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de São Paulo. No espaço urbano de Campinas, ela constitui-se num contorno viário 
norte-nordeste, tendo seu uso ligado aos grandes equipamentos regionais de 
atendimento metropolitano: shoppings-centers, mega-stores, hipermercados e 
mercados de atacado e as duas maiores universidades da região: a Universidade 
Estadual de Campinas e a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Além disso (e 
por isso), este eixo é a localização privilegiada de condomínios horizontais de alto 
padrão, que se utilizam tanto das vias facilitadas e rápidas quanto da acessibilidade a 
este “circuito metropolitano” de bens e serviços. 
 
2. Pólo Petroquímico de Paulínia 

A decisão de incluir uma passagem, mesmo que rápida, pelo pólo petroquímico 
de Paulínia, se explica pela força que aquela paisagem tem em termos imagéticos. Ali 
está a maior refinaria do Brasil, a Refinaria do Planalto (REPLAN) e um sem número de 
indústrias, depósitos e outras dependências envolvidas com combustíveis e seus 
derivados. O terminal de cargas perigosas é outro ponto marcante, que nos conduz a 
uma paisagem industrial, aos lugares da produção. Lugar do risco. 

 
3. Caminhos orgânicos da metrópole 

Nem todos os fluxos se dão concentrados pelas grandes rodovias. Há poucos, 
mas significativos caminhos que são realizados pelos habitantes da região, às vezes 
para fugir de pedágios, às vezes pela própria proximidade. A ligação da SP-332 com a 
Via Anhanguera, passando por dentro de Paulínia é um exemplo significativo. Outra 
ligação importante é aquela que se estrutura a partir do leito do ribeirão Quilombo (e 
do leito ferroviário, paralelos que são), ligando Sumaré, Nova Odessa e Americana. 
Este caminho da água-máquina é o eixo de conurbação e ligação orgânica entre estas 
cidades, promovendo uma das integrações mais estreitas da região. Este trajeto é 
paralelo à via Anhanguera, mas corta o centro das três cidades, levando as águas que 
começam a ser colhidas em Campinas, passando por Paulínia, até o rio Piracicaba, no 
limite municipal de Americana com Limeira. 

 
4. Americana – Carioba 

Assim como outros municípios do interior do Estado de São Paulo, o surgimento 
e a consolidação de Americana seguem a trajetória da ocupação do espaço paulista a 
partir das expedições que, seguindo os cursos dos rios e povoados indígenas, iam em 
busca das riquezas minerais e mão-de-obra escrava dos índios até o século XVIII. 
Após esse período, há o predomínio do cultivo de cana-de-açúcar paralelo ao 
surgimento de engenhos de açúcar e aguardente. No século XIX, o predomínio é das 
fazendas de café, época que congrega a construção das primeiras ferrovias, o 
melhoramento das estradas e a consolidação da povoação. A Fábrica de Tecidos 
Carioba, foi fundada em acordo com sócios brasileiros pelo engenheiro Willian Pultney 
Ralston, se localizando a três quilômetros da linha férrea que acompanha o ribeirão 
Quilombo e corta o centro da cidade.  A fábrica desempenhou importante papel na 
Villa dos Americanos, mais tarde Vila Americana e depois Americana. Considerada o 
berço da industrialização de Americana, a reativação da Fábrica Carioba, após 26 anos 
de completa desativação, por Franz Muller e um sócio inglês, deu novo impulso à Vila 
Americana. A expansão da produção levou à necessidade da Usina Hidrelétrica de 
Salto Grande – que até dias atuais permanece em atividade. Nesse momento, a 
Carioba é considerada a segunda maior fábrica de tecidos de algodão do Brasil. 
Atualmente, na sede da antiga Fazenda Salto Grande, está instalado o Museu Histórico 
e Pedagógico Dr. João da Silva Carrão. As terras da fazenda constituem o Bairro 
Antônio Zanaga e bairros adjacentes, o Distrito Industrial Abdo Najar, grandes 
indústrias como a Goodyear, Santista Têxtil, Polienka, entre outras. As terras 
remanescentes formam a região chamada de Pós-Represa, de importância estratégica 
para o futuro do município. À margem direita da Via Anhanguera, no sentido capital-
interior, estão arrendadas terras à Usina Éster, de Cosmópolis, as quais são banhadas 
pelo Rio Jaguari e Represa de Salto Grande. 
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Regionalmente, Americana coloca-se como um dos mais fortes pólos dentro da 
RMc, sendo superado por Campinas apenas. Sua base industrial é não só 
determinante em sua evolução histórica como nos dias atuais.  

 
5. Santa Bárbara d’Oeste-Americana 

A partir de 1970, ocorre intensa conurbação entre Americana e Santa Bárbara 
d’Oeste devido à implantação de grandes empresas ao longo da Rodovia Anhanguera 
e à continuidade de fluxos migratórios. Santa Bárbara d’Oeste desmembrou-se da 
cidade de Piracicaba em 1844, época em que chegam à cidade grande número de 
migrantes norte-americanos sulistas da Guerra de Secessão com novos métodos 
agrícolas que fortalecem a agricultura local. Em 1889 é inaugurada a destilaria de 
álcool que, em 1902, tornou-se a Companhia Industrial e Agrícola Santa Bárbara 
(Usina Santa Bárbara). Surgiram depois a Usina Furlan, Cillos e Galvão. Contudo, com 
a desaceleração do Proálcool, desde 1980, o setor sucroalcooleiro tem declinado. Além 
disso, Santa Bárbara d’Oeste é, junto com Americana, Sumaré e Nova Odessa, um dos 
principais pólos têxteis do interior de São Paulo. Hoje, entre as principais indústrias da 
cidade estão as Indústrias Romi, Têxtil Canatiba, Refrigerantes Esportivos. Ao longo 
da avenida Santa Bárbara, através da qual entramos na cidade de ‘SBO’ (assim 
conhecida) a partir de Americana, há o Shopping Tivoli. Este é um ponto atrativo e de 
encontro entre, principalmente, as duas cidades. 

