-estrutura urbana e criação de área de preservação ambiental, o que 

mantém seus traços rurais e aumenta ainda mais o valor das suas terras, selecionando a classe social 

que se destina para essas localidades e imprimindo a elas um caráter segregacionista.  

Evidentemente, os processos de usos e ocupações do território se dão de forma dinâmica e 

bastante complexa, o que dificulta a exposição. Além de que, necessariamente, exige-se que se resuma 

os sucessivos aconteceres históricos para que se dê conta do que ocorreu na totalidade do território 

campineiro, que é o pretendido. No entanto, a partir do exposto, pode-se inferir que as características 

físicas da região estipularam os traços gerais das formas de organização espacial recorrentes no 

município.  

As terras que possibilitam grande fertilidade, unidade geossistêmica 2, foram inicialmente 

ocupadas por sujeitos que adquiriram alto poder aquisitivo, e, de alguma forma, seja para produção 

agrícola, construção de grandes condomínios ou de grandes instituições, fundamentalmente ainda 

permanecem sob posse e uso da mesma classe social de outros tempos.  

A região de terrenos arenosos, unidade geossistêmica 3, apesar de sua planura, foi ignorada 

pelos ocupantes pioneiros devido ao baixo desenvolvimento técnico do período que foi incapaz de 

encontrar atividade produtiva que pudesse nela ser realizada, sendo ocupada majoritariamente, 

somente mais tarde, por formas de habitação populares que se mantêm e se reproduzem até os dias 

atuais.  

A área sobre embasamento cristalino se mostrou como grande possibilidade de habitação na 

história recente do município, pois mesmo distante do centro e com relevos com maiores declividades, 

manteve parte de sua vegetação natural e alguns traços rurais, possibilitando a especulação imobiliária 

que a destinou às populações de alto poder aquisitivo, populações estas dotadas de aparatos técnicos 

que se sobrepõem ao relativo distanciamento do centro e à declividade do terreno, estes que foram 

empecilhos para a efetiva ocupação em outros tempos.  

 

 



Conclusões finais 

 

 Considerando o processo histórico da evolução urbana do município e com base na análise das 

unidades geossistêmicas definidas, conclui-se que o solo, o relevo, a hidrografia e a vegetação foram 

variáveis fundamentais na análise da organização espacial do município de Campinas.  

 De maneira geral, na porção norte, com predomínio de solos de textura argilosa ou muito 

argilosa, propiciou-se atividades de alta rentabilidade, dando origem a grandes propriedades, 

aumentando o valor da terra e culminando na presença de condomínios de alto padrão e de grandes 

propriedades ainda usadas para a atividade agrícola. A leste foi criada área de proteção ambiental, 

mantendo parte da vegetação natural e alguns traços rurais, o que estimulou a propagação de 

loteamentos fechados que se mostram como boa opção de fuga das grandes concentrações 

demasiadamente urbanizadas. Enquanto que as regiões sul e sudoeste (com porções de vegetação rala 

e esparsa e com solo de textura média infértil para agricultura) se mostraram desinteressantes para as 

classes sociais altas, predominando residências populares destinadas à população de baixa renda. 
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