Entretanto, pela proximidade com Americana e Campinas, a cidade possui 
características de cidade-dormitório. Levantamentos municipais revelam a ocorrência 
de grande concentração de favelas na área leste da cidade, a região da cidade 
conurbada com Americana. Estas áreas, vale ressaltar, estão inseridas em áreas de 
risco, onde a acentuada declividade do terreno e a proximidade dos cursos d’água 
representam perigos aos moradores do local e à coletividade. 

 
6. Rodovia dos Bandeirantes 

Construída na década de 1970 para desafogar a sobrecarregada Anhanguera, é 
uma das mais modernas rodovias brasileiras. A primeira parte chegou até Campinas 
(próximo ao entroncamento com a Rodovia Dom Pedro I). Nos anos 1980 foi concluída 
a segunda parte, que chegou até Cordeirópolis, na Via Washington Luis. A parte que 
passaremos da rodovia é a segunda, chamada de “Nova Bandeirantes”. Diferente da 
Anhanguera, que é o próprio núcleo da mancha urbana, a Bandeirantes passa ao 
largo, cortando as áreas rurais de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, chegando ao 
fragmentado tecido urbano de Hortolândia. 

 
7. SP-101 - Hortolândia 

A SP-101, chamada de Campinas-Monte Mor estrutura o fluxo da cidade de 
Hortolândia para Campinas, a relação pendular mais significativa de toda região. 
Hortolândia emancipou-se de Sumaré na década de 1990. Apesar de um parque 
industrial significativo, sofre com carência generalizada, com uma população 
numerosa e pobre (mais de 200.000 habitantes) e os piores índices sociais do 
município. O próprio tecido urbano revela esta desagregação, com condições 
sanitárias e de saúde extremamente precárias. Hortolândia ainda é uma cidade em 
busca de uma identidade, de uma integração e de um imaginário que não seja apenas 
a da cidade-dormitório, local da pobreza e da violência. 

 
8. Ponte Preta 

Bairro tradicional de Campinas, a Ponte Preta se destaca por congregar em sua 
paisagem a coexistência do velho e do novo. Há números significativos de construções 
do final do século XIX e início do XX (culturalmente relevantes para Campinas), 
coexistindo com edifícios residenciais da década de 1990 e algum caráter de centro 
comercial. 
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8.1 Cemitério da Saudade 

Espaço do sagrado, o Cemitério da Saudade transcende o bairro da Ponte Preta. 
Sua singularidade dentro da cidade se dá, principalmente, por sua tradição (destaque 
para os túmulos de famílias tradicionais da Campinas do final do século XIX e início do 
XX). Este cemitério contribui significativamente para a sazonalidade anual do bairro. 

 
8.2 Av. da Saudade e Igreja Sto. Antônio 

Importante via de passagem do centro para sul-sudeste da cidade, reunindo 
uma série de serviços como bancos, supermercados, loja de material de construção; 
apesar de determinado caráter de “centro comercial”, nesta avenida se localiza a 
Igreja, também, tradicional espaço do sagrado que transcende o bairro, estabelecendo 
uma centralidade significativa. Em 2005, a câmara de vereadores da cidade passou a 
funcionar nesta avenida. 

 
8.3 Percorrendo a rua Vitoriano dos Anjos 

Percorrer esta rua e atentar para sua paisagem permite aventar os diferentes 
modos de habitar o bairro e, ainda, entrever o seu desenrolar histórico através das 
habitações: de edifícios relativamente modernos até construções de, provavelmente, 
início do século XX. 

 
8.5 Trilho do trem e Fragmento Oscar Leite 

O trilho do trem, neste ponto, no início da rua Vitoriano dos Anjos, se torna 
importante elemento para a compreensão do fenômeno Ponte Preta, na medida que 
surge como problematizador dos limites do bairro para os insiders e, ainda, conforma 
diversos cantos (ruas sem saídas que guardam intimidade singular – das pessoas 
entre si e das pessoas com o espaço público). Nesta área do bairro (que chamamos 
aqui de Fragmento Oscar Leite), junto ao trilho, não houve forte mudança nas formas 
da paisagem e, concomitantemente, de quem e como se vive o lugar; esta área, além 
de tudo, é vista pelos moradores (dali e de outras partes do bairro) como fonte de 
riscos – relacionados, principalmente, ao tráfico de drogas. 

 
8.6 “A Ponte Preta” 

Ponte que deu origem ao nome do bairro. Apesar de ter se tornado, 
recentemente, um patrimônio histórico tombado, ela é pouco referida na fala dos 
insiders, recebendo pouca atenção tanto destes quanto dos outsiders. 

 
8.7 Praça das Águas 

Recente espaço público “aberto” no bairro. Sua abertura, formas, concepções e 
usos vêm trazendo diferentes questões que remetem ao relacionamento dos 
moradores com o bairro. 

 
8.8 Fragmento Desgarrados (antiga Praça Conde Matarazzo) 

Nesta área da Ponte Preta (denominada, simultaneamente, como Vila 
Industrial), observa-se construções de antigos galpões, indústrias, lojas (a maioria 
refuncionalizadas) e residências do início e meados do século XX; assim como, 
determinados conjuntos de edifícios residenciais e outras construções relativamente 
novas (década de 1990). Esta área é mais fracamente ligada ao que seria o centro do 
bairro da Ponte Preta, compondo assim o Fragmento Desgarrados. 

 